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Tillæg 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for 
Frølundvej i Hammerum

Baggrund for tillægget

Tillæg 12 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Frølundvej i 
Hammerum udarbejdes på baggrund af ønske om at etablere et nyt, større 
regnvandsbassin til erstatning for eksisterende ikke-fungerende bassin. Bassi-
net etableres på en anden matrikel end det eksisterende bassin, men det eksi-
sterende udløb (Y09RUL1) bibeholdes. Det eksisterende bassin (Y09RRB1) 
nedlægges og fyldes op. Derudover ønskes afløbskoefficienten for to oplande 
(Y09 og Y12) ændret.

Tillæggets indhold

Det eksisterende bassin, placeret på matrikel nr. 1n Krogslund, Gjellerup, vur-
deres af ansøger til, hverken at være hydraulisk dimensioneret til den fremtidi-
ge udbygning i området eller til at leve op til gældende standarder rent rense-
mæssigt. Da bassinet er placeret tæt på jernbanen, er det ikke muligt at udvi-
de eller uddybe det eksisterende bassin. 

Herning Vand A/S ønsker derfor at etablere et nyt regnvandsbassin på matri-
kel nr. 1a Krogslund, Gjellerup og matrikel nr. 12b Gjellerup By, Gjellerup. 
Herning Vand A/S kan på den måde sikre tilstrækkelig kapacitet af bassin, i 
forhold til den forventede fulde udbygning af oplandene Y09, Y09.P og Y12 
samt sikre en optimal rensning af overfladevand fra områderne.

Herning Vand A/S ønsker desuden at ændre afløbskoefficienten for 2 oplande 
(Y09 og Y12) således, at disse svarer til de gældende lokalplaner for områder-
ne. Afløbskoefficienterne benyttes, sammen med arealet for oplandene, til at 
finde den optimale størrelse af regnvandsbassinet.

En forudsætning for at etablere et nyt regnvandsbassin, nedlægge et eksiste-
rende bassin samt ændre afløbskoefficienter er, at Herning Kommunes spilde-
vandsplan opdateres. Med dette tillæg ændres afløbskoefficienten for opland 
Y09 og Y12, og regnvandsbassin Y09RRB2 med udløb Y09RUL1 optages i 
Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 jf. oplandskort, udløbsskema 
og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

Oplysninger om nuværende og kommende forhold fremgår af tabel herunder. 
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Oplande Areal (ha) Afløbskoeffici-
ent Bef. Areal (ha) Bemærkning

Nuværende 
Y09 39,11 0,16 6,26
Y09.P 2.8 0,45 1,26
Y12 4,56 0,27 1,23
Bassin 
Y09RRB1 Nedlægges i plan

Kommende

Y09 39,11 0,47 18,38 Større befæstet areal pga. udbyg-
ning i området.

Y09.P 2.8 0,45 1,26

Y12 4,56 0,45 2,05 Større befæstet areal pga. udbyg-
ning i området

Bassin 
Y09RRB2

Nyt større bassin, udløb via 
Y09RUL1.

Det nye regnvandsbassin etableres som et vådt regnvandsbassin, der i en fremtidig situation 
med fuld bebyggelse kan modtage overfladevand fra alle 3 oplande (Y09, Y09.P og Y12). 
Det nye bassin vil have et areal på ca. 15.000 m2. Bassinet placeres umiddelbart vest for det 
eksisterende bassin. Placeringen er i landzone. 

Det eksisterende regnvandsbassin Y09RRB1planlægges nedlagt, da det vurderes, at bassi-
net ikke har den ønskede rensende effekt i forhold til organisk materiale og næringsstoffer. I 
forbindelse med nedlæggelse af bassin Y09RRB1 vil bassinet blive fyldt op. 

Rettelse af mindre uoverensstemmelser i spildevandsplan 2015-2025
I Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det planlagt, at udløb Y23RUL1 ned-
lægges, når ovenstående nye bassin med udløb Y09RUL1 etableres. Da vandet fra regn-
vandsbassin i opland Y23 med udløb Y23RUL1 benyttes i forbindelse med glatførekursus på 
Herning Køretekniske anlæg, skal bassinet ikke nedlægges og udledningspunktet bliver der-
for ikke ændret eller nedlagt.

Recipient for regnvand

Udløb fra det nye bassin vil ske via det eksisterende udløb Y09RUL1, som leder til Hamme-
rum Bæk. En fuld bebyggelse af de tilknyttede oplande vil som følge af tilrettede, større af-
løbskoefficienter give anledning til afledning af væsentlig mere vand, end forholdene angivet 
i den gældende spildevandsplan.

Miljømål for Hammerum Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”mo-
derat økologisk tilstand”. Der er således ikke målopfyldelse i recipienten.

Ved etablering af det nye bassin vil kapaciteten øges, og bassinet kan dermed håndtere 
regnvand fra alle tilknyttede oplande. Bassinet vil blive indrettet efter spildevandsplanens 
retningslinjer for regnvandsbassiner, og dermed sikres en optimal rensning af overfladevan-
det inden udløb til recipient. 
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Da afløbsvandføringen i dag sandsynligvis er højere end angivet i spildevandsplanen, er den 
reelle belastning af vandløbet højere end antaget. Den planlagte forøgede udledning i forhold 
til nuværende situation, forventes ikke at være så meget anderledes end den nuværende si-
tuation og forventes dermed ikke, at give anledning til hydraulisk belastning eller ringere til-
stand i vandløbet. Derfor accepteres den ekstra tilledning af vand til recipienten.

Behandling af tillægget til spildevandsplanen
Efter foreløbig vedtagelse bliver tillægget offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside 
(www.herning.dk.).

Efter offentliggørelsen er tillægget fremlagt på hjemmesiden i 8 uger, indenfor hvilken frist 
tillægget kan kommenteres overfor kommunen. 

Tillægget fremsendes samtidig til Miljøstyrelsen. 

Når tillægget er endeligt vedtaget af Byrådet (eller Herning Kommunes Teknik- og Miljøud-
valg, hvis der ikke er indkommet bemærkninger i den offentlige høringsperiode), offentliggø-
res det på Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk.).

Endelig vedtagelse af tillægget
Tillægget har været i offentlig høring i perioden 23. juni 2017-18. august 2017. 

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Dette tillæg til spildevandsplan er endelig vedtaget af Herning Kommunes Teknik- og Miljø-
udvalg den 25. september 2017. 

Bilag:

Bilag 1: kortbilag, Hammerum
Bilag 2: udløbsskema, Hammerum
Bilag 3: oplandsskema, Hammerum
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