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Indledning og baggrund 
 
Ved oprettelsen af den ny Vejle Kommune er der behov for en harmonisering af  retningslinierne 
for planlægning af bortledning og behandling af spildevand.  
 
De tidligere kommuner, Børkop, Egtved, Give, Jelling, Vejle og Grejs sogn har haft forskellige 
politiske og administrative traditioner for planlægning, bortledning og håndtering af spildevand. For 
at kunne levere et ensartet serviceniveau til alle borgere i ny Vejle Kommune, er det nødvendigt at 
der udarbejdes et tillæg til de eksisterende spildevandsplaner som kan skabe et nyt ensartet grundlag 
for dimensionering og håndtering af spildevand, uanset tidligere traditioner. 
 
Sammenlægningsudvalget har den 1. november 2006 vedtaget betalingsvedtægt og harmoniseret 
takster for den ny Vejle Kommune. 
 
Den ny Vejle Kommune benævnes fremefter i tillægget som Vejle Kommune. 
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1.1 Spildevandsplaner frem til 2009 
 
Gældende spildevandsplaner forsætter frem til år 2009. Hvor gældende spildevandsplaner udløber, 
håndteres spildevandsplanlægningen med tillæg til spildevandsplaner. 
 
Den gamle Børkop Kommunes gældende spildevandsplan løber i perioden 2000-2007.  
Den gamle Egtved Kommunes gældende spildevandsplan løber i perioden 2005-2009. 
Den gamle Give Kommunes gældende spildevandsplan løber i perioden 2000-2005, og 
vedligeholdes i dag med tillæg. 
Det gamle Grejs sogn i Tørring-Uldum kommune har en spildevandsplan der løber i perioden 1999-
2006. 
Den gamle Jelling Kommunes gældende spildevandsplan løber i perioden 2006-2013. 
Den gamle Vejle Kommunes gældende spildevandsplan løber i perioden 1984-1993, og 
vedligeholdes i dag med tillæg.  
 
 

1.2 Serviceniveau, sikkerhedsfaktor og dimensionering  
 
Med baggrund i en EU standard1) har Spildevandskomiteen og DANVA2) udarbejdet en dansk 
funktionspraksis3) for dimensionering af afløbssystemer under regn. 
 
Funktionspraksisen følger den uskrevne dimensioneringspraksis, der indtil nu har været anvendt i 
Danmark. De væsentligste ændringer er, at der beskrives et serviceniveau og at der indføres en 
sikkerhedsfaktor. 
 
Indførelse af serviceniveau, sikkerhedsfaktor, den beskrevne dimensioneringspraksis og kriterier er 
gældende fra 1. januar 2007.  
 
1.2.1 Serviceniveau 
 
Serviceniveauet fortæller, hvor ofte det kan tillades, at kloaksystemet ikke kan følge med. Det er de 
oplevede hændelser, der fortæller om serviceniveauet  er overholdt. Tidligere var det en beregning.  
 
Serviceniveauet gælder for alle der er tilsluttet Kloakforsyningen. 
 
Grundejeren skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation, iht Miljøstyrelsens 
vejledning4). Afledning fra kælderplan er ikke omfattet af forsyningspligten.  
Der kan ske oversvømmelser ved store regnskyl, og det er husejerens eget ansvar at sikre sig mod 
oversvømmelse ved egen foranstaltning og dække udgifterne hertil. Vælger husejeren at spare på de 
forebyggende udgifter, må husejeren også selv bære de økonomiske konsekvenser. 
 
Ved nyanlæg vil serviceniveauet blive indarbejdet i dimensionering af kloaksystemet. 
 
Ved renovering/sanering vil det tilstræbes af serviceniveauet følges. Da hele ledningsanlægget ikke 
renoveres på én gang kan det tage en længere årrække inden effekten af tiltag slår igennem.  
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Det i skema 3 viste serviceniveau følger dansk praksis og er i overensstemmelse med 
anbefalingerne til mindste krav i Funktionspraksis3). 
 
 
1.2.2 Sikkerhedsfaktor 
 
For at tage højde for ændringer i vejret, byudviklingen og beregningsusikkerheden indføres en 
sikkerhedsfaktor, som skal være med til at sikre, at kloakledningerne bliver dimensioneret så de er 
funktionsdygtige i hele deres levetid. 
 
Kloakledningernes levetid forventes at være mindst 75 år.  
 
Meteorologerne forventer, at det vil regne mere i fremtiden, men det er usikkert hvor meget og hvor 
hurtigt.  
I byerne vil der formegentlig komme flere belagte arealer og færre grønne områder. 
De beregningsmodeller der anvendes til at dimensionere kloakledninger er teoretiske, og vil aldrig 
afspejle virkeligheden 100 %. 
 
I Vejle Kommune anvendes en sikkerhedsfaktor som beskrevet i skema 1. Den er forsigtigt valgt. 
Det forventes, at den tilrettes i kommende spildevandsplaner, efterhånden som der kommer ny 
viden og beregningsværktøjerne bliver bedre. 
 
 
Sikkerhedsfaktorer Faktor Bemærkninger 
Statistisk sikkerhedsfaktor 1,03 Lav, afventer beregningsværktøj 
Forøget nedbør 1,20 DMI forventer en forøgelse på op til 20% 
Fortætning af by og oplande 1,01 Lav, det vurderes at byområderne i praksis er 

100% fortættet. 
Samlet sikkerhedsfaktor 1,25 (1,03*1,20*1,01) 
Skema 1. Beregning af sikkerhedsfaktor. 
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1.2.3 Dimensionering 
 
Fremgangsmåde ved forskellige systemer er beskrevet i nedenstående skema 3. Der anvendes de 
samme tre beregningsniveauer som er beskrevet i Funktionspraksis3). De anvendes ved planlagt 
renovering og nyanlæg. Ved akut renovering, renoveres svarende til eksisterende forhold. 
 
Fald og dimensioner 
Spildevands- og regnvandsledninger skal være min. ø200 mm. 
Ledningsfaldet på spildevands- og regnvandsledninger skal sikre selvrensning og være >5 o/oo. 
 
Den offentlige del af stikledningen udføres minimum som ø160 mm. Ledningsfaldet på den 
offentlige del skal sikre selvrensning og være >10 o/oo. 
 
Spildevandsbelastning 
Ved byggemodninger til boligformål  regnes spildevandsbelastningen til 2,3 PE/boligenhed. Ved 
renoveringer vurderes i det enkelte tilfælde med udgangspunkt i ovenstående. Ved byggemodninger 
i  industriområder vurderes udfra fremtidig anvendelse, hvor intet kendes kan anvendes 50 PE/ha. 
1 PE = 0,005 l/s. 
 
Befæstelsesgrader 
Ved renoveringsopgaver tages udgangspunkt i de eksisterende forhold. Ved nyanlæg tages 
udgangspunkt i gældende Spildevandsplan. Hvor intet kendes kan anvendes retningslinier i 
nedenstående skema 2. 
 
Bebyggelsesart Afløbskoefficient ϕ 
City, centerbyer tæt bebyggelse, ingen vegetation 0,80 
Industriområder 0,60 
Tæt/lav bebyggelse, kæde- og rækkehusbebyggelse mv. 0,50 
Villabebyggelse 0,30 
Grønne områder 0,00 
 Skema 2. Vejledende befæstelsesgrader/afløbskoefficienter, hvor intet kendes. 
  
Bassindimensionering på niveau 1 
Ved bassindimensionering på niveau 1, små byggemodninger, kan vejledende anvendes SVK skrift 
nr. 16, bilag 21 med et tillæg på 25% på bassinvoluminet. Vandløbsmyndigheden fastsætter endelig 
afløbsmængde og overløbshyppighed. 
 
Beregningsniveau 
For at sikre at ledningerne bliver dimensioneret korrekt anvendes 3 beregningsniveauer i henhold til 
dansk funktionspraksis 3). Kloakafdelingen fastsætter i hver enkelt tilfælde hvilket beregningsniveau 
der skal anvendes.  
Det grundlæggende princip for valg af beregningsniveau i en given situation er, at ethvert problem 
løses på det lavest mulige niveau, således at indsatsen kommer til at modsvare problemets størrelse. 
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Retningslinier for valg af beregningsniveau 1: 
• Der optræder ikke stuvning hidrørende fra nedstrømsforhold (recipientstuvninger) i den 

betragtede del af systemet. 
• Ledningsnettet er en ren træstruktur. Der er aldrig mere end én udgående ledning fra en 

brønd. 
• Ledningsnettet er uden nogen form for bygværk, overløb, pumpe eller regulering (som f.eks. 

vandbremse). 
• Der er ingen ledninger med ekstremt store (>100 o/oo) eller ekstremt små fald (<5 o/oo). 

 
Retningslinier for valg af beregningsniveau 2: 

• Der er ingen store ledninger med ringe fald. Store ledninger er i den sammenhæng 
ledninger, der virker mere som magasineringsvolumen end som transportledninger. 

• Der er ingen bassiner, der i dominerende grad bestemmer afstrømningen. 
• Der er ingen vandbremser. 
• Der er ingen automatisk styring. 
• Der er ikke ledningsstrækninger, der er permanent vandfyldte. 

 
Retningslinier for valg af beregningsniveau 3: 

• Vandbremser 
• Reguleringer 
• Koblede bygværker 
• Dominerende eller koblede bassiner 
• Rørbassiner 
• Komplicerende afløbssystemer, ringforbindelser og lign. 
• Ekstremt store/små fald på ledninger 
• Permanent vandfyldte lednigner 
• Automatisk styring  

 
På niveau 1 anvendes kasseregn bestemt ud fra landsregnrækken.  
På niveau 2 anvendes CDS-regn (Chicago Design Storm), som er syntese af en regnrække, der giver 
en sammenhæng mellem regnvarighed, intensitet og volumen.  
På niveau 3 anvendes LTS-regnserier (Long Time Simulation), her regnes med faktiske 
nedbørshændelser over en lang periode. For at kunne fastlægge en gentagelsesperiode, skal der 
haves en 4 gange så lang regnperiode. Det vil sige for en gentagelsesperiode på 5 år, skal der bruges 
20 års regnmålinger.  
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Systemkompleksitet Systemtype Serviceniveau Sikker-

heds 
faktor 

Regntype Regnintens
itet 

[l/s/ha] 
Separatsystem Fuldtløbende rør 

for T=1 *) 
(lægningsdybde 
>= 2,0 m) 

 
1,25 

Kasseregn 117 l/s/ha 
i 10 min. 

(uden 
sikkerhedfa

ktor) 

Simple systemer  
(niveau 1) 
 

Fællessystem Fuldtløbende rør 
for T=2 *) 
(lægningsdybde 
>= 2,0 m) 

 
1,25 

Kasseregn  
140 l/s/ha 
i 10 min. 

(uden 
sikkerhedfa

ktor) 
Separatsystem Stuvning på 

terræn ikke 
hyppigere end 
hvert 5. år 

 
 

1,25 

 
CDS-regn  
T=5 

 
Se bilag 1. 

Større systemer  
(niveau 2) 
 
 

Fællessystem Stuvning på 
terræn ikke 
hyppigere end 
hvert 10. år 

 
 

1,25 

 
CDS-regn 
T=10 

 
Se bilag 2. 

Separatsystem Stuvning på 
terræn ikke 
hyppigere end 
hvert 5. år 

 
 

1,25 

 
LTS-regn 
Vejle serien 

 
Se bilag 3. 

Komplekse systemer 
(niveau 3) 
 
 

Fællessystem Stuvning på 
terræn ikke 
hyppigere end 
hvert 10. år 

 
 

1,25 

LTS-regn 
(Vejle 
serien) og 
CDS-regn 
T=10 

 
Se bilag 2 
og 3. 

Skema 3. Oversigt over dimensioneringskriterier.  
*) Stuvningsniveau beregnes bedst ved hjælp af dynamisk bølgeteori. Det kræver anvendelse af edb-
modeller. Derfor kan der ikke regnes med stuvningsniveauer i simple systemer. Erfaringsmæssig 
kan et fuldtløbende rør, dimensioneret på niveau 1, med gentagelsesperioden T=1/T=2 opfylde 
kravet om ’Stuvning på terræn’. Det gælder ikke ved lægningsdybder mindre en 2 meter.  
T=1 betyder en regnhændelse der statistisk kun opstår én gang pr. år. T=2 betyder en 
regnhændelse der statistisk kun opstår én gang hvert andet år. 
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1.3 Priotering af indsatsområder 
 
Mange opgaver af forskellig art skal løses på kloakområdet. Der er opgaver som kræver akut 
indgriben og opgaver som skal løses inden for kort tid, samt opgaver der skal løses indenfor en 
årrække. For at sikre at de mest nødvendige opgaver bliver løst først er der fastlagt kriterier for 
prioriteringen af løsning af opgaver. 
 
Når kloakinstallationer bliver synlige skal de tilpasses det omkringliggende miljø, så de fremstår 
som en naturlig del af det omkringliggende landskab/bybillede. 
 
Brønde, bygværker, installationer m.m. skal så vidt muligt udformes, så der sikres gode 
arbejdsforhold for driftspersonalet. 
 
1.3.1 Renseanlæg 
 
Vejle Kommune omfatter mange renseanlæg lige fra små renseanlæg til store renseanlæg. Nogle 
anlæg er bygget op omkring en decentral struktur og andre omkring en central struktur. 
 
I planperioden vil vi arbejde med renseanlægsstrukturen. De gamle kommunegrænser var naturlige 
grænser for renseanlægsstrukturen. Kommunesammenlægningen ændrer ved det forhold. 
Kloakafdelingen vil se på om det med fordel kan betale sig, at forbinde dele af kloaksystemet 
henover de gamle kommunegrænser.   
Der kan være fordele i at lede/pumpe spildevandet til andre anlæg, reducere antallet af renseanlæg, 
så der opnås driftsbesparelse, samt vurdere om det mest hensigtsmæssigt med flere decentrale 
renseanlæg eller få store renseanlæg. 
 
I vurderingen af tiltag på renseanlægsområdet vil der blive udarbejdet tilstandsrapporter på alle 
renseanlæg, så der skabes et overblik over hvilke anlæg der er nedslidte, utidssvarende og hvilke 
der er i overensstemmelse med gældende standarder. 
Ved vurderingen af om et renseanlæg skal nedlægges indgår driftsbehov, belastning på recipienten, 
investeringsbehov, anlæggets kapacitet, samt en undersøgelse af mulighed for at ændre 
tilløbsforhold til renseanlæg, overpumpning til andre renseanlæg og lign., samt en overordnet 
miljømæssig vurdering. 
 
Tiltag og vurderinger på renseanlægsområdet bliver koordineret med øvrige vurderinger og tiltag i 
kommunen. 
 
I forbindelse med overholdelse af udledningstilladelser prioriteres renseanlæg over 
overfaldsbygværker pga. at renseanlæg har en konstant påvirkning på det omkringliggende 
miljø/recipient, hvor imod overfaldsbygværkers belastning på miljøet er begrænset til 
regnhændelser. 
 
Minirenseanlæg 
 
Minirenseanlæg udføres som selvfungerende anlæg med visuel alarm i lodsejerens bolig. 
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1.3.2 Overfaldsbygværker 
 
Overfaldsbygværker er en nødvendig del af fælleskloaksystemet og regnvandskloaksystemet. Når 
det regner kraftigt ledes en del af vandet urenset, men fortyndet ud i recipienten. Det medfører en 
biologisk, toksikologisk og hydraulisk belastning på recipienten. Nogle recipienter er robuste og 
kan klare at blive belastet ofte, andre er mere følsomme og kan klare færre belastninger. 
Der er fastlagt følgende prioritering af indsatser i forbindelse med renovering og ombygning af 
overfaldsbygværker: 
 

1. Bygværker der ikke overholder udledningstilladelserne.  
2. Bygværker der udleder til følsomme recipienter.  
3. Bygværker der ligger uheldigt i forhold til omkringliggende miljø, herunder er placeret i 

stærkt trafikerede arealer søges flyttet eller ombygget, så der sikres bedre adgangsforhold 
eller at de udføres med teknologi, der sikrer, at de kræver mindre tilsyn.  

 
1.3.3 Pumpestationer  
 
Ved nyanlæg og renovering af pumpestationer opbygges pumpestationerne, så der sikres stor 
driftsikkerhed. På primære pumpestationer laves overvågning og der installeres to pumper, således 
at der ved driftsstop på den ene pumpe stadigvæk kan pumpes den nødvendige vandmængde. Ved 
sekundære pumpestationer, hvor et driftsstop medfører ingen eller begrænset skade, installeres en 
reduceret overvågning og kun én pumpe. 
 
Ved renovering af pumpestationer prioriteres: 
 

1. Pumpestationer der ved driftsstop medfører at borgeren på egen grund oplever at 
serviceniveauet ikke kan overholdes.   

2. Pumpestationer med overløb til recipient. 
 

Minipumpestationer 
 
Der opsættes én pumpe pr. parcel med akustisk eller visuel alarm i lodsejerens bolig. 
 
1.3.4 Ledningsanlæg 
 
Med dette tillæg til spildevandsplan indføres et ændret serviceniveau, hvilket medfører følgende 
prioritering:  
 

• Overholdelse af serviceniveau.  
• Ændringer og renoveringer prioriteres særligt i de områder, hvor borgeren oplever at 

serviceniveauet ikke overholdes.  
• Områder hvor borger påvirkes direkte af manglende overholdelse af serviceniveau 

prioriteres over offentlige arealer, såsom parker, grønne områder og lign.  
 
Kloaksystemets ledningsanlæg udbygges løbende i forbindelse med byggemodninger. 
Byggemodninger udføres primært som separatkloaksystem.  
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Ved renovering i fælleskloaksystemer udskilles tagvand langs facader og vejvand fra 
fælleskloaksystem, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt. 
 
I forbindelse med nyanlæg/renovering af eksisterende anlæg søges løsninger, der anvender 
teknologi og tekniske løsninger, der giver minimum af drift på kloaksystemet og/eller bidrager til 
den ønskede recipientkvalitet.  
 
 
1.3.5 Bassiner 
 
Bassiner på fælleskloaksystem udføres for at kunne opmaganisere vand i systemet under regn indtil 
der er plads igen, hvorefter vandet ledes til renseanlæggene. 
 
Bassiner på regnvandssystemet udføres for at begrænse påvirkningen på recipienten. Det er 
hovedsageligt for at reducere den tilledte vandstrøm til recipienten, således at der tilføres en 
konstant vandmængde over lang tid, frem for en stor vandmængde over kort tid. Bassiner udformes 
så det kan tilbageholde sand og olie. 
 
Bassiner på fællessystemet søges udført som lukkede bassiner pga. æstetiske forhold og lugtgener. 
Af hensyn til driftsforhold søges bassiner udført med skyllesystemer, så der sker en automatisk 
renholdelse. 
 
Bassiner på regnvandssystemet, udføres i henhold til Kloakafdelingens paradigme for etablering af 
regnvandsbassiner. Bassinerne søges udført som åbne bassiner der tilpasses det omkringliggende 
landskab, således at de fremstår som en naturlig del af landskabet. 
 
Ved renovering af bassiner prioriteres bassiner: 
 

1. Der har et nødoverløb til en recipient, hvor der sker overskridelse af udledningstilladelsen.  
2. Tilstrækkelig kapacitet 
3. Æstetiske forhold, herunder lugtgener. 

 
 
1.3.6 Ændring af oplandsstatus 
 
Ved renovering af et kloakopland kan det være hensigtsmæssigt at ændre dele af oplandets status. 
Der kan være tale om et fælleskloakeret område, der separatkloakeres eller et fælles-
/separatkloakeret område, hvor regnvandet fremover nedsives ved privat foranstaltning.  
 
Vurderingen af om et område skal skifte oplandsstatus skal kunne begrundes fagligt og 
samfundsøkonomisk.  
I vurderingen skal indgå forventet effekt på recipienten, overholdelse af serviceniveau, tilstanden af 
det eksisterede ledningssystem og bygværker, geologiske forhold, grundvandsspejl, tekniske 
muligheder og løsninger, økonomi, herunder lodsejerens udgifter i forbindelse ændring af 
ledningsnet på egen grund. 
 
Det tiltrædes kun at ændre oplandstatus, når der er tale om en samlet miljømæssig, teknisk og 
økonomisk attraktiv løsning.  
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Bilag 1. CDS-regn T=5 med sikkerhedsfaktor 1,25.  
Peak er udlignet over 10 minutter. 
 
 

CDS T=5, sikkerhedsfaktor 1,25

0

5

10

15

20

25

Tid [min]

In
te

ns
ite

t [
m

y/
s]

 
 
 
Input           
            

Regnkurve karakteristika CDS karakteristika 
            
Årsmiddelnedbør (mm) 763  Storm varighed (min)   60 
Region 0  Tidsskridt (min)   2 
Gentagelsesperiode (år) 5  Asymmetri koefficient   0,5 
Sikkerhedsfaktor 0        
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Tid 
(min) 

Intensitet 
(µm/s) 

Sikkerheds 
faktor 

Intensitet med 
sikkerhedsfaktor 

(µm/s) 
0 1,674411 1,25 2,093014 
2 1,765516 1,25 2,206895 
4 1,869385 1,25 2,336731 
6 1,989058 1,25 2,486323 
8 2,128648 1,25 2,66081 

10 2,293859 1,25 2,867323 
12 2,492851 1,25 3,116063 
14 2,737731 1,25 3,422164 
16 3,047284 1,25 3,809104 
18 3,452331 1,25 4,315414 
20 4,007248 1,25 5,00906 
22 4,817738 1,25 6,022172 
24 6,119709 1,25 7,649636 
26 8,565459 1,25 19,2525 
28 14,8262 1,25 19,2525 
30 30,2267 1,25 19,2525 
32 14,8262 1,25 19,2525 
34 8,565459 1,25 19,2525 
36 6,119709 1,25 7,649636 
38 4,817738 1,25 6,022172 
40 4,007248 1,25 5,00906 
42 3,452331 1,25 4,315414 
44 3,047284 1,25 3,809104 
46 2,737731 1,25 3,422164 
48 2,492851 1,25 3,116063 
50 2,293859 1,25 2,867323 
52 2,128648 1,25 2,66081 
54 1,989058 1,25 2,486323 
56 1,869385 1,25 2,336731 
58 1,765516 1,25 2,206895 
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Bilag 2. CDS-regn T=10 med sikkerhedsfaktor 1,25. 
Peak er udlignet over 10 minutter. 
 

CDS T=10, sikkerhedsfaktor 1,25
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Årsmiddelnedbør (mm) 763  Storm varighed (min)   60
Region 0  Tidsskridt (min)   2
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Tid 
(min) 

Intensitet 
(µm/s) 

Sikkerheds 
faktor 

Intensitet med 
sikkerhedsfaktor

(µm/s) 
0 1,946579 1,25 2,433223 
2 2,052644 1,25 2,565805 
4 2,17358 1,25 2,716975 
6 2,312931 1,25 2,891164 
8 2,475491 1,25 3,094364 

10 2,667911 1,25 3,334889 
12 2,899707 1,25 3,624633 
14 3,184997 1,25 3,981247 
16 3,545693 1,25 4,432117 
18 4,017754 1,25 5,022193 
20 4,664628 1,25 5,830785 
22 5,609687 1,25 7,012108 
24 7,128348 1,25 8,910435 
26 9,982423 1,25 22,45995 
28 17,29308 1,25 22,45995 
30 35,28877 1,25 22,45995 
32 17,29308 1,25 22,45995 
34 9,982423 1,25 22,45995 
36 7,128348 1,25 8,910435 
38 5,609687 1,25 7,012108 
40 4,664628 1,25 5,830785 
42 4,017754 1,25 5,022193 
44 3,545693 1,25 4,432117 
46 3,184997 1,25 3,981247 
48 2,899707 1,25 3,624633 
50 2,667911 1,25 3,334889 
52 2,475491 1,25 3,094364 
54 2,312931 1,25 2,891164 
56 2,17358 1,25 2,716975 
58 2,052644 1,25 2,565805 
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Bilag 3. LTS-regnserie, Vejle serien 21,86 helår uden sikkerhedsfaktor. 
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