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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 kloaksystemet, som leder spildevand fra 
kunderne – og regnvand fra veje og pladser – ind til rensean-
læggene i Odense og Nordfyns kommuner. 

Vi har ansvar for at vedligeholde og forny kloaksystemet, så 
spildevandet transporteres sikkert fra afløb til renseanlæg – og 
for at ombygge og udbygge systemet, når fx byudvikling og 
klimaforandringer stiller nye krav. 

Kloaksystemet er ikke bygget til at kunne aftage de store 
mængder regn, der følger med klimaforandringerne, og når 
det overbelastes, sker der enten oversvømmelser eller overløb 
til naturen. 

Derfor skal der flere og nye løsninger til. Løsningerne spænder 
fra større rør, bassinanlæg og separatkloakering (hvor regn og 
spildevand løber i adskilte rør) til forskellige typer af såkaldte 
LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), hvor regnvand 
tænkes som en ressource, der kan bruges dér, hvor den falder. 
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UDFORDRINGER
At bidrage til helhedsorienteret 
klimatilpasning til gavn for både 
mennesker og miljø 

At sikre en stabil og sikker afledning af 
spildevand hele døgnet 

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

Spildevand og regnvand
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Blå og grønne løsninger
Når vi arbejder med LAR-projekter, er der tit tale om mere end 
en teknisk løsning. Projekterne kan være forbundet med mer-
værdi som æstetik og rekreative byrum, som vi skaber sammen 
med de relevante myndigheder. 

Vi har i samarbejde med Odense Kommune igangsat pilotpro-
jektet Klimaklar Skibhus for at afhjælpe problemer med kæl-
deroversvømmelser i en afgrænset del af Skibhuskvarteret i 
Odense centrum. Det sker ved at håndtere regnvand i vejbede 
og andre såkaldte LAR-elementer – og på den måde løse kloak-
systemets kapacitetsudfordringer. Det sker i en kombination 
af dels et anlægsprojekt, dels private boligejeres håndtering af 
regnvand på egen grund – se mere side 26.

Vi tog første spadestik på anlægsprojektets første etape i be-
gyndelsen af efteråret, hvor vi på to villaveje anlagde vejbede 
og vandgennemtrængelig belægning. 

Første etape er afsluttet og har givet værdifulde erfaringer fra 
bl.a. udfordringer med anlæggelsen af den gennemtrængelige 
belægning. Erfaringerne tages med videre til projektets anden 
etape, som er planlagt til at starte i 2018. Du kan læse mere på 
klimaklar.nu.

Klimavenlig byudvikling
I forbindelse med at Odense Kommune etablerer en let-
bane, skal vi omlægge vores spildevandsrør under det 

kommende letbanespor. Det har givet os mulighed for at 
medtænke regnvandshåndtering ved bl.a. at lægge nye, sepa-
rate regnvandsrør på udvalgte strækninger, hvor kloaksystem- 
ets kapacitet er under pres. I 2017 har vi arbejdet med regn-
vandshåndtering på Højstrupvej, Vestre og Østre Stationsvej, 
Rugårdsvej og Nyborgvej. Regnvandet ledes bl.a. til Odense 
Havn, hvilket er med til at afhjælpe problemer med kælderover-
svømmelser i forskellige byområder. Samtidig har vi også haft 
mulighed for at forny og udvide eksisterende kloakrør.

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 rense-
anlæg modtager spildevand fra. I de områder, 
hvor der ikke er offentlig kloak, tømmer vi 
bundfældningstanke og samletanke.

Vores renseanlæg

Første etape af Klimaklar Skibhus blev afsluttet i december 2017. Her ses 
vejbede og vejtræer.
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Den nye underjordiske p-kælder under Thomas B. Thriges Gade 
krævede også, at vi omlagde vores kloakrør. Her har vi separeret 
regnvandet fra, så det nu ledes ud i Odense Å. 

I 2017 har vi også arbejdet med planlægning af et underjor-
disk regnvandsbassin nær Odense Idrætshal, da området her 
er hårdt ramt af oversvømmelse ved større regnskyl. Det under-
jordiske bassin skal i 2018-2019 etableres under en p-plads og 
skal afhjælpe oversvømmelserne. Projektet er den første del af 
en større klimatilpasning i området. 

Nye udstykninger
I 2017 har vi kloakeret mange nye udstykninger – bl.a. Fiona-
grunden i Bogense og Østerlunden i Odense. Desuden har vi 
erhvervet et areal i Højme for at etablere et nyt stort bassin, som 
skal håndtere regnvandet fra den nye erhvervsudstykning syd 
for motorvejen.

Når vi anlægger kloak til nye udstykninger, overvejer vi altid, 
hvordan regnvandshåndtering kan tænkes med ind. For at be-
skytte vandløbene og vores eksisterende kloaksystem tilstræ-
ber vi som udgangspunkt at håndtere regnvandet lokalt ved at 
nedsive det i fx vejbede.

Hvis nedsivning af forskellige årsager ikke er muligt, kloakerer 
vi med et separat rør til regnvandet, som så afledes via et regn-
vandsbassin. Regnvandsbassinerne tjener dels til at bremse 
vandet og dels som sandfang og olieudskiller, inden vandet 
ledes til nærmeste vandløb eller å – eller alternativt til vores ek-
sisterende kloaksystem.

Kystkloakken
På Nordfyn er kloaksystemet flere steder udfordret af store 
mængder såkaldt uvedkommende vand (fx regnvand), som 
optager plads i kloaksystemet og på renseanlægget – uden 
egentlig at høre hjemme der. Det gælder fx kloaksystemet, 
kaldet kystkloakken, der dækker en række sommerhusområder 
på Nordfyn. Kystkloakken er kun beregnet til at aftage spilde-
vand, men der ledes både regn- og drænvand i kloakken pga. 
fejltilslutninger. Det giver sommerhusejerne problemer med at 
skylle ud i toilettet, når der er kraftig eller længerevarende regn, 
fordi der er for meget vand i kloaksystemet.

Sommerhusgrundenes kloakker er undersøgt for fejltilslutnin-
ger, og vi samarbejder med Nordfyns Kommune om at få fej-
lene udbedret.
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Hvad er klimatilpasning?
Klimatilpasning defineres af FN’s klimapanel (IPCC) 
overordnet som samfundets tilpasning til de klima-
ændringer, der forventes over de kommende årtier, 
og kan helt kort formuleres således:

”Klimatilpasning er svar på eksisterende eller forven-
tede effekter af klimaændringer. Klimatilpasning mo-
dererer skaden eller udnytter fordelene ved klimafor-
andringer. Der findes forskellige former for tilpasning 
heriblandt naturlig og planlagt tilpasning.”1

I Danmark kender vi primært klimatilpasning som 
løsninger, der handler om at håndtere øgede vand-
mængder. 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 kloaksystemet, men 
med de øgede mængder regnvand, som klimaforan-
dringerne forventes at medføre, bliver pladsen i kloak-
systemet for trang. Vi er nødt til at tænke i nye baner 
for at undgå, at kloakkerne løber over i kældre, åer og 
vandløb. 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 tilfæl-
de er udfordringen den samme: At vi de kommende 
år forventer mere regn pga. et ændret klima.

Gennem arbejdet med regnvandshåndtering bidra-
ger VandCenter Syd således til klimatilpasning. Når vi 
taler om klimatilpasning i vores projekter, er der tale 
om forskellige former for regnvandshåndtering samt 
hensyn til stigende havvandsstand og grundvands-
stand. 

Vi bidrager også til at forebygge klimaforandringer. 
Det gør vi bl.a. gennem vores arbejde med energiopti-
mering og CO2-reduktion. Læs mere om dette arbejde 
i kapitlet "Fodaftryk".

1 Kilde: klimatilpasning.dk
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Der kan også komme uvedkommende vand fra indsivninger i 
såvel rør som brønde. Siden 2013 har vi fornyet ca. halvdelen 
af vores hovedledninger i det undersøgte område. Når vi har 
set effekten af at få rettet de fejltilslutninger, der er fundet, vil 
vi vurdere behovet for at forny den offentlige del af systemet 
yderligere. 

Kloakering i det åbne land 
Nordfyns Kommune vedtog i eftersommeren 2017 en ny spil-
devandsplan, som medførte, at 81 ejendomme i det åbne land 
skal tilsluttes kloaksystemet, så deres spildevand ledes til vores 
renseanlæg i stedet for til egen septiktank. Når spildevandet 
bliver ført til kloaksystemet, vil det blive renset langt mere ef-
fektivt og miljøvenligt end før. Vi begyndte på tilslutning af de 
81 ejendomme kort før jul og fortsætter arbejdet i 2018. 

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 sikre, at 
din tilslutning til det offentlige system er korrekt. VandCenter 
Syd vedligeholder rørene på offentlig grund.

Du har også ansvar for at forebygge oversvømmelser i din egen 
kælder – og for at fjerne vandet fra kælderen, hvis uheldet er 
ude.

Vil du gøre noget for at beskytte dig selv mod oversvømmelser, 
så start med at læse de gode råd, vi har samlet her: vandcenter.
dk/faq og vandcenter.dk/gode-raad.

Rotter
Med dit ansvar for kloakrørene på egen grund, følger også an-
svaret for at forebygge problemer med rotter. I Miljøministeriets 
plan fra 2010 fremgår det, at en af de væsentligste årsager til 
rotteproblemer er dårlige stikledninger hos private grundejere 
og virksomheder. 

På den offentlige del af kloaksystemet er det VandCenter Syd, 
der har ansvaret for udskiftning og vedligehold. Vi reparerer vo-
res rør og udskifter dårlige rør, når vi opdager, at de er årsag til 
rotteproblemer. Renovering og udskiftning er en effektiv måde 
at fjerne rotteproblemer på.

Pas på afløbet
Hvis du bruger toilettet som skraldespand, kan det 
tilstoppe kloakken og forringe renseprocessen på 
renseanlægget. Der er faktisk kun tre ting, der må 
komme i toilettet: Lort, pis og papir, som vi siger i 
kampagnen Kun tre ting i dit lokum (side 24).
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Kloak og natur
Udfordringerne med kapacitetsproblemer i vores kloaksystem 
betyder, at mange af vores projekter også handler om at fjerne 
uvedkommende vand. 

Kapacitetsproblemer og uvedkommende vand i kloaksyste-
met betyder, at der ved kraftigt eller længerevarende regnvejr 
indimellem sker overløb fra systemet til naturen. Det er et vilkår 
for alle spildevandsselskaber, som der er taget højde for i vores 
udledningstilladelser.

Overløb
Når vi har overløb, er det spildevand fortyndet med regnvand, 
der på udvalgte steder i kloaksystemet løber ud i naturen. Vores 
myndighed stiller krav vedrørende mængden og frekvensen af 
disse tilladte overløb. 

Som kloaksystemet er dimensioneret, kan vi desværre ikke altid 
leve op til disse krav. Flere steder skal der gøres en særlig ind-
sats, som sikrer, at overløbene ikke forhindrer en god økologisk 
tilstand i vandløbene. 

Vi arbejder løbende på at reducere overløb i vores klimatilpas-
nings- og kloakprojekter – og på at blive klogere på, hvordan vi 
gør det bedst muligt, så vi får de samlet set mest bæredygtige 
løsninger. 

Påvirkning af vandmiljøet
For at kunne prioritere de projekter, der vil give størst miljø-
mæssig værdi for pengene, har vi udviklet en samlet model for 
vores kloaksystem, renseanlæg og de store vandløb i Odense 
Kommune. Modellen skal give os et detaljeret overblik over vo-
res påvirkning af vandmiljøerne, så vi kan prioritere de indsat-
ser, der vil gavne miljøet mest.

For at skaffe data til modellen har vi opsat 16 målestationer i 
vandløb i Odense Kommune, og måleprogrammet blev sat i 
gang 1. april 2017. Vi vil fortolke modellens resultater ud fra ud-
valgte stoffers påvirkning af vandmiljøet.

Overløbsprojekter
Nogle af vores projekter er målrettet mod at gøre noget ved 
overløb, bl.a. vores projekter ved Langelinie i Odense og Vedby 
på Nordfyn.

Over de sidste år har vi været opmærksomme på, at der har væ-
ret for store mængder overløb ved Vedby. I 2017 har vi derfor 
gennemgået kloaksystemet i området. Det viste sig, at der er 
en del private tilslutninger af drænvand til kloakken samt vand 
fra to gadekær og to bassiner. Det er kloaksystemet ikke bereg-
net til. Sammen med Nordfyns Kommune arbejder vi på at løse 
problemet med fejltilslutningerne. 

Ved udgangen af 2017 afsluttede vi efter fem år vores store klo-
akprojekt på Langelinie, så områdets kloaksystem nu er bedre i 
stand til at aftage regn- og spildevand på en effektiv måde. Det 
giver færre oversvømmede kældre hos vores kunder og færre 
overløb til Odense Å. Langelinieprojektet har reduceret antallet 
af overløbshændelser fra kloakken til Odense Å fra ca. 50 gange 
om året til to gange i 2017.  
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Målestation, der indsamler data om tilstanden i vandløbet.

Vi har renset

28,1
mio. m3 spildevand

Vores renseanlæg har fjernet

95 %
fosfor fra spildevandet

Vi har fornyet

8,7
km kloakrør
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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 18 kan du se placeringen af vores renseanlæg.

Kontrol af spildevand og slam
Vi fører kontrol med det rensede spildevand, og vi renser bedre, 
end loven kræver. Ud over kravene til det rensede spildevand 
skal vi også overholde krav til indhold af tungmetaller og miljø-
fremmede stoffer i det slam, som er restproduktet fra rensning-
en. Vores medarbejdere på renseanlæggene kontrollerer dag-
ligt det rensede vand og slammet ved hjælp af online-målere 
for at holde øje med driften og effektiviteten af vores anlæg.

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.

Kvælstof
Det rensede spildevand undersøges først og fremmest for ind-
holdet af organisk stof, kvælstof og fosfor. I 2017 var vi under 
de lovmæssige grænseværdier for alle tre stoffer, bortset fra to 
tilfælde, hvor vi overskred sommerkrav til ammonium-kvælstof. 
Det ene tilfælde var på Ejby Mølle renseanlæg, hvor vi målte 
2,59 mg/l, og her er kravet < 2 mg/l. Det andet tilfælde var på 
Hårslev renseanlæg, hvor vi målte 4 mg/l mod et krav på < 3 
mg/l. På Ejby Mølle renseanlæg skyldes overskridelsen renove-
ring af de biologiske filtre, som gjorde at den biologiske proces 

ikke fungerede optimalt.  På Hårslev renseanlæg har vi etab-
leret en online-måler, så vi kan forbedre styringen og undgå 
tilsvarende situation fremover. 

På total-kvælstof overskred vi med 4,28 mg/l vores egen mål-
sætning, som er på < 4 mg/l. Overskridelsen skyldes, at den bio-
logiske renseproces på vores renseanlæg hæmmes i perioder 
med meget regn. Sammen med andet uvedkommende vand 
giver det mere vand til renseanlægget, og derved påvirkes kva-
liteten af rensningen. Vi udleder dog forsat betydeligt mindre 
end den lovmæssige grænseværdi på 8 mg/l.

Renseanlæg

Figur 2: Indhold af organisk stof (mg/l) i det rensede spildevand.
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Figur 3: Indhold af kvælstof (mg/l) i det rensede spildevand.
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Figur 4: Indhold af fosfor (mg/l) i det rensede spildevand.
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Figur 5: På vores renseanlæg fjernede vi i 2017 89 % af det kvælstof, der var i spildevandet.
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Desuden opfyldte vi i 2017 ikke vores målsætning om at være 
blandt de 25% mest effektive i branchen på netop kvælstofud-
ledning (baseret på benchmarking-tal for 2016), jf. vores mål og 
resultater side 49.

Udvikling og innovation
VandCenter Syd deltager i udvikling og innovation, der skal 
forbedre vores processer og den påvirkning vi har på miljøet 
– og som vi håber kan bidrage til løsning af fælles problemer 
i vandsektoren. I kapitlet "Fodaftryk" kan du læse om, hvordan 
vi ser spildevandet som en ressource, der fx kan bruges til at 
producere energi.

Granulært slam 
I projektet Granulært slam har vi arbejdet med at forbedre slam-
mets bundfældningsevner. Vi får mulighed for at rense mere 
vand i renseanlægget i fx regnvejrssituationer, hvis slammet 
bedre kan bundfælde. Dette kan potentielt reducere udlednin-
gen af kvælstof til Odense Å. Projektet var i 2017 under afslut-
ning, og resultaterne har givet anledning til procesjusteringer 
på Ejby Mølle renseanlæg for at opnå mere stabil og effektiv 
drift af anlægget.

Ny renseteknologi
I 2017 startede vi projektet Membrane Aerated Biofilm Reactor i 
samarbejde med bl.a. Aarhus Vand. I projektet undersøger vi en 

ny teknologi til biologisk rensning, som potentielt kan ændre 
markant på den nuværende måde at rense spildevand på. 

Biologisk rensning i traditionel form benytter typisk store 
mængder ilt i form af luftindblæsning, og ilten bruges i omsæt-
ningen af organisk stof og kvælstof. Den nye teknologi benytter 
diffusionsåbne membraner, der sikrer en kontrolleret overførsel 
af den nødvendige mængde ilt, som kræves af den biologiske 
proces. Den kontrollerede iltning giver en meget stor energi-
besparelse, og samtidig fylder den nye teknologi fysisk mindre 
end de traditionelle tanke på renseanlægget, så der er også 
tale om pladsbesparelse. Projektet forventes at forløbe de næ-
ste tre-fire år, og den nye teknologi skal testes på Ejby Mølle 
renseanlæg.

Mikroplast
Der er et stort fokus på mikroplast, som stammer fra fx tøj, bil-
dæk og kosmetik, de seneste år. Vi har interesseret os for emnet 
i forhold til vores spildevand. Det har vist sig at være en stor 
udfordring, fordi mikroplast er uhyre svært at måle i spildevan-
det. Vi har aktivt deltaget i flere udviklingsprojekter, der bl.a. har 
arbejdet med metoder til at måle mængden af mikroplast som 
en forudsætning for at kunne blive bedre til at fjerne det. På 
baggrund af en rapport fra Miljøstyrelsen blev der i slutningen 
af 2017 etableret et partnerskab om mikroplast i spildevand, 
som vi også er en del af, og hvor vi fortsat vil bidrage til at finde 
bedre målemetoder for mikroplast.

Ejby Mølle renseanlæg, Odense.


