Vandoplande

Med SCALGO Lives analyse af vandoplande
kan det afgøres, hvor eventuelle og potentielle
oversvømmelser stammer fra. I sagen
fra Bjerlev undersøgte Paul ved hjælp af
vandoplandsværktøjet, hvor oversvømmelsen
ved bygningen stammede fra. Det var tydeligt,
at den helt overvejende del af oplandet
til oversvømmelsen kom fra grundejerens
egen matrikel, og at grundejeren derfor
selv var den primære ansvarlige for at løse
oversvømmelsesproblemet på matriklen.

Oversvømmede områder

Med analyselaget oversvømmede områder kunne
det verificeres, at grundejerens problem var
relateret til overfladeafstrømning af vand. Der var
tydelig overensstemmelse mellem de oplevede
hændelser med vand ved huset og de områder,
som SCALGO Live udpegede. I det oversvømmede
område viste SCALGO Live, at der kunne stå op til
40 cm vand med et volumen på 8,5 m3.

Terrænprofil

For at kvalificere sikkerheden
i vurderingen af vandoplande og risikoen for
overløb fra strømmende vand på vejen blev
der i SCALGO Live optegnet en række terræn
profiler på tværs af vejbanen og ned mod
ejendommen. Heraf blev det tydeligt, at det var
små terrænforskelle, der afgjorde, om vandet
strømmede ind på ejendommen. Derfor besluttede
Vejle Kommune at ændre vejens fald, så vandel
ikke løb ind langs huset, men i modsatte side af
vejen, så vejvandet ikke bidrager til tilsprøjtning og
oversvømmelse af ejendommen.

Strømningsveje

Ved at undersøge strømningsvejene skabes et
hurtigt overblik over, hvor vandet strømmer og det
ses, at allerede efter bare 17 mm er lavningen fyldt,
og vandet strømmer videre fra bygningen til et
vandhul i det nordvestlige hjørne af ejendommen.
Dette betyder, at en lille grøft eller lignende ikke
vil være tilstrækkelig til at løse udfordringen,
da det kun vil tilbageholde en mindre del af
vandmængderne under større intense regnskyl. I
stedet kan der peges på løsninger som dræn eller
grøfter, der ligger i niveau med eller dybere end
lavningen, således at vandet transporteres væk i
stedet for at stuve op i lavningen.
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SCALGO Live som støtteværktøj til sagsbehandling

Sporing af
forureningskilder
Under en mindre forureningssag af Hastrup sø brugte Vejle Kommune
SCALGO Live til at afdække det topografiske vandopland. Det gav en
hurtig indkredsning af potentielle forureningskilder og medførte, at
forureningskilden blev fundet og afskåret hurtigt.
Ved en forurening af Hastrup Sø brugte
Vejle Kommune SCALGO Live til at indkredse
mulige forureningskilder. Det topografiske
opland, der afledte vand til det forurenede
område, blev afdækket med et enkelt klik, og
derved kunne der fokuseres på potentielle
forureningskilder. Ved nærmere undersøgel
ser blev der fundet et overløb fra en mødding
eplads ved siden af og en direkte udledning
fra en mandskabsvogn med toiletter.
I forureningssagen var SCALGO Live et
enkelt og effektivt støtteværktøj til udpeg
ning af potentielle forureningskilder. Generelt
bruger Vejle Kommune SCALGO Live i den
daglige sagsbehandling og borgerdialog

i forhold til at afdække mange forskellig
artede problemstillingers karakter og konkrete
løsningsmuligheder. Derudover kan SCALGO
Live understøtte de vurderinger, der foretag
es i felten eller er baseret på andre arbejds
redskaber.

SCALGO Live
brugt til
–– Afdækning af topografisk
opland ifm. forureningssag
–– Støtteværktøj til sagsbehandling
–– Understøttelse af vurderinger
baseret på andre værktøjer og
processer

“SCALGO Live er et simpelt og
effektivt værktøj. Det giver værdi
til både vores sagsbehandling
og projekter.”
Paul Landsfelt, ingeniør,
Teknik & Miljø, Vejle Kommune
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Vandoplandsværktøj

SCALGO Live giver mulighed for øjeblikkelig
evaluering af de topografiske oplande og derved
potentielle overfladiske kilder. Ofte kan dræn eller
regnvandsledninger følge det naturlige terræn.
Kilder, der ledes gennem disse systemer, kan
derved i mange tilfælde også sandsynliggøres
baseret på de topografiske oplande.
Ved forureningen af Hastrup Sø brugte Vejle
Kommune SCALGO Lives vandoplandsværktøj
til at indkredse potentielle forureningskilder. I
kombination med Geodanmarks bygningslag og
et ortofoto kunne oplagte kilder hurtigt udpeges
indenfor det topografiske opland.
Et nærtliggende landbrug viste sig ved nærmere
undersøgelser at være årsag til forureningen,
hvorved forurningskilden kunne stoppes og
forureningssagen hurtigt og tilfredsstillende
afsluttes.

Terrænprofilværktøj

En terrænanalyse med terrænprofilværktøjet gav
et hurtigt overblik over faldet mod Hastrup Sø og
dermed en fornemmelse for, hvor sandsynligt de
potentielle forureningskilder, siloerne i området,
var ophav til forureningen.
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