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Administrativ rettelse nr. 18 til Spildevandsplan 2015-2025 – Hammerum, 
Birk, HI-Park, Gjellerup  
 
I Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er der behov for nogle æn-
dringer – som anført nedenfor. Der er bl.a. tale om oplandsgrænser, som ikke 
er placeret korrekt og om data for udløb, som er anført med forkerte værdier 
for bassinstørrelse og afløbsvandføring. Disse forhold blev opdaget i forbin-
delse med den endelige vedtagelse af tillæg 32 til spildevandsplanen. På da-
værende tidspunkt var det ikke muligt at nå at indarbejde rettelserne i tillæg-
get. Forholdene er alle af bagatelagtig karakter, og ændringerne kan laves 
administrativt, uden at der udarbejdes et nyt tillæg til spildevandsplanen. 
 
Ændring af data i udløbsskema for udløb X02RUL1 
Udløb X02RUL1 har i tillæg 32 fået ændret data i udløbsskemaet under status 
ift. gældende spildevandsplan. Der er ikke grundlag for ændringen. Data rettes 
derfor tilbage til det, der stod i spildevandsplanen, før tillæg 32 blev vedtaget. 
Det vil sige, at der under status i udløbsskemaet kommer til at stå følgende for 
udløb X02RUL1: udløb 10 l/s, bassinvolumen 940 m3 og overløbshyppighed 
0,5.  
 
Ændring af data i udløbsskema for udløb X06RUL1 
Afløbsvandføringen fra udløb X06RUL1 er i status nærmere 30 l/s end 10 l/s, 
som er angivet i tillægget. Data rettes, så oplysningerne under status i udløbs-
skemaet stemmer med de faktiske forhold. Udløbet skal nedlægges i plan, og 
det tilføjes der en bemærkning om. 
 
Ændring af data i udløbsskema for udløb Y09RUL1 
Oplysninger under status i udløbsskema for udløb Y09RUL1 stemmer ikke 
med de faktiske forhold jf. udledningstilladelsen fra 2017. Data i udløbsske-
maet rettes, så det fremgår at afløbsvandføring er 47 l/s og overløbshyppighe-
de er 0,2. 
 
Ændring af befæstelsesgrad for opland Y06-1 
Befæstelsesgraden for opland Y06-1 ændres i plan til 0,55 i stedet for 0,41, 
som er anført for nuværende. Dermed tages der højde for fremtidig udvikling 
(bebyggelse/befæstelse) af matriklerne i oplandet.  
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Udløb, der mangler i udløbsskema  
Udløb PRVRUL14 nær Frølundvej mangler i udløbsskemaet, men fremgår som udløb i 
oplandsskemaet og er også med på kortet. Udløbet indføres i udløbsskemaet. 
 
Udløb, der mangler i udløbsskema og oplandsskema 
Udløb 5168 fremgår af kortet, men ikke af skemaerne. På kortet til tillæg 32 er udløbet 
placeret tæt på et planlagt bassin med udløb ved Y08RUL1, mellem Hammerum og Gjel-
lerup, men denne placering er ikke korrekt. Udløbet indføres i skemaerne igen, og placerin-
gen på kortet rettes svarende til den tidligere placering (syd for opland Y35 og syd for motor-
vejen).  
 

  
Fig.1a Placering af udløb 5168 i tillæg 32           Fig. 1b Tidligere og fremtidig placering af udløb 5168 
 
Ændret afgrænsning mellem opland Y06-1 og Y07 og nyt opland Y06-3, Hammerum 
Grænsen mellem opland Y06-1 og Y07 ændres i overensstemmelse med de faktisk forhold. 
Den nordligste del af matriklen (hvor der er plejehjem), afvander mod nord og hører dermed 
til i opland Y06-1.  
 
Den nord-østlige del af Y07 får sit eget opland, opland Y06-3, da det da det er mere hen-
sigtsmæssigt at lade spildevand og regnvand løbe mod vest end mod syd (som det gør nu). 

  
Fig. 2. Rød streg: ny grænse mellem Y06-1 og Y07. Gul markering: nyt opland Y06-3 
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Tilrettet oplandsgrænse (opland Y06), nye oplande (Y04 og Y06-5) samt ændret navn 
på opland, Hammerum 
Den nordlige del af Fastrupvej er medtaget i opland Y06 i spildevandsplanen. Den sydlige 
del skal også med i spildevandsplanen som et statusopland svarende til de faktiske forhold 
(hovedparten af vejstrækningen afvander til Herning vands kloak). Vejstrækningen optages 
som selvstændigt opland (opland Y06-5). Afgrænsningen af opland Y06 tilpasses afgræns-
ningen af det nye opland.  
 
Et stykke af Silkeborgvej udgår af opland Y06. Vejen er afvandet af Herning Kommune, og 
vandet løber til grøfter med nedsivning. Afvanding sker således ikke til Herning Vands kloak. 
Vejstrækningen får sit eget opland, Y04. I oplandsskema tilføjes en kommentar om, at af-
vanding håndteres af Herning Kommune.   
 
Opland Y07-2 ændrer navn til Y06-4, da afvanding fra oplandet sker til opland Y06.  
 

 
Fig. 3. Nyt opland Y06-5 (Fastrupvej), nyt opland Y04 (Silkeborgvej), opland Y07-2 skifter navn til Y06-4.  
 
 
Ændring af oplandsgrænse, opland Y09-2.P, Hammerum 
Den nord-østlige del af opland Y09-2.P skal udgå, da det er et skovområde, som ikke vil bli-
ve byggemodnet. Oplandsgrænsen tilrettes. Se fig. 4 næste side. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y04
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Fig. 4. Rød markering viser skovområdet, som ikke skal være en del af et spildevandsopland. 
 
Opdatering af oplands- og udløbsskema for HI-Park 
Oplandsgrænsen for opland Y09-2.P blev ændret med tillæg 32. Dermed blev der også æn-
dret på oplandsgrænsen for opland Y30.P. Opland Y30.P hører til HI-Park, men ved en fejl 
blev oplands- og udløbsskema for HI Park ikke opdateret som en del af tillæg 32. Dette gø-
res nu. 
 
Nyt opland i HI-Park (opland Y31-1)  
I den nordlige del af HI-Park er der en vejstrækning, som har eget udløb til Hammerum Bæk. 
Udløbet fremgår af ledningsregistreringen, men er ikke registreret korrekt i kortet og fremgår 
ikke i skemaerne. Der er tale om et eksisterende udløb fra 2018. Vejstrækningen får sit eget 
opland (Y31-1) og kort og skemaer tilrettes svarende til dette. Der indføres en bemærkning i 
skemaerne om at udløbet skal nedlægges, da der på sigt skal være en anden løsning for 
vejafvandingen end direkte, uforsinket udledning. 
 

 
Fig. 5. Rød markering viser udløb fra vejstrækning i nordlig del af opland Y31. Vejstrækningen skal have eget 
opland: Y31-1. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trine Grud Fisker


