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Opstart af Partnerposten i 
Dalumprojektet 
Nu synes vi omsider at 
projekteringen i Dalum er så 
fremskreden, at vi har lidt at 
fortælle om. Derfor starter vi 
op med om end ikke 
månedlige nyhedsbreve, så 
jævnlige nyhedsbreve indtil 
projektet går i jorden sidst på 
året og aktiviteterne i Dalum 
dermed bliver mere synlige. 
 
Projektet er i fuld gang 
Det store afløbsprojekt i 
Dalum er i fuld gang, selv om 
der ikke er noget at se ude i 
projektområdet. 
Forundersøgelser, 
projektering, møder med 
myndigheder og lodsejere og 
meget mere har været i gang 
siden april 2007. 
 
En finger i jorden 
Da der skal tunneleres og 
udføres bygværker ned til 12 
m under jordoverfladen er det 
meget vigtigt at kende jord- 
og grundvandsforholdene. 
Derfor er der udført en lang 
række undersøgelsesboringer 
i sommer og efterår i 2007. 

 
 

F. eks. blev der lavet en 25 m 
dyb boring på hjørnet af P-
pladsen ved Vester Allé. 
Der er også taget jordprøver, 
som er blevet analyseret for 
forurening fra to tidligere 
renserier på Dalumvej. Disse 
data sammen med tidligere 
undersøgelser er grundlag for 
valg af arbejdsmetoder, så 
forureningen ikke spredes. 
Denne viden bruges desuden 
til at vælge det rigtige 
beskyttelsesudstyr til de 
mennesker, som skal arbejde 
med tunneleringen. 
 
Tilladelser på vej 
For at kunne gennemføre 
projektet skal der indhentes 
en række tilladelser fra 
forskellige myndigheder. 
Selv om hele det nye 
afløbsanlæg ligger under 
jorden, skal der alligevel 
gives dispensation fra en 
række bestemmelser i 
lovgivningen om f. eks. 
fredning, fredskov, 
naturbeskyttelse og kortlagte 
forurenede områder. Der har 
gennem hele projektforløbet 
været en god dialog med 
myndighederne, og det ser 
ikke ud til, at der vil blive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

problemer med tilladelserne. 
Inden anlægsarbejderne kan 
igangsættes skal der også 
udarbejdes et tillæg til 
Odense kommunes 
spildevandsplan, som skal 
godkendes af kommunen. 
Tillægget er udarbejdet og 
kommer til behandling i 
perioden april – august efter 
den sædvanlige procedure for 
spildevandsplaner.  
 
Projektet på tegnebrættet 
Projekteringen er nu udført 
ca. 80 %. Dimensioner og 
placering af rørledninger, 
bygværker og brønde er 
fastlagt. Beregninger af 
betonkonstruktioner til 
bygværker er udført, og 
maskin- og elinstallationer er 
også i stor udstrækning 
projekteret. Under 
projekteringen foregår der en 
løbende dialog mellem 
bygherre, entreprenør, 
underentreprenører og 
rådgiver. Dermed bliver både 
driftsmæssige og 
udførelsesmæssige aspekter 
taget med i projekteringen. 
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