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Dette tillæg til Herning kommunes Spildevandsplan 2009 – 2020 er udarbejdet for
at sikre det planmæssige grundlag for etableringen af byggepladsen samt for det
nye Hospital i Gødstrup nordvest for Herning, som Region Midtjylland i samarbejde
med Staten har besluttet af etablere.
Området for placering af det nye hospital er beliggende vest for Gødstrup og Gødstrup sø nordvest for Herning by. Området er afgrænset mod nord og øst af henholdsvis Holstedbro-jernbanen og Gødstrupvej. Mod syd afgrænses området af den
planlægte Vesterholmvejs forlængelse. Den nord-syd gående Næsholtvej danner en
vestlig afgrænsning af området.
Udnyttelsen af godkendelsen af tillægget forudsætter at der efterfølgende meddeles en udledningstilladelse til Herningsholm Å samt at der sker en afklaring på forholdene med hensyn til den private grøft, der leder overfladevandet fra området til
Herningsholm Å.
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LOVGIVNING
I ”vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4” fremgår følgende:
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”Hvis en kommune ønsker at udskyde vedtagne tiltag eller ønsker at ændre den
vedtagne plan i øvrigt – herunder ændring af kloakoplandenes inddeling eller afledningsforholdene indenfor et opland, må kommunalbestyrelsen foretage en revision
af spildevandsplanen.”
Herning Kommunens Spildevandsplan revideres ved nærværende tillæg til spildevandsplanen. Revisionen omfatter alene forhold i forbindelse med tilføjelse af dette
nye opland.
Revisionen sker efter retningslinjerne i ”Bekendtgørelse nr. 879 af lov om miljøbeskyttelse” af den 26. juni 2010 og ”bekendtgørelse nr. 1448 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4” af den 11. december 2007.
Kommunalbestyrelsen kan jf. ”Bekendtgørelse nr. 879 af lov om miljøbeskyttelse”
af den 26. juni 2010 § 58 i nødvendigt omfang ekspropriere til fordel for spildevandsanlæg.
Kommunalbestyrelsen har hjemmel til at ekspropriere, når det fremgår af kommunens spildevandsplan eller et tillæg hertil, at den pågældende ejendom forventes at
skulle afgive areal til spildevandsformål jf. ”bekendtgørelse nr. 1448 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4” af den 11. december
2007, § 5 stk. 7.
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PLANLÆGNINGSGRUNDLAG
Projektet for hospitalet i Gødstrup stemmer overens med Kommuneplantillæg nr.
66 og Lokalplan nr. 54.oF1.1.
VVM-redegørelsen har opgjort den øgede stofbelastning fra Herning Renseanlæg til
recipienten til at være ca. 0,2 % og indenfor den givne udledningstilladelse fra Herning Renseanlæg. (den beregnede øgede belastningen er under forudsætning af at
de to eksisterende hospitaler i Herning og Holstebro nedlægges)
Overfladevandet afledes i henholdt til VVM-redegørelsen, lokalplanen og spildevandsplanen, ved brug af så meget LAR-løsning der er muligt under de givne forhold.
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STATUS
Området består af 36 ha indeholdende matrikelnumrene 1z, 1aa, 1ab, 1be, og dele
af 1e og 1af af Gødstrup Præstegaard, Snejbjerg samt 2e, 2h og dele af 1b, 1c, 1aa,
1n, 1t og 1æ af Næstholt Gde., Snejbjerg. Området er ikke omfattet af Hernings
Kommunes Spildevandsplan 2009 – 2020.
Området er i dag ikke kloakeret og belaster derfor ikke Herning Renseanlæg.
Overfladevandet fra området løber for størstedelens vedkommende via en privat
grøft til Herningsholm Å.
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PLAN
Spildevand.
Afledningen af spildevand fra DNV-Gødstrup afklares endeligt i efterfølgende tillæg til spildevandsplanen.
Projektet med det DNV-Gødstrup kan opdeles i tre faser angående spildevandsafledning:
Fase 1
Fase 2
Fase 3

Etablering af byggepladsen inkl. terrænregulering
Byggefasen
Drift af Hospitalet.

I Fase 1, skal der udføres en byggeplads til ca. 500 mand med skur by, lagerplads,
terrænregulering, byggeveje, p-pladser og bassiner. I denne fase vil spildevandet
blive opsamlet i tank og bortkørt til renseanlæg af entreprenøren. Denne fase varer
fra primo september 2012 til ultimo 2013.
I Fase 2 hvor selve byggeriet vil foregå vil der være afledning af sanitærspildevand
(svarende til husspildevand) fra de omkring 500 mand som arbejder på byggepladsen, samt fra en vaskeplads til køretøjer. Fra starten af denne periode planlægges
spildevandet pumpet til Herning Renseanlæg. Der etableres en permanent hovedpumpestation og trykledningen ind til Herning Renseanlæg i 2013.
Godkendelsen af spildevandstilslutningen til Herning renseanlæg for både byggefase og den efterfølgende drift samt den endelig placering af trykledning og godkendelse heraf håndteres i et særskilt tillæg til spildevandsplan.
Til orientering om den påtænkte løsning er denne her beskrevet:
Spildevandet vil via hovedpumpestationen i området blive pumpet direkte ned til
Herning Renseanlæg. Der forventes en spildevandsmængde på 40 m³/døgn (4 l/s) i
byggeperioden.
I Fase 3, når hospitalet tages i brug afledes spildevandet fortsat direkte til Herning
Renseanlæg via pumpestationen i området og trykledning direkte til renseanlægget
ved skel. Hospitalet dimensioneres for 600 sengepladser og 200.000 ambulante patienter, hvilket forventes at give en spildevandsmængde på 154.000 m³/år, svarende til 17 l/s.
Ved tilledning direkte fra DVN-Gødstrup og til Herning renseanlæg muliggøres valgfrihed for etablering af evt. særrensning af hospitalsspildevandet. Samtidig opnår
DVN-Gødstrup mulighed for at ansøge Herning Vand A/S om godkendelse af alene
at betale driftsbidrag for selve spildevandsrensningen, idet man så ikke bidrager til
driften af det øvrige kloaksystem. Til gengæld skal hospitalet dække driftsudgifter til
evt. specialrensning af spildevandet.
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Forinden hospitalet tages i brug (Fase 3) skal tilslutningstilladelse meddeles, idet
der forventeligt stilles skærpede rensekrav til hospitalspildevandet på grund af indholdet af miljøfremmede stoffer og medicinske rester. Der er på nuværende tidspunkt en udredning nationalt og lokalt for at finde den rigtige teknologi og den optimale rensning af hospitalsspildevand. Der kan antageligt være tale om at rense
hospitalsspildevandet særskilt med rensning for medicinrester, men teknologien
hertil er endnu ikke tilstrækkeligt afprøvet til at kunne afgøre hvad der vil være teknologisk-økonomisk og miljømæssigt optimalt.
Da trykledningen og pumpestationen etableres fra starten, med kapacitet til det
fuldt udbygget hospital, og pumpeledningen føres ubrudt fra området og direkte
ind på Herning Renseanlæg, vil placeringen af et evt. forrenseanlæg frit kunne placeres på Herning renseanlæg eller på hospitalets grund. Dette afklares ved dialog
mellem DNV-Gødstrup og Herning Vand i god tid forinden, så der er fornøden tid til
at etablere evt. specielrensning.
Overfladevand.
Overfaldevandet fra området vil henholdsvis nedsives lokalt og udledes til Herningsholm Å via en privat grøft.
Da der i området er et tykt lagt moræneler i et par meters dybde er jordens nedsivningskapacitet begrænset. Man kan derfor ikke påregne at kunne nedsive overfladevandet fuldstændigt. Området falder mod nord, og man risikerer at overfladevand fra det sydlige område løber over lerlaget og samles foran bygningens kælder.
Derfor er muligheden for nedsivning for den sydlige del af området begrænset. For
parkeringspladserne i den nordligste del planlægges der generelt nedsivning af
overfladevand via trug med overløb via ledning/grøft til bassiner. I dette område,
som rummer de største befæstede arealer, vil en væsentlig del af overfladevandet
nedsive. I meget våde perioder vil jorden være vandmættet og der er derfor ikke
mulighed for nedsivning. Derfor er det valgt ikke at fratrække den mængde der kan
nedsives eller fordamper, i beregningen af behovet for forsinkelsesvolumenet. Bassinerne er konservativt beregnet som om alt overfladevand tilledes.
Området er på 36,8 ha og må i henholdt til lokalplan have en befæstelsesgrad på 50
% hvilket giver et reduceret areal for området på maks. 18,4 ha.
Det konkrete projekt har, med de planlagte befæstelsesgrader, et reduceret areal
på 14,2 ha.
I henholdt til Herning Kommunes spildevandsplan må der udledes 1,6 l/s /red. ha.
Ved en overløbshyppighed på N = 5, hvorfor der vil være behov for et forsinkelsesvolumen på min. 9.467 m³.
Da Herningsholm Å er hydraulisk overbelastet, og der samtidig er forudsat størst
mulig håndtering af overfladevand på egen grund, er det valgt at etablere bassinvolumen med de i spildevandsplanen fastsatte, 1,6 l/s /red. ha. og med en overløbshyppighed på N = 20 for at sikre en bedre udligning af overfladevandet. Der vil herved være behov for minimum et bassinvolumen på 15.550 m³.
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Dette volumen etableres med to bassiner i området, et syd for byggeriet med neddroslet afløb via rørledning trug til bassinet nord for byggeriet. Der etableres samtidig et åbent trug i landskabet som overløbsforbindelse mellem de to bassiner. Dette trug vil alene være i anvendelse over N=20. Det nordlige bassin har udløb med
1,6 l/s/red.ha via eksisterende grøft til Herningsholm Å. Udledningen sker via vandbremse med en kapacitet på 23 l/sek.
Bassinerne etableres som våde bassiner med fast minimum vandspejl på 1 m. og
med olieudskiller og sandfang før hvert bassin i henhold til Hernings kommunes anvisninger herfor. For parkeringsarealer etableres ikke olieudskillere, hvor afledningen primært sker som nedsivning (overfladisk infiltration) via åbne trug.
Idet hospitalet er meget følsomt overfor oversvømmelser er det planlagt at klimasikre hospitalet ved modulering af terrænet, således at der i grøfter og lavninger
samt bassiner kan opstuves op til ca. 30.000 m³, uden at det giver oversvømmelsesproblemer. Dette betyder, at man kan håndtere overfladevand for en 100 års
hændelse, uden at oversvømme bygninger og parkeringsarealer.
Når opstuvningen over 15.550 m³ vil de forbundne bassiner gå i overløb via grøft til
Herningsholm Å.
Der vil i områder blive indbygget så meget lokal afledning af regnvand (LAR) som
muligt og rentabelt i relation til de fysiske forhold, der er i området. Der arbejdes på
følgende LAR løsninger på nuværende tidspunkt, og flere vil blive undersøgt og indbygget, hvis de findes anvendelige og ikke øger risikoen for oversvømmelse af Hospitalet:
•

På parkeringspladserne nord for syghuset vil afvandingen blive etableret
ved nedsivning samt trug med dræn under samt overløb, som afleder til
bassin ved høj belastning.

•

Så mange ”vandveje” som muligt etableres som grøfter og kanaler i stedet
for lukkede rør, for at øge nedsivningen og fordampningen. Området skal
kunne fungere trafikalt, hvilket tættest på bygninger kan indebære rørlægning, hvor nødvendigt.

Fra bassinet nord for Hospitalet afledes overfladevandet med de i spildevandplanen
fastsatte 1,6 l/s /red. ha. svarende til 22,7 l/s. til den private grøft, der afleder fra
området via rørlægning under banen og som løber ud i Herningsholm Å. Der skal i
samarbejde med de berørte lodsejere til den private grøft efterfølgende indgås en
aftale om regulering af grøften.
Tillægget godkendes under forudsætning af, at parterne i samarbejde med Herning
Kommune afklarer om/hvordan grøften skal reguleres.
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TIDSPLAN
Der er følgende tidsplan for byggeriet:
Første spadestik:
Byggepladsen er færdig

September 2012
Ultimo 2013
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Byggeriet færdigt, 1. etape
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Ultimo 2016

PROCEDURE FOR VEDTAGELSE, INDSIGELSER OG KLAGER
Nærværende tillæg offentliggøres i 8 uger. Eventuelle indsigelser skal sendes til:
Herning Kommune
Rådhuset
Torvet
7400 Herning.
Såfremt der ikke indkommer indsigelser, der medfører væsentlige ændringer af tillægget, vil dette blive forelagt byrådet til endelig vedtagelse.
Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes
for domstolene inden 6 mdr. efter vedtagelsen eller offentliggørelsen heraf.
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