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Spildevand og regnvand

UDFORDRINGER
At sikre en stabil og sikker afledning af 
spildevand hele døgnet

At bidrage til helhedsorienteret 
klimatilpasning til gavn for både 
mennesker og miljø

At nedbringe antallet af overløb fra 
kloaksystemet til vandløb i forbindelse 
med store mængder regn

At bidrage til sunde vandmiljøer gennem 
sikker og effektiv rensning af spildevand

Når du har brugt det rene vand, løber det i kloakken og herfra til vores renseanlæg. Samtidig 
falder der regn, som mange steder også løber i kloakken. Det rensede vand sendes tilbage til å 
og fjord, hvor det indgår i vandets naturlige kredsløb og om mange år igen bliver til grundvand.

Klimatilpasning og kloak
VandCenter Syd driver kloaknettet, som leder spildevand fra 
kunderne – og fra veje og pladser – ind til renseanlæggene i 
Odense og Nordfyns kommuner. Men kloaknettet er ikke byg-

get til at aftage de store mængder regn, der ventes de kom-
mende år. Her skal der flere og nye løsninger til, hvor regnvan-
det tænkes ind som en ressource, der kan bruges dér, hvor den 
falder. De private haveejere er vigtige medspillere, for klimafor-
andringer kan kun løses i fællesskab.

Letbanen og regnvandshåndtering
Når vi omlægger ledninger i forbindelse med den kommende 
Odense Letbane, bidrager vi samtidig til klimatilpasning ved at 
medtænke regnvandshåndtering.

Sådan kan du tage ansvar
Som privat haveejer kan du hjælpe med regnvands-
håndtering på din egen grund. Få gode råd og  
inspiration på vandcenter.dk/gode-raad
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På Ørbækvej i Odense har vi i 2016 lagt en stor regnvandsled-
ning, som skal håndtere regnvand fra området ved Rosengård-
centret. Da vandet udelukkende er regnvand, som ikke blandes 
med spildevand undervejs, skal det ikke renses. Regnvandet vil  
på sigt blive ledt til Odense Å. Formålet er at mindske proble-
mer med kælderoversvømmelser ved at aflaste de eksisterende 
kloakledninger. Samtidig lettes presset også på vores rensean-
læg Ejby Mølle, hvor vi undgår at skulle rense vand, der ikke 
behøver at blive renset.

Også andre steder i Odense udnytter vi letbaneforberedelserne 
til at bidrage til klimatilpasning. Området omkring Østre Stati-
onsvej har haft gamle og efter nutidens forhold for små kloak-
rør. Det har bl.a. betydet oversvømmede kældre under skybrud. 
I 2016 har vi både omlagt kloakledninger og lagt nye regn-
vandsledninger i området. De nye regnvandsledninger skal 
med tiden lede regnvandet ud i Odense Havn. Vores letbane-
arbejde forventes afsluttet i 2017.

Bedre og billigere løsning
Det er ikke alle steder, der er plads til at aflede regnvandet lo-
kalt. I centrum af Odense har der i hele 2016 været arbejdet 
på Thomas B. Thriges Gade, hvor nye bygninger rejser sig oven 
på et større, underjordisk parkeringsanlæg. Her kan vandet ikke 
sive ned i undergrunden. Til gengæld bliver hele området sepa-
ratkloakeret, så regnvand kan føres til Odense Å, i stedet for at 
belaste det fælles kloaksystem. 

På det fælles kloaksystem åbnede der sig i løbet af året mulig-
hed for en billigere løsning i området omkring Fisketorvet. Her 
skulle der være lagt en ny ledning nedenunder den toetagers 
parkeringskælder. I processen blev parkeringskælderen projek-
teret om, og det medførte et mindre areal, hvor der kunne læg-
ges ledninger. Det betød for VandCenter Syd, at vi i stedet for 
at krydse Thomas B. Thriges Gade to steder, kunne samle vores 
ledninger og nøjes med at krydse ét sted.

Bekæmpelse af svovlbrinte
Siden 2002 har VandCenter Syd arbejdet med kloakering i det 
åbne land på Nordfyn, og der har lokalt hos nogle ejendomme 
været problemer med dårlig lugt. Den dårlige lugt skyldes svovl-
brinte, som kommer fra kloaksystemet og stiger op gennem 
vandlåsene i ejendommene. Svovlbrinte lugter som rådne æg.

Hidtil har vi bekæmpet problemet med kemikalier, men det er 
en dyr løsning, der både belaster miljøet og giver arbejdsmiljø-
mæssige udfordringer. Derfor har vi i 2016 gjort forsøg med at 
erstatte kemien med aktive kulfiltre og et såkaldt hybridfilter, 
som tilsammen reducerer svovlbrintekoncentrationen væsent-
ligt. Med denne metode har vi løst et problem med ny tekno-
logi, der forbedrer arbejdsmiljøet og koster mindre end før.

Vi er dog ikke kommet problemet fuldstændigt til livs, og i 2017 
vil vi derfor fortsætte forsøget med et ekstra hybridfilter for at 
se, om det fjerner det sidste. Alternativet vil være fortsat tilsæt-
ning af kemi, men i meget små doser.

17

Bogense 
renseanlæg

Otterup 
renseanlæg

Nordvest renseanlæg
Ejby Mølle renseanlæg

Nordøst 
renseanlæg

Søndersø renseanlæg

Hofmansgave 
renseanlæg

Hårslev 
renseanlæg

Vores forsyningsområde: Spildevand
De blå områder viser, hvor vores otte rensean-
læg aftager spildevand fra. I de områder, hvor 
der ikke er offentlig kloak, tømmer vi bund-
fældningstanke og samletanke.

Vores renseanlæg
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Blå og grønne løsninger
Når vi arbejder med LAR-projekter (Lokal Afledning af Regn-
vand), følger der ofte et ekstra ansvar med, fordi der tit er tale 
om mere end blot en teknisk løsning. LAR-projekterne kan 
nemlig være forbundet med merværdi som æstetik og rekrea-
tive byrum, som vi løser sammen med de relevante myndighe-
der. I vores strategi har vi dog en klar målsætning om at bidrage 
til ”det gode liv i den blå og grønne by”, og vores projekter in-
deholder derfor ofte en rekreativ del. I 2016 er projekterne ved 
Gartnerlunden og Bellinge Fælled i Odense eksempler på dette.

Vi havde desuden et mål om at afkoble regnvandet for en hel 
villavej som en del af vores store pilotprojekt Klimaklar i Skib-
hus. Vi nåede desværre ikke helt i mål, da der opstod behov for 
afklaring af bl.a. grundvandspåvirkning, driftsansvar og test af 
nye belægningstyper. Arbejdet fortsætter i 2017. Læs mere  om 
Klimaklar i Skibhus på Klimaklar.nu.

Regnvandssøer i Søndersø
Nordfyns Kommune etablerede i 2015-2016 et nyt separatkloa-
keret boligområde ved Søndersø. I den forbindelse har vi anlagt 
regnvandssøer, som skal opsamle og rense regnvandet fra om-
rådet, inden det ledes videre til et eksisterende rørlagt vandløb.
Omkring regnvandssøerne har vi arbejdet med en engbe-

plantning, der giver søerne en større naturværdi til glæde for 
både mennesker og dyr. Områdets beboere har fået et grønt 
rekreativt område med søer, og de forskellige plantearter vil 
give husly og mad til forskelligt dyreliv i området. Samtidig vil 
planterne have en rensende effekt, da de optager næring fra 
vandet i søerne. 

Vejbede aflaster kloaksystemet
På Langelinie i Odense har vi i forbindelse med et stort kloak-
projekt anlagt vejbede, som nu er begyndt at vise deres effekt. 
Ifølge vores observationer har de 33 vejbede i 2016 i alt aftaget 
ca. 5.700 m3 regnvand, som ellers ville have belastet kloakken 
og renseanlægget. Vejbedene er et led i vores arbejde med at 
reducere regnvandsbetingede overløb til naturen, og samtidig 
fungerer de som grønne elementer i byen. 

På baggrund af de positive resultater har vi sammen med 
Odense Kommune og en række andre parter fået godkendt 
et forskningsprojekt, der skal afdække den bedste beplantning 
i forhold til robusthed, rekreativ værdi og vedligehold. Det vil 
også blive undersøgt, hvilken betydning beplantningen har for 
biodiversiteten.

Hvad er klimatilpasning?
Klimatilpasning defineres af FN’s klimapanel (IPCC) 
overordnet som samfundets tilpasning til de klimaæn-
dringer, der forventes over de kommende årtier, og kan 
helt kort formuleres således:  

”Klimatilpasning er svar på eksisterende eller forventede 
effekter af klimaændringer. Klimatilpasning modererer 
skaden eller udnytter fordelene ved klimaforandringer. 
Der findes forskellige former for tilpasning heriblandt na-
turlig og planlagt tilpasning.”1

I Danmark kender vi primært klimatilpasning som løs-
ninger, der handler om at håndtere øgede vandmæng-
der. Enten i form af stormflod og stigende vandstand 
ved kysterne eller som øgede mængder regnvand og 
hyppigere skybrud.

For VandCenter Syd handler det om regnvand. I vores 
forsyningsområde er regnvandet traditionelt blevet 
ført væk fra overfladen gennem kloaknettet, men med 
de øgede mængder regnvand, som klimaforandrin-

gerne forventes at medføre, bliver pladsen i kloaknet-
tet for trang. Vi er nødt til at tænke i nye baner for at 
undgå, at kloakkerne løber over i kældre, åer og vand-
løb. Derfor arbejder vi strategisk og langsigtet med 
regnvandshåndtering, som både kan være tænkt ind 
fra starten af et nyt projekt eller som tilpasning af en 
eksisterende struktur - fx i bymidten. I begge tilfælde 
er udfordringen den samme: At vi de kommende år 
forventer mere regn pga. et ændret klima. 

Gennem arbejdet med regnvandshåndtering bidrager 
VandCenter Syd således til klimatilpasning. Når vi taler 
om klimatilpasning i vores projekter, er der tale om for-
skellige former for regnvandshåndtering samt hensyn 
til stigende havvandsstand og grundvandsstand.

Vi bidrager også til at forebygge klimaforandringer. 
Det gør vi gennem vores arbejde med bæredygtighed 
og fodaftryk, hvor vi bl.a. har fokus på energioptime-
ring og CO2-reduktion. Læs mere om dette arbejde i 
kapitlet Fodaftryk.

1 Kilde: www.klimatilpasning.dk
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Dit og vores ansvar
Vi oplever, at vores kunder indimellem er usikre på, hvem der 
har ansvaret for kloaksystemet på privat grund. Er du husejer, 
ejer du selv de vand- og kloakrør, der ligger på din grund – og 
har dermed også ansvaret for at vedligeholde dem og betale, 
hvis noget går galt. VandCenter Syd vedligeholder rørene på 
offentlig grund.

Det er også dit ansvar at forebygge oversvømmelser i din egen 
kælder – og at fjerne vandet fra kælderen, hvis uheldet er ude.  
Hvis det sker, skal du være opmærksom på at tage særlige hy-
giejniske forholdsregler i forbindelse med oprydning og ren-
gøring.

Kystkloakken
På Nordfyn har vi i sommerhusområderne ved kysten haft pro-
blemer med såkaldt uvedkommende vand i kloaksystemet, 
som kun er beregnet til at aftage spildevand. Mange steder 
ledes der regnvand i kloakken pga. fejltilslutninger fra sommer-
husgrundene. Det giver sommerhusejeren problemer fx ved, 
at deres toiletter ikke virker, når der er kraftigt eller længere-
varende regnvejr. De kan ikke skylle ud pga. for meget vand i 
systemet.

I 2015 forsøgte vi os derfor med en kampagne, der opfordrede 
sommerhusejerne til – frivilligt – at sikre, at deres kloaktilslut-
ning kun ledte spildevand til systemet, og at regnvand fra fx 
tagnedløb mv. blev på egen grund. Desværre havde kampag-
nen kun ringe effekt, og i 2016 blev der i Nordfyns Kommune 
taget en beslutning om, at VandCenter Syd skulle påbegynde 
en undersøgelse på sommerhusgrundene for at identificere 
eventuelle fejlslutninger. I alt er 482 sommerhuse blevet un-
dersøgt, og vi fandt fejltilslutninger hos 42. I 2017 vil Nordfyns 
Kommune varsle de første påbud til sommerhusejerne om at 
udbedre fejltilslutningerne. 

Indsatsen skal sikre, at vores kunder kan komme af med deres 
spildevand.

Nedsivningsanlæg ved 
Odense Cykelbane
Et godt eksempel på et LAR-projekt, som har med-
ført både udfordringer og ”rekreativt ansvar”, er 
vores nedsivningsbassin ved Odense Cykelbane. 
Bassinet håndterer regnvand fra cykelbanen og 
er samtidig et rekreativt område med siddetrap-
per, beplantning og trædesten i bassinets bund, 
som kan bruges til leg, når bassinet er tørt. I 2016 
oplevede vi dog nedsivningsproblemer i anlæg-
get, som medførte en kraftig algevækst i noget 
stillestående vand i bunden af bassinet. 

Problemet skyldtes en ny permanent grund-
vandssænkende installation ved cykelbanen, 
som ledte grundvand til bassinet. Rent teknisk 
betød det ikke noget for bassinets evne til at af-
lede regnvand, men fra et rekreativt synspunkt 
var det et stort problem, som vi valgte at gå ind i 
at løse. Udfordringen blev løst ved i stedet at lede 
det opstigende grundvand til en nærliggende 
mose. I 2017 vil vi holde nøje øje med, at bassinet 
lever op til både de tekniske og rekreative formål, 
som det er sat i verden for.
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Sådan kan du tage ansvar
Vil du gøre noget for at beskytte dig selv mod over- 
svømmelser, så start med at læse de gode råd vi har 
samlet her: vandcenter.dk/faq og vandcenter.dk/
gode-raad.

Sådan kan du tage ansvar
Hvis du bruger toilettet som skraldespand, kan det 
stoppe kloakken og forringe renseprocessen på vores 
renseanlæg. Der er faktisk kun tre ting, der må komme 
i toilettet: Urin, afføring og almindeligt toiletpapir.
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Rensning og vandmiljø 
På vores otte renseanlæg gennemgår vandet en mekanisk, bio-
logisk og kemisk rensning og bliver filtreret, inden vi leder det 
ud i enten en nærliggende å, Odense Fjord eller Lillebælt. På 
side 17 kan du se placeringen af vores renseanlæg, og hvor de 
får spildevand fra. 

Kontrol af spildevand og slam
Vi fører skarp kontrol med det rensede spildevand og fjerner 
betydeligt flere uønskede stoffer, end loven kræver. Ud over 
kravene til det rensede spildevand skal vi også overholde krav 
til indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i det slam, 
som er restproduktet fra rensningen. Vores medarbejdere på 
renseanlæggene kontrollerer dagligt det rensede vand og 
slammet ved hjælp af online-målere for at holde øje med drif-
ten og effektiviteten af vores anlæg. 

Øget kvælstof
Det rensede spildevand undersøges først og fremmest for ind-
holdet af organisk stof, kvælstof og fosfor. I 2016 var vi under 
de lovmæssige grænseværdier for alle tre stoffer, men på ind-
holdet af kvælstof overskred vi vores egen målsætning. Des-
uden opfyldte vi på kvælstof ikke vores målsætning om, at være 
blandt de 25 % mest effektive i branchen på dette parameter, jf. 
vores mål og resultater side 43. Til gengæld nåede vi rigtig fint 
i mål med hensyn til fosfor. Figur 3 viser udviklingen i forhold til 
myndighedernes fastsatte grænseværdier og vores egne mål.

2016 var indholdet af kvælstof i vores rensede spildevand på  
4,3 mg/l. Dette er en overskridelse af vores egen målsætning 
om at blive under 4 mg/l. Vi ligger dog fortsat pænt under 
lovens grænseværdi på 8 mg/l. Overskridelsen skyldes sand-
synligvis, at den biologiske renseproces på vores renseanlæg 
havde svært ved at følge med efter en periode med meget 
regn, samt at der i perioden har været stor indsivning af vand 
fra den våde jord til utætte kloakledninger. Det har givet mere 

vand til renseanlægget, hvilket har haft betydning for kvaliteten 
af rensningen – og i øvrigt også for vores energiproduktion. Se 
også side 29. Vi arbejder i projekt Granulært slam med at opti-
mere kvælstofomsætningen i renseprocessen, og det kan være 
med til at afhjælpe problemet med overskridelsen af kvælstof.

Indhold og grænseværdier

Spildevandssikkerhed
Som en del af vores ledelsessystem har vi udviklet Dokumente-
ret SpildevandsSikkerhed (DSS), som er med til at forbedre styrin-
gen og forebygge risici for miljøet, vores kunder, medarbejdere 
og anlæg. Vi gennemgår og tilretter DSS’en en gang om året.

Vi har renset

31,8
mio. m3 spildevand

Vores renseanlæg har fjernet

87 %
kvælstof

Vores renseanlæg har fjernet

95 %
fosfor

Figur 2: Renseresultater for organisk stof i mg/l.
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Figur 3: Renseresultater for kvælstof i mg/l.
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Figur 4: Renseresultater for fosfor i mg/l.
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Udvikling og innovation
VandCenter Syd deltager i en række forskningsprojekter, der 
skal forbedre vores processer eller påvirkning af miljøet. I kapit-
let Fodaftryk kan du læse om, hvordan vi ser spildevandet som 
en ressource, der fx kan bruges til at producere biogas. I det 
hele taget ønsker vi at bidrage til løsning af fælles problemer i 
vandsektoren.

Mikroplast 
Der er i offentligheden en stigende opmærksomhed på mi-
kroplast og dens påvirkning af natur og mennesker. Mikroplast 
stammer fra fx tøj, bildæk og kosmetik.

En del af dette plast ender på vores renseanlæg, men hvor me-
get, der kommer ind – og hvor meget, der løber ud med det 
rensede spildevand – det ved vi ikke. Der mangler gode måle-
metoder til at tælle de meget små partikler og sikre, at det fak-
tisk kun er plast, der bliver talt med. Derfor har vi sammen med 
Teknologisk Institut og Aarhus Vand deltaget i projekt Udvikling 
af valide analysemetoder og screening af mikroplast i spildevands-
anlæg, støttet af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. 

Projektet blev afsluttet i 2016, og konklusionen er fortsat, at der 
er tale om en stor udfordring. Det er lykkedes at finde en me-

tode, hvor man gennem kemisk vask kan skelne plast fra andre 
partikler. Metoden har dog været meget omstændelig med det 
udstyr, der var til rådighed i projektperioden, og dermed var der 
måleusikkerhed.

Teknologisk Institut har efterfølgende fået nyt udstyr og har 
mulighed for at arbejde videre med udfordringen.

Ny model skal hjælpe med at 
beskytte vandmiljøet
Når vi udleder vand fra vores renseanlæg, overløbs-
bygværker og separate regnvandsudløb, kan vi ikke 
undgå at påvirke vandløbene og den fauna, der lever 
her. Vi er underlagt en række lovmæssige krav til vores 
udledninger, men vi ønsker at blive endnu klogere på, 
hvilke tiltag der vil være til størst gavn for vandmiljøet. 

Vi har derfor i samarbejde med det amerikanske råd-
givningsfirma CH2M opbygget en samlet model for 
afløbssystemet, renseanlæggene og de store vandløb 
– WEST-modellen. Som grundlag for modellen skal vi 
bruge en række målinger for mere præcist at afdække, 
hvilke udledninger, der påvirker vandmiljøet mest. 

Første version af modellen er klar til brug, men vi har 
ikke nået at bruge den i 2016, da opbygningen af må-
leprogrammet blev forsinket. Vi forventer at igang-
sætte måleprogram fra 1. april 2017.

Innovation i praksis
Prøverne af renset spildevand til pro-
jektet om måling af mikroplast er ta-
get i en brønd på Ejby Mølle rensean-
læg. Vandet blev pumpet gennem et 
filter på 2 mikrometer i en opstilling, 
som smedene på anlægget har lavet. 
Der blev brugt tre filtre og pumpet ca. 
2750 liter vand igennem.

Målestation, der 
indsamler data om 
tilstanden i vandløbet.


