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Notat om hydraulisk undersøgelse i Romdrup Å systemet

Formål med undersøgelsen.
Som opfølgning på Hovedstruktur 2013 – en Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune er det besluttet,
at der skal udarbejdes en ny overordnet strukturplan for det østlige Aalborg. Arbejdet skal sikre, at byrådets mål og strategier fra Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægning i det østlige Aalborg. I
medfør af Klimastrategien omfatter grundlaget for en konkret planlægning i området en afklaring af de
landbrugs-, afvandings- og miljømæssige interesser og udfordringer, der er i oplandet til Romdrup Å.
En projektgruppe bestående af Aalborg Kommune, Aalborg Kloak A/S og EnviDan A/S har i et samarbejde opstillet en hydraulisk model for hele oplandet til Romdrup Å inklusiv kloakudløb fra befæstede
arealer. Afvanding til Romdrup Å systemet er bl.a. påvirket af mange udledninger fra bymæssig bebyggelse. Der er følgende konkrete mål for den hydrauliske undersøgelse.
•
•
•
•
•
•
•

At indtænke vandplanens krav i en kommende løsning
At få et overblik over afstrømningsmønstret i vandløbene incl. bidrag fra kloakudløb.
At identificere de afvandingsmæssige udfordringer, der findes i området fra afstrømninger fra
bymæssig bebyggelse, åben land samt påvirkning fra Limfjorden.
At undersøge hvilke udfordringer/problemer, som kommende klimaændringer betyder for området.
At udpege hvilke mulige tiltag der vil kunne mindske de afvandingsmæssige udfordringer.
At skabe et grundlag for fremtidig arealplanlægning i området, herunder, byudvikling, erhvervsudvikling, rekreative formål, vådområder/klimatilpasning, vandplanprojekter mm.
At skabe grundlag for en helhedsplan for området (håndtering af vand)

Der er i forbindelse med undersøgelsen udarbejdet et større teknisk notat med tilhørende bilag.

Metode
Den hydrauliske oplands-/vandløbsmodel er opstillet med udgangspunkt i:
•
•
•
•
•
•
•

Vandløbets geometri (opmåling)
Vandføringsmålinger (målestation)
Nedbørsdata (regnmåler i Gistrup)
Vandstandsmålinger i Limfjorden
Hydrauliske kloakmodeller ud fra eksisterende forhold.
Terrænmodel for hele området.
Grødepåvirkning (der er forudsat grøde i vandløbet).

I Romdrup Å findes en målestation, som siden 1989 løbende har målt vandføringer og vandstand. Ved
målestationen er der et afvandingsopland på ca. 28 km2, som hovedsagelig består af dyrkede marker
uden store tilløb fra bymæssig bebyggelse (se figur 1).

På figur 1 ses vandløbsstrækningerne, som indgår i modellen. Alle udledninger fra bymæssig bebyggelse er markeret med en trekant. Oplande fra bymæssig bebyggelse er markeret med gult, mens oplande
fra åben land er markeret med grønt.
I beregningerne er anvendt vandføringsdata fra målestationen til afstrømninger i åben land, og der er
anvendt nedbørsdata fra regnmåleren i Gistrup til afstrømninger fra bymæssig bebyggelse.

Figur 1: Undersøgelsesområdet, vandløbene, regnbetingede udløb samt oplandstyper.
Der er foretaget beregninger i modellen for følgende regnhændelser/perioder:
•
•
•
•

En ekstremregn - sommer registeret den 15. august 2006 (regnmængde: 93 mm en dag, 100
års hændelse)
En ekstremregn - vinter registeret den 14. oktober 2014 (regnmængde: 80 mm over et par dage, 100 års hændelse)
En almindelig sommermåned svarende til august 2013 (regnmængde: 63 mm over en måned,
normal)
En almindelig vintermåned svarende til november 2014 (regnmængde: 49 mm over en måned,
normal)

For de enkelte regnhændelser/perioder er der beregnet på følgende scenarier:
•
•
•

Status (nuværende forhold)
Drosling af alle regnbetingede udløb til 1 /s/ha.
Forbedret afvanding (dobbeltprofil)
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Resultater af undersøgelsen
Vandstande/oversvømmelser:
Resultaterne i rapporten er afbilledet som beregnede maksimum vandspejle set i forhold til terræn. På
figur 2-4 ses eksempler på beregningsresultater. Der er beregnet på regnhændelsen august 2006, og
for 3 forskellige scenarier: Status, drosling af regnbetingede udløb, og dobbeltprofil. Derved kan man
se, hvilke arealer der er oversvømmelsestruede i ekstreme tilfælde, og effekten ved at lave tiltag.

Figur 2: Afvandingstilstanden ved august 2006 regnhændelsen. Eksemplet er fra status beregningen.
Figuren viser hvilke arealer, som vil blive oversømmet (blå farver), og hvilke arealer, der vil have høj
grundvandstand (grønne farver).
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Figur 3: Afvandingstilstanden ved august 2006 regnhændelsen. Eksemplet er det scenarie hvor alle
regnbetingede udledninger er droslet til 1 l/s/ha. Drosling til 1 l/s/ha er det krav som tidligere er anvendt i
udledningstilladelser. Figuren viser hvilke arealer, som vil blive oversømmet (blå farver), og hvilke arealer, der vil have høj grundvandstand (grønne farver). Bemærkning: Bassiner er kun dimensioneret til
regnhændelser for 5 eller 10 års regn. Ved større regnhændelser som fx august 2016, vil bassinerne
løbe over, så der kan i praksis ikke drosles til dette niveau i alle situationer.
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Figur 4: Afvandingstilstanden ved august 2006 regnhændelsen. Eksemplet er det scenarie hvor Romdrup Å og Landbækken får øget afstrømningsevne, ved at etablere et dobbeltprofil. Figuren viser hvilke
arealer, som vil blive oversvømmet (blå farver), og hvilke arealer, der vil have høj grundvandstand
(grønne farver).
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I figur 5 ses afvandingssituationen for en normal sommermåned august 2013.

Figur 5: Afvandingstilstanden ved en almindelig sommermåned august 2013. Eksemplet er for statusscenariet. Figuren viser hvilke arealer, som vil blive oversømmet (blå farver), og hvilke arealer, der vil
have høj grundvandstand (grønne farver).
Vandføringer i vandløbet:
Et af formålene med undersøgelsen er at få et bedre billede af afstrømningsmønstret i vandløbsoplandet. Data fra målestationen i Romdrup Å er ikke tilstrækkelig til at beskrive afstrømningsmønstret, idet
oplandet fra målestationen hovedsagligt er fra ikke befæstede arealer. Landbækken, Toppentuegrøften,
Lodsholmgrøften og den nederste del af Romdrup Å modtager vand fra befæstede arealer i Gistrup,
Klarup, Sønder Tranders og Aalborg Øst, der påvirker afstrømningen væsentligt, idet vandet her løber
hurtigt til vandløbene, og jorden ikke absorberer en del af nedbøren.
For at få et overblik over hvilke dele af Romdrup Å systemet, som er særlig hydraulisk belastet af de
regnbetingede udløb, er der indlagt en række snit, som ses på figur 6. De enkelte snit beskriver hvor
meget vand, der løber pr. km² opland (specifik afstrømning). Snit F bruges som reference, idet den
repræsenterer afstrømningen fra det åbne land, og kan dermed bruges til at vurdere hvor meget de
andre vandløbsstrækninger er påvirket af vand fra befæstede arealer. Der optræder store specifikke
afstrømninger i især Landbækken (snit A og B), Toppentuegrøften (snit D) og Lodsholmgrøften (snit G),
i forhold til referencen ved målestationen (Snit F). Det er især for sommersituationer at forskellen er
størst.
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Figur 6: Udvalgte snit hvor maksimalvandføringer er afbilledet.

Påvirkninger fra Limfjorden:
Arealerne omkring den nederste del af Romdrup Å ligger så lavt, at store dele af arealerne er truet af
oversvømmelser fra fjorden ved høj vandstand. På figur 7 ses hvilke arealer der er truede af oversvømmelser ved forskellige statistiske højvandssituationer.
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Figur 7. Arealer der vil blive oversvømmet ved høj fjordvandstand.
Arealer truet af oversvømmelser:
Arealer i undersøgelsesområdet er truet af både oversvømmelser fra store afstrømninger og høje vandstande i Limfjorden. På figur 8 ses hvilke arealer, der er truet med oversvømmelser i ekstreme hændelser fra store afstrømninger og fra Limfjorden.
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Figur 8: Samlet billede af arealer der er truet af oversvømmelser.
Grundvandstandens betydning:
Afstrømningsmønstret fra det åbne land er kraftigt påvirket af grundvandstanden i området. Ved lav
grundvandstand kan jorden absorbere mere regn, og ved høj grundvandstand løber det hurtigere til
vandløbet. Klimapåvirkninger vil generelt give højere grundvandstande. Høj grundvandstand optræder
typisk om vinteren, og efter perioder med længerevarende nedbør.
Hovedkonklusioner af resultater.
Den hydrauliske undersøgelse viser følgende hovedkonklusioner:
•

•

•

•
•
•
•
•

Udledningerne fra de befæstede arealer bevirker store lokale specifikke afstrømninger, og det
ses, at vandløbene er hydraulisk belastede. Det gælder især for Landbækken, Toppentuegrøften, Lodsholmgrøften og den nedre del af Romdrup Å. Det er især de mange udroslede kloakudløb, der bevirker dette.
Grundvandstanden har stor betydning for afstrømningsmønstret fra det åbne land. Ved lav
grundvandstand, som typisk forekommer om sommeren, kan jorden absorbere mere regn. Ved
høj grundvandstand, som typisk forekommer om vinteren, løber det hurtigere til vandløbet. Lav
grundvandstand bevirker, at vandføringerne kan blive meget lille om sommeren.
Store arealer i undersøgelsesområdet er udfordret af oversvømmelser og høj vandstand i åen.
Det skyldes en række faktorer som: Lille fald på vandløbene, store specifikke afstrømninger fra
befæstede arealer, store afstrømninger fra åben land ved længerevarende regn og høj grundvandstand, samt påvirkninger fra Limfjorden.
Arealerne langs den nedre del af Romdrup Å er truet af oversvømmelser ved høj fjordvandstand.
Klimaændringer og byudvikling vil forstærke denne tendens.
Drosling af de regnbetingede udløb vil ikke være nok til at sikre mod, at en del arealer oversvømmes, men omfanget og hyppigheden vil blive mindre.
Øget afstrømningsevne i vandløbene i form af at etablere et dobbeltprofil i Landbækken og nedre del af Romdrup Å mindsker omfang og hyppighed af oversvømmelser, og er ikke til hinder for
målopfyldelse i vandløbet.
Den store hydrauliske belastning af vandløbene giver udfordringer for nye udledningstilladelser,
idet disse lovgivningsmæssigt ikke må give anledning til ”større eller hyppigere oversvømmel-
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ser, end der vil komme fra naturligt opland”. Det betyder, at der skal stilles store krav til drosling
af vandet, og dermed etableres flere og større forsinkelsesbassiner.

Anbefalinger.
Drosling af eksisterende udledninger:
Det anbefales, at der gøres en indsats overfor de mange udroslede udledninger til vandløbene. Dette
gælder især for de største af udledningerne. En del af disse skal have nye udledningstilladelser i forbindelse med separatkloakering, hvor der skal stilles krav til drosling. Der er mulighed for at stille krav til
Kloak A/S om drosling af de andre udledninger, hvis det kan godtgøres, at den hydrauliske belastning
udgør et miljømæssigt problem (formulering skal undersøges nøjere).
Indsatsen overfor udroslede udledninger kan ske på andre måder end ved forsinkelsesbassiner. Fx kan
der flere steder etableres vådområder eller andre arealer hvor vandet kan tilbageholdes på. Disse områder vil også kunne have et rekreativt element. Kloakforsyningen vil kunne deltage i finansieringen af
disse projekter, hvis de ikke bliver dyrere end kravet til bassiner.
En anden mulighed for at gøre udledningerne fra de regnbetingede udløb mindre er at tilbageholde
vandet i kloakoplandet (LAR). Det anbefales at der arbejdes videre med dette instrument hvor det er
muligt.
Øget kapacitet i vandløbet:
Det anbefales, at der arbejdes med at øge kapaciteten i vandløbene ved at etablere et dobbeltprofil i
Landbækken og nedre del af Romdrup Å, som er de 2 strækninger, som især modtager vand fra befæstede arealer. Dobbeltprofilet vil også kunne have et rekreativt formål, hvis banketterne/siderne anvendes som trampestier.
En øget kapacitet vil kunne lempe på kravene til drosling af udledninger. Kloakforsyningen vil kunne
deltage i finansieringen af dobbeltprofilet, hvis der opnås besparelser mht. forsinkelsesbassiner.
Arealanvendelse:
Det anbefales, at der ikke sker yderligere bebyggelse i de lavtliggende områder, der er truet af oversvømmelser. Hvis der skal ske nye bebyggelser anbefales det, at de nye bebyggelser sikres mod oversvømmelser, ved fx inddæmning, pumpning og terrænhævning. Der skal tages hensyn til klimaændringer.
På en del af landbrugsarealerne langs Romdrup Å og Landbækken er der etableret pumper til afledning
af vandet. Det kan suppleres med mindre diger, der sikrer mod oversvømmelser. Det anbefales, at nye
tilladelser til pumpning af landbrugsarealer koordineres med hvor der kan blive vådområder til forsinkelse af vandet så disse ikke konflikter.
De lavest liggende arealer bør tages ud af drift til vådområder, eller områder, hvor det er acceptabelt, at
der sker oversvømmelser. Det kan både forsinke vandet samt medføre mindre krav til nye udledningstilladelser.
På figur 9 ses et mere detaljeret kort over områder der er oversvømmelsestruede fra enten fjorden eller
store afstrømninger i vandløbene. Det er de arealer som skal have særlig opmærksomhed ved kommende planlægninger.
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Figur 9: Arealer der er oversvømmelsestruet enten fra fjorden eller fra vandløbene.
Projektkatalog:
Det anbefales at der udarbejdes et konkret projektkatalog over mulige projekter. Effekter på afvanding,
økonomi, finansiering og rekreative gevinster skal fremgå.
Der arbejdes pt. på mulighederne for et konkret projekt til vådområde i Landbækken ved Hadsundvej i
samarbejde med kloakforsyning, lodsejere og Gistrup samråd.
Finansiering:
Vandplaner:
I forbindelse med vandplan II, havde Aalborg Kommune i samarbejde med vandrådene indmeldt indsatser i Landbækken og Romdrup Å, som kunne være det anbefalede dobbeltprofil. Vandområdeplanerne
er netop vedtaget men indsatserne i Landbækken og Romdrup å er udtaget og udskudt til 3. planperio11/12

de, som er efter år 2021. Økonomisk vil etablering af et dobbeltprofil ligge i størrelsesordenen 5-7 mill.
kr.
Pulje fra Naturpakken:
I 2016 kan kommunerne søge på en statslig pulje på 15 mill. kr. til projekter, der kombinerer klima, afvanding, natur, kvælstofreduktion og rekreative formål. Kommunen forventer at ansøge om midler til
puljen i år til ovennævnte vådområdeprojekt ved Landbækken. Niras har estimeret dette vådområdeprojekt til at koste 3,5-4 mill kr.
Vådområder:
Det er undersøgt, om der kan etableres vådområder i området til fjernelse af kvælstof. Det har dog ikke
været omkostningseffektivt at etablere vådområder i området, og det har derfor ikke været muligt med
en fuld statslig finansiering. Det bør undersøges om fx vådområder kan anvendes som et supplement til
andre indsatser, og derved få en delvis statslig finansiering af projekterne.
Kloak A/S:
Kloak A/S kan deltage i finansiering af projekter som vedrører håndtering af tag- og overfladevand i det
omfang projektet er omkostningseffektivt, dvs. det ikke giver flere omkostninger end de traditionelle
løsninger f. eks forsinkelsesbassiner, som de er forpligtiget til at etablere for at efterleve myndighedernes krav.
Den videre proces.
At arbejdet inddeles i 2 faser:
Fase 1 (2016-2019).

-

MEF og BLF udarbejder helhedsplan for Romdrup Å som forudsætning for en detailplanlægning
at projekter, der kan neddrosle belastningen fra afledning af overfladevand. Det undersøges om
arbejdet kan finansieres af Kloak A/S.

-

MEF udarbejder handlingsplan for gennemførsel af neddroslingsprojekterne med fokus på at
skabe flest mulige vådområder og vådebassiner, der samtidigt kan fremme den biologiske
mangfoldighed. Det undersøges om arbejdet kan finansieres af Kloak A/S

-

Kloak A/S gennemføredetailplanlægning mhp implementering af neddroslingsprojekterne i tæt
myndighedssamarbejde med MEF hvor første projekt er det konkrete projekt til vådområde i
Landbækken ved Hadsundvej – Det undersøges om arbejdet kan finansieres af Kloak A/S

-

Der udarbejdes Kommuneplantillæg, som afspejler helhedsplanen i forhold til områder til oversvømmelse.

-

I alt byplanlægning i oplandet til Romdrup Å indarbejdes LAR løsninger som del af byudviklingen.

Fase 2 (2019-2022)
-

Der ansøges i staten om etablering af dobbelt profil i Romdrup å som vandplanprojekt i 3 planperiode.

I forbindelse med udvidelsesprojekter på Aalborg Havn og industriområdet indarbejdes etableringen af
nødvendige diger eller terrænhævninger
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