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1 NOTATETS FORMÅL  

Formål med notatet er at beskrive håndtering af overfladevand i forbindelse med byggeriet af det nye 
affaldsbehandlingscenter.  

2 AFLEDNING AF OVERFLADEVAND 

I byggeperiode såvel som i drift håndteres overfladevand som følger: 
 
Overfladevand fra køreveje og befæstede arealer ledes gennem sandfang og olieudskiller og udledes i 
havnen.  
 
Overfladevand fra bygninger ledes gennem tagnedløb og sandfang og udledes herefter i havnen.  
Tagareal udgør jf. layout fra Rambøll dateret 2010-11-08 omkring 15.000 m² inkl. omkring 800 m² til 
administrations- og besøgscenter. 
 
Nedenstående tabel viser areal af befæstede, og ikke befæstede arealer samt den afledte mængde 
vand på årsbasis samt maksimale nedbørsmængde på måned og døgnbasis.  
 
Der er regnet med en årlig nedbørsmængde på 650 mm. 
 
Den maksimale månedlige nedbørsmængde er sat til 126 mm, hvilket var den højeste målte månedlige 
regnmængde i 2009 jf. DMI. Målingen er fra november måned 2009. 
 
Den maksimale nedbørsmængde pr. døgn er sat til 35 mm, hvilket var den største målte nedbørs-
mængde i ét døgn i 2009 målt på den nærmeste vejrstation 30313, som er beliggende på Kløvermarks-
vej.  
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Arealer på byggepladsen Afledt vandmængde 

 Areal Årlig 
650 l/m²/år 

Max. pr. måned 
126 l/m²/år 

Max. pr. døgn 
35,4 l/m²/år 

Grus φ = 0,5 81.121 m² 26.365 m³/år 5111 m³/måned 1436 m³/døgn 

Asfalt φ = 1,0 18.547 m² 12.056 m³/år 2337 m³/måned 657 m³/døgn 

Total 99.688 m² 38.421 m³/år 7448 m³/måned 2093 m³/døgn 

 

Arealer i driftsfasen Afledt vandmængde 

 Areal Årlig 
650 l/m²/år 

Max. pr. måned 
126 l/m²/år 

Max. pr. døgn 
35,4 l/m²/år 

Asfalt φ = 1,0 27.940 m² 18.161 m³/år  3.520 m³/måned 989 m³/døgn 

Belægningssten φ = 1,0 2.900 m² 1.885 m³/år 365 m³/måned 103 m³/døgn 

Muld og græs φ = 0  13.000 m² 0 0 0 

Tag på bygninger φ = 0,7 15.000 m² 6.825 m³/år 1.323 m³/måned 372 m³/døgn 

Total 58.840 m² 26.871 m³/år 5.208 m³/måned 1.464 m³/døgn 
Tabel 2-1 Arealer og afledte vandmængder 

 
Der er ikke gjort særlige foranstaltninger ifbm. afvanding i tilfælde af ekstrem regn, da konsekvenser 
heraf vil være begrænsede pga. placering højdemæssigt samt i forhold til nærliggende byggeri.  
 


