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1.

BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER

1.1

Indledning

1.2

Vision og mål

Assens Kommune vedtog den 27. august 2014

Med denne plan ønsker vi at gøre Tommerup Stati-

”Klimatilpasningsplan for Assens Kommune”/1/.

onsby mere robust overfor fremtidige regnhændel-

I klimatilpasningsplanen er udpeget en række

ser og samtidig bidrage til at gøre byen endnu mere

indsatsområder. I Tommerup Stationsby er der

attraktiv som bosætningsby. Planens indsatser

udpeget fire indsatsområder, hvoraf to er udpeget

reducerer konsekvenser af oversvømmelser under

med høj prioritet. Dette, i kombination med ople-

kraftig regn ved at håndtere hele vandkredsløbet

vede oversvømmelseshændelser, har foranlediget

på én gang. Samtidig bruges vandet og klimatil-

udarbejdelsen af nærværende regnvandsplan for

pasningsløsningerne til at skabe synergi i form af

Tommerup Stationsby.

bynære rekreative arealer, attraktive byrum, mere
biodiversitet samt bedre natur og vandmiljø.

Tommerup Stationsby er opstået omkring stationen ved åbningen af den vestfynske jernbane i

Assens Kommune har netop vedtaget Vision

1865. Landskabet er markant med store bakker

2030 – Med vilje og hjerte /2/. Visionen sætter mål

samt mark-, skov- og vådområder omkring byen.

og retning for kommunens fremtidige udvikling.
Vi bidrager til en grønnere verden, så vi med god

Byen er udviklet med en forholdsvis tæt bebyggelse

samvittighed kan give den videre til vores børn og

uden store grønne arealer inde i byen. De grønne

børnebørn. Vi tager ansvar for fremtiden og for en

rekreative områder ligger i stedet rundt om byen.

bæredygtig udvikling med respekt for FN’s Ver-

Under denne udvikling af Tommerup Stationsby

densmål.

er der ikke taget hensyn til den naturlige hydrologi.
Drænsystemer fra skove og marker er koblet på

Visionen indeholder fem prioriterede områder: Det

byens regnvandssystem, og naturlige vådområder

gode liv skaber vi sammen, Vores børn og unges

er blevet drænet til fordel for bebyggelse. Klimafor-

lykkes, Drømmeboliger for alle, Flere jobs og kvali-

andringernes ændrede nedbørsforhold medvirker

ficeret arbejdskraft, Vi passer godt på vores natur

til, at regnvandssystemet i Tommerup Stationsby

og miljø.

ikke kan overholde serviceniveauet for regnvand på
terræn , og at skybrudssituationer vil medføre flere

Regnvandsplanen for Tommerup Stationsby

uhensigtsmæssige oversvømmelser af boliger.

indeholder indsatser, som understøtter Visionens
prioriterede områder på flere punkter. Regnvands-

Tommerup Stationsby er beliggende i det øverste

håndtering i stor skala med fokus på merværdi ska-

opland til Brende Å. Brende Å er et af de biologisk

ber rammer for levende fællesskaber og aktiviteter,

fineste vandløb i Assens Kommune og på Fyn.

der forebygger sygdomme og styrker den mentale

Brende Å har sit udspring nord for Tommerup Sta-

sundhed. At bo med varieret natur og friluftsmulig-

tionsby og løber mod vest til udløb i kystlagunen

heder lige uden for døren er attraktivt for mange.

Bredningen med forbindelse til Lillebælt.

Planens indsatser vil desuden i høj grad forbedre
levesteder for dyr og planter, bidrage til mere bio-

I forbindelse med udbygning af byen er Brende Å

diversitet og bedre vandmiljø til gavn for os alle og

blevet rørlagt på den øverste strækning, og der er

vores efterkommere.

bygget ”oven på” vandløbet. Regnvand fra byens
regnvandssystem udledes flere steder uforsinket
og urenset, og kan dermed bidrage til manglende
opfyldelse af miljømålet for vandløbet på den
øverste strækning ved Tommerup Stationsby. Det
er derfor væsentligt, at indsatserne i denne regnvandsplan bidrager til forbedring af tilstanden i
Brende Å.

¹ Serviceniveau: For separatkloakerede områder (regnvand og spildevand løber i hver sin ledning) må der ikke ske oversvømmelse af terræn oftere end hvert 5. år
statistisk set (jf. kommunens Spildevandsplan 2018-2027).
² Jf. bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11/04/2019).
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Figur 1.

Udvalgte FN verdensmål, som regnvandsplanen for Tommerup Stationsby bidrager til.

Regnvandsplanen for Tommerup Stationsby bidrager til at opnå følgende verdensmål og delmål:

Mål 3: Sundhed og trivsel
Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Mål 6: Rent vand og sanitet
6.3

Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og
materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

6.6

Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

6.b

Støtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse i at forbedre forvaltningen af vand- og sanitet.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
11.b

Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer,
der stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer,
og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe- risikostyring på alle niveauer, i overensstemmelse med Sendai-rammen for
Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030).

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
12.5

Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

12.8

Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni
med naturen.

Mål 13: Klimaindsats
13.1

Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.

13.2

Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.

Mål 15: Livet på land
15.5

Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020,
beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

15.9

Inden 2020, integrerer økosystem- og biodiversitetsværdier ind i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbe
kæmpelsesstrategier og redegørelser.

Mål 17: Partnerskaber for handling
17.17

Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på
erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

Faktaboks 1
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1.3 FN’s Verdensmål for bæredygtig
udvikling
I udarbejdelsen af denne regnvandsplan for Tommerup Stationsby har der været fokus på at opnå
synergier, som bidrager positivt til opnåelse af FN’s
Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Det primære verdensmål, som regnvandsplanen
bidrager til, er Mål 13: Klimaindsats. Planens
løsningsforslag bidrager derudover til andre
verdensmål inden for temaerne natur, forbrug,
sundhed, lokalsamfund og partnerskaber. På Figur
1 ses de verdensmål, regnvandsplanen bidrager til,
og i faktaboksen på side 8 fremgår de specifikke
delmål, som planen bidrager til.

1.3.1 Klima og rent vand
Ved ekstremregn sikrer de foreslåede indsatser i
regnvandsplanen, at regnvandet bliver omdirigeret, forsinket og tilbageholdt. Tiltagene i planen
gør Tommerup Stationsby modstandsdygtig og
tilpasset de klimaudfordringer, som byen står over
for. Samtidig vil regnvandet blive renset igennem
naturlige processer, inden det løber ud i Brende Å.
Sammenfattende bidrager klimatilpasningen og
rensningen af regnvandet til at opfylde verdensmålene om Rent vand og sanitet (delmål 6.3), Bæredygtige byer og lokalsamfund (delmål 11.b) og
Klimaindsats (delmål 13.1).

1.3.2 Natur
I Danmark har man i mange år drænet arealer til
fordel for landbrugsproduktion. Det har medført
en betydelig nedgang i antallet af vådområder,
og derved er en lang række dyre- og plantearter i
tilbagegang eller forsvundet. Ved etableringen af
regnvandsbassiner og overrisling af engen nordvest for Tommerup Stationsby, vil der blive åbnet
op for nye levemuligheder, som vil kunne tiltrække
både fauna og flora og derved øge biodiversiteten.
Regnvandsplanen vil derfor bidrage til at genskabe
naturlige vådområder og stoppe tabet af biodiversitet. Derved bidrager planen til at opfylde verdensmålene om Rent vand og sanitet (delmål 6.6)

Tommerup Stationsby. De rekreative områder

måder – f.eks. på overfladen, under jorden i rør,

vil indbyde til samvær, bevægelse og leg. På den

på kommunalt ejede arealer, på områder ejet af

måde vil en af planens afledte gevinster være at

Assens Forsyning A/S samt på private arealer.

bidrage til sundhed og trivsel for byens borgere og

Ansvaret for håndtering af vand på terræn er et fæl-

besøgende (mål 3).

les ansvar mellem forsyning, kommune og private.

1.3.5 Lokalsamfund og partnerskaber

1.4.3 Merværdi for borgerne

Regnvandsplanen er et samarbejde mellem Assens

I planens indsatser til håndtering af regnvand skal

Kommune og Assens Forsyning A/S. Dette sam-

indtænkes urbane kvaliteter i byrummene og rekre-

arbejde er yderst centralt i arbejdet for at skabe

ative oplevelseselementer omkring byen til glæde

de bedste fremtidsorienterede og bæredygtige

for byens borgere og besøgende.

løsninger til håndtering af regnvand og spildevand
i Assens Kommune. Desuden er planen udarbejdet
i tæt dialog med Tommeruppernes Lokalråd, og
der har været afholdt to arrangementer, hvor alle

De valgte løsninger skal være økonomisk bære-

interesserede har haft mulighed for at komme med

dygtige. Der skal findes løsninger, som opgraderer

input til planen.

byens regnvandssystem til at kunne overholde
gældende servicekrav samt håndterer klimatilpas-

Byens nye blå og grønne områder vil danne ramme

ningen på den mest økonomisk hensigtsmæssige

om borgerinklusion og kan være katalysator for

måde i forhold til anlægsøkonomi, drift og mervær-

viden om bæredygtig udvikling og byde borgerne

di.

på natur- og kulturoplevelser. Regnvandsplanen
vil på den måde bidrage til at skabe rekreative og

Regnvandsplanen har stort fokus på at bevare de
dele af afløbssystemet, der er i bedst tilstand og så
vidt muligt kun udskifte de dele af afløbssystemet,
der er i dårlig stand. Samtidigt findes der indsatser
til håndtering af regnvand i de naturlige lavninger,
hvilket betyder, at man ikke skal flytte uhensigtsmæssigt meget jord. Dermed bidrager regnvandsplanen til at opfylde verdensmålet om Ansvarligt
forbrug og produktion (delmål 12.5).

1.3.4 Sundhed
Regnvandsplanens tiltag vil give en bedre og
nemmere adgang til rekreative områder omkring

1.5 Metode

trygge byrum, hvor det gode liv leves. Med dette
bidrager planen til at efterkomme målene om Rent

Udarbejdelse af denne regnvandsplan bygger på

vand og sanitet (delmål 6.b), Bæredygtige byer og

et stort indledende arbejde med indsamling af

lokalsamfund (delmål 11.b), Ansvarligt forbrug og

informationer om området. Dette er især tekniske

produktion (delmål 12.8), Klimaindsats (delmål

informationer, men i høj grad også andre infor-

13.2) og Partnerskab for handling (delmål 17.17).

mationer fra borgere, Tommeruppernes Lokalråd,
Assens Kommune og Assens Forsyning A/S.

1.4 Fokusområder i regnvandsplanen
Med udgangspunkt i de valgte fokusområder og
Mulighederne for at gennemføre klimatilpasnings-

den indsamlede viden om området er der udarbej-

tiltag er ofte mange. Det er derfor vigtigt at få

det et ”blåt” koncept for, hvordan risikoen for over-

identificeret, hvilke fokusområder der er mulige og

svømmelser kan reduceres i Tommerup Stationsby.

relevante i det område, som skal klimatilpasses.
Konceptet er beregnet i sammenhængende hydrauAssens Kommune og Assens Forsyning A/S har

liske beregningsmodeller for terræn, regnvandssy-

i fællesskab identificeret fire fokusområder, som

stem og vandløb. Konceptet er beregnet både for

Regnvandsplanen for Tommerup Stationsby tager

serviceregn og ekstremregn, se afsnit 1.10.2 for en

udgangspunkt i: 1) Fremtidssikret vandhåndtering,

uddybelse af disse termer. Det Blå koncept beskri-

2) Fælles løsninger, 3) Merværdi for borgerne og 4)

ver således de foreslåede indsatser i Tommerup

Økonomisk bæredygtighed.

Stationsby til overholdelse af forsyningsselskabets
serviceniveau og reduktion af risiko for oversvøm-

Nedenstående afsnit beskriver de fokusområder,

melser ved ekstremregn. En samlet beskrivelse af

der ligger til grund for de foreslåede indsatser i

Det Blå Koncept ses i afsnit 2.

regnvandsplanen.
I øvrigt henvises til de tekniske baggrundsnotater,

og Livet på land (delmål 15.5 og 15.9).

1.3.3 Ansvarligt forbrug

1.4.4 Økonomisk bæredygtighed

Bilag 1: Modelopbygning, Bilag 2: Anlægs- og drifts-

1.4.1 Fremtidssikret vandhåndtering

omkostninger og Bilag 3: PLASK.

Omkring Tommerup Stationsby er der store arealer,

Nærmere beskrivelse af de forskellige elementer til

som afvander til byens afløbssystem via drænled-

udarbejdelse af regnvandsplanen ses i nedenståen-

ninger. Vandets naturlige kredsløb er sat ud af spil

de afsnit.

i byen og forsyningens serviceniveau for regnvand
på terræn er ikke opfyldt. Der skal derfor findes

1.5.1 Kortmateriale

mere robuste og helhedsorienterede løsninger på
vandhåndteringen i Tommerup Stationsby.

Der er blevet genereret en mængde kortmateriale
under udarbejdelsen af regnvandsplanen.

1.4.2 Fælles løsninger
I Bilag 4 findes en række baggrundsinformationer,
Der skal arbejdes for at opnå synergi mellem

som er anvendt til at få en forståelse af, hvordan

forskellige projekttyper ved at finde fælles løsnin-

Tommerup Stationsby er opbygget, og hvilke

ger, som kan løse flere udfordringer i området på

muligheder byen rummer. Dette omfatter bl.a.

én gang. Vandet kan derfor håndteres på mange

strømningsveje, topografisk opland, højdemodel,
9
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historiske kort, jordartskort, naturlige lavninger,

også i forbindelse med visualiseringen af området,

eksisterende ledninger og vandløbsinformation.

som så vidt muligt er medtaget i udarbejdelsen af

1.6.3 Udviklingsplan for Tommerup og
Tommerup Stationsby

regnvandsplanen.
I Bilag 5 findes oversvømmelseskortene fra de
hydrauliske beregninger for både statussituationen

I 2016 har Assens Kommune igangsat flere store

1.6 Øvrige planer

planlægningsinitiativer for de to ”Tommerupper”.

og ved implementering af projekttiltagene i Det Blå
Koncept for Tommerup Stationsby.

Initiativerne udspringer af et politisk ønske om at

1.6.1 Vandområdeplan 2015-2021 for
Vandområdedistrikt Jylland og Fyn

Der er udført beregninger for en 2-, 5-, 10-, 20-, 50-

fastholde og øge væksten i forhold til bosætning og
erhvervsudvikling i området således, at der skabes
mulighed for det gode, hele liv i lokalsamfundet.

og 100-års regn, hvor der er anvendt klimafaktorer

I henhold til statens Vandområdeplan 2015-2021

svarende til en fremskrivning på 100 år. Der er

for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn /5/ med til-

Tommerupperne har en god beliggenhed i forstads-

dog ikke udført beregning af 2-års regn ved imple-

hørende bekendtgørelser er miljømålet for Brende

båndet med nærhed til Odense og Trekantområdet

menteringen af projekttiltagene i Det Blå Koncept,

Å ”god økologisk tilstand” (målt på smådyr, fisk og

samt overordnet infrastruktur såsom jernbane og

da der i dette scenarie ikke er oversvømmelse på

vandplanter) og ”god kemisk tilstand” (målt på en

motorvej. Desuden er byerne beliggende attraktivt

terræn, som beregningen for 5-års regn også viser.

række forurenende stoffer).

tæt på store skovområder og natur i et bakket

3

dødislandskab. Området har således et stort potenI Bilag 6 findes kort over oversvømmede bygning-

Den økologiske tilstand for Brende Å målt på kva-

er i statussituationen og ved implementering af

litetselementet smådyr er ”moderat” på de øverste

projekttiltagene i Det Blå Koncept for Tommerup

ca. 3 km ved Tommerup Stationsby, og miljømålet

Assens Kommune har derfor i 2017 vedtaget

Stationsby ved en 2-, 5-, 10-, 20-, 50- og 100-års

er således ikke opfyldt på denne strækning. Tilstan-

en udviklingsplan for Tommerup og Tommerup

regn. Disse kort anvendes i forbindelse med den

den målt på smådyr for den resterende del af vand-

Stationsby /6/. Udviklingsplanen tager udgangs-

samfundsøkonomiske analyse af klimatilpasnings-

løbet frem til vandløbets udløb i havet er ”god” eller

punkt i de to byers fælles og individuelle identiteter

tiltagene.

”høj”, og miljømålet således opfyldt. Den kemiske

og udfoldes i en strategi, der baserer sig på fire

tilstand opstrøms Aarup er ”ukendt” og nedstrøms

løftestænger: To bydele, Ét lokalsamfund, Tæt på

Aarup er den kemiske tilstand ”ikke god”.

naturen, Central beliggenhed. Strategien sigter bl.a.

Bilag 7 er et oversigtskort over delområder/oplande, mens Bilag 8 er et oversigtskort over Det Blå
Koncept.

1.5.2 Borgerinddragelse

tiale for bosætning, som ønskes styrket.

imod at styrke byernes individuelle forskelle og
Med henblik på opfyldelse af miljømålet er der

kendetegn for derved at opnå varierede og interes-

fastsat indsatser, bl.a. krav om forbedret spilde-

sante byområder.

vandsrensning for ejendomme i spredt bebyggelse.
Endvidere er det et stående krav, at der ikke må

Tommerup Stationsby er opstået omkring statio-

I forbindelse med udarbejdelse af regnvandsplanen

meddeles tilladelser til noget, som kan forringe

nen. Bebyggelsen i Stationsbyen er tættere end i

har der været afholdt to dialogmøder med bor-

tilstanden i vandområder eller hindre opfyldelse af

Tommerup, og de grønne og rekreative områder

gere og Tommeruppernes Lokalråd med henblik

miljømålet. Det betyder, at man i f.eks. tilladelser

ligger omkring byen i skove og lavtliggende våde

på at få input til udformningen af området øst for

til udledning af regnvand fra byer til vandløb stiller

områder. Regnvandsplanens tiltag vil i høj grad

Assensbanen (”Tallerupsøerne). Denne plan bygger

krav om forsinkelse og rensning af vandet.

være med til at styrke byens rekreative områder og

desuden på input fra borgermøder og workshops i

reducere risikoen for oversvømmelse af beboede

forbindelse med udarbejdelse af Udviklingsplan for

Vandområdeplanens indsatsprogram indeholder

Tommerupperne /3/.

konkret indsats om fjernelse af en spærring i Bren-

områder.

de Å, ca. 1250 m nedstøms udløbet ved Tommerup
Der blev den 21. maj 2016 afholdt et borgertopmø-

Stationsby. Fjernelse af denne spærring vil skabe fri

Regnvandsplanen kan medvirke til rea-

de for borgerne i og omkring Tommerup og Tom-

passage for fisk til det opstrøms vandløb.

lisering af Udviklingsplanens strategi-

merup Stationsby. Formålet med borgertopmødet
var bl.a. at få borgernes input til, hvordan de ønsker,
at området skal udvikles inden for emnerne vand

ske mål, som blandt andre er:

1.6.2 Spildevandsplan 2018 – 2027 for
Assens Kommune

•

og natur.

Øge tilgængeligheden til naturen
og derved fremme naturen og de

Af spildevandsplanen for Assens Kommune

grønne områder som en central

Hovedtendenserne var, at vandet og naturen skal

fremgår det, at renseanlægget i Tommerup Stati-

del af livet i Fremtidens Tomme-

bringes frem i løsningerne til håndtering af klimatil-

onsby planlægges nedlagt i 2022. Nedlæggelsen

rup.

pasning og, at naturen skal gøres mere tilgængelig

af renseanlægget sker i forbindelse med etablering

for borgerne med flere og bedre bynære grønne

af ét centralt renseanlæg for hele kommunen ved

områder samt bedre adgang til naturen i området.

Assens. Efter nedlæggelsen af Tommerup St. Ren-

i og omkring bydelene og øge

Hovedtendenserne fra de afholdte borgermøder

seanlæg vil alt spildevand fra byen blive pumpet til

naturens og de grønne områders

er inddraget i udformningen af regnvandsplanen,

renseanlægget ved Assens. Alt regnvand vil stadig

oplevelsesværdi.

så der herved bedst muligt skabes en forbindelse

skulle håndteres i og omkring byen og afledes til

mellem borgernes ønsker og valget af løsninger i

Brende Å.

•

•

planen.

Arbejde for øget biodiversitet i
naturen omkring og i byernes

Inden nedlæggelsen af renseanlægget i Tommerup
Den 9. maj og 6. juni 2019 blev der afholdt hen-

Stationsby har Assens Forsyning A/S et stort fokus

holdsvis en workshop og et informationsmøde

på at få fjernet uvedkommende vand fra spilde-

med Tommeruppernes Lokalråd og alle interesse-

vandssystemet, herunder indsivning, dræntilslutnin-

rede borgere, hvor der blev arbejdet med området

ger og fejlkoblinger.

øst for jernbanen i Tommerup Stationsby (de kom-

Forstærke den grønne karakter

grønne rum.
•

Tilgodese og udvikle naturoplevelser og friluftsaktiviteter.

•

Fastholde og øge væksten i

mende regnvandsbassiner - ”Tallerupsøerne”). Her

forhold til bosætning og erhvervs-

bidrog lokalrådet med mange spændende tiltag,

udvikling.

3

Bekendtgørelse om miljømål for vandområdedistrikter og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11/04/2019) + Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for

vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019)
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Regnvandsbassin i Tommerup Stationsby
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1.7 Hydrauliske modeller

MIKE FLOOD - sammenkobling

For at kunne belyse det samlede vandkredsløb i

MIKE FLOOD er modellen, som samler de tre del-

Tommerup Stationsby med hensyn til behov for

modeller i én samlet koblet model. Koblingen sikrer,

klimatilpasning, er der opsat en koblet dynamisk

at der er fuld udveksling mellem de tre delmodeller.

model i beregningsprogrammet MIKE FLOOD.

Det betyder, at i tilfælde af kapacitetsproblemer i

Modellen består af tre delmodeller, som beskriver

regnvandssystemet kan vandet frit strømme fra

hver sin del af vandkredsløbet, og som kort er

MIKE URBAN til terræn eller vandløb og dermed

beskrevet i det følgende. De hydrauliske modeller

influere på vandbalancen i henholdsvis MIKE 21 og

er desuden beskrevet nærmere i det tekniske notat

MIKE 11 modellen. Tilsvarende er gældende, hvis

”Modelopbygning” (Bilag 1).

der sker oversvømmelse i vandløbet, hvor vandet
kan strømme via terræn til nærliggende lavninger.

MIKE URBAN - afløbssystemet

Da det åbne vandløbstræk af Brende Å er beliggende nedstrøms byen, vil oversvømmelse fra vandlø-

MIKE URBAN er et modelværktøj, som primært

bet ikke strømme til regnvandssystemet via terræn.

benyttes i urbane sammenhænge til beregninger

Vandstanden i vandløbet kan dog have betydning

på regnvandshåndtering i rør og bassiner. I for-

for regnvandsudløb fra byen direkte til vandløbet,

bindelse med denne regnvandsplan er der blevet

da vandstanden kan påvirke stuvningsniveauet i

opsat en ny MIKE URBAN model for det eksisteren-

regnvandssystemet. Trevejskoblingen i modellen

de regnvandssystem i Tommerup Stationsby med

sikrer således, at det samlede vandkredsløb og de

nyeste viden og opmålinger af det eksisterende

interne dynamikker i dette er belyst både for de

afløbssystem. Med udgangspunkt i denne model

eksisterende og de fremtidige forhold, jf. de foreslå-

er der blevet udarbejdet en projektmodel, hvor alle

ede indsatser i planen.

foreslåede indsatser i regnvandsplanen er indbygget.

1.8 Eksisterende afløbssystem

MIKE 11 - vandløb

Tilstanden af det eksisterende regnvandssystem
i Tommerup Stationsby er blevet undersøgt i

Den hydrauliske vandløbsmodel MIKE11 er opstil-

forbindelse med udarbejdelse af regnvandsplanen.

let på baggrund af en opmåling af Brende Å fra

Undersøgelsen har givet et overblik over, hvor det

december 2018. Opmålingen sikrer, at modellen

vil være mest fornuftigt at udskifte de eksisterende

tager udgangspunkt i de eksisterende forhold for

regnvandsledninger. Undersøgelsen viste også, at

vandløbet umiddelbart nedstrøms byen. Den øver-

det eksisterende regnvandssystem er belastet af

ste rørlagte strækning af Brende Å, som forløber

grundvand, som siver ind i ledningssystemet via

under den nordlige del af Tommerup Stationsby

utætheder.

og videre øst om byen, er valgt beskrevet i MIKE
URBAN, da denne del af vandløbet - under de

Assens Forsyning A/S har ligeledes kendskab til,

eksisterende forhold - fungerer som en del af byens

at der er mange fejltilslutninger på deres afløbs-

regnvandssystem. Der er desuden en del dræntil-

system. Det vil sige, at der afledes spildevand til

slutninger (tilledning af overfladevand fra dyrkede

regnvandssystemet og regnvand til spildevands-

arealer i oplandet) på den eksisterende rørlagte

systemet fra en del ejendomme i byen. Desuden

vandløbsstrækning, som ligeledes beskrives i MIKE

er der kendskab til enkelte nødoverløb fra spilde-

URBAN.

vandssystemet til regnvandssystemet og modsat.
Disse fejltilslutninger og overløb bør fjernes inden

De foreslåede indsatser vedrørende vandløb er

tiltagene i regnvandsplanen gennemføres.

beskrevet i Det Blå Koncept i regnvandsplanen. Da
der ikke foreligger nogen konkrete vandområde-

Størstedelen af det topografiske opland omkring

planprojekter for Brende Å ved Tommerup Stations-

byen er drænet og ledes til forsyningsselskabets

by, anvendes den eksisterende vandløbsmodel til

regnvandssystem. Oplandet er meget kuperet og

projektmodelberegningerne.

tætbeliggende omkring store dele af byen. Mod syd
og nord er der større skovområder med kanalise-

MIKE 21 - terrænet

rede afvandingssystemer, som er tilsluttet byens
regnvandssystem. Grundet de tætbeliggende

Terrænmodellen håndterer alt overfladevand og

oplande af skov, mark og øvrige grønne områder

dækker hele Tommerup Stationsby. MIKE 21

vurderes det, at der kommer et betydeligt bidrag af

modellen sikrer, at vandets strømning på terræn

vand fra disse områder under regnhændelser, som

beskrives korrekt i forhold til de eksisterende og

strømmer på overfladen og finder vej til regnvands-

projekterede strømningsveje på jordoverfladen.

systemet. Beregningsforudsætningerne vedrøren-

Der opstillet dels en statusmodel, som beskriver de

de bidrag fra dræn og afstrømning fra skov, mark

eksisterende terrænmæssige forhold i Tommerup

og øvrige grønne områder er beskrevet nærmere i

Stationsby på baggrund af den nyeste højdemodel

Bilag 1.

fra 2015 og dels en projektmodel, hvor projekterede
terrænmæssige tiltag er indarbejdet.

1.9 Rensning og forsinkelse af regnvand
Brende Å modtager alt regnvand fra Tommerup
Stationsby. Enkelte oplande udleder regnvand
uforsinket og urenset til den rørlagte del af Brende
Å, mens andre oplande udleder via våde regnvandsbassiner. Disse bassiner er generelt for små. Det
betyder, at regnvandet i dag ikke renses eller kun
renses i mindre grad for forurenende stoffer, inden
det ledes til Brende Å.
Punktudledninger fra kloakerede oplande påvirker
Brende Å. I våde perioder ved kraftige regnhændelser kan vandløbet blive voldsomt hydraulisk belastet, og der er derfor en forøget risiko for erosion af
vandløbets brinker og dermed en større sand- og
sedimenttransport, som kan påvirke vandløbets
tilstand negativt.
Disse problemstillinger kan bl.a. håndteres ved at
etablere en række nye veldimensionerede regnvandsbassiner og/eller overrislingsenge inden,
regnvandet udledes til vandløbet.
I de følgende afsnit beskrives regnvandsbassiner
og overrisling nærmere, da disse indsatser er en
væsentlig del af Det Blå Koncept for Tommerup
Stationsby.

1.9.1 Regnvandsbassiner
Regnvandsbassiner med permanent vandspejl
kaldes ”våde regnvandsbassiner”. De består af to
dele – et vådt volumen og et opstuvningsvolumen.
Funktionen af det våde volumen er rensning af
det regnvand, som ledes til bassinet. Funktionen
af opstuvningsvolumenet er tilbageholdelse af
regnvandet, som udledes langsomt fra bassinet via
et bygværk, som regulerer udledningshastigheden.
Den optimale udformning af våde regnvandsbassiner er beskrevet i Faktablad om dimensionering af
våde regnvandsbassiner /4/. Miljø- og Fødevareklagenævnet har udtalt, at de betragter anbefalingerne
i dette faktablad som BAT4.
Figur 2 på side 14 viser et tværsnit af et vådt regnvandsbassin.
Der vil flere steder i Tommerup Stationsby også
kunne etableres såkaldte ”tørre regnvandsbassiner”. Disse bassiner har ikke et permanent
vandspejl og vil tømmes helt i perioder uden regn.
Tørre bassiner har meget begrænset renseeffekt
og bruges derfor udelukkende til forsinkelse af
regnvand. Regnvandet bør derfor ikke udledes til
vandløb fra et tørbassin uden forudgående rensning gennem eksempelvis sandfang og olieudskiller eller vådt regnvandsbassin.
I perioder uden regn kan de tørre bassiner have
andre funktioner, såsom rekreative, informative
og/eller naturmæssige funktioner. Som eksempel
kan nævnes det kombinerede regnvandsbassin og
skaterbane ved Fyrtårn Tommerup.

4

BAT: Den bedste tilgængelige teknik (”Best Available Technology”).
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Stemmningsbillede 4.

Figur 2.

Regnvandsbassin i Tommerup Stationsby

Tværsnit af vådt regnvandsbassin /4/
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bassinets tømmetid afhænger af afløbsflowet fra

Tommerup Stationsby til overrisling. Dette er

bassinet og bassinets størrelse. Ved udledning til

foreslået med henblik på at genskabe områdets

vandløb er det oftest et krav, at afløbsflowet er rela-

naturlige hydrologi, skabe et mere konstant flow i

tivt lille af hensyn til miljøtilstanden i vandløbet og

Brende Å og reducere udledningen af forurenende

Våde regnvandsbassiner sikrer en lang opholdstid

for at sikre, at udledningen ikke medfører hyppigere

stoffer til vandløbet. Ved periodiske oversvømmel-

samt renseprocesser i det våde volumen såsom

eller større oversvømmelser af vandløbet, end hvad

ser med regnvand vil engen ved Brende Å fungere

sedimentation og omsætning af organisk stof

der ville være tilfældet ved afstrømning fra vand-

som et naturligt ”renseanlæg”.

og næringsstoffer. De nye regnvandsbassiner vil

løbets naturlige opland. Bassiner skal dog helst

derfor kunne rense regnvandet tilstrækkeligt samt

tømmes inden for et halvt til et helt døgn efter fuld

Etablering af våde regnvandsbassiner inden over-

sikre, at regnvandet udledes langsommere og mere

udnyttelse, så der er plads til at modtage regnvand

risling sikrer, at størstedelen af de miljøskadelige

naturligt til Brende Å.

fra næste regnhændelse. Normalt vil opstuvnings-

stoffer og næringsstoffer fra regnvandet blive

højden i regnvandsbassiner være omkring 1 meter

sedimenteret, optaget eller nedbrudt. Regnvand fra

Generelt renser våde regnvandsbassiner mest

ved fuld udnyttelse af bassinet. Det betyder, at

bassinerne vil i perioder overrisle engen og med

effektivt overfor partikelbundet forurening, da

regnvandsbassinet i nogle timer efter kraftig regn

tiden kunne bidrage til dannelse af naturtypen våd

rensningen i høj grad er relateret til sedimentation

kan have maksimale vanddybder på ca. 2 meter.

eng. Den våde eng vil bidrage til at omsætte kvæl-

1.9.1.1 Rensning af regnvand i våde regnvandsbassiner

og adsorption til overflader. Det permanente våde

stof, tilbageholde fosfor og binde atmosfærisk CO2

volumen, og dermed opholdstiden i bassinet, er den

Skråningsanlægget på bassinerne bør af sikker-

til gavn for vandmiljø og klima.

vigtigste faktor for renseeffekten. Andre forhold

heds- og vedligeholdelsesmæssige hensyn ikke

såsom stofbelastning og bassingeometri (længde/

være mindre end 1:3 og gerne 1:5. Samtidigt virker

Ifølge statens Vandområdeplan 2015-2021 skal der

breddeforhold) har også indflydelse på renseeffek-

et fladt skråningsanlæg (1:5) mere naturligt og er at

gennemføres en lang række indsatser til reduktion

ten.

foretrække rent visuelt.

af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Rensning af
regnvandet og overrisling af den nuværende eng

Erfaringer har vist, at et vådt volumen mellem 200

Ind- og udløb i bassinet bør så vidt muligt placeres

ved Brende Å nedstrøms Tommerup Stationsby vil,

og 250 m / red. ha. er optimalt og, at man ikke

i modsatte ender af bassinet for at få udnyttet hele

sammen med en eventuel genslyngning af Brende

opnår væsentlige gevinster ved at øge volumenet.

bassinets kapacitet og optimere opholdstiden.

Å, derfor kunne bidrage til det samlede nationale

3

Dybden af det permanente våde volumen har også

mål om reduktion af kvælstof og fosfor til vandmil-

betydning for bassinernes rensefunktion, og en

Udløbet fra bassinet etableres normalt under

jøet med henblik på at opnå god tilstand og dermed

permanent vanddybde på omkring 1-1,5 meter er

vandoverfladen for at tilbageholde eventuelle flyde-

leve op til EU’s Vandrammedirektiv.

optimal.

stoffer, f.eks. oliefilm.

1.9.2.1 Designforhold
Hvis bassindybden er for lille, vil bassinet hurtigt
gro til med tagrør og andre sumpplanter. Selvom

1.9.1.3 Sammenfatning af forudsætninger
for våde regnvandsbassiner

beplantningen formentligt vil have en positiv effekt

For at fjerne flest mulige forurenende stoffer fra
regnvandet og opnå et mere konstant flow i Brende

på stofomsætningen, vil planterne ved vindpåvirk-

Med udgangspunkt i ovenstående oplysninger

Å er det vigtigt, at vandet bredes ud på størst

ning være med til at rode op i bundsedimentet og

forudsættes det, at våde regnvandsbassiner dimen-

muligt areal så langt fra vandløbet som muligt.

dermed forringe vandkvaliteten. Et lavvandet bas-

sioneres og udformes efter følgende forudsætnin-

Med henblik på at forsinke og fordele vandet over

sin kræver også mere vedligeholdelse og vil være

ger:

engen kan der etableres en vandrende med en fast

mere udsat for f.eks. udsving i temperaturen.
Hvis bassindybden er for stor, kan der være risiko

kant eller mange mindre rør med punktudlednin•

Vådt volumen på 200-250 m /red. ha

ger. Der bør desuden etableres et sandfang inden

•

Permanent vanddybde af vådt volumen på

udledning til overrisling.

for iltfrie forhold ved bunden og dermed frigivelse
af forurenende stoffer.
Våde regnvandsbassiner kan med fordel etableres

1-1,5 m
•
•

med små forbassiner, enten før eller i selve bassinet. Forbassinerne virker som sandfang og vil

3

•

opsamle langt den største del af sedimentet. Det

Dykket udløb, dvs. under det permanente

Jo længere opholdstid regnvandet har på det eksi-

vandspejl

sterende engareal, jo mere effektiv er omsætningen

Skråningsanlæg under permanent vandspejl på

af næringsstoffer i vandet. Naturlige lavninger i

1:5

engen vil kunne tilbageholde vandet og forlænge

Skråningsanlæg over permanent vandspejl på

opholdstiden. Hvis opholdstiden på engen er for

1:3 - 1:5

kort i forhold til den ønskede stoffjernelse, er det

kan være en driftsmæssig fordel med hensyn til

•

Gentagelsesperiode på 5 år

muligt at konstruere små lavninger, som også vil

oprensning.

•

Sikkerhedsfaktor på 1,25

være til gavn for padder.

•

Hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8

Rensegraden for et velprojekteret regnvandsbassin er forholdsvis veldokumenteret. Erfaringer fra

Andre forudsætninger for regnvandsbassinerne

undersøgelser af regnvandsbassiners rensegra-

beskrives under de enkelte delområder i afsnit 3.

der viser, at det kan forventes, at ca. 80-90 % af

Generelt er bassinerne placeret, hvor det vurderes,

det suspenderede stof fjernes, og ca. 50-80 % af

at der kan etableres mest muligt opstuvningsvolu-

total-fosfor /4/.

men i forhold til de eksisterende rammer.

1.9.1.2 Forsinkelse af regnvand og andre
designforhold for våde regnvandsbassiner

1.9.2 Overrisling
Overrisling af vandløbsnære arealer og dermed

Et vådt regnvandsbassin skal også kunne tilbage-

afledning af regnvand over et større område bety-

holde og forsinke regnvand. Det vil sige, at bassinet

der, at der sker en diffus tilledning af regnvand til

skal være så stort, at der er plads til opstuvning

vandløb . I regnvandsplanens perspektivperiode

af mere vand, når det regner og, at vanddybden

foreslås det at se nærmere på muligheden for at

varierer afhængig af mængden af regn. Regnvands-

benytte det nuværende engområde nedstrøms
15
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Evapotranspiration og fordampning

Lille overfladeafstrømning og lav hastighed

Infiltration

Grundvand
Vandløb

Naturlige afstrømningsforhold
Stor overfladeafstrømning
og høj hastighed
Urbane afstrømningsforhold

Reduceret evapotranspiration og fordampning
pga. mindre vegetation og overfladevand

Begrænset infiltration til grundvandet

Reduceret medianvandføring i vandløb

Figur 3.

Forskellen mellem naturlige afstrømningsforhold samt urbane afstrømningsforhold.

Q in

Øget maksimalafstrømning

Afstrømningsvolumen
Urbane områder

>

Afstrømningsvolumen
Naturlige områder

Afstrømningsflow

Urbane områder
uden forsinkelse

Q out

Urbane områder
med forsinkelse

Naturlige forhold

Tid

Figur 4.

Reduceret
medianvandføring i vandløb

Billedet viser afstrømningshydrografer for hhv. urbane områder uden forsinkelse (blå kurve), urbane områder med forsinkelse (rød kurve) og
naturlige områder (grøn kurve).
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1.10 Løsningsprincipper
1.10.1 Hovedprincip for håndtering af
regnvand
Ved valg af indsatser i regnvandsplanen er der
fokuseret på at skabe en naturlig og mere jævn
afstrømning til Brende Å. Assens Kommune og
Assens Forsyning A/S har fået foretaget en hydraulisk analyse af kapaciteten i Brende Å (en ”robusthedsanalyse”)/7/, som konkluderer, at vandløbssystemet har en meget begrænset kapacitet på nogle
strækninger i den øvre del af vandløbsoplandet.
Desuden viser statens seneste tilstandsopgørelse
for den øvre del af Brende Å, at der ikke er målopfyldelse på strækningen målt på smådyr. Smådyrene
i vandløbet er bl.a. sårbare overfor uforsinkede
udledninger af regnvand og forurenende stoffer.
Regnvandsplanen indeholder således initiativer,
som skaber en mere naturlig afstrømning til Brende
Å fra Tommerup Stationsby, hvilket forventes at
bidrage til forbedring af tilstanden i Brende Å. Det
gøres ved at forsinke og rense tag- og overfladevand fra byen i regnvandsbassiner eller ved overrisling af vandløbsnære arealer, inden vandet udledes
til Brende Å.
Regnvandsplanen har fokus på at genbruge de dele
af det eksisterende regnvandssystem, som har en
god tilstand og dermed en lang restlevetid. Modsat
er det prioriteret at udskifte og opgradere de dele af
ledningssystemet, der har en dårlig tilstand. De steder, hvor regnvandssystemet har en lang restlevetid, foreslås i stedet lokale løsninger, bl.a. vejbede,
tørbassiner og andre mindre magasineringstiltag.
I Tommerup Stationsby er der flere lokale lavninger
der kræver uhensigtsmæssige store regnvandsledninger for at sikre afledning af vandet. Her foreslås
ligeledes lokale blå-grønne løsninger som beskrevet i afsnit 1.12. Det kan bidrage til at holde dimensionen på regnvandssystemet nede, og dermed
reducere udgifterne til klimatilpasning af byen.

1.10.2 Opnåelse af serviceniveau og klimatilpasning mod ekstremregn

Ved gennemførelse af tiltagene i denne plan vil
serviceniveauet blive opfyldt samtidig med, at
tiltagene giver merværdi til borgerne og kommu-

Der er i regnvandsplanen fokuseret på to typer af

nen. Dette omfatter bl.a. etablering af blå-grønne

regnhændelser. Den første hændelse er det servi-

løsninger og etableringen af regnvandsbassiner

ceniveau, dvs. den regn, som forsyningsselskabet

med permanent vandspejl, som får karakter af søer

skal være i stand til at håndtere via deres regn-

og dermed skaber byrum samt natur og rekreative

vandssystem eller andre typer løsninger. Service-

områder i og omkring byen.

niveauet for disse regnhændelser er en 5 års regn,
dvs. at regnen statistisk set vil forekomme én gang

Der er ikke så mange oplagte steder i Tommerup

hvert 5. år. Dette serviceniveau er fastsat i Spilde-

Stationsby, hvor regnvandet kan håndteres, da byen

vandsplan 2018-2027 for Assens Kommune. Det

er forholdsvist tæt bebygget uden brede, grønne

fastsatte serviceniveau følger Spildevandskomit-

vejrabatter. Regnvandsplanen beskriver derfor

téens anbefalinger til minimumsfunktionskrav for

primært tiltag, hvor regnvandet forsinkes og renses

separatkloakerede bolig- og erhvervsområder. Den-

uden for byen, inden det udledes til Brende Å.

ne regntype benævnes ”serviceregn” i regnvandsplanen. Den anden regnhændelse er en regn, som

I planen er der dog også indarbejdet en række min-

er større end forsyningsselskabets serviceniveau

dre, decentrale løsninger til håndtering af regnvand

for regnvand på terræn. Denne type regnhændelser

inde i byen (se faktaboks s.19) samt udskiftning

vil blive benævnt ”ekstremregn”, svarende til en 100

af dele af det eksisterende regnvandssystem til en

års regn. For både serviceregn og ekstremregn

større dimension.

anvendes klimafaktorer svarende til en fremskrivning på 100 år.

Regnvandsplanens løsninger og tiltag benævnes
Det Blå Koncept og er beskrevet i afsnit 2 og 3.

Assens Forsyning A/S er forpligtiget til at kunne
håndtere serviceregnen i deres regnvandssystemer.
De regnhændelser, som er større end 5 års regn,
skal ikke kunne håndteres af forsyningen, men er et
samfundsmæssigt ansvar.
Ved teoretisk beregning er serviceniveauet for
regnvand på terræn ikke overholdt i Tommerup
Stationsby, og Assens Forsyning A/S skal derfor
finde løsninger, der sikrer overholdelse af serviceniveauet. Dette kan traditionelt blive løst ved at
etablere større rør. Regnvandet vil herved hurtigt
kunne ledes væk fra de befæstede områder og ned
til centrale regnvandsbassiner.
Ved brug af traditionelle løsningsprincipper vil
Assens Forsyning A/S derved skulle udføre en lang
række anlægsarbejder under jorden, som efter
etablering ikke giver anden værdi til borgere og
kommunen end bortledning af regnvandet.
Parker
Opsamling og tilbageholdelse af vand på overfladen

På Figur 3 vises princippet for afstrømning af regnvand under naturlige forhold samt ved traditionel
urban afledning via rør.
På Figur 4 ses afstrømningshydrografer for hhv.
urban afstrømning med og uden forsinkelse i
deloplande samt afstrømning ved naturlige forhold
i et ubebygget opland. Det fremgår af figuren, at
afstrømning med forsinkelse forekommer mindre
intenst (svarende til naturlige forhold) og over en
længere periode, hvor det modsatte er tilfældet for
traditionel urban afstrømning uden forsinkelse i

Pladser
Permeable belægninger
Regnbede

deloplande.
Et af målene for denne regnvandsplan er at opnå
så naturlige afstrømningsforhold som muligt ved
brug af tilgængelige områder i Tommerup Stations-

Grønne tage
Forsinkelse
Grønne korridorer

by til regnvandshåndtering. På Figur 5 er illustreret
hovedprincippet i løsningen med etablering af
decentral forsinkelse ved grønne løsninger i en
eksisterende by.
Figur 5.

Principiel illustration af en eksisterende by med grønne løsninger for opnåelse af naturlig afstrømning.
BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER

17

Stemmningsbillede 5.

Natur

Stemmningsbillede 6.

Natur
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Decentrale løsninger
Det overordnede princip med decentral håndtering af regnvand benyttes til at finde løsninger til opnåelse af serviceniveauet for regnvand på terræn.
Figur 6 illustrerer princippet for, hvordan serviceniveauet for regnvand på terræn kan opnås i Tommerup Stationsby.

Delopland
Delopland

Delopland
Hovedregnvandskloak

Figur 6.

Princip for opnåelse af serviceniveau for regn i hoved
systemet ved central forsinkelse

Værktøjskasse
Værktøjskasse
Hovedprincippet er, at der etableres forsinkelse i de deloplande, som er tilkoblet regnvandssystemet. Forsinkelsen afpasses det regnvandsflow, som
det eksisterende hovedregnvandssystem kan håndtere iht. overholdelse af serviceniveauet. Dermed kan det eksisterende regnvandshovedsystem
bevares, og der skal ikke lægges større rør. Så vidt muligt genskabes de oprindelige naturlige afstrømningsmønstre i deloplandene, jf. Figur 4.
Vejbede
For at sikre overholdelse af serviceniveauet for regnvand i hovedregnvandssystemet er der udført hydrauliske beregninger i Mike Urban med henblik
Vejbede
på at fastlægge det nødvendige forsinkelsesvolumen i delområderne. Dette er nærmere beskrevet i bilag 1.
Forsinkelse i deloplandene etableres ved at bruge grønne løsninger på terræn til regnvandshåndtering. Disse løsninger kan med fordel etableres
som fælles løsninger i et samarbejde mellem forsyningen og kommunen. Der vil dog også fortsat være brug for rørløsninger, hvor det vurderes som
den mest fordelagtige løsning på regnvandshåndteringen.

Faktaboks 2

1.11 Hovedgreb i regnvandshåndtering
Den overordnede strategi for håndteringen af

Hovedgrebene kan implementeres via en række

regnvand i regnvandsplanen består af følgende

grønne elementer, som i afsnit 1.12 er beskrevet i

”hovedgreb”.

en ”Værktøjskasse for blå-grønne løsninger”.

Hovedgreb benyttes, hvor de vurderes mest fordelagtig bl.a. set i forhold til de enkelte delområders

Løsningsprincipper
Løsningsprincipper

vandmæssige udfordringer og typologi.

Tilbageholdelse
Tilbageholdelse

Forsinkelse
Forsinkelse

delse
delse

Fjernelse
Fjernelse

e
e

Sikring
Sikring

Fjernelse
Fjernelse

Tilbageholdelse af regnvand i tekniske anlæg, som f.eks. underjordiske tanke og rør.

Sikring
Sikring

Forsinkelse på terræn i form af regnvandsbassiner, grøfte, regnbede m.v.

Fjernelse af regnvand i et delopland ved f.eks. at lede vandet til et andet delopland, regnvandstønder, lede
vandet til en recipient eller nedsivning.

Sikring af bygninger med lokale tiltag såsom jordvolde, hævede kanter, sandsække samt udarbejdelse af
beredsskabsplaner for særligt udsatte og værdifulde bygninger.
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Inspirationsbillede 1.

LAR-løsning

Inspirationsbillede 2.

LAR-løsning
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Værktøjskasse
Grønne tage

1.12 Værktøjskasse for blå-grønne løsninger
Der findes mange forskellige muligheder for at håndtere regnvandet via blå-grønne løsninger. Disse muligheder er sammenfattet i nedenstående værktøjskasse.
Denne værktøjskasse kan benyttes som inspiration til, hvordan de blå-grønne elementer i regnvandsplanen, kan udformes.

Værktøjskasse

Regnvandsbassiner
•

Regnvandsbassiner

Regnvandsbassiner etableres inden udløb i vandløb for
at forsinke
og rense
Grønne
vægge
regnvandet inden udledning.

•

Reducerer risikoen for oversvømmelser og erosion i vandløb.

•

Fungerer ved at tillade store mængder regnvand at strømme ind i bassinet,
men begrænser udløbsflowet fra bassinet . Derved forsinkes regnvandet,
inden det udledes til vandløb.

Værktøjskasse
Værktøjskasse

Regnbede
•

Regnvandsbassiner
Regnvandsbassiner
Tanke

BIO-Tilbageholdesessystemer
Regnbede er bevoksede filtre, hvor regnvand opsamles
og langsomt nedsives, fordampes eller afledes forsinket til regnvandssystemet.

•

Regnvandet renses i særlig filtermuld, som udlægges i regnbedets øverste
lag.

•

Regnvand kan håndteres på et relativt lille areal.

Tanke

Nedsivning i render/ grøfter
Tanke
Tanke

•

Regnvand opsamles i tanke.

•

Større regnvandstanke kan opsamle regnvand fra befæstede overﬂader i
byen såsom hustage, veje og pladser. Tankene kan bl.a. etableres under
vejarealer af regnvandskassetter.

•

På privat grund kan vandet opsamles i f.eks. regnvandstønder og bruges til
toiletskyl, tøjvask, havevanding, bilvask m.m.

Nedsivning i render/grøfter
•

Nedsivning
Nedsivning ii render/
render/ grøfter
grøfter

Grøfter er lineære nedsænkede kanaler, der transporterer og eventuelt nedsiver regnvand.

•

De kan være bevokset kun med græs eller anlagt med mere tæt bevoksning.

•

Grøfter bremser forurenende stoffer ved at binde dem til organisk stof og
jordpartikler. Forureningen fjernes ved bundfældning, filtrering og nedsivning
i undergrunden.

Værktøjskasse

Permeabel belægning
Permeabel belægning
•

Permeable belægninger tillader regnvand at sive gennem belægningen,
hvorfra det efterfølgende enten kan nedsive i jorden, afledes forsinket til
regnvandssystemet eller udledes til vandløb.
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Konstruerede vådområder

Inspirationsbillede 3.

Vejbede

Inspirationsbillede 4.

Vejbede
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Konstruerede våde områder
Konstruerede vådområder
•

Konstruerede våde områder er lavvandede, tætbeplantede, menneskeskabte
våde områder.

•

Regnvand behandles på en naturlig måde og forurenende stoffer fjernes,
inden regnvandet udledes til vandløb.

•

Våde områder har normalt en række beplantede damme, der hjælper med at
ﬁltrere vandet i fysiske og biologiske processer.

Genåbning af vandløb
•

Genåbning af åer

Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger indeholder et stort udvalg af
økologiske, fysiske, rumlige og styringsmæssige foranstaltninger.

•

Disse har til formål at genoprette den naturlige tilstand og funktion af vandløb til støtte for målopfyldelse i vandløbet, biodiversitet, rekreation, oversvømmelsesforebyggelse og udvikling af landskabet.

Værktøjskasse

Vejbede
•

Vejbede

Vejbede kan etableres ved fortove/veje og kan beplantes med træer, buske
og/eller stauder.

•

Piktogrammer fokusområder
Formålet er at håndtere regnvand direkte ved vejbanen.

•

Æstetisk integrering kan skabe identitet i det lokale byområde.
Natur

•

Regnvandet opsamles og nedsives langsomt eller afledes forsinket til regn-

Rum

Vand

vandssystemet.
•

Regnvandet renses i særlig filtermuld, som udlægges i regnbedets øverste
lag.

Løsningsprincipper

Grønne tage
•

Tilbageholdelse
Taget på en bygning er helt eller delvist dækket med vegetation og et vækstVærktøjskasse

Fjernelse

medium, som er placeret oven på en vandtæt membran.
•

Grønne tage
Grønne tage tjener f.eks. til absorbering af regnvand, isolering,
øget biodiversitet og forsinkelse af det regnvand, som falder på taget.

•

Æstetisk og god integrering i landskabet.

Forsinkelse

Sikring

Grønne vægge
•

Grønne
væggemediEn væg som er helt eller delvist dækket af vegetationsamt
et vækstum (f.eks. jord).

•

De fleste grønne vægge har også et integreret vandingssystem.

•

Grønne vægge findes oftest i bymiljøer, hvor planterne reducerer bygningens
samlede temperatur.

•

Grønne vægge kan medvirke til fjernelse af regnvand via optag fra rødder og
fordampning fra blade samt til forsinkelse af det det regnvand, der falder på
bygningen.

BIO-Tilbageholdesessystemer
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2.		 BLÅT KONCEPT
		FOR TOMMERUP
		STATIONSBY

Kort 1.

Oversigtskort over Tommerup Stationsby med angivelse af delområder i regnvandsplanen og det topografiske opland til byens regnvandssystem.
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2.

BLÅT KONCEPT FOR TOMMERUP STATIONSBY

2.1 Generel beskrivelse af Det Blå Koncept for Tommerup Stationsby
I valget af løsninger til Det Blå Koncept har der

vandløbet. Det Blå Koncept omfatter desuden en

år (T=5).

været fokus på tiltag, som lever op til planens

mulig genslyngning af den øverste åbne strækning

fokusområder samt input fra borgere i forbindelse

af Brende Å ved Tommerup Stationsby, hvor vand-

Det er væsentligt at pointere, at regnvandsplanen

med den forudgående borgerinddragelse. Der har

løbet har sit udspring. Kombinationen af overrisling

ikke skal opfattes som en totalsikring mod fremti-

desuden været fokus på at pege på løsningsprin-

og et terrænnært, genslynget vandløb vil genskabe

dige ekstreme regnhændelser. Tiltagene i planen

cipper, som vurderes mest fordelagtige i forhold til

områdets naturlige hydrologi som våd eng. Dette

mindsker udbredelsen af oversvømmelser ved eks-

løsning af den konkrete problemstilling. De fore-

vil generelt gøre leveforholdene bedre for en lang

treme regnhændelser, men kan ikke forhindre dem

slåede løsningsprincipper spænder vidt over de

række dyre- og plantearter langs vandløbet og på

helt. Der vil derfor være områder, hvor beskyttelse

værktøjer, som kan benyttes til klimatilpasning, jf.

engarealet.

mod oversvømmelser bedst håndteres ved beredskab, som f.eks. sandsække og mobile pumper,

Værktøjskassen, afsnit 1.12. Samtidig er der taget
højde for hvilken karakter de pågældende delom-

Derudover er der i Det Blå Koncept arbejdet med at

frem for permanente tekniske anlæg såsom rør,

råder har, og der er arbejdet med løsninger, som

genbruge de dele af det eksisterende regnvandssy-

terrænreguleringer, bassiner osv.

bedst muligt kan implementeres i det pågældende

stem, som har en god tilstand og dermed en lang

delområde. Det Blå Koncept vil desuden have en

restlevetid. Modsat er det prioriteret at udskifte og

stor rekreativ værdi for byens borgere og være til

opgradere de dele af ledningssystemet, som har

gavn for flora og fauna.

en dårlig tilstand. De steder, hvor regnvandssyste-

På Kort 1 ses projektområdet, som regnvandspla-

met har en lang rest levetid, foreslås i stedet lokale

nen omfatter. Regnvandsplanen er opdelt i fem

I udarbejdelsen af regnvandsplanen er der fokuse-

løsninger, bl.a. vejbede, permeable belægninger,

delområder, som er defineret ud fra det projektere-

ret på at skabe en naturlig og mere jævn afstrøm-

tørbassiner og andre mindre magasineringstiltag.

de regnvandssystem og deres udledningspunkt til
Brende Å. Af kortet fremgår ligeledes det topografi-

ning til Brende Å, som i dag ikke opfylder miljømålet på strækningen (nedenstående billede viser den

For at finde løsninger til håndtering af både daglig-

eksisterende vandløbsstrækning ved Tommerup

dagsregnen op til serviceregn (5 års regn) samt de

Stationsby). Dette vil medvirke til at forbedre Bren-

kraftige og ekstreme regnhændelser (fra en 5 års

de Å’s biologiske og fysiske tilstand. I Det Blå Kon-

regn og op til en 100 års regn), er der udarbejdet et

cept indgår derfor, at vand fra byens regnvands-

samlet blåt koncept for Tommerup Stationsby. I det

system ledes til våde regnvandsbassiner, der kan

nedenstående benyttes ”T” som forkortelsen for

tilbageholde og rense regnvandet inden udledning

den statistiske gentagelsesperiode for en regnhæn-

eller til overrislingsarealer, der kan forsinke, omsæt-

delse, dvs. den hyppighed hvormed en regnhændel-

te næringsstoffer og aflede regnvandet diffust til

se statistisk set forekommer f.eks. én gang hvert 5.

Stemmningsbillede 7.

2.2 Overblik over projektområdet

ske opland til regnvandssystemet.

Brende Å ved Tommerup Stationsby
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Kort 2.

Oversigt over Det Blå Koncept for Tommerup Stationsby
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2.3 Overblik over Det Blå Koncept
Det Blå Koncept omfatter bl.a. etablering af våde

mensioner. Der er mange små lavninger i Tomme-

Ved ekstremregn (T=100) er strømningsveje blevet

og tørre regnvandsbassiner, overrisling af regnvand

rup Stationsby, hvor der foreslås løsninger, som

studeret, og der er i nogle områder arbejdet med

til ådalen, en mulig genslyngning af Brende Å, ter-

forsinker regnvandet i vejarealer. Ved udarbejdelsen

løsninger, hvor strømningsvejene bliver ændret for

rænreguleringer samt en lang række tiltag i regn-

af Det Blå Koncept er der også skelet til, om eksi-

at nedsætte risikoen for materielle skader.

vandssystemet. Fokusområdet for Det Blå Koncept

sterende regnvandsledninger er udskiftningsparate,

har været at skabe fælles løsninger med tiltag på

og dette er taget med i overvejelserne om løsnings-

Det Blå Koncept fremgår af Kort 2 og tegningen

terræn, som både har en afløbsteknisk funktion,

forslaget.

”Oversigt over Det Blå Koncept” (Bilag 8).

Alt regnvand, som ledes til den rørlagte strækning

Tabel 1 viser en oversigt over, hvilke hovedgreb (se

af Brende Å, forsinkes og renses i våde regnvands-

afsnit 1.11), der er anvendt i delområderne samt en

Der er arbejdet med løsninger, som forsinker så

bassiner. Dette er med til at nedsætte oversvøm-

opgørelse over de konkrete indsatser.

meget vand som muligt opstrøms i regnvandssy-

melsesrisikoen samt forbedre den økologiske og

stemet for at minimere opskalering af ledningsdi-

kemiske tilstand i Brende Å.

en naturmæssig værdi samt en rekreativ værdi for
Tommerup Stationsbys borgere og besøgende.

Delområde

Regnvandsopland (ha)

Vest

64,7

Øst

38,3

Nord

26,6

Vissenbjergvej

11,3

Lilleskov
Teglværk
Tabel 1.

Hovedgreb

Vådvolumen Magasinerings(m3)
volumen (m3)

Forsinkelse i
vejarealer (m3)

Etablering af
ledninger (m)

Terrænændring Genslyngning
i vejareal (m)
af vandløb (m)

6.950

620

4.800

360

4.300

7.400

490

2.500

90

3.200

5.800

350

1.500

700

160

630

7,0

1.250

380

Oversigt over hvilke hovedgreb, der er anvendt i delområderne samt hovedelementerne i tiltagene

2.4 Opdeling i delområder
I afsnit 3 beskrives indsatserne i Det Blå Koncept
for de enkelte delområder nærmere.
For de enkelte delområder beskrives statussituationen ved serviceregn (T=5) samt ekstremregn
(T=100). Efterfølgende beskrives situationen, hvor
Det Blå Koncept er indarbejdet i modelberegningen for både serviceregn (T=5) og ekstremregn
(T=100).
I hvert delområde er der potentiale for, at gennemførelse af klimatilpasningsløsningerne i Det
Blå Koncept kan blive første skridt i igangsættelse af en byomdannelse, der kan øge de by- og
naturmæssige kvaliteter i Tommerup Stationsby.
Klimatilpasningen igangsætter nye typer by- og
landskabsrum, der samtidig øger biodiversiteten og
giver borgerne spændende rekreative muligheder i
byen. Disse naturværdier og byrumspotentialer for
de enkelte delområder beskrives ligeledes i afsnit 3.
Oversvømmelseskort for hele Tommerup Stationsby ved serviceregn (T=5) samt ved ekstremregn
(T=100) i statussituationen og ved implementeringen af Det Blå Koncept fremgår af Kortbilag 5. Alle
præsenterede oversvømmelseskort er for som-

Stemmningsbillede 8.

Våd eng

merregnhændelser, da vandstanden i Brende Å er
højere i denne situation end ved en vinterregnhændelse. Det skyldes, at der typisk er større modstand
i vandløb om sommeren end om vinteren grundet
vandløbsvegetationen. Kraftige regnhændelser
(T=5 og T=100) vil også statistisk set forekomme
om sommeren.
Der henvises i øvrigt til det tekniske notat, Bilag 1,
der omhandler forudsætningerne for de hydrauliske
beregninger.

29
BLÅT KONCEPT FOR TOMMERUP

3.		 DELOMRÅDER

Kort 3.

Oversigt over Det Blå Koncept i delopland Vest
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3.

DELOMRÅDER

3.1 Vest
3.1.1 Det Blå Koncept

og regnvandskassetter. Hvis man vælger at

fra delopland ”Vissenbjergvej”, hvorved mindre

udskifte belægningen, vil det give mulighed for

vand ledes forbi viadukten og direkte til overris-

Dette delområde omfatter den vestlige del af byen

at tilføre pladsen kvalitet og stramme rummet

ling ved Brende Å. Ved at lede vandet til regn-

med vejene Tallerupvej, Lilleskovvej, Kildebjerggård

op i sammenhæng med krydset ved Tallerup-

vandsbassinet, vil det blive renset og forsinket

og Teglbakken med tilhørende sideveje og har et

vej.

inden, det ledes til overrisling.

regnvandsopland på ca. 64,7 ha. Kort 3 viser Det
Blå Koncept for området.

Statusberegning med serviceregn (T=5)
Figur 7 viser oversvømmelser på terræn ved

Omlægning af ledningerne kan ske ved at
Tørbassinet skal have et magasineringsvolu-

brønd J19R241 i Stationsvej og J19R060 i

men på ca. 2.200 m³. Herved overholdes ser-

Tallerupvej forbindes. Regnvandssystemet i

viceniveauet i Gartnervænget, og eksisterende

Tallerupvej skal sænkes for at dette er muligt.

regnvandsledninger nedstrøms tørbassinet,

Ledningerne ville i forvejen skulle udskiftes

som er placeret under bygninger, kan bevares.

pga. manglende kapacitet. Alternativt kan

serviceregn i statussituationen. Det ses, at serviceniveauet flere steder ikke er overholdt i dag. Blandt

omlægningen ske ved styret underboring i pri4 Der etableres et tørbassin i Lilleskovvej, hvor

vate arealer mellem brønd J19R241 i Stations-

andet ses en markant oversvømmelse i Gartner-

der forsinkes så meget vand som muligt.

vænget, hvor der er en udbredt lavning. Derudover

Assens Forsyning A/S har erhvervet dette

ses oversvømmelser i dele af Lilleskovvej, Stenløk-

areal. Ved etablering af tørbassinet kan dele af

9 Der skabes en mere åben forbindelse mellem

kevej, Toftelundsvej, Tallerupvej og Teglhøjen.

det eksisterende regnvandssystem bevares, og

de to eksisterende bassiner JRB083 (nedre

nye regnvandsledninger skal have en mindre

bassin) og JRB084 (øvre bassin) ved Vædde-

ledningsdimension. Bassinet har et volumen på

gårdsvej for at få en hurtigere udnyttelse af det

350 m³.

nedre bassin, da sidstnævnte ligger højere i

Scenarieberegning med Det Blå Koncept
med serviceregn (T=5)

vej og J19R041 i Tallerupvej.

terræn. Dette sikres ved at sænke udløbskoten
Figur 8 viser oversvømmelser på terræn ved ser-

5 Drænledning fra skovopland med udløb til regn-

fra det øvre bassin med 0,5 m og udskifte de

viceregn efter implementering af Det Blå Koncept.

vandsledning i Lilleskovvej omlægges, så den

eksisterende ledninger, der forbinder bassiner-

Det ses, at serviceniveauet overholdes ved brug af

ikke ledes under private indkørsler. Ledningsdi-

ne, med en ø1000 mm ledning. Bunden af det

de tiltag, der er for Det Blå Koncept i delområdet.

mensionen opskaleres og ny drænbrønd

øvre bassin sænkes tilsvarende 0,5 m for at

placeres højere i terrænet, så omkringliggende

bevare et permanent vandspejl på 1 m. Dette

ejendomme ikke oversvømmes af regnvand.

medfører, at bassinet udvides med ca. 1.300

Følgende tiltag indgår i Det Blå Koncept for delområde Vest:

m³. De to bassiner har så tilsammen et opstuv6 Små lavninger rundt omkring i deloplandet gør,

ningsvolumen på ca. 8.000 m³. Bassinerne

1 Ved Kildebjerggård ligger et boligområde, hvor

at det er nødvendigt med store ledningsdimen-

udvides som udgangspunkt ikke yderligere,

den eksisterende ledningstilstand generelt

sioner til for at holde stuvningsniveauet under

da overløb oftere end hvert 5. år statistisk set

er god, men ledningskapaciteten er for lille.

terræn i lavningerne. Kapaciteten i det øvrige

accepteres. I sådanne situationer vil vandet

Der foreslås derfor løsninger, som forsinker

system, hvor terrænet stiger, kan herved ikke

risle over engen, hvorved der sikres en diffus

regnvand i vejareal i form af permeable belæg-

udnyttes fuldt ud uden, at der vil ske opstuv-

udledning til vandløbet. Derfor ses der overløb

ninger, regnvandskassetter, vejbede m.m. For

ning over terræn i lavningerne. Derfor foreslås

fra det øvre bassin ved serviceregn.

at overholde serviceniveauet skal der samlet

der her løsninger, som forsinker regnvand i

forsinkes ca. 350 m³ regnvand fra området.

vejareal i Toftelundsvej, Stenløkkevej, Talle-

Udløbsledningen fra det nedre bassin føres

rupvej og Buchwaldsvej i form af permeable

til terræn, hvor det overrisler over engen. På

belægninger, regnvandskassetter, vejbede

samme vis forsinkes vandet inden, det ledes til

leskovvej tilsluttes til det eksisterende regn-

m.m. For at serviceniveauet er overholdt skal

vandløbet. Dette er nærmere beskrevet i afsnit

vandsbassin i delopland ”Lilleskov Teglværk”,

der samlet forsinkes ca. 270 m³ regnvand fra

3.1.2.

da størstedelen af ejendommene har naturlige

området.

2 10 ejendomme i den vestligste ende af Lil-

Værktøjskasse

strømningsveje til dette delopland.

10 Generelt for hele delopland ”Vest” er det iht. de
Værktøjskasse
Mellem Torvegade og Tallerupvej
kan nye

3 Gartnervænget ligger i en markant lavning i

belægninger, vejebede og allétræer medvirke
Værktøjskasse
Vejbede

Værktøjskasse
Vejbede

hydrauliske beregninger nødvendigt at opskalere ledningsdimensioner for at overholde servi-

Vejbede

byen. Ledninger omlægges for at lede så lidt

til at stramme gaderummet op i forhold til den

regnvand igennem dette område som muligt.

omgivende diffuse bebyggelse. Samtidigt kan

primært at udskifte ledninger, der har en dårlig

Regnvand fra Bakkevænget, dele af Teglbakken

vejen til Tallerupskolen gøres mere tryg.

tilstand. Det er dog også nødvendigt at udskifte

Vejbede

og udløb fra regnvandsbassinet ved Kildebjerggård føres derfor udenom Gartnervænget.

ledninger i bedre stand til en større ledningsdi7 Der er i dag et ø200 mm overløb i Tallerupvej

Vandet ledes til et tørbassin, der etableres

mellem regnvandssystemet i delopland ”Vest”

mellem Teglbakken og Torvegade, hvor vandet

og ”Øst”. Dette overløb sløjfes for at reducere

forsinkes sammen med det øvrige regnvand

mængden af vand, som ledes til delopland

fra oplandet. I dele af Gartnervænget skal

”Vest”. I stedet etableres Løsningsprincipper
et nødoverløb til

ledninger opskaleres, og området skal have et

mension. Der skal samlet set etableres ca.
4.800 m ny regnvandsledning.
Løsningsprincipper

Tilbageholdelse
Tilbageholdelse
Løsningsprincipper

Fjernelse

Tilbageholdelse
Fjernelse
Fjernelse
Forsinkelse

Fjernelse
Sikring

Fjernelse
Forsinkelse
Forsinkelse
Sikring

Sikring

det eksisterende tørre regnvandsbassin ved

separat indløb til tørbassinet, så der ikke sker

Fyrtårn Tommerup. Øvrige
ændringer
omkring
Tilbageholdelse
Løsningsprincipper

tilbagestuvning fra det øvrige regnvandssy-

regnvandsbassinet ved Fyrtårn Tommerup

stem.

beskrives under delopland ”Øst”.Tilbageholdelse
Forsinkelse

Parkeringspladsen ved Torvegade tilsluttes

ceniveau i delområder. Der har været fokus på

8 Ledninger i Buchwaldsvej omlægges,
så
Forsinkelse

også tørbassinet for at overholde serviceni-

regnvandsoplandet til dette område ledes til

veauet i Torvegade. Alternativt kan parkerings-

eksisterende regnvandsbassin JRB083 ved

pladsen etableres med permeable belægninger

Væddegårdsvej. Herved afskæres oplandet

Sikring
Sikring
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Regnvandsbassin
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3.1 Vest
Statusberegning med ekstremregn
(T=100)

12 For at sikre Gartnervænget ved ekstremregn

Dette kan f.eks. ske ved opstemning af vandet

etableres et tørbassin i boldbanen, således, at

i selve skovområdet eller afskæring af vandet,

vandet flyttes fra boligområdet til græsarealet.

så det ledes til kanalen, der løber fra eksiste-

Figur 9 viser oversvømmelser på terræn ved eks-

I Det Blå Koncept har bassinet forbindelse med

rende regnvandsbassin ved Kildebjerggård.

tremregn i statussituationen. Det ses, at der flere

tørbassinet mellem Teglbakken og Torvega-

Alternativt skal der etableres lokale løsninger til

steder i dag vil forekomme markante oversvøm-

de som er beskrevet under serviceregn. Ved

beskyttelse af ejendommene.

melser ved en ekstremregn, særligt i Gartnervæn-

etablering af et tørbassin ved boldbanen vil

get og omkring Lilleskovvej.

der således under serviceregn også kunne

14 Som en del af klimatilpasningen foreslås

tilbageholdes vand i dette bassin. I beregnin-

en løsning, hvor Brende Å genslynges fra

gerne af Det Blå Koncept har de to tørbassiner

St. 27.500 m, hvor det åbne vandløb har sin

tilsammen et volumen på ca. 5.300 m³, dvs.

begyndelse, til St. ca. 26.300 m umiddelbart

yderligere 3.100 m³ ved ekstremregn. Med

nedstrøms en vejunderføring. Dette svarer til

Figur 10 viser oversvømmelser på terræn ved eks-

denne løsning ses der en markant forbedring

1.250 m eksisterende vandløb.

tremregn efter implementering af Det Blå Koncept.

af oversvømmelsens dybde og udbredelse i

Det ses, at oversvømmelserne begrænses og flyt-

Gartnervænget i forhold til status.

Scenarieberegning med Det Blå Koncept
med ekstremregn (T=100)

tes til områder, hvor risikoen for skader er begrænset ved brug af de tiltag, der er for Det Blå Koncept
i delområdet.

13 Der ses stadig en markant oversvømmelse af
særligt to private matrikler ved Lilleskovvej,
hvor dræn fra skovoplandet har indløb i byens

Desuden indgår følgende tiltag i Det Blå Koncept

regnvandssystem. Oversvømmelsen er kun en

for delområde Vest

smule begrænset i forhold til status. De største
strømningsveje på terræn går lige igennem

11 Strømningsvejene på terræn tilpasses, så vand

disse matrikler, da ejendommene ligger i en

på terræn strømmer på vejarealer i Toftelunds-

lavning. Der vil i denne plan ikke blive taget

vej, Tallerupvej og Lilleskovvej fremfor gennem

yderligere stilling til dette risikoområde, men

private matrikler. Dette kan omfatte hævede

ved en detailprojektering forslås det at kigge

vejkanter eller sænkning af vejareal. Den sam-

nærmere på en løsning, hvor drænvand fra

lede vejlængde udgør ca. 360 m.

skovoplandet håndteres, så der ledes mindre
vand til regnvandssystemet ved Lilleskovvej.
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3.1 Vest

Figur 7.

Oversvømmelser på terræn ved serviceregn (T=5) i statussituationen.

36
REGNVANDSPLAN FOR TOMMERUP

Figur 8.

Oversvømmelser på terræn ved serviceregn (T=5) efter implementering af Det Blå Koncept.
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3.1 Vest

Figur 9.

Oversvømmelser på terræn ved ekstremregn (T=100) i statussituationen.
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Figur 10. Oversvømmelser på terræn ved ekstremregn (T=100) efter implementering af Det Blå Koncept.
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40
REGNVANDSPLAN FOR TOMMERUP

3.1 Vest
3.1.2 Natur

Genslyngning af vandløbet vil således forbedre

gårdsvej, så der kan skabes sammenhæng mellem

leveforholdene for en række vandlevende plante-

byen, bassinerne og engen.

En del af Det Blå Koncept for delområde Vest

og dyrearter. Slyngningerne skaber variation af

omfatter en løsning, hvor der etableres overrisling

strømhastighed, dybde og substrat som, selv over

Skolen og de tilhørende grønne arealer er et andet

med regnvand på engarealet ved Brende Å. Det

en kort strækning, skaber et større habitatudbud

byområde, hvor klimatilpasningen kan skabe stor

foreslås desuden at genslynge vandløbet for at

end et udrettet vandløb.

merværdi. Etableringen af to tørbassiner, på hver
sin side af stien mellem Teglbakken og Torvegade,

genskabe den naturlige hydrologi i området. Dette
Den økologiske yilstanden i Brende Å er ”moderat.

sørger ikke kun for tilbageholdelse af service- og

En genslyngning vil som nævnt forbedre leveforhol-

ekstremregn, men vil samtidig skabe nye rumlige

Den privatejede eng, hvor der foreslås overrisling

dene for vandløbets dyre- og plantearter og dermed

og rekreative muligheder, se s. 40.

og genslyngning af Brende Å, er beskyttet som

bidrage til at opfylde miljømålet for vandløbet, som

naturtype og omfattet af fredskovpligt. Engen

er ”god økologisk tilstand” jf. statens Vandområde-

Tørbassinet nord for stien udformes som et mere

afgræsses ikke af dyr og er dermed tilgroet af

plan 2015-2021.

naturligt og organisk grønt element i beboelsesom-

afsnit beskriver naturværdien af disse tiltag.

rådet. Naturligt hjemmehørende beplantning etab-

bl.a. dunhammer og tagrør. På historiske kort over
området er engarealerne vist med en signatur, der

Genskabelsen af den våde eng vil desuden gene-

leres i forbindelse med bassinet, men samtidigt så

angiver våde enge. Den nuværende vegetation på

relt gøre leveforholdene bedre for en lang række

det ikke er i konflikt med drift og vedligehold.

engen bærer præg af fugtig jordbund.

dyre- og plantearter langs vandløbet. Vegetationen

Syd for stien udformes et større tørbassin i et mere

på den våde eng som naturtype er normalt meget

”stramt” design, tilpasset skolens andre sportsak-

Lavtliggende engarealer, især langs vandløb, er

artsrig og består af lavtvoksende og lyskrævende

tiviteter, så det stadig kan anvendes til aktiviteter i

historisk set blevet drænet og afvandet med hen-

arter. Grundet den øgede tilgang til vand og mulig-

tørre perioder, eller fremstå som et grønt element

blik på landbrugsdrift i områderne. Derfor er man-

hed for indvandring af en varieret flora vil særligt

i landskabet. Det grønne areal, som i perioder vil

ge vandløb blevet kanaliseret og uddybet, og de

padder, insekter, flagermus og fugle kunne få gavn

være oversvømmet af ekstremregn, kan udformes

naturlige våde områder i Danmark er blevet tørlagt.

af de nye levemuligheder på engen.

på en kreativ og nytænkende måde, så det stadig
kan indgå i undervisningen og sportsaktiviteter, der

Det har bevirket, at beskyttede naturtyper, såsom
den våde eng, er blevet mere sjældne.

Tiltagene omfattende overrisling og genslyngning

f.eks. stimulerer motorik, bevægelse og læring.

af vandløb i Det Blå Koncept vil dermed bidrage til
Punktudledninger af regnvand til Brende Å med-

at genskabe den naturlige hydrologi samt genetab-

De to nye tørbassiner, nye trægrupper og beplant-

fører stor variation i vandflowet over året. Særligt

lere den våde eng som naturtype.

ninger vil opdele det store og meget åbne areal i
mindre enheder, der skalamæssigt vil opleves mere

er der risiko for erosion i vandløbet i perioder med
meget nedbør. En unaturlig stor erosion af vand-

Udover at forbedre de hydrauliske forhold vil tiltage-

behageligt for byens borgere samt skolens elever

løbets brinker medfører stor sand- og sediment-

ne også være til gavn for biodiversiteten i området,

og ansatte. Samtidig vil de mindre landskabsrum

transport, som kan skade vegetation, smådyr samt

både på land og i vandløbet.

være med til at forbedre vind- og klimatiske forhold.
Bassiner og beplantning vil også skabe større biodi-

gydeområder og standpladser for fisk.

3.1.3 Rum

versitet i området.

ser. Den diffuse udledning skaber en mere naturlig

I delområde Vest er der tre store og væsentlige

Tallerupvej er byens hovedgade og besøgenes

afstrømning til vandløbet i en længere periode efter

områder, som har potentiale til at opgradere og

første møde med Tommerup Stationsby. Klima-

endt regnhændelse, hvorved erosion af vandlø-

styrke sammenhængskraften mellem naturen og

tilpasning og LAR-løsninger kan skabe nye og

bet mindskes. Ved genslyngning af vandløbet vil

byen.

forskønnende blå-grønne byrum, som vil forstærke

Overrisling med regnvand medfører en diffus
udledning til vandløbet under og efter regnhændel-

den rummelige oplevelse af bygaden. Vejbede, som

vandspejlet blive etableret så terrænnært som
muligt, og slyngningerne på vandløbet vil have en

Der er mulighed for at skabe fine rekreative

tilbageholder regnvand, permeable belægninger og

bremsende effekt på vandet. Dette vil medføre

opholdsarealer ved de to eksisterende regnvands-

andre blå-grønne tiltag, vil være med til at skabe et

periodiske oversvømmelser af engarealerne ved

bassiner ved Vædegårdsvej. Bassinerne kan udgø-

mere oplevelsesrigt byrum, forstærke biodiversite-

Brende Å, hvorved naturlige våde bredarealer langs

re en god forbindelse mellem Teglhøjen og resten

ten og synliggøre byens tilgang til klimatilpasning

vandløbet genskabes, og som yderligere vil bidrage

af byen, og dermed skabe en lille oase mellem det

og naturens tilstedeværelse i byen.

til fjernelse af fosfor og kvælstof fra vandløbsvan-

uberørte engareal og byen. Stien mellem Teglhøjen

det og skabe bedre vandkvalitet nedstrøms.

og Boring Plast kan med fordel forlænges til Væde-

Inspirationsbillede 6.

Vejbede,
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Kort 4.

Oversigt over Det Blå Koncept i delopland Øst
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3.2 Øst
3.2.1 Det Blå Koncept

terræn i lavningerne. Kapaciteten i det øvrige

at skifte ledninger i bedre stand til en større

system, hvor terrænet stiger, kan herved ikke

dimension. Der skal samlet etableres ca. 2.500

Dette delområde omfatter den østlige del af byen

udnyttes fuldt ud uden, at der vil ske opstuv-

m ny regnvandsledning. I denne mængde

med vejene Høgsholtvej, Parkvej, Gyvelvænget og

ning over terræn i lavningerne. Derfor foreslås

indgår tunnelering af tre nye rørstrækninger

Smedevej med tilhørende sideveje. Delområdet har

løsninger, som forsinker regnvand i vejarealer

under skinnecykelbanen, som er nye indløbs-

et regnvandsopland på ca. 38,3 ha. Kort 4 viser Det

i Engvej og Smedevej i form af permeable

ledninger til det nye regnvandsbassin ”Øst”.

Blå Koncept for delområdet.

belægninger, regnvandskassetter, vejbede m.m.

Ledningsstrækningerne er hver ca. 25 m og har

I Smedevej kan der evt. etableres et tørbassin,

en diameter på hhv. ø700 mm, ø800 mm og

hvis det indpasses i forhold til strukturplanen

ø1000 mm.

Statusberegning med serviceregn (T=5)

for området og fremtidige byggeprojekter. For
Figur 11 viser oversvømmelser på terræn ved ser-

at overholde serviceniveauet i delområdet skal

viceregn i statussituationen. Det ses, at serviceni-

der samlet forsinkes ca. 140 m³.

Statusberegning med ekstremregn
(T=100)

veauet flere steder ikke er overholdt i dag. Bl.a. ses
store oversvømmelse i Ahornvænget, Gyvelvænget

5 Eksisterende regnvandsbassiner J02RB082,

Figur 13 viser oversvømmelser på terræn ved eks-

og Buchwaldsvej. Derudover ses oversvømmelser i

J18RB038 og J08RB072 nedlægges, da regn-

tremregn i statussituationen. Det ses, at der flere

bl.a. Høgsholtvej, Parkvej og Engvej.

vandet i stedet samles i nyt regnvandsbassin

steder i dag vil forekomme markante oversvøm-

øst for Assensbanen”, som populært kaldes

melser ved ekstremregn. Særligt oversvømmelser-

”Tallerupsøerne”.

ne i Ahornvænget, Gyvelvænget og Buchwaldsvej,

Scenarieberegning med Det Blå Koncept
med serviceregn (T=5)

som allerede var udbredte ved serviceregn, bliver
6 Etablering af nyt tredelt regnvandsbassin.

mere markante. I Høgsholtvej strømmer vand

Figur 12 viser oversvømmelser på terræn ved ser-

Dimensionering af bassinet tager udgangs-

igennem private arealer og samler sig i lavningen

viceregn efter implementering af Det Blå Koncept

punkt i volumenberegninger, hvor der regnes

på private arealer ved Toftelundsvej.

Det ses, at serviceniveauet overholdes ved imple-

med anlæg 1:5 og et vådt volumen svarende

mentering af de tiltag, der er for Det Blå Koncept i

til 250 m³/red.ha med en dybde på 1,0 meter.

delområdet.

Opstuvningsvolumenet dimensioneres som

Scenarieberegning med Det Blå Koncept
med ekstremregn (T=100)

udgangspunkt for en serviceregn (T=5). Det
Følgende tiltag indgår i Det Blå Koncept for

reelle volumen vil dog kunne rumme en større

Figur 14 viser oversvømmelser på terræn ved eks-

delområde Øst.

regnhændelse (mellem 50 og 100 års regn),

tremregn efter implementering af Det Blå Koncept.

da dybden af indløbsledningerne til bassinet vil

Det ses, at oversvømmelserne begrænses væsent-

1 Der foretages ændringer ved det eksisterende

blive dimensionsgivende for bassinets dybde.

ligt i forhold til status.

regnvandsbassin i skaterparken ved Fyrtårn

Der er taget udgangspunkt i et udløbsflow fra

Tommerup. Enkelte ledninger opskaleres og

bassinet på 0,4 l/s/ha, jf. robusthedsanalyse

Desuden indgår følgende tiltag i Det Blå Koncept

der etableres nødoverløb fra regnvandssyste-

for Brende Å /7/. Der regnes med en sikker-

som en del af klimatilpasningen for delområde Øst:

met i Høgsholtvej. Kapaciteten af vandregula-

hedsfaktor på 1,25 og en hydraulisk redukti-

toren, som er placeret umiddelbart nedstrøms

onsfaktor på 0,8. Disse forudsætninger giver

bassinet, ændres fra 200 l/s til 300 l/s for at

nedenstående bassindimension iht. Spilde-

på terræn strømmer i vejareal i Høgsholtvej

undgå udskiftning af eksisterende regnvands-

vandskomiteens Skrift 30.

fremfor gennem private matrikler. Dette kan
omfatte hævede vejkanter eller sænkning af

ledninger i parkeringspladsen ved Fyrtårn
Tommerup samt begrænse opskalering af led-

•

Totalt regnvandsoplandsareal: 38,3 ha

ningsdimensionen i Høgsholtvej. Beregninger-

•

Befæstet regnvandsoplandsareal: 17,0 ha

ne viser, at det nedstrøms regnvandssystem

•

Vådt volumen: 4.300 m (svarende til 250

Parkvej omlægges i sammen dimension i,
da ledningen i dag ligger på tværs af private

3

m3/red.ha)

kan håndtere denne kapacitetsændring.
2 Eksisterende ø500 mm regnvandsledning i

8 Strømningsvejene på terræn tilpasses, så vand

Værktøjskasse

m.

Værktøjskasse

9 Der etableres en ny ø1000 mm regnvandsled-

•

Opstuvningsvolumen T=5: 7.400 m

•

Afløbsvandføring: 15,3 l/s (svarende til 0,4
l/s/ha)

vejareal. Den samlede vejlængde udgør ca. 90

3

Værktøjskasse
Vejbede

Værktøjskasse
Vejbede

ning på ca. 50 m. Ledningen er en forlængelse
af den eksisterende ø1000 mm-ledning i Bøge-

Vejbede

vænget, inden systemet neddrosles til den eksisterende ø600 mm ledning, som krydser under

Vejbede

matrikler. Ca. 130 m regnvandsledning omlæg-

Bassinet har desuden et drænet oplandsareal

skinnecykelbanen. Dette er nødvendigt for ikke

ges. Eksisterende ø300 mm regnvandsledning i

bestående af mark- og skovområder på ca. 268

at forværre oversvømmelsen i Bøgevænget ved

Parkvej opskaleres til ø500 mm, og der etable-

ha. Med udgangspunkt i en afstrømning til del-

ekstremregn, da der i dag er et eksisterende

res overløb til boldbanen via eksisterende ø500

områdets regnvandssystem på 1 l/s/ha svarer

bassin, som kan aflaste systemet. I Det Blå

mm regnvandsledning.

dette til 268 l/s. Drænvandet ledes igennem
bassinet, hvilket der skal tages højde for ved

3 I Ahornvænget er der en markant lavning. I Det

Løsningsprincipper
regulering af udløbet fra bassinet.
Da afstrøm-

Blå Koncept for dette område indgår en række

ningen fra de drænede oplande kan variere, bør

grønne tiltag, som tilsammen skal føre til

Tilbageholdelse
der findes en løsning, så Løsningsprincipper
afløbsvandføringen

overholdelse af serviceniveauet ved at forsinke

fra bassinet kan variere, eller der indarbejdes

og evt. afkoble regnvand. De grønne tiltag kan

varierende overløb. Se visualisering
af regnForsinkelse

omfatte permeable belægninger, regnvands-

vandsbassinet på side 48-51.

kassetter, vejbede m.m.. Der skal i alt forsinkes
og evt. afkobles ca. 350 m3 vand.

Tilbageholdelse

Forsinkelse

Løsningsprincipper
Koncept nedlægges

dette bassin.

Tilbageholdelse

Tilbageholdelse
Løsningsprincipper

Fjernelse

Fjernelse
Tilbageholdelse
Fjernelse
Forsinkelse

Fjernelse
Sikring

Forsinkelse
Fjernelse
Forsinkelse
Sikring

Sikring

Sikring
Sikring

7 I hele delopland Øst er det iht. de hydrauliske beregninger nødvendigt at opskalere

4 Små lavninger rundt omkring i deloplandet gør,

ledningsdimensioner i nogle områder for at

at det er nødvendigt med store ledningsdimen-

overholde serviceniveauet. Der har været fokus

sioner for at holde stuvningsniveauet under

på primært at udskifte ledninger i dårlig stand.
Nogle steder er det dog også nødvendigt
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3.2

Øst

Figur 11. Oversvømmelser på terræn ved serviceregn (T=5) i statussituationen.
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3.2

Øst

Figur 12. Oversvømmelser på terræn ved serviceregn (T=5) efter implementering af Det Blå Koncept.
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3.2

Øst

Figur 13. Oversvømmelser på terræn ved ekstremregn (T=100) i statussituationen.
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3.2

Øst

Figur 14. Oversvømmelser på terræn ved ekstremregn (T=100) ved implementering af Det Blå Koncept.
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Visualisering af Tallerupsøerne
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Tallerupsøerne
Løbesti

Bænke

Fåregræsning

Amfiteater

Bakke

Varmeforsyning
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fra tog

Bro

Visualisering af Tallerupsøerne
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Legeplads

Skinnecykling
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Løsningsforslag hvor drænvand fra
Høgsholt Skov frakobles regnvandssystemet
Under udarbejdelse af regnvandsplanen er der

ne”) Løsningen vil fjerne meget uvedkommende

sjælden naturtype i Danmark. Sumpskove er ofte

blevet drøftet en løsning, hvor drænvand fra store

drænvand fra regnvandssystemet og samtidig

værdifulde svampe- og insektlokaliteter, da der er

dele af Høgsholt Skov frakobles regnvandssyste-

være med til at skabe mere varieret natur i skoven.

stor forekomst af døde plantedele. Løsningsforsla-

met og i stedet tilbageholdes i skoven og afledes

Tilbageholdelse af drænvand i en lavning i skoven

get kan ses på Figur 15.

til bassinet øst for Assensbanen (”Tallerupsøer-

vil med tiden kunne danne en sumpskov, som er en

Figur 15. Skitsering af løsningsforslag, hvor drænvand fra store dele af Høgsholt Skov frakobles regnvandssystemet.
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Stemmningsbillede 12.

Våd eng
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3.1 Øst
3.2.2 Natur
Arealet øst for byen, hvor der etableres et regn-

råjord i stedet for at genudlægge topjord. Nærings-

og rekreative opholdsarealer langs bassinerne vil

vandsbassin (”Tallerupsøerne”) er terrænet meget

fattig råjord vil blive bevokset med mere alsidig og

skabe områder med egen identitet og opfordre til

kuperet med lavninger, som er kendetegnende for

mindre næringskrævende vegetation til fordel for

ophold eller stimulere sanserne. Det nye klimatil-

glacialt landskab med dødishuller. Arealet er i dag

biodiversiteten.

pasningsområde vil samtidig blive et mangfoldigt

dyrket mark, og det foreslås i Det Blå Koncept, at

og smukt naturareal med øget biodiversitet.

der etableres et regnvandsbassin i tre naturlige

Hvis det alligevel ønskes at beplante området,

lavninger. Når dyrkningen af marken ophører, vil

anbefales det at benytte hjemmehørende arter,

Ahornvænget og andre vejstrækninger har udfor-

CO2-udledningen fra arealet blive reduceret, og

eksempelvis en engblanding, for at opnå den mest

dringer ved regnhændelser. Ved eksempelvis

samtidig vil beplantning omkring regnvandsbassi-

naturlige flora. Der bør ikke beplantes med træer

etablering af vejbede og permeable belægninger,

net optage CO2 via fotosyntese. Ud over tilbagehol-

og buske tæt på bassinkanten, især ikke mod syd,

vil regnvandet ikke blot blive forsinket, men også

delse og rensning af regnvand, vil det tredelte regn-

da det skygger og forringer vilkårene for insekter,

forskønne vejarealerne i kvarteret.

vandsbassin komme til at virke som små naturlige

padder og vandplanter.

vandhuller og bidrage til biodiversiteten samt byens
grønne rum.

3.2.3 Rum

Det stillestående vand i et regnvandsbassin er ide-

Den østlige del af Tommerup Stationsby har store

elt for padder, da de allerede inden for det første år

landskabelige kvaliteter, og der er gode rekreative

kan indvandre og yngle. I nyetablerede vandhuller

potentialer i området. Etablering af Tallerupsøerne

findes ikke fisk, og de vil have svært ved at indvan-

kan blive et unikt område for byens borgere og

dre. Derfor vil paddeyngel have gode vilkår. For at

besøgende. I en kombination med skinnecykling

tilgodese smådyr og padder er det en fordel at have

langs den nedlagte jernbanestrækning, nye stisy-

en forholdsvis flad bundhældning i bredzone, så

stemer, som forbindes med de eksisterende, samt

der er et større areal med lunt vand. Dette opfyldes

opholdspladser vil byen og landskabet blive knyttet

med anlæg 1:5. En flad bundhældning ved bredzo-

yderligere sammen.

nen skal også gøre det nemmere og mere sikkert
for brugerne at færdes tæt på vandlinjen.

Regnvandsbassinerne vil ikke kun skabe stor
naturværdi, men vil også være katalysator for leg,

For at skabe mere variation i det tredelte regn-

læring og fritidsaktiviteter for byens borgere. Skoler

vandsbassin kan det være en fordel at udforme

vil bl.a. kunne bruge regnvandsbassinerne til læring

bassinerne med små vige og næs, som skaber flere

om Tommerup Stationsbys natur- og kulturhistorie.

områder med læ og giver regnvandsbassinerne et

Her kan bassinerne være rammen for fortællingen

naturligt udseende. Flade sten kan placeres ved

om, hvordan istidsgletsjer har dannet dødishul-

lavvandede områder, da padder ofte bruger disse til

ler, og hvordan man senere har drænet og dyrket

solbadning. Der kan også placeres marksten i små

jorden.

dynger og diger oven for bredden, som dermed kan
fungere som skjulesteder og overvintringsmulighe-

Ved opdeling i tre mindre bassiner, som ved store

der for krybdyr, padder og insekter.

regnhændelser bliver ét stort samlet bassin, vil
området løbende skifte karakter og have et dyna-

Efter etableringen af regnvandsbassinerne anbe-

misk udtryk ved regnhændelser, årstidernes skiften

fales det at blotlægge den mere næringsfattige

og de klimatiske forhold. Vegatation, beplantning

Inspirationsbillede 7.

Regnvandsbassin
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Kort 5.

Oversigt over Det Blå KonceptT for delopland Nord
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3.3

Nord

3.3.1 Det Blå Koncept
Dette delområde omfatter den nordlige del af byen
med vejene Østerbro, Kirkevej og Svanevej med
tilhørende sideveje og har et regnvandsopland på
ca. 26,6 ha. Kort 5 viser Det Blå Koncept for delom-

•

Totalt regnvandsoplandsareal: 26,6 ha

•

Befæstet regnvandsoplandareal: 12,9 ha

•

Vådt volumen: 3.200 m3 (svarende til 250
m³/red.ha)

•

Opstuvningsvolumen T=5: 5.800 m3

•

Afløbsvandføring: 10,6 l/s (svarende til 0,4
l/s/ha)

rådet.

Statusberegninger med serviceregn (T=5)
Figur 16 viser oversvømmelser på terræn ved
serviceregn i statussituationen. Det ses, at serviceniveauet flere steder ikke er overholdt i dag,
særligt i Solvænget, Kirkevej, Lindeallé og Østerbro.
Det grønne område øst for Erhvervsparken TEP er
ligeledes præget af oversvømmelser.

Scenarieberegning med Det Blå Koncept
med serviceregn (T=5)
Figur 17 viser oversvømmelser på terræn ved
serviceregn efter implementering af Det Blå Kon-

Det drænede oplandsareal til delopland Nord,
bestående af mark- og skovområder, tilsluttes
den rørlagte vandløbsstrækning og ledes dermed ikke igennem regnvandsbassinet.
4 I hele delopland Nord er det iht. de hydrauliske beregninger nødvendigt at opskalere
ledningsdimensioner i nogle områder for at
overholde serviceniveauet. Der har været fokus
på primært at udskifte ledninger i dårlig stand.
Nogle steder er det dog også nødvendigt at
skifte ledning i bedre stand til en større dimension. Der skal samlet etableres ca. 1.500 m ny
regnvandsledning.

cept. Det ses, at serviceniveauet overholdes ved
implementering af de tiltag, der foreslås i Det Blå
Koncept for delområdet.
Følgende tiltag indgår i Det Blå Koncept for delområde Nord:

Statusberegning med ekstremregn
(T=100)
Figur 18 viser oversvømmelser på terræn ved ekstremregn i statussituationen. Det ses, at der flere

1 Små lavninger rundt omkring i deloplandet gør,
at det er nødvendigt med store ledningsdimensioner for at holde stuvningsniveauet under
terræn i lavningerne. Kapaciteten i det øvrige
system, hvor terrænet stiger, kan herved ikke
Værktøjskasse

udnyttes fuldt ud uden, at der vil ske opstuvning over terræn i lavningerne. Der forelås
Vejbede

derfor løsninger, som forsinker regnvand i
vejarealer i Solvænget og Kirkevej i form af

steder i dag vil forekomme markante oversvømmelser ved ekstremregn.
Værktøjskasse
Scenarieberegning
med Det Blå Koncept
med ekstremregn (T=100)
Værktøjskasse
Vejbede

Figur 19 viser oversvømmelser på terræn ved eksVejbede

tremregn efter implementering af Det Blå Koncept.
Det ses, at oversvømmelserne vil blive begrænset.

permeable belægninger, regnvandskassetter,
vejbede m.m. For at overholde serviceniveauet
skal der samlet forsinkes ca. 280 m³ regnvand
fra området.
Løsningsprincipper

2 I Skovkanten/Østerbro er der en markant lavLøsningsprincipper
ning. I Det Blå Koncept for
dette område indgår

en række grønne tiltag, som tilsammen skal

Tilbageholdelse

føre til overholdelse af serviceniveauet ved at
forsinke og evt. afkoble regnvand. De grønne
Forsinkelse
tiltag kan omfatte permeable belægninger,

Tilbageholdelse
Tilbageholdelse
Løsningsprincipper

Fjernelse

Tilbageholdelse
Fjernelse
Fjernelse
Forsinkelse

Fjernelse
Sikring

Forsinkelse
Forsinkelse
Sikring

Sikring

regnvandskassetter, vejbede m.m.. Der skal i
alt forsinkes og evt. afkobles ca. 70 m3 vand.
3 Etablering af nyt regnvandsbassin ved
Østerbro. Dimensionering af bassinet tager
udgangspunkt i volumenberegninger, hvor der
regnes med anlæg 1:5 og et vådt volumen svarende til 250 m³/red.ha med en dybde på 1,0
meter. Opstuvningsvolumenet dimensioneres
for en serviceregn (T=5). Der er taget udgangspunkt i et afløbsflow fra bassinet på 0,4 l/s/
ha, jf. robusthedsanalyse for Brende Å /7/. Der
regnes med en sikkerhedsfaktor på 1,25 og en
hydraulisk reduktionsfaktor på 0,8. Disse forudsætninger giver nedenstående bassindimension iht. Spildevandskomiteens Skrift 30.
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3.3 Nord

Figur 16. Oversvømmelser på terræn ved serviceregn (T=5) i statussituationen.
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3.3. Nord

Figur 17. Oversvømmelser på terræn ved serviceregn (T=5) efter implementering af Det Blå Koncept
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3.3 Nord

Figur 18. Oversvømmelser på terræn ved ekstremregn (T=100) i statussituationen.
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3.3 Nord

Figur 19. Oversvømmelser på terræn ved ekstremregn (T=100) efter implementering af Det Blå Koncept.
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3.3

Nord

Inspirationsbillede 8.

Tørt regvandsbassin

Inspirationsbillede 9.

Tørt regvandsbassin
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3.3

Nord

3.3.2 Natur
Det nye regnvandsbassin ved Østerbro grænser op

padder og forskellige arter af insekter til det nye

dene er det vigtigt at have en flad bundhældning

til skov, jernbane, Musik og Naturbørnehaven Kilden

regnvandsbassin.

ved bredzonen for at gøre det nemmere og mere
sikkert for brugerne at færdes tæt på vandlinjen.

samt Erhvervsparken TEP. Markarealet har tidligere
været dyrket, men er i øjeblikket tilgroet. På arealet

Da det kommende bassinareal i en lang periode

Der kan etableres en bro, sti og bænke for at gøre

findes en afvandingsgrøft samt et læhegn.

ikke har været dyrket, men været bevokset med for-

området attraktivt for brugerne. Se skitse 2.

skelligartet græs, vil der naturligt være mange frø i
Regnvandsbassinet vil, udover at rense og tilbage-

jorden. Derfor vil det i dette tilfælde give mening at

Ved udvalgte steder langs Østerbro kan der med

holde regnvand, skabe et vådområde, som også

lade råjorden stå frit og lade planterne indvandre på

fordel etableres vejbede og permeable belægninger

er til gavn for biodiversiteten. Et varieret bassin vil

egen hånd eller spire fra frøene i jorden.

for at tilbageholde regnvand, men ligeledes for at
forskønne vejstrækningen med flere blå-grønne

tiltrække en varieret flora og fauna. For at gøre basSammenfattende vil regnvandsbassinet højne

tiltag. Især omkring indkørslen til erhvervsparken

naturkvaliteten og biodiversiteten både i bassinet

vil det både forskønne og samtidigt være en god og

Forskelligartet udformning af hældningen på

og det omkringliggende landskab samt bidrage til

grøn (”klima-”) velkomst til erhvervsområdet.

brinkerne for at skabe varierede fugtighedsfor-

byens grønne rum.

sinet varieret fra starten, bør følgende overvejes:
•

hold.
•

Opmærksomhed på, hvor tæt bassinet pla-

3.3.3 Rum

ceres på skoven mod øst og nord. Løvfald og
skygge kan have en negativ indvirkning på

Regnvandsbassinet i dette delområde vil også få

vandkvaliteten, planterne og padderne i bassi-

en rekreativ funktion for borgerne i Tommerup

net.

Stationsby. Musik og Naturbørnehaven Kilden er
nabo til regnvandsbassinet, og det vil være oplagt

Mod nord findes en mose og i skoven mod øst en

at lave små ture til bassinet for at finde haletudser

skovsø. Begge vådområder vil kunne fungere som

og andre smådyr. Det lille rekreative byrum vil også

spredningsveje for både planter og dyr. Særligt

kunne fungere som et pusterum for medarbejderne

vil der være gode muligheder for indvandring af

i Erhvervsparken TEP. For at sikre adgangsforhol-

Skitse 2		

Skitsering af regnvandsbassin ved Østerbro
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Kort 6.

Oversigt over Det Blå Koncept for Vissenbjergvej
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3.4 Vissenbjergvej
3.4.1 Det Blå Koncept

Erhvervsparken TEP udleder i dag uforsinket til
den rørlagte del af Brende Å og ejendommen

Dette delområde omfatter den nordvestlige del af

er ikke tilsluttet offentlig kloak for regnvand

byen ved Vissenbjergvej, Skelskovvej og Stationsvej

jf. gældende spildevandsplan. I regnvands-

med tilhørende sideveje og har et regnvandsopland

planen medregnes Erhvervsparken i regn-

på ca. 11,3 ha. Kort 6 viser Det Blå Koncept tiltag

vandsoplandet, som skal forsinkes og renses

for delområdet.

inden udledning til Brende Å. Det er således
forudsat, at halvdelen af Erhvervsparkens

Statusberegning med serviceregn (T=5)

opland ledes til det nye regnvandsbassin ved
Østerbro, beskrevet under delopland Nord,

Figur 20 viser oversvømmelser på terræn ved

og at den anden halvdel af oplandet indgår i

serviceregn i statussituationen. Det ses, at service-

delopland Vissenbjergvej og ledes til det nye

niveauet enkelte steder ikke er overholdt i dag.

tørbassin i Skelskovsvej. Assens Kommune
og Assens Forsyning A/S indgår i dialog med

Scenarieberegning med Det Blå Koncept
med serviceregn (T=5)

Erhvervsparken om en løsning. Der etableres
nye regnvandsledninger fra Erhvervsparken til
tørbassinet.

Figur 21 viser oversvømmelser på terræn ved serviceregn efter implementering af Det Blå Koncept.

Der skal samlet set etableres ca. 630 m ny

Det ses, at serviceniveauet overholdes ved imple-

regnvandsledning for delopland Vissenbjergvej.

mentering af de tiltag, der foreslås i Det Blå Kon4 Udløbsledningen fra tørbassinet ved Skelskov-

cept for delområdet.

vej føres parallelt med den eksisterende vandFølgende tiltag indgår i Det Blå Koncept for delom-

løbsledning ned til engområdet ved Brende Å.

råde Vissenbjergvej:

Via en fordelingsrende overrisles regnvandet,
hvorved det forsinkes og renses inden, det

1 Lavninger i Skelskovbakken og Vissenbjergvej
gør, at det er nødvendigt med store ledningsdi-

ledes til Brende Å. Dette er nærmere beskrevet
i afsnit 3.4.2.

mensioner for at holde stuvningsniveauet
under terræn i lavningerne. Kapaciteten i det
øvrige system, hvor terrænet stiger, kan herved
ikke udnyttes fuldt ud uden, at der vil ske

Statusberegning med ekstremregn
(T=100)

opstuvning over terræn i lavningerne. Der foreslås derfor løsninger, som forsinker regnvand i

Figur 22 viser oversvømmelser på terræn ved eks-

vejarealer i Skelskovbakken og Vissenbjergvej i

tremregn
i statussituationen. Det ses, at der flere
Værktøjskasse

form af permeable belægninger, regnvandskas-

steder i dag vil forekomme oversvømmelser ved en

setter, vejbede m.m. For atVærktøjskasse
overholde service-

Værktøjskasse
Vejbede
ekstremregn.

niveauet skal der samlet forsinkes ca. 160 m³
regnvand fra området

Værktøjskasse
Vejbede

Vejbede
Scenarieberegning
med Det Blå Koncept
med ekstremregn (T=100)

2 Der etableres et tørbassinVejbede
i Skelskovvej, hvor
der forsinkes så meget regnvand som muligt.

Figur 23 viser oversvømmelser på terræn ved eks-

Fra tørbassinet ledes regnvandet til overrisling

tremregn efter implementering af Det Blå Koncept.

på terræn ved engområdet ved Brende Å , hvor

Det ses, at oversvømmelserne vil blive begrænset.

det forsinkes yderligere og udledes diffust til
vandløbet. Udløbsledningen fra tørbassinet
skal krydse den fynske jernbane. Udover at

Løsningsprincipper

Tilbageholdelse

Tilbageholdelse
Løsningsprincipper

Fjernelse

tørbassinet, at ledningsdimensionen,
der skal
Tilbageholdelse
Løsningsprincipper

Fjernelse
Tilbageholdelse
Fjernelse
Forsinkelse

Fjernelse
Sikring

ver så lille som muligt. Med et bassinvolumen
Tilbageholdelse

Forsinkelse
Fjernelse
Forsinkelse
Sikring

Sikring

Løsningsprincipper

forsinke regnvandet inden overrisling medfører
krydse jernbanen med styret underboring, bliForsinkelse

på 700 m³, som er det volumen, der umiddelbart er til rådighed, er det nødvendigt med
Forsinkelse

Sikring
Sikring

en ø315 mm udløbsledning for at overholde
serviceniveau.
3 Jf. de hydrauliske beregninger er det nødvendigt at opskalere ledningsdimensionen i
Skelskovvej for at overholde serviceniveauet.
Desuden skal der etableres nye ledninger
omkring tørbassinet inkl. udløbsledningen, som
etableres parallelt med det eksisterende rørlagte vandløb under jernbanen.
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3.4

Vissenbjergvej

Figur 20. Oversvømmelser på terræn ved serviceregn (T=5) i statussituationen.
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3.4

Vissenbjergvej

Figur 21. Oversvømmelser på terræn ved serviceregn (T=5) efter implementering af Det Blå Koncept.
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3.4

Vissenbjergvej

Figur 22. Oversvømmelser på terræn ved ekstremregn (T=100) i statussituationen.
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3.4

Vissenbjergvej

Figur 23. Oversvømmelser på terræn ved ekstremregn (T=100) efter implementering af Det Blå Koncept
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Inspirationsbillede 10.

Vejbed
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3.4

Vissenbjergvej

3.4.2 Natur
3.4.3 Rum
Regnvandsudledningen fra tørbassinet ved
Skelskovvej ledes til overrisling på engområdet ved

Vejbede, permeable belægninger m.m. vil ved

Brende Å. Der foreslås en løsning, hvor den eksi-

området omkring Vissenbjergvej, Solvænget og

sterende udrettede vandløbsstrækning anvendes

Kirkevej kan bidrage til forskønnelse af vejarealerne

som fordelingsrende, hvorfra regnvandet overrisles

og styrke biodiversiteten. Ligeledes vil en strategisk

mod det fremtidige genslyngede forløb. For at sikre

placering af vejbede og nye permeable belægnin-

et jævnt overløb fra renden, og dermed et bredt

ger have trafikdæmpende effekt.

overrislingsområde, skal renden etableres med fast
kant.
Der henvises til afsnit 3.1.2 under delopland Vest,
hvor naturværdierne omkring engområdet er
beskrevet.

Inspirationsbillede 11.

Vejbed
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Kort 7.

Oversigt over Det Blå Koncept for området Lilleskov Teglværk
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3.5 Lilleskov Teglværk
Statusberegninger med ekstremregn
(T=100)

3.5.1 Det Blå Koncept
Dette lille delområde omfatter den vestlige del af
byen ved Lilleskov Teglværk og har et regnvandsop-

Figur 26 viser oversvømmelser på terræn ved eks-

land på ca. 7,0 ha. Kort 7 viser Det Blå Koncept for

tremregn i statussituationen. Det ses, at der flere

delområdet.

steder i dag er markante oversvømmelser, hvor

Statusberegning med serviceregn (T=5)
Værktøjskasse

Figur 24 viser oversvømmelser på terræn ved
serviceregn i statussituationen.
Det ses, at serviceVejbede

særligt
oversvømmelsen i vejareal ved teglværket
Værktøjskasse
er meget udbredt.
Vejbede

Scenarieberegning med Det Blå Koncept
med ekstremregn (T=100)

niveauet flere steder ikke er overholdt i dag - særligt
i en lavning i vejarealet ved teglværket.

Figur 27 viser oversvømmelser på terræn ved
ekstremregn efter implementering af Det Blå Kon-

Scenarieberegning med Det Blå Koncept
med serviceregn (T=5)

cept. Det ses, at oversvømmelserne begrænses en
smule ved brug af de tiltag, der er i Det Blå Koncept
for delområdet.

Figur 25 viser oversvømmelser på terræn ved serviceregn efter implementering af Det Blå Koncept.

Tilbageholdelse
Tilbageholdelse

Fjernelse

Tilbageholdelse

Fjernelse
Fjernelse
Forsinkelse

Sikring

Forsinkelse

Sikring

Løsningsprincipper

Det ses, at serviceniveauet overholdes ved implementering af de tiltag, der foreslås i Det Blå Koncept for delområdet.

Løsningsprincipper

Delområdet Lilleskov Teglværk har et forholdsvist
lille oplandsareal med udløb til Brende Å via et
drænsystem vest om Tommerup Stationsby. I Det
Blå Koncept indgår følgende tiltag:
1 I henhold til de hydrauliske beregninger er det
er nødvendigt at opskalere ledningsdimensionen i Lilleskovvej for at overholde serviceniveauet. Der skal i alt etableres ca. 220 m nye
regnvandsledninger.
2 10 ejendomme, som i dag afvandes mod vest,
tilsluttes det eksisterende regnvandsbassin ved
Lilleskov Teglværk, da størstedelen af matriklerne har naturlige strømningsveje til dette
delopland. I den forbindelse skal der etableres
ca. 160 m ny regnvandsledning. Det eksisterende regnvandsbassin er tilstrækkeligt stort til
at håndtere det ekstra regnvandsvolumen fra
ejendommene.
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3.5 Lilleskov Teglværk

Figur 24. Oversvømmelser på terræn ved serviceregn (T=5) i statussituationen.
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Figur 25. Oversvømmelser på terræn ved serviceregn (T=5) efter implementering af Det Blå Koncept.
REGNVANDSPLAN FOR TOMMERUP

3.5 Lilleskov Teglværk

Figur 26. Oversvømmelser på terræn ved ekstremregn (T=100) i statussituationen.

Figur 27. Oversvømmelser på terræn ved ekstremregn (T=100) efter implementering af Det Blå Koncept.
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3.5 Lilleskov Teglværk

Stemmningsbillede 14.

Lilleskov Teglværk

Stemmningsbillede 13.

Lilleskov Teglværk
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3.5 Lilleskov Teglværk
3.5.2 Natur

3.5.3 Rum

De foreslåede indsatser i dette delområde omfatter

I forbindelse med det eksisterende regnvandsbas-

traditionelle løsninger med opskalering af led-

sin ved Museum Lilleskov Teglværk er der gode

ningsdimensioner og etabling af nye regnvands-

muligheder for at åbne op til et nyt rekreativt areal

ledninger. Der opnås derfor ingen naturmæssige

ved bassinet. Eksempelvis kan der etableres en

synergier i området.

terrasse med aktivitets- og opholdsmuligheder.
Teglprodukter og vand kan anvendes som gennemgående element i opholdsarealet (byrumsmøbler,
belægninger etc.) for at skabe synergi mellem
teglværk, regnvandsbassin og klimatilpasning

Inspirationsbillede 12.

Regnvandsbassin
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Stemmningsbillede 15.

Våd eng
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4.

ØKONOMI OG PRIORITERING

4.1 Omkostninger ved gennemførelse af
Det Blå Koncept
I nærværende afsnit gennemgås omkostningerne

mentering af Det Blå Koncept dvs. inkl. klimatilpas-

I Det Blå Koncept indgår der en del lokale løsninger

ved etablering af tiltagene i Det Blå Koncept i Tom-

ningstiltag ved både serviceregn og ekstremregn.

i og ved vejarealer. Der er ikke taget endelig stilling

merup Stationsby.

For en udspecificering af investerings- og driftsom-

til, hvilke løsninger der skal bruges de forskellige

kostningerne for de enkelte delområder henvises til

steder. Der er anvendt erfaringstal i den økonomi-

Som udgangspunkt betales tiltag for overholdelse

Bilag 2.

ske overslagsberegning.

af serviceniveau af Assens Forsyning A/S, mens

Der afsættes yderligere 30 – 40 % af investerings-

tiltag for klimatilpasning ved ekstremregn skal

omkostningerne til øvrige omkostninger, hvilket

finansieres på anden vis af Assens Kommune eller

inkluderer uforudsigelige udfordringer, etablering

private.

af arbejdsplads, tillægsarbejder og rådgivning.
Disse lægges til investeringsomkostningerne og

Tabel 2 viser en oversigt over de afrundende

giver den samlede estimerede omkostningssum på

omkostninger for de enkelte delområder ved imple-

69.700.000-75.000.000 kroner.

Delområde

Investeringsomkostninger (kr.)

Investerings- og øvrige omkostninger (kr.)

Driftsomkostninger (kr./år)

Vest

20.400.000

26.500.000-28.600.000

114.000

Øst

18.800.000

24.400.000-26.300.000

140.000

Nord

11.500.000

15.000.000-16.100.000

106.000

2.300.000

3.000.000-3.200.000

14.000

Vissenbjerg
Lilleskov Teglværk
TOTAL
Tabel 2.

600.000

800.000-900.000

2.000

53.600.000

69.700.000-75.000.000

376.000

Oversigt over totale omkostninger for tiltag i Det Blå Koncept i Tommerup Stationsby, dvs. inkl. klimatilpasningstiltag ved både serviceregn og ekstremregn, fordelt på delområder

4.2 Prioriteret udførselsrækkefølge af
delområder
Tabel 3 viser en prioriteret udførselsrækkefølge af
delområderne i regnvandsplanen.
Prioriteret udførelsesrækkefølge

Tabel 3.

Delområde

1

Øst

2

Nord

3

Vissenbjergvej

4

Vest

5

Lilleskov Teglværk

Oversigt over prioriteret udførselsrækkefølge af delområderne

Den prioriterede udførselsrækkefølge er foreslået

Dernæst foreslås delområde Nord udført, da der

Efterfølgende foreslås delområde Vest udført, hvor

med tanke på at få forsinket og renset regnvandet

også her skal etableres et nyt, vådt regnvands-

den eksisterende punktudledning af regnvand til

tilstrækkeligt i regnvandsbassiner inden, man påbe-

bassin, som forsinker og renser regnvandet inden

den åbne strækning af Brende Å i stedet ledes

gynder en evt. genslyngning af Brende Å som er

udledning til den rørlagte del af Brende Å. Ligesom

til overrisling på engområdet, hvor det diffust vil

en del af den foreslåede indsats i delområde Vest.

i delområde Øst vil regnvandsbassinet bidrage med

strømme til vandløbet og samtidigt vil næringsstof-

Samtidig er der taget hensyn til den umiddelbare

natur- og rekreative værdier, og væsentlige over-

fer blive omsat. Derudover foreslås det at gens-

gennemførbarhed af indsatserne samt merværdi

svømmelser vil blive afhjulpet.

lynge Brende Å for at skabe hydraulisk robusthed

for borgere og besøgende. Delområderne Øst, Nord

i vandløbet samt øget biodiversitet og naturværdi.

og Vissenbjergvej er ikke afhængige af hinanden,

Ved udførelse af delområde Vissenbjergvej tages

Ved implementering af tiltagene i delområde Vest

da de alle udleder til rørlagt vandløb.

der hånd om det sidste uforsinkede regnvand til

vil markante oversvømmelser ved serviceregn og

det rørlagte vandløb i form af et tørbassin ved

ikke mindst ved ekstremregn blive håndteret.

Delområde Øst foreslås udført som det første, da

Skelskovvej samt overrisling på engområdet. Den

en stor del af byens regnvandsopland herved vil

åbne vandløbstrækning af Brende Å nedstrøms

Delområde Lilleskov Teglværk udleder regnvand til

blive forsinket og renset tilstrækkeligt i det nye

Tommerup Stationsby er herved forberedt til at

Brende Å via et drænsystem vest om Tommerup

tredelte regnvandsbassin (”Tallerupsøerne”) inden,

kunne blive genslynget hen over engområdet uden,

Stationsby. Det prioriteres derfor som det sidste

udledning til den rørlagte del af Brende Å. Ved

at der er risiko for erosion på grund af uforsinkede

i udførselsrækkefølgen, men da området ikke

udførelse af tiltagene i delområdet vil væsentlige

regnvandsudledninger.

afhænger af andre delområder, kan placeringen i

oversvømmelser ved serviceregn og ikke mindst

rækkefølgen uden videre ændres. Oversvømmelser

ved ekstremregn blive afhjulpet. Byens borgere har

I forbindelse med udførelse af tiltagene i delområ-

ved serviceregn og ekstremregn vil blive afhjulpet/

udvist stor interesse for de kommende Tallerups-

de Nord og Vissenbjergvej er det en forudsætning,

mindsket ved implementering af tiltagene i dette

øer, da der skabes et stort naturområde og byrum

at afledning af regnvand fra Erhvervsparken TEP er

delområde.

med høj rekreativ værdi.

afklaret, da dette har betydning for planlægningen
af regnvandshåndteringen i disse to delområder.
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5.

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF KLIMATILPASNINGSTILTAGENE

5.1 Indledning

5.2 Skadesomfang ved statussituation

Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget

For at vurdere skadesomfanget ved en over-

med beregningsværktøjet PLASK, som står for

svømmelsesudbredelse har Rambøll udviklet et

Oversvømmede bygninger efter implementering af

Projekt om Lokale Analyser af Samfundsøkonomi i

GIS-værktøj til at udvælge oversvømmede kældre

Det Blå Koncept ved hhv. serviceregn og ekstrem-

Klimatilpasning. PLASK stilles gratis til rådighed af

og stueetager ud fra de hydrauliske konsekvens-

regn ses på figur 32 og 33. Det ses, at antallet af

Miljøstyrelsen for brug i klimatilpasningsprojekter.

kort. Resultater fra GIS-værktøjet kan ses på figur

oversvømmede bygninger vil blive reduceret. Ved

Helt konkret beregner PLASK samfundsøkonomien

30 og 31 for statussituationen.

serviceregn vil der ske en 100 % reduktion, da alle

på baggrund af nuværende skadeomkostninger,

På kortene for statussituationen, vist for hhv. ser-

oversvømmelser på terræn inde i byen vil blive

tiltagsomkostninger og fremtidige skadeomkost-

viceregn og ekstremregn, er der flere områder, som

håndteret i Det Blå koncept. Ved ekstremregn kan

ninger. Som udgangspunkt er tidshorisonten 100 år

oversvømmes. Det sker allerede ved serviceregn,

vand på terræn ikke undgås, men situationen i de

for de samfundsøkonomiske beregninger.

hvor der især er problemer med oversvømmede

udsatte områder er markant forbedret i forhold til

bygninger i Gartnervænget. Det vurderes, at 31

vanddybde og udbredelse. Samlet set er der såle-

Skadesomkostningerne inkluderer i denne analyse

bygninger vil få oversvømmet stueetage, mens

des kun 57 bygninger med oversvømmet stuetage,

bygningsskader, der er inddelt i det totale areal af

44 vil få oversvømmet kælder. Ved ekstremregn

svarende til en reduktion på 44 %, mens kun 73

oversvømmede kældre eller stueetager i eksiste-

forværres situationen i de problematiske områder

bygninger vil få kælderoversvømmelse, svarende til

rende bygninger. Derfor indgår planlagte byggeom-

med oversvømmelse. I alt vurderes, at 102 byg-

en reduktion på 39 %.

råder ikke i beregningerne. Bygningsskaderne er

ninger vil få oversvømmet stueetage, mens 119 vil

5.4 Betragtninger af skader ved oversvømmelse

beregnet for oversvømmelsesudbredelser i spæn-

få kælderoversvømmelse.

samt tiltagsomkostninger

det fra 2 års regn til ekstremregn (100 års regn).
I Tabel 4 er forudsætningerne for beregningen af
skadesomkostningen oplistet. Den skadeudløsende dybde er sat til 2 cm for oversvømmet kælder
og 10 cm for oversvømmet stueetage baseret på
Rambølls egne vurderinger, da der endnu ikke eksisterer nationale retningslinjer for skadeudløsende
dybder. Enhedspriser per oversvømmet kældereller stueetageareal er standardværdier fra PLASK,
baseret på forsikringsdata fra skybrudshændelserne i København.

Skadeskategori

Skadesudløsende vanddybde

Enhedspris

Kælder

2 cm

528 kr./m2

Stueetage

10 cm

1149 kr./m2

Tabel 4.

Skadeudløsende vanddybde og enhedspris for kælder og stueetage.

Tiltagsomkostningerne består af investering,
reinvestering efter endt levetid, samt drift og
vedligehold. Oplysninger om investeringspriser,
årlige driftsomkostninger, levetid og sidegevinster
er samlet i Tiltagskataloget i PLASK. Alle tiltag
er enten tilføjet eller justeret med hensyn til investeringsomkostning og reinvesteringsandel efter
erfaringstal fra Assens Forsyning A/S og Rambøll.
For en uddybning af analyserne foretaget i PLASK
henvises til Bilag 3.
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5.3 Skadesomfang ved implementering
af Det Blå Koncept

5.4 Betragtninger af skader ved oversvømmelse samt tiltagsomkostninger

5.5 Sammenfatning af den samfundsøkonomiske analyse

Såfremt der intet foretages for regnvandshåndte-

Disse investeringer vil i forvejen skulle foretages i

Samfundsøkonomien for klimastilpasningen af

ringen i Tommerup Stationsby i forhold til statussi-

forbindelse med renovering af ledninger inden for

Tommerup Stationsby er beregnet i PLASK på

tuationen, vil de samlede skadesomkostninger over

beregningsperioden på 100 år. PLASK har desuden

baggrund af oversvømmelseskort i spændet fra 2

100 år være 171 mio. kr. Såfremt Det Blå Koncept

begrænset funktionalitet i forhold til at skelne

års regn til ekstremregn (100 års regn). De sparede

implementeres i Tommerup Stationsby, vil skades-

mellem investeringen, der kræves for at opretholde

skadeomkostninger over 100 år er ca. 135 mio. kr.,

omkostningerne være 36 mio. kr. Tiltagsomkost-

det eksisterende system, og den ekstra omkost-

mens tiltagsomkostningerne inkl. drift og vedlige-

ninger består af investering i tiltaget samt drift og

ning ved klimatilpasningstiltagene. Derfor bliver

hold er ca. 60 mio. kr. Medregnet nettoafgifter og

reinvestering ved endt levetid.

den samfundsøkonomiske gevinst ved tiltagene i

skatteforvridning for finansiering af tiltagene i Det

Forskellen mellem skadeomkostningerne med og

Det Blå Koncept muligvis større, hvis investeringer

Blå Koncept, bliver den samlede samfundsøkono-

uden tiltag bruges til at beregne de totale sparede

i det eksisterende system inkluderes i beregningen.

miske gevinst ca. 74 mio. kr.

skadesomkostninger (ca. 135 mio. kr.), der er vist i

Taget usikkerhederne i betragtning, kan der dermed

figur 28. Figuren viser også tiltagsomkostningerne

argumenteres for, at PLASK giver et konservativt

(ca. 60 mio. kr.). Resultaterne viser nettonutidsvær-

bud på den samfundsøkonomiske gevinst.

dien, dvs. at tallene medregner diskonteringen for
beregningsperioden på 100 år.

Figur 28. Samfundsøkonomisk resultat i nettonutidsværdi over 100 år

Det samfundsøkonomiske resultat viser, at de
sparede skadesomkostninger er ca. 135 mio. kr.
Udover tiltagsomkostninger vil den totale samfundsøkonomiske omkostning også inkludere
afgifter og skatteforvridning. Figur 29 sammenligner de totale omkostninger ved statussituationen
uden tiltag og med tiltagende i Det Blå Koncept.
For at tiltagene skal kunne betale sig samfundsøkonomisk, skal skadesomkostningerne uden tiltag
overstige tiltagsomkostningerne, samt skadesomkostningerne med tiltagene. Tilbagebetalingstiden
for tiltagene i Det Blå Koncept kan dermed aflæses
som skæringen mellem skadesomkostninger og
tiltagsomkostningen. Dette sker allerede efter 18 år
i 2037 og den totale samfundsøkonomiske gevinst
over 100 år er ca. 74 mio. kr.
Beregningen af den samfundsøkonomiske gevinst
af tiltagene i Det Blå Koncept over 100 år er forbundet med en række usikkerheder. I denne analyse
er f.eks. skadesomkostninger kun baseret på
bebyggelse, og med inkludering af andre skade-

Figur 29. Udvikling i skadesomkostninger under eksisterende forhold og med tiltag

skategorier vil den totale skadesomkostning højst
sandsynligt stige. En del af tiltagsomkostningerne
består af opskalering af eksisterende ledninger.
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Figur 30. Oversvømmede bygninger ved serviceregn (T=5) i statussituationen.
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Figur 31. Oversvømmede bygninger ved ekstremregn (T=100) i statussituationen.
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Figur 32. Oversvømmede bygninger ved serviceregn (T=5) efter implementering af Det Blå Koncept.
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Figur 33. Oversvømmede bygninger ved ekstremregn (T=100) efter implementering af Det Blå Koncept
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6.

SAMMENFATNING

Regnvandsplanen for Tommerup Stationsby er

bidrage til, at den samlede tilstand i Brende Å

hensigtsmæssigt. Dette omfatter løsninger som

udarbejdet med det formål at konkretisere løsnin-

forbedres.

vejbede, tørbassiner og andre blå-grønne tiltag.

ger på oversvømmelsesproblematikker identificeret

Det Blå Koncept har fokus på at genbruge de dele

for byen i Assens Kommunes klimatilpasningsplan.

Den overordnede strategi for håndteringen af regn-

af det eksisterende regnvandssystem, som har en

Med regnvandsplanen ønsker Assens Kommune

vand består af de fire hovedgreb: tilbageholdelse,

god tilstand og dermed en lang restlevetid. Modsat

at gøre Tommerup Stationsby mere robust for

forsinkelse, fjernelse og sikring.

er det prioriteret at udskifte og opgradere de dele

fremtidige regnhændelser og samtidig bidrage til at

af ledningssystemet, der har en dårlig tilstand. De

gøre byen endnu mere attraktiv ved at bruge vandet

Forsinkelse indgår som et af de mest anvendte

steder, hvor regnvandssystemet har en lang restle-

til skabelsen af attraktive byrum, bynære rekreative

hovedgreb. Det Blå Koncept omfatter etablering

vetid, implementeres lokale løsninger, der sikrer, at

arealer, bedre natur og en øget biodiversitet.

af fire nye våde regnvandsbassiner, som har til

forsyningsselskabets serviceniveau for regnvand

formål at forsinke og rense tag- og overfladevand

på terræn kan overholdes i de eksisterende regn-

Regnvandsplanen arbejder med fokusområderne

fra byen. De tre af regnvandsbassinerne etableres

vandsledninger.

”Fremtidssikret vandhåndtering”, ”Fælles løsninger”,

øst for byen. De er sammenhængende og vil under

”Merværdi for borgerne” og ”Økonomisk bære-

kraftige regnhændelser fremstå som ét bassin. Det

Løsningerne, som sikrer overholdelse af service-

dygtighed”, som danner grundlag for udviklingen

sidste bassin etableres i den nordlige del af byen.

niveau, vil sammen med yderligere tiltag håndtere

af løsningstiltagene, der samlet set betegnes Det

Derudover indgår overrisling af regnvand på enga-

regnvand ved ekstremregn. Det er dog væsentligt

Blå Koncept. Det Blå Koncept for håndteringen af

realet ved Brende Å som en del af Det Blå Koncept,

at pointere, at regnvandsplanen ikke skal opfat-

regnvand, både dagligdags-, service- og ekstrem-

hvor vandet ligeledes forsinkes og næringsstoffer

tes som en totalsikring mod fremtidige ekstreme

regn, er vurderet og fundet samfundsøkonomisk

omsættes inden udledning til vandløbet. Ved yder-

regnhændelser. Tiltagene i Det Blå Koncept mind-

fordelagtigt. Klimatilpasningstiltagene for Tomme-

mere at genslynge Brende Å ved den åbne del af

sker udbredelsen af oversvømmelser ved ekstreme

rup Stationsby bidrager samtidigt positivt til flere af

vandløbsstrækningen vil der skabes et hydraulisk

regnhændelser, men kan ikke forhindre dem helt.

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

robust vandløb, som samtidig skaber gode leve-

Der vil derfor være områder, hvor beskyttelse mod

forhold for dyre- og planteliv. Samlet set vil disse

oversvømmelser bedst håndteres ved beredskab,

Tommerup Stationsby er beliggende i det øverste

tiltag bidrage til at vandløbet kan opnå miljømålene

som f.eks. sandsække og mobile pumper, frem for

opland til Brende Å, hvor vandløbet har sit udspring

i Vandområdeplan 2015-2021. Tiltagene skaber

permanente tekniske anlæg såsom rør, terrænregu-

nord for byen. Brende Å er et af de biologisk fineste

derudover merværdi i form af rekreative arealer,

leringer, bassiner osv.

vandløb i Assens Kommune og på Fyn. Derfor

natur og øget biodiversitet.

indeholder regnvandsplanen løsninger, der tilgodeser vandløbet således, at den naturlige hydrologi

De fire hovedgreb er benyttet som element i klima-

genskabes. Tiltagene i Det Blå Koncept vil således

tilpasningen inde i byen, hvor det er skønnet mest
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