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høringsliste

Høring: Forslag (Høringsudgave) til håndbogen ”Afvandingskonstruktioner –
Bassiner”
Hermed udsendes forslag til håndbogen ”Afvandingskonstruktioner – Bassiner” i offentlig høring.
Forslag og høringsbrev findes på www.vejregler.dk under høringer. Alle er velkommen til at komme med
høringssvar.

Baggrund
Viden- og dokumentationsnotat
Afvandingsgruppen har tidligere foranlediget udarbejdet og offentliggjort viden- og dokumentationsnotatet
”Nedsivningsbassiner”, marts 2013, der findes på vejregler.lovportaler.dk.
Notatet beskriver forhold omkring forundersøgelser, dimensionering, design og drift af nedsivningsbassiner.
Notatet fremdrager den tilgængelige viden om driftsforhold, stoftilbageholdelse og andet, og har kunnet
anvendes som særskilt projekteringsvejledning for beregning og design af nedsivningsbassiner, men var
ikke udarbejdet på vejregelniveau.
Ny struktur i projekteringsvejledning
Den gældende vejregel om afvandingskonstruktioner’s kapitler dækker et bredt spænd lige fra fastlæggelse
af dimensionsgivende regn, hydraulisk beregning af ledninger, over design af bassiner, til
myndighedsbehandling og en opsummering af hvilke dokumenter, der overdrages til driften og endelig en
omtale af forskellige renoveringsmetoder – kort sagt en kronologisk gennemgang af et større eller mindre
vejafvandingsprojekt, fra projektering, over udførelse, til drift og senere renovering.
Med den igangværende opsplitning arbejder vejregelgruppen med en serie bestående af:
 Brønde, bygværker og ledninger
 Bassiner
 Trug, grøfter mv.
 Miljø
 Myndighedsbehandling.
Formålet med opdelingen er at gøre det mere overskueligt at foretage fremtidige opdateringer, da disse kan
foretages enkeltvis afstemt efter det aktuelle behov. Således foretages som det næste skridt opdatering i
2015 af Myndighedsbehandling.
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Omfang af revision
Den første håndbog (Bassiner) er udarbejdet i 2013 og 2014.
De væsentlige ændringer er:
 Relevante afsnit og dele af afsnit fra ”Afvandingskonstruktioner”, dec. 2009 er trukket ud, og i lettere
bearbejdet form indsat i nærværende håndbog
 Erfaringsopsamling fra notatet ”Nedsivningsbassiner”, marts 2013 er indarbejdet
 Tidligere henvisninger til beregningsværktøjet MOUSE er udgået. Der refereres i stedet til de kendte
beregningsprogrammer WDP, Mike Urban mv.
Udgivelsen af håndbøgerne vil herefter foregå løbende. Der vil således være en hvis overgangsfase, hvor
den samlede projekteringsvejregel ”Afvandingskonstruktioner”, december 2009 vil fungere ved siden af de
nye håndbøger, og udgivelsesrækkefølgen vil være bestemt af efterspørgsel.
Med udarbejdelsen af ”Afvandingskonstruktioner – Bassiner” dækkes både nedsivningsbassiner og
regnvandsbassiner, der afleder til offentlig kloak eller vandområde. Notatet ”Nedsivningsbassiner” (2013), er
bearbejdet til vejregelstandard og sammensmeltet med relevante opdaterede bassin-afsnit fra
”Afvandingskonstruktioner” (2009).
På baggrund heraf er det vurderet, at anbefalinger i denne håndbog ikke giver anledning til ændringer i
samfundsøkonomi sammenholdt med de tidligere udgaver.

Konsekvenser
Håndbogen vurderes samlet set ikke at have økonomiske konsekvenser for kommunerne.

Tekniske kommentarer
Vejregelsekretariatet skal med nærværende høringsbrev anmode Dem om at kommentere det tekniske
indhold i håndbogen.

Redaktionelle kommentarer
Vejregelsekretariatet foreslår, at redaktionelle kommentarer i form af trykfejl, tegnsætning og rent sproglige
ændringer oplistes særskilt. Herved behøver de ikke en egentlig stillingtagen fra vejregelgruppens side,
hvilket kan lette behandlingen af de tekniske kommentarer.

Svarfrist
Vejregelsekretariatet skal venligst udbede sig Deres kommentarer til vejregelmaterialet inden den
18. juni 2015, hvorefter det endelige vejregelhæfte vil blive udarbejdet.
Svar kan sendes til:
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Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Att.: Marianne Holm
eller via e-mail til:
mh1@vd.dk

Med venlig hilsen

Per Antvorskov
Afdelingsleder
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Høringsliste for håndbogen ”Afvandingskonstruktioner – Bassiner”, januar 2015.

Faste høringsparter:
AAU, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Asfaltindustrien
Brancheforeningen for Trafiksikkerhed
DTU, Institut for Transport
Dansk Byggeri
Dansk Cyklist Forbund
Dansk Landskabsarkitektforening
Dansk Ledningsejerforum
Dansk Transport og Logistik
Danske Busvognmænd
Danske Råstoffer
DI Transport
Forenede Danske Motorejere
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
International Transport Danmark
Justitsministeriet
Kommunalteknisk Chefforening
Kommunernes Landsforening
Rigspolitiet
Rådet for Sikker Trafik
Trafikselskaberne i Danmark
Trafikstyrelsen
Transportministeriet
Vejdirektoratet
Erhvervs- og Vækstministeriet
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Særlige høringsparter
IDA, Spildevandskomiteen
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
GEUS
Teknologisk Institut
Entreprenørfirmaet M.J. Eriksson
AAU, Jes Vollertsen.
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