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1. Sammenfatning og indstilling
Ifølge VandCenter Syds strategi 2006-2010 skal der
gennemføres en overordnet, strategisk vurdering af
behov, muligheder og barrierer for den fremtidige
håndtering af spildevand i Odense. Vurderingen
skal omfatte håndtering af regnvand og spildevand
under hensyn til den fremtidige belastning, krav til
serviceniveau og recipientpåvirkning, muligheder for
anlæggenes placering og drift samt den fremtidige
drifts- og anlægsøkonomi.
Strategien omhandler alene forholdene i Odense
Kommune. Samarbejder eller fusioner med andre forsyninger og betydningen heraf for VandCenter Syds
fremtidige udvikling indgår ikke i denne strategi.
1.1. Problemstilling

Overordnet set står VandCenter Syd overfor tre udfordringer på regnvands- og spildevandsområdet.
For det første skal der over de næste mange år ske
en tilpasning til de forventede klimaændringer. Klimaændringer som forventes at medføre stigende
regnmængder og især en stigende intensitet af de
enkelte regnhændelser. Samtidig har byudviklingen
medført, at en større del af regnvandet skal afledes
til og håndteres i afløbssystemet. Disse forhold sætter afløbssystemet under pres. Klimaændringerne
sker relativt langsomt, og tilpasningen til de ændrede
nedbørsforhold kan derfor ske som led i den almindelige planlægning. Men klimatilpasningen vil på lang
sigt være en meget væsentlig planlægningsmæssig,
økonomisk og teknisk udfordring for VandCenter Syd.
Hertil kommer, at selv om der via normer og standarder kun er krav om, at spildevandsforsyningen kan
håndtere en vis mængde regnvand i afløbssystemet,
er der en forventning blandt borgere og politikere
om, at VandCenter Syd også aktivt bidrager til at løse
de problemer, der opstår når afløbssystemets kapacitet overskrides.

Udfordringen er at finde økonomisk, teknisk og
miljømæssigt hensigtsmæssige måder at håndtere
regnvand i byen på, som samtidigt inddrager hensynet til byudvikling og byplanlægning og som så vidt
muligt understøtter Odense Kommunes politik og
strategier: Klimastrategi, Erhvervs- og Vækstpolitik,
Vision Odense.
Samtidig er der en forventning om at VandCenter
Syd som et kommunalt ejet selskab understøtter
Odense Kommunes klimastrategi og gennemfører
energibesparelser og andre tiltag, der kan mindske
den udledning af drivhusgasser, der skyldes VandCenter Syds aktiviteter.
For det andet er der behov for at se nærmere på
VandCenter Syds overordnede struktur, hvor spildevandsrensningen i dag foregår på 3 adskilte renseanlæg. Den nuværende struktur er – som det er
tilfældet med mange andre forsyninger - historisk
betinget. Men set i forhold til f.eks. hovedstadsområdet, hvor rensningen af spildevand fra et byområde med ca. 1 mio. indbyggere foregår på 3 centrale
anlæg, kan Odense ud fra en umiddelbar betragtning have noget at indhente. Det må også bemærkes, at Ejby Mølle renseanlæg pga. byvækst i dag er
meget centralt beliggende i Odense. Der kan derfor
på længere sigt komme et pres for at anvende dette
areal til andre formål.
Hertil kommer, at der i de kommende år vil være
fokus på effektiv drift som følge af udmøntningen
af det politiske forlig om vandsektoren, ligesom
der også i Odense Kommunes ejerstrategi stilles
krav om en strategi for effektiviseringer. Og undersøgelser viser, at store renseanlæg normalt kan drives mere effektivt end små anlæg. Der kan således
være stordriftsfordele forbundet med en ændring af
strukturen.
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Endelig må det vurderes, at selvom vandplanerne
umiddelbart ikke forventes at medføre væsentligt
skærpede krav til udledningen ud over hvad der allerede fremgår af udledningstilladelser m.v., kan det
ikke udelukkes, at anden og tredje generation af
vandplanerne, som skal foreligge i hhv. 2015 og 2021,
vil medføre skærpede krav til udledningen, bl.a. i forhold til regnvand og overløb fra fællessystemet
For det tredje skal der - uanset de to foregående punkter - gennemføres betydelige investeringer med henblik på at vedligeholde og forbedre det eksisterende
afløbssystem. Det skal her sikres, at investeringerne
på lang sigt er tilstrækkelige til, at værdien af afløbssystemet fastholdes og i nødvendigt omfang udbygges. Investeringerne skal så vidt muligt understøtte
den overordnede strategi for håndtering af regnvand
og eventuelle ændringer i den overordnede struktur.

Overordnet er det VandCenter Syds målsætning, at
borgerne i 2030 ikke længere skal opleve hyppige
oversvømmelser af kældre og på terræn.
For afløbssystemet fremgår de konkrete målsætninger af spildevandsplanen. Målsætningerne beskriver
populært sagt, hvor hyppigt det kan accepteres at
afløbssystemet ”løber over” i form af vand på terræn
eller i kældre, eller direkte udledning til recipient.
Odense Kommune har valgt en målsætning, der svarer til Ingeniørforeningen i Danmarks beskrivelse af
”god praksis” suppleret med en skærpet målsætning
for påvirkning af kældre. Hovedkravet er, at der fra de
fælleskloakerede systemer, hvor regnvand og spildevand transporteres i samme ledningssystem, i gennemsnit højst kan accepteres vand på terræn hvert
10 år, og at kældre højst må påvirkes hvert 2. år i gennemsnit, jf. i øvrigt afsnit 4.1.1.

De komplekse problemstillinger medfører at der ofte
vil være mange hensyn, som skal afvejes og håndteres. Så vidt muligt vil det derfor blive tilstræbt at vælge løsninger, som bidrager til at løse flere problemer
på én gang.

Ved nyanlæg og større renoveringer af kloaksystemerne vil det blive vurderet, om det er muligt at leve
op til strengere målsætninger end fastsat i spildevandsplanen inden for en begrænset merpris, så borgerne vil opleve en endnu lavere hyppighed af vand
på terræn og i kældre.

I det følgende vil løsningsmulighederne blive beskrevet enkeltvis, men det skal understreges at en
løsning på ét problem skal ses i sammenhæng med
hvordan det påvirker det samlede system. Eksempelvis vil tiltag til lokale løsninger på problemerne med
regnvand kunne reducere behovet for udbygning af
kloaksystemerne og reducere tilledningen til renseanlæggene.

Der foreligger en række metoder til håndtering af
regnvand i byen. Dels traditionelle løsninger baseret på afløbssystemet, forsinkelsesbassiner m.v., hvor
regnvandet søges bortledt hurtigst muligt til det centrale system, dels løsninger baseret på en lokal, terrænnær håndtering af regnvand, hvor man samtidig
der søger at inddrage regnvandet i bymiljøet som et
rekreativt og byforskønnende element.

1.2. Løsninger

Afledning af regnvand
I Odense Kommunes miljøpolitik og i spildevandsplanen er der fastlagt en række målsætninger for
håndteringen af regnvand og spildevand i Odense,
som VandCenter Syd er forpligtet til - eller fra ejerside
forventes - at opfylde.
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For VandCenter Syd er det en målsætning så vidt
muligt at håndtere regnvandet lokalt, inddrage regnvandet som et aktiv i bymiljøet og dermed bidrage til
at skabe den blå og grønne by. Det vil styrke byens
beredskab overfor skybrud, og Odense Kommunes
miljøpolitik og klimapplan understøttes.
I forbindelse med udstykninger skal håndteringen af
regnvand så vidt muligt ske lokalt gennem nedsivning, afledning af regnvand i kanaler, etablering af
tilpassede regnvandsbassiner m.v. således at regnvandet indgår som et naturligt og synligt element i
bebyggelsen.
I de eksisterende bebyggelser vil VandCenter Syd aktivt arbejde for, at grundejerne selv overtager ansvaret for at håndtere regnvandet på egen grund. Dette
indebærer, at grundejerne skal informeres bedre
om muligheden for at træde ud af kloakforsyningen
vedrørende regnvand, og få tilbagebetalt en del af
tilslutningsbidraget. En forudsætning for at udtræde
af kloakforsyningen vedr. regnvand er, at der i spildevandsplanen er udpeget områder, hvor udtræden
er mulig, og at det i øvrigt er muligt at nedsive regnvand. VandCenter Syd vil derfor i forbindelse med
den kommende revision af spildevandsplanen udpege områder, hvor udtræden skal være mulig.
Desuden vil VandCenter Syd aktivt følge udviklingen i teknologier til lokal håndtering af regnvand og
medvirke i relevante forsknings- og udviklingsprojekter. VandCenter Syd vil afprøve udvalgte metoder til alternativ afledning af regnvand, eksempelvis
etablering af grønne tage eller nedsivning i lerjord,
så erfaringsgrundlaget med disse metoder forbedres.
Endelig vil VandCenter Syd informere rådgivere, arkitekter og bygherrer om mulighederne for at håndtere
regnvandet lokalt, således at regnvandsløsningerne
på et tidligt tidspunkt tænkes ind i byggeprojekter.

Lokal håndtering af regnvand kan dog langt fra stå
alene som løsning på byens problemer med de store
regnmængder, men må i større eller mindre omfang
suppleres med traditionelle rør- og bassinbaserede
løsninger. Det vil være de konkrete forhold (bl.a.
naturgivne, tekniske, økonomiske eller juridiske forhold), som i de enkelte tilfælde afgør hvilken metode
eller kombination af metoder, som samlet set vurderes at give den bedste løsning.
Selvom afløbssystemet opfylder de funktionskrav,
som er fastlagt i spildevandsplanen, vil der altid være
en lille sandsynlighed for, at et skybrud vil være mere
intensivt end afløbssystemet er dimensioneret til. I
disse situationer overskrides afløbssystemets kapacitet, og overskydende regnvand må afledes til recipient eller strømme op på terræn eller i kældre. I disse
tilfælde er det en målsætning , at overløb fra afløbssystemet medfører færrest mulige skader og forstyrrelser i byens funktion og på miljøet.
Det fremgår ikke af lovgivningen, hvordan de nødvendige tiltag til håndtering af ekstremregn skal finansieres. VandCenter Syds formelle ansvar for håndteringen af regnhændelser går til at spildevandsplanens målsætninger for håndtering af regn kan opfyldes. Finansieringen af tiltag til at imødegå endnu
mere intensive regnhændelser må i givet fald aftales
mellem VandCenter Syd og Odense Kommune, med
henblik på at opnå en rimelig fordeling af de økonomiske omkostninger.
Etableringen af regnvandsbassinet ved Ejersmindevej viser, at håndtering af regnvand i byen kræver
plads. Det er derfor vigtigt, at der allerede i byplanlægningen tages stilling til, hvordan regnvandet skal
håndteres - både under normale forhold og under
skybrud. VandCenter Syd vil derfor indgå i dialog
med Odense Kommune om hvordan der allerede i
byplanlægningen kan tages hensyn til behovet for at
håndtere regnvand.
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Regnvandets kvalitet varierer alt afhængig af, hvilke
overflader regnen har været i kontakt med. En samlet
strategi for håndteringen af regnvand må derfor også
forholde sig til den varierende kvalitet. En mulig, kvalitetsbetinget opdeling af regnvandet kan være
•
•
•

Tagvand og vand fra arealer uden trafikbelastning.
Vand fra vejarealer i boligområder og andre
ikke særligt trafikbelastede områder.
Vand fra stærkt trafikbelastede områder og
industriområder.

Umiddelbart må det forventes at forurenet regnvand
fra stærkt trafikbelastede områder og industriområder vil skulle tilledes enten de centrale renseanlæg
eller specialiserede decentrale anlæg, mens tagvand
vil kunne håndteres lokalt uden rensning.
VandCenter Syd er ved at undersøge indholdet af forurenende stoffer i regnvand fra vejarealer. Afhængig
af resultaterne fra disse undersøgelser vil det kunne
vurderes, hvordan de forskellige kvaliteter af regnvand skal håndteres.

Renseanlæggene
Rensning og udledning af spildevand kan ikke ske
uden at påvirke det omgivende miljø. Målet for VandCenter Syd er løbende at reducere denne påvirkning
under hensyn til, hvad vandmiljøet kan tåle og selskabets udledningstilladelser samt mulighederne for at
anvende den bedst tilgængelige teknologi inden for
en forsvarlig økonomisk ramme.
For renseanlæggene er der i Odense Kommunes miljøpolitik fastsat mål om, at de centrale renseanlæg
skal være blandt de bedste i Danmark. Dette må antages at gælde både konkret i forhold hvor stor en del
af de forurenende stoffer, der fjernes fra spildevandet
og i forhold til renseanlæggenes effektivitet i bredere
forstand (økonomiske parametre, energi- og kemika-
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lieforbrug m.v.). Desuden er der fastsat mål om, at udledningen af miljøfremmede stoffer og tungmetaller
skal reduceres på baggrund af en kildeopsporing.
Selve rensningen af spildevandet er en energiforbrugende proces. Derimod har spildevandsslammet
et betydeligt energiindhold, som kan udnyttes til
produktion af gas, der igen anvendes til produktion
af elektricitet og varme. På Ejby Mølle renseanlæg installeres nu nye gasmotorer, som medfører at anlægget bliver næsten selvforsynende med elektricitet og
bliver en nettoproducent af varme. I forhold til de nuværende renseprocesser og anlægskonstruktion må
det vurderes at grænsen for at udnytte energiindholdet er tæt på at være nået.
En yderligere energioptimering vil formentlig kræve
større ombygninger på renseanlæggene, da det vurderes nødvendigt at anvende en helt anden renseteknologi end dagens biologiske processer. Markante, yderligere forbedringer af energiudnyttelsen kan
derfor ikke betragtes isoleret, men må ses i forhold til
renseanlæggets samlede funktion samt anlægs- og
driftsomkostninger. En sådan samlet energioptimering kan derfor mest hensigtsmæssigt indgå i eventuelle overvejelser om større ændringer af den overordnede struktur, jf. nedenfor. I denne forbindelse vil
det også være hensigtsmæssigt at overveje mulighederne for at udnytte slammet som et muligt råmateriale for plastproduktion eller som kilde til udvinding
af fosfor og evt. andre råstoffer.
Både af hensyn til en eventuel energioptimering og
en mulig anvendelse som råmateriale bør slambehandlingen så vidt muligt ske centralt med henblik
at udnytte stordriftsfordele. VandCenter Syd vil derfor søge at opnå en fælles løsning vedr. slam for flere
spildevandsforsyninger, evt. for hele Fyn.

Kloakfornyelse og investeringsstrategi
I henhold til Odense Kommunes miljøpolitik skal der
udarbejdes en ny strategi for kloakfornyelsen. Den

nuværende strategi er fra 1993 og fokuserer primært
på ledningernes fysiske tilstand. En ny strategi bør i
højere grad baseres på en samlet vurdering både af
ledningernes fysiske tilstand og deres hydrauliske
funktion. VandCenter Syd vil derfor i 2010 udarbejde
en ny strategi for kloakfornyelsen.
Som følge af gennemførelsen af det politiske forlig
om vandsektoren og den skærpede kontrol med
taksterne gennem fastsættelse af prpislofter vil der
komme øget fokus på forsyningernes investeringer.
Som et led i fastsættelsen af prisloftet vil blive stillet krav om, at forsyningerne løbende udarbejder
en investeringsplan og -regnskab med henblik på at
dokumentere, at de opkrævede takster er anvendt
til de forudsatte investeringer. Dette kan medføre et
skærpet behov for styring med henblik på at sikre, at
de planlagte investeringer også rent faktisk gennemføres indenfor den fastsatte økonomi og tid.
Som led i den overordnede planlægning vil det herudover være vigtigt at kunne redegøre for hvornår
hvilke investeringer bør foretages i form af en langsigtet investeringsplan, baseret på en økonomisk
baseret forvaltning af anlægsaktiverne (såkaldt asset
management), som supplement til den nuværende
planlægning som hovedsagelig er baseret på ledningerne fysiske tilstand og hydrauliske forhold.

Investeringspraksis
De investeringer, som gennemføres af VandCenter
Syd, kan have flere formål: Udbygning af systemet,
forbedring af serviceniveauet, reduktion af miljøbelastning, vedligeholdelse af det fysiske anlægs
værdi, eller en kombination af flere af de nævnte formål.
Forud for beslutningen om at iværksætte en investering foretager VandCenter Syd en vurdering og afvejning af en række forskellige overordnede hensyn:
Effekt på det eksterne og interne miljø, konsekvenser
for serviceniveau overfor brugerne, hensynet til kva-

litet og effektiv drift, og økonomiske forhold. Der opstilles en række forskellige løsningsmuligheder, som
tilgodeser de overordnede hensyn.
Processen i forbindelse med udvælgelse af projekter,
projektgennemførelse og samarbejdsform tager udgangspunkt i en afdækning af alle relevante muligheder. Ved valg af metode til udførelse af projekter
lægges vægt på anvendelse af optimal teknologi,
herunder åbenhed for valg af ny teknologi og leverandører. Samtidig er det et krav. at de anvendte løsninger og teknologier er robuste og fleksible, således
at de kan tilpasses den fremtidige udvikling. På baggrund heraf foretages et kvalificeret valg baseret på
en specifik vurdering af de konkrete, lokale forhold.
Dette betyder, at der ofte vil blive anvendt forskellige
løsninger og teknologier fra det ene projekt til det
andet. En løsning, som er optimal i én sammenhæng,
er ikke nødvendigvis den rigtige alle steder.

Den overordnede struktur
VandCenter Syds renseanlæg er løbende blevet vedligeholdt og overholder med god margin de gældende
udledningstilladelser. På kort sigt er der derfor ikke
behov for at overveje større nyanlæg eller alternative
placeringer. Men i takt med forventet stigende krav
til rensning af miljøfremmede stoffer i spildevandet
som følge af vandplanerne og større krav om effektiv
drift m.v. bør det overvejes om der kunne være fordele ved en mere gennemgribende ændring af den
overordnede struktur for spildevandsrensningen.
Kan der påvises tilstrækkelige fordele ved nyanlæg evt. på en ny placering - vil det være hensigtsmæssig
på et så tidligt tidspunkt som muligt at påbegynde
den nødvendige planlægning og en langsigtet ændring af det overordnede ledningsnet.
Der er i bilag 7 foretaget en indledende screening af
forskellige scenarier for den langsigtede udvikling af
det samlede spildevandssystem i 2030 i Odense Kommune. De vurderede scenarier omfatter:
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•
•

•
•

Renovering og opdatering af de tre eksisterende renseanlæg
Separatkloakering – etablering af adskilte systemer til afledning og rensning af spildevand
og regnvand
Et nyt, centralt renseanlæg – flyttet til anden
placering udenfor byen
Rensning af regnvand på eksisterende anlæg
– etablering af nyt anlæg til rensning af spildevand udenfor byen

1.3. Indstilling
Det indstilles:
•

•

Screeningen af scenarierne indikerer at der kan være
fordele ved ny struktur for den samlede spildevandsrensning i Odense, men de opstillede scenarier giver
ikke tilstrækkeligt grundlag for i givet fald at kunne
beslutte en sådan struktur.

•

Der vil være væsentlige omkostninger forbundet
med at etablere en ny struktur. Med betydelig usikkerhed kan disse på nuværende tidspunkt anslås til
1,5 – 2 mia. kr. Hertil kommer udgifter til de ledningsanlæg, der skal transportere spildevandet til de nye
rensningsanlæg.

•

Der er derfor behov for en mere detaljeret analyse
af fordele og ulemper ved forskellige nye strukturer,
først og fremmest i forhold til teknik og økonomi. Såfremt en teknisk og økonomisk analyse viser, at der
kan være fordele ved ændringer i den overordnede
struktur, vil der herefter skulle foretages en analyse af
de miljømæssige og byplanmæssige forhold.
Proces
Ovennævnte initiativer bør tidsmæssig og økonomisk indarbejdes i planlægningen for VandCenter
Syd. Initiativerne bør således indgå i strategi 2010-14
og udmøntes via de årlige virksomhedsplaner. For så
vidt angår de initiativer, som kræver kommunal stillingtagen, vil VandCenter Syd søge at bringe spørgsmålet op overfor Odense Kommune.
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•
•

•

•

•
•

•

at VandCenter Syd, hvor det er muligt indenfor en begrænset økonomisk merpris, søger at
leve op til strengere målsætninger for afløbssystemets kapacitet, end hvad der er fastlagt i
Odense Kommunes spildevandsplan;
at regnvand så vidt muligt håndteres lokalt i
forbindelse med udstykninger og nybyggerier;
at mulighederne for lokal håndtering af regnvand undersøges ved større anlægsprojekter
inden for allerede kloakerede områder, og at
lokal håndtering af regnvand anvendes hvor
det er muligt inden for en rimelig økonomisk
ramme;
at VandCenter Syd informerer grundejerne
om muligheden for at udtræde af kloakforsyningen vedr. regnvand;
at mulighederne for at anvende alternative
strategier til håndtering af regnvand afprøves;
at VandCenter Syd iværksætter en informationsindsats overfor rådgivere, arkitekter og
bygherrer om mulighederne for lokal håndtering af regnvand;
at der iværksættes en nærmere analyse af den
fremtidige overordnede struktur for VandCenter Syd med bistand fra rådgivende ingeniørfirma;
at det i denne analyse også undersøges hvilke
muligheder der foreligger for yderligere energioptimering på renseanlæggene;
at der iværksættes et arbejde med henblik på
at etablere en langsigtet investeringsplan;
at økonomi og tidsplan for ovennævnte initiativer indarbejdes i strategiplan 2010-14 og
udmøntes via virksomhedsplanerne;
at bestyrelsen godkender nærværende strategi og fremsender den til Odense Kommune.

2. Indledning
I VandCenter Syds strategi 2006-2010 er det bestemt,
at der skal gennemføres en overordnet vurdering af
behov, muligheder og barrierer for den fremtidige
samlede spildevandshåndtering i Odense. Dette gælder for rensning af spildevand fra husholdninger og
industri, fornyelse og udbygning af kloaksystemet og
håndtering af regnvand fra befæstede arealer.
Vurderingen skal tage hensyn til den fremtidige belastning, krav til serviceniveau og recipientpåvirkning, muligheder for anlæggenes placering og drift
samt den fremtidige drifts- og anlægsøkonomi.
Da VandCenter Syds del af infrastrukturen (renseanlæg og kloakanlæg) har meget lange levetider (50
til 100 år), er der behov for langsigtede perspektiver.
Med fremtiden menes dog i første omgang en horisont på ca. 20 år. Deraf titlen ”Odense 2030”.
VandCenter Syd har i en årrække været i gang med
en løbende fornyelse af infrastrukturen, og har årligt
investeret 150-200 mio. kr. Investeringerne har især
drejet sig om den ældre del af anlæg og ledningsnet.
I de kommende 20 år vil det blive mere og mere aktuelt med fornyelse af yngre dele af specielt afløbssystemerne og renseanlæg. Især ledningsanlæg fra
1960’erne og 1970’erne, er ofte af en dårligere kvalitet. Dette kan medføre et større investeringsbehov i
en periode, da meget store dele af afløbssystemet er
anlagt i perioden fra medio 1950’erne til 1980’erne.
Samtidig skal der i de kommende år tages hensyn til
de begyndende klimaændringer, som vil indebære
mere intens nedbør samt vandstigning i fjorden og
havnen. Umiddelbart vil dette betyde behov for større kapacitet i det samlede afløbssystem, hvilket også
peger på større investeringer.
Ligeledes forudses øget rekreativ anvendelse af de
vandløb, fjorden og havnen, som anvendes til aflastning af vand fra afløbssystemerne under kraftig ned-

bør. Dette kan også medføre krav om større kapacitet
af afløbssystemerne.
Vandplanerne vil fastsætte bindende miljømål for
vandløb og vådområder, herunder for Odense Fjord
og Odense Å. Udgangspunktet er, at vandområderne
skal have såkaldt ”god tilstand” med udgangen af
2015, og at forringelser af vandområdernes tilstand
skal forebygges. Det forventes, at miljømålene i de
første vandplaner vil svare nogenlunde til de hidtidige krav i regionplanerne (hvor kravene dog ikke var
bindende og derfor ofte ikke opfyldt). På længere sigt
må der forventes yderligere krav til vandområdernes
kvalitet, jf. bilag 3.
2.1. Arbejdsproces og vision

Det er forsøgt at anvende en helhedsorienteret tilgang til problemstillingen. Der er set på planer og
muligheder for byudviklingen i Odense kommune og
omegn, og forventede krav til vandområdernes kvalitet. Klimaændringer er et fokusemne, da de forventede stigende nedbørsmængder vil være en stor udfordring for VandCenter Syd i de kommende mange år.
I det omfang det var muligt, er der også blevet set
mere generelt på trends for byudvikling, beboelser,
handel og erhverv. Og på udviklingen af byrum og
samspil mellem byen, dets beboere, det grønne og
det blå, idet der her kan være alternative muligheder
i forbindelse med de stigende nedbørsmængder.
Vigtige elementer i dette arbejde er nærmere analyser af mål og forventninger til såvel byudviklingen,
som behovet for udvikling og fornyelse af afløbssystemet og renseanlæggene.
Med henblik på at fastlægge rammebetingelserne
for den fremtidige spildevandshåndtering er der i
et bredere forum end VandCenter Syd foretaget en
bred afdækning af de fremtidige behov, muligheder
og barrierer.
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Dette er sket i et forum af medarbejdere fra centrale
dele af kommunen, VandCenter Syd med flere, hvor
der også er trukket på for eksempel fremtidsforskere,
byplanlæggere, sociologer mv. Dette har ført til formuleringen af følgende vision for Odense 2030.

Strategien omhandler alene forholdene i Odense
Kommune. Samarbejder eller fusioner med andre forsyninger og betydningen heraf for VandCenter Syds
fremtidige udvikling indgår ikke i denne strategi.

Byens vandbalance er blevet forbedret og effekten af klimaændringerne med øget
nedbør og stigende vandstand er der planmæssigt taget højde for. Der er ikke længere
hyppige oversvømmelser på terræn og i kældre. Overfladevand anvendes som et aktiv
i bymiljøet og skaber den blå og grønne by. Byen har et beredskab overfor skybrud, så
skader på offentlige og private værdier minimeres.
Vand- og naturplanernes målsætninger for vand- og naturområderne er opfyldt, hvilket
bl.a. betyder at de regnbetingede udløb ikke længere udgør et problem og at udledningen af miljøfremmede stoffer og tungmetaller fra husholdninger, diffuse kilder og industri
er under kontrol.
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3. Forhold til andre planer, strategier og politikker
Bystruktur og byudvikling har afgørende betydning
for en forsyningsvirksomhed, både i forhold til hvilke
ydelser der efterspørges (levering af vand og kloak),
hvor de efterspørges og i forhold til under hvilke
fysiske rammer virksomheden kan drives. Odense
Kommunes planlægning, strategier m.v. udgør derfor
meget væsentlige rammebetingelser for VandCenter
Syd.
En gennemførelse af strategien kræver således, at
der skabes de nødvendige planlægningsmæssige
rammer i kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner. Især klimaændringerne og de deraf forventede
stigninger i nedbøren medfører behov for udlæg af
arealer af en størrelse og med en placering, som gør
det muligt at håndtere de større vandmængder. Endvidere vil det være hensigtsmæssigt, at grundejerne
tildeles et større ansvar for håndtering af regnvand
på egen grund.
I Odense Kommunes planstrategi og kommuneplan
lægges vægt på flere boliger i den eksisterende by
frem for nye boligudstykninger i byens periferi. Samtidig lægges der også op til markante udvidelser af
byen, bl.a. i området ved Syddansk Universitet, jf.
bilag 2. Den løbende udbygning af erhvervs- og boligområder medfører, at regnvand fra stadig større
arealer skal håndteres enten i afløbssystemet eller
lokalt. I henhold til kommuneplanen forventes en
svagt stigende befolkningsudvikling for Odense. Det
kan anslås, at Odense vil have et indbyggertal på ca.
200.000 i 2030 mod 185.000 i 2004, jf. bilag 2.

Samtidig skal læring, innovation, udvikling og vækst
fremmes gennem en eksperimenterende og legende
tilgang.
Odense Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik opstiller
mål for erhvervsudviklingen. Disse mål kan understøttes gennem en innovativ og helhedsorienteret
tilgang til håndtering af regnvand og spildevand,
som for det første sikrer, at virksomhederne kan aflede spildevand og regnvand effektivt og med mindst
mulig belastning af miljøet. For det andet skal politikken bidrage til at gøre Odense til en attraktiv by at
arbejde og bo i med grønne og blå strukturer.
Odenses klimaplan indeholder en kortlægning af alle
væsentlige kilder til CO2-udslip og en analyse af potentialerne for reduktioner og de økonomiske konsekvenser heraf, således at tiltagene kan prioriteres under hensyntagen til ”mest miljø for pengene”. Odense
vil fokusere på, hvordan byen som helhed kan reducere sit CO2-bidrag – men først og fremmest på de
tre indsatsområder, som er årsag til størsteparten af
CO2-udledningen – energi, byggeri og trafik. Samtidig indeholder klimaplanen elementer vedrørende
klimatilpasning, herunder tilpasning til mere intensiv
regn. Parallelt med klimaplanen udarbejder Odense
Kommune en strategi for håndtering af regnvand.

Tilpasningen af byen til et ændret klima kan udformes, så indsatsen understøtter andre af Odense Kommunes strategier og visioner. Det gælder eksempelvis:

Odense Kommune har vedtaget en miljøpolitik, der
skal være med til at profilere byen som en grøn foregangsby. Bæredygtighed er omdrejningspunktet i
miljøpolitikken, der indeholder følgende fire strategier, hvor der skal gøres en særlig indsats:
• Den bæredygtige by
• Klimaby i europæisk særklasse
• Danmarks grønneste storby
• Byen med bæredygtighed for børn og unge

Vision Odense, som bl.a. har som mål at udvikle den
bæredygtige og sunde by, hvor der passes på miljøet.

I strategien for Danmarks grønneste storby er der
bl.a. anført følgende som mål:
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”Odense Kommune vil have et bæredygtigt vandmiljø, hvor grundvandsbeskyttelsen og spildevandsrensningen er i topklasse, drikkevandskvaliteten er
blandt landets bedste, og der er helt styr på regnvandet.”
Endvidere er der anført følgende mål for håndteringen af spildevand og regnvand:

Spildevandshåndtering
Delmål 2015

Delmål 2025

De centrale renseanlæg i Odense er blandt de bedste i Danmark.

De centrale renseanlæg i Odense er blandt de bedste i Danmark

Der er foretaget en kortlægning af udledningen af tungmetaller og
miljø-fremmede stoffer med henblik på minimering af udledningen.

Eventuelle tiltag til minimering jf. kortlægningen er gennemført.

En ny strategi for kloakfornyelsen er vedtaget og igangsat.

Der er gennemført en omfattende fornyelse af kloaknettet i
Odense.

Alle ukloakerede ejendomme i det åbne land med udledning til
recipient har etableret forbedret spildevandsrensning.

Alle ukloakerede ejendomme i det åbne land med udledning til
recipient har etableret forbedret spildevandsrensning.

Regnvandshåndtering
Delmål 2015

Delmål 2025

Vandmængden og udledningen af kvælstof og fosfor fra overløbsbygværkerne er reduceret med 50% i forhold til 2000.

Vandmængden og udledningen af kvælstof og fosfor fra overløbsbygværkerne er reduceret yderligere i forhold til 2015.

Ny strategi for kloakfornyelse og kapacitetsforbedring af afløbssystemet er vedtaget og taget i brug. Der tages højde for en tilpasning til klimaændringerne.

Regnvandssystemet er udformet så skadelige oversvømmelser i
kældre ved kraftig regn undgås hyppigere end hvert andet år i de
fælleskloakerede områder. Oversvømmelser på terræn forekommer
kun hvert 10. år.

Rensning på 80% af alle betydelige separate regnvandsudløb er
etableret (fældningsbassiner, olieudskillere, infiltration og andre
initiativer i oplandene til de separate udløb).

Rensning på alle (100%) betydelige separate regnvandsudløb er
etableret (fældningsbassiner, olieudskillere, infiltration og andre
initiativer i oplandene til de separate udløb).

En politisk strategi er vedtaget og implementeret for den fremtidige
håndtering af regnvand i byen med retningslinier for flg. områder:
-Nye byområder (industri og bolig)
-Eksisterende bolig-og industriområder
-Offentlige pladser, parker og grønne områder m.m.
-Offentlige befæstede arealer, gader, veje m.m.

Al regnvand fra nye bebyggelser eller fra ændret arealanvendelse
nedsives, forsinkes eller håndteres lokalt.
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4. Mål og virkemidler
Selvom regnvand og spildevand delvist håndteres
i det samme system, er det nødvendigt med en todelt strategi for at kunne håndtere de forskellige problemstillinger.
Problemerne med regnvand drejer sig primært om
at sikre en tilstrækkelig kapacitet i og udenfor afløbssystemet til at sikre en hensigtsmæssig afledning og
rensning under intensiv regn. På spildevandsområdet
derimod er fokus primært på at sikre en minimering
af udledningen af forurenende stoffer til recipienterne og en hensigtsmæssig håndtering af restprodukterne.

4.1. Regnvand
Den overordnede struktur af et afløbssystem i en
by som Odense kan betragtes som tre indbyrdes
forbundne, delvist sammenfaldende og afhængige
systemer. Alt efter nedbørens størrelse og intensitet
håndteres spildevand og regnvand, der hvor det kan
gøres mest effektivt og med mindst mulig påvirkning
af det omgivende miljø og byens fysiske strukturer.
I tørvejrssituationer håndteres spildevand i det primære system (spildevandsledninger, fællesledninger, bassinledninger og renseanlæg). Under nedbør
anvendes det sekundære system (regnvandsledninger, regnvandsbassiner, lokal forsinkelse, nedsivning)
sammen med det primære system. Ved ekstreme

nedbørshændelser, som ligger ud over hvad afløbssystemet er dimensioneret til, anvendes desuden det
tertiære system (direkte udledning til recipient eller
til oversvømmeområder).

4.1.1. Målsætninger
Overordnet fastlægges mulighederne for håndtering
af regnvand af hvilket servicemål (også kaldet funktionskrav) der ønskes for afløbssystemet under regn.
Med funktionskravet beskrives populært sagt, hvor
hyppigt det kan accepteres, at afløbssystemet ”løber
over” i form af vand på terræn eller i kældre, eller direkte udledning til recipient. Funktionskravet gælder
således for det primære og sekundære system.
Spildevandskomiteen under Ingeniørforeningen
i Danmark (IDA) har i sit Skrift 27 udarbejdet en rekommandation af, hvorledes afløbssystemer skal fungere under regn. I skrift 27 fastlægges således hvilke
funktionskrav, der skal opfattes som ”god praksis”. I
funktionskravene indgår også en tilpasning til de forventede klimaændringer. Ud over kravene i skrift 27
har Odense Kommune i spildevandsplanen fastsat en
skærpet målsætning for, hvor hyppigt kældre må påvirkes af regn. Funktionskravene fremgår af tabel 1 og
ligeledes af spildevandsplanen.

Arealanvendelse

Opstuvning til terræn

Opstuvning til 1½ m. under terræn

Fælleskloakeret bolig- og erhvervsområde

10 år

2 år

Separatkloakeret bolig- og erhvervsområde

5 år

-

Tabel 1: Funktionskrav til afløbssystemer. Kravet er udtrykt som en statistisk gentagelsesperiode for de anførte hændelser
som følge af regnbelastning. ”10 år” udtrykker således at der i gennemsnit højst må ske opstuvning til terræn 1 gang på 10 år.
Odense Kommunes krav til påvirkning af kældre er fastsat som krav til opstuvning til 1½ m under terræn, jf. 2. kolonne.
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Servicemålene i tabel 1 er minimumsmålsætninger.
VandCenter Syd vil så vidt muligt søge at reducere
gentagelsesperioderne yderligere, så borgerne vil
opleve en endnu lavere hyppighed af vand på terræn
og i kældre end anført i tabel 1. Ved nyanlæg og større renoveringer af kloaksystemerne vil det hver gang
blive vurderet om det er muligt at fastlægge skærpede funktionskrav inden for en begrænset merpris.
Et grundvilkår ved fastsættelse af funktionskrav til
afløbssystemer er, at der altid vil være en lille sandsynlighed for, at et skybrud vil være mere intensivt
end afløbssystemet er dimensioneret til (en såkaldt
ekstremregn). I disse situationer overskrides funktionskravet, det tertiære system bringes i anvendelse
og overskydende regnvand må afledes til recipient
eller strømme op på terræn eller i kældre. I disse situationer skal det så vidt muligt sikres at overløb fra
afløbssystemet medfører færrest mulige skader og
forstyrrelser i byens funktion og på miljøet.
Hvis en forsyning drives og vedligeholdes i overensstemmelse med god praksis vurderes det at forsyningen i medfør af gældende lovgivning næppe kan
gøres juridisk ansvarlig for de skader, der følger af en
ekstremregn. Uanset dette må det vurderes, at borgere og politikere vil forvente at forsyningen igennem planlægning og beredskab har søgt så godt som
muligt at minimere konsekvenserne af ekstremregn.
De forventede klimaændringer vurderes at medføre
en hyppigere forekomst af ekstremregn i Danmark. I
lyset heraf bliver spørgsmålet om håndtering af ekstremregn særlig vigtig.
Målsætningen for VandCenter Syd er
• at opfylde funktionskravene for hele afløbssystemet, jf. tabel 1;
• hvor det er muligt (indenfor en rimelig økonomisk ramme) at anvende skærpede funkti-
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•

onskrav således at gentagelseshyppigheden
reduceres yderligere;
at borgerne i 2030 oplever, at der ikke længere
forekommer hyppige oversvømmelser i kældre og på terræn;
at overløb fra afløbssystemet under ekstremregn skal medføre mindst mulig skade på miljøet og på offentlige og private værdier samt
kun medføre afgrænsede forstyrrelser i tid og
rum af byens funktion.

Den fulde effekt af klimaændringerne vil sandsynligvis først indtræffe om 50-100 år, og der er derfor tid
til at imødegå ændringerne i forbindelse med den
almindelige renovering og udbygning af systemerne.
For at sikre en hensigtsmæssig opfyldelse af målsætningen vil det være nødvendigt at løbende at
foretage prioriteringer, således at de dele af afløbssystemet, hvor der forekommer de største problemer,
prioriteres først.
I konkrete tilfælde kan det dog vælges som led i
den almindelige vedligeholdelse af afløbssystemet
at prioritere en udbygning også af andre ledningsstrækninger. Dette forudsætter dog at merudgiften
ved en udbygning er beskeden set i forhold til udgifterne ved den ordinære vedligeholdelse. Med andre
ord: Hvis man alligevel skal grave og merudgiften er
lille kan dette medføre en justering af prioriteringen.

4.1.2. Virkemidler
På baggrund af funktionskravet kan der fastsættes
forskellige strategier for hvordan funktionskravets
mål skal nås. Det kan være enten ved at forbedre
kapaciteten af afløbssystemet (”gøre ledningerne
større”) eller ved at mindske eller forsinke tilførslen
af regnvand til afløbssystemet. I praksis anvendes en
kombination af disse to strategier. For en beskrivelse
af hvilke kriterier, der indgår ved vurderingen af projekter, henvises til afsnit 4.6.

Forøgelse af kapaciteten
En forbedret kapacitet kan opnås gennem en bedre
styring, regulering og overvågning af afløbssystemet, der sikrer at systemet udnyttes fuldt ud. Dette
kan f.eks. ske gennem etablering af regulerbare
spjæld, så spildevandet kan tilbageholdes i dele af
afløbssystemet, indtil der er kapacitet længere nede
i systemet. Etablering af vejrradar kan give mulighed
for at forudsige nedbørens fordeling og intensitet.
Dette kan give mulighed for – inden regnen sætter
ind – at tømme regnvandsbassiner, ledningsstrækninger m.v., så afløbssystemet er forberedt til intensiv
regn. Hvor disse virkemidler er utilstrækkelige kan kapaciteten af afløbssystemet forbedres gennem etablering af større ledninger og bassiner.
Reduktion af tilledning
Tilledningen af regnvand til afløbssystemet kan reguleres eller reduceres ved at nedsive eller forsinke
vandet i byens landskab, såkaldt landskabsbaseret
afvanding. Regnvandet nedsives eller håndteres tæt
ved terræn i kanaler, forsinkelsesbassiner m.v. og indgår som et aktivt og positivt element i byrummet.
Landskabsbaseret afvanding kan medføre at konsekvenserne af ekstremregn bliver mindre skadevoldende end sammenlignet med de skader, der kendes
fra flaskehalse i de store, centraliserede kloaksystemer. Desuden kan det være lettere at finde egnede
arealer til håndtering af ekstremregnen, idet den enkelte vandmængde er mindre og kan håndteres terrænnært.
Hertil kommer at landskabsbaseret afvanding direkte
kan understøtte overordnede visioner for byens udvikling, jf. kapitel 3, idet synligt vand rummer et stort
rekreativt, lærende og byforskønnende potentiale,
som det er vanskeligt at bringe i spil, når regnvandet
først er havnet i en kloak.

VandCenter Syd deltager sammen med Odense Kommune i det såkaldte 2BG-projekt (Black, Blue, Green)
som er et forsknings- og udviklingsprojekt som har
til formål at udvikle landskabsbaseret afvanding. Af
bilag 5 og 6 fremgår 2 resultater af 2BG projektet. En
beskrivelse af elementerne i landskabsbaseret afvanding med eksempler på, hvordan landskabsbaseret
afvanding kan anvendes i Odense, samt en beskrivelse af hvordan klimatilpasning og byudvikling kan
bidrage til innovation i Odense.
Ulempen ved landskabsbaseret afvanding kan være,
at disse løsninger kræver plads, f.eks. til etablering af
regnvandsbassiner. I de eksisterende byområder kan
det medføre behov for at omlægge eller fjerne nuværende aktiviteter, hvilket kan være uhensigtsmæssigt ud fra en overordnet synsvinkel. Hvis landskabsbaseret afvanding skal udbredes i de eksisterende
byområder er det derfor afgørende, at kravene til
håndtering af regnvand indtænkes i de kommunale
planprocesser på et meget tidligt tidspunkt, helst før
lokalplanerne.
Der foreligger endnu ikke undersøgelser som kan
afgøre, om terrænbaseret afvanding ud fra en økonomisk vurdering kan konkurrere med traditionelle
kloakløsninger, når drift og vedligehold også tages i
betragtning. Problemstillingen vil blive vurderet nærmere i 2BG-projektet.
Forudsat at den kommunale planlægning m.v. muliggør udtræden af kloakforsyningen er det den enkelte grundejer som afgør, om han ønsker at etablere
anlæg til lokal håndtering af regnvand. Grundejeren
skal selv finansiere, drive og vedligeholde anlægget
til regnvandshåndtering. Det er ikke muligt at påbyde
allerede tilsluttede ejendomme at etablere eget anlæg til regnvandshåndtering. Derfor vil det normalt
være langt enklere at indføre landskabsbaseret af-
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vanding i forbindelse med nyudstykninger o.l., hvor
der på et meget tidligt tidspunkt kan tænkes løsninger på regnvandsproblemerne ind i de fysiske strukturer og planer.
Det vil derfor ofte være de konkrete, lokale omstændigheder som afgør, hvor langt det er muligt at gå i
forhold til indførelse af landskabsbaseret afvanding.
Konkret kan en reduktion af tilledningen af regnvand
til kloaksystemet ved nyanlæg og ved ændret arealanvendelse i eksisterende oplande ske ved hjælp af
følgende muligheder:
•

Udnytte mulighederne for lokal håndtering
af regnvand. Dette kan i forbindelse med
byggemodninger ske gennem krav om nedsivning af regnvand, etablering af anlæg og
terrænstrukturer til afledning og forsinkelse af
regnvand eller andre former for landskabsbaseret afvanding. For eksisterende bygninger
er der ikke mulighed for at kræve etablering af
nedsivning, men kommunen kan i forbindelse
med spildevandsplanlægningen godkende,
at grundejerne udtræder af kloak for så vidt
angår regnvand. En forudsætning for at udtræde af kloakforsyningen vedr. regnvand er,
at der i spildevandsplanen er udpeget områder, hvor udtræden er mulig, og at det i øvrigt
er muligt at nedsive regnvand. VandCenter
Syd vil derfor i forbindelse med den kommende revision af spildevandsplanen undersøge
mulighederne for at udpege områder, hvor
udtræden skal være mulig. I forlængelse heraf
vil der være behov for en informationsindsats
overfor borgerne for at gøre opmærksom på
mulighederne for udtræden.

•

Fastsætte skærpede krav til befæstelsesgraden. Disse fastsættes i spildevandsplanen,
hvor det angives, hvor meget overfladevand,
der maksimalt må afledes til kloaksystemet fra
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forskellige arealtyper. Det bør derfor i forbindelse med spildevandsplanen vurderes, om
der er behov for at skærpe kravene til befæstelsesgraden eller at foretage en arealmæssig differentiering, således at der fastsættes
skærpede krav til i områder, hvor tilledning af
regnvand er kritisk i forhold til afløbssystemet.
Udbygning af afløbssystemet
Udbygning af afløbssystemet vil ske i det omfang der
ikke kan opnås en tilstrækkelig kapacitet i afløbssystemet ved hjælp af ovenstående virkemidler. Udbygningen kan dels ske som egentlige nyanlæg dels som
led i renoveringen af ledningsnettet.

Figur 1. Oversigt over hvilke oplande der er hårdest belastet (rød) og mindst belastet (grøn).

Til brug for en prioritering af indsatsen er der foretaget en beregning af afløbssystemets funktion under
regn med henblik på at vurdere hvor funktionskravene ikke er opfyldt og dermed lokalisere de mest kritiske områder, jf.. figur 1. For en nærmere gennemgang
af beregningsprincipperne henvises til bilag 3.
Figur 1 udpeger F41 (centrum), F2 (østlig del af Vinkælderrenden), F6 og F7 (vestlig del af Dalum), C2
(sydlig del af Stæremose) og J5 (Bolbro) som de mest
kritiske områder.

I forhold til spildevandsplanen er området ved Langelinie højt prioriteret på grund af hyppige overløb
og dårlig tilstand af ledningen.
Af figur 1 ses desuden hvor der er i udledningstilladelsen er krav om tiltag, og hvor VandCenter Syd har
konstateret driftsproblemer. Sammenholdes kortet
med kortet over lavninger i terræn (figur 2) dannes et
grundlag for vurdering af oversvømmelsesrisikoen i
de enkelte områder. Sammenholdes oversvømmelsesrisikoen med ledningernes tilstand vil dette kunne
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danne grundlag for en systematisk prioritering af
indsatsen. Oplysninger om ledningernes tilstand er
imidlertid ikke til rådighed på digitalform og der er
derfor ikke gennemført den sidste analyse.
Et forslag til prioritering ud fra denne vurdering og
det samlede kendskab til afløbssystemet kunne være
Langelinie, Bolbro (incl. idrætsparken), GrønnegydenSlettensvej, Skibhuskvarteret, Næsby, etape 2 i Dalum. Selvom området i centrum også udpeges som et
kritisk område i relation til funktion under regn, er det
udeladt i første omgang, da der foregår mange tiltag
i og omkring området, og den endelige belastning
under regn derfor endnu ikke kendes tilstrækkelig
godt. Den endelige prioritering af indsatsen vil skulle
fastlægges i forbindelse med VandCenter Syds strategiplaner og Odense Kommunes spildevandsplaner.
Kvaliteten af regnvand
Alt afhængig af på hvilke overflader regnvandet er
strømmet af, vil regnvandet i større eller mindre omfang indeholde forurenende stoffer og bakterier. Kvaliteten af det afstrømmende regnvand varierer også
i tid, idet indholdet af forurenende stoffer normalt
aftager, jo længere tid det har regnet.
Kvaliteten af regnvandet har stor betydning for, hvilke
muligheder der er for at håndtere regnvandet lokalt
og for behovet for renseforanstaltninger. Tagvand
vil normalt kunne nedsives uden videre behandling,
mens vejvand kan kræve rensning inden nedsivning
eller udledning til recipient. De nødvendige renseforanstaltninger kan variere fra etablering af et sandfilter over våde bassiner til mere avancerede anlæg baseret på sorption eller membranteknologi.
En samlet strategi for håndteringen af regnvand må
derfor også forholde sig til den varierende kvalitet. En
mulig opdeling i fraktioner af regnvandet kan være
•

Tagvand og vand fra arealer uden trafikbelastning.
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•
•

Vand fra vejarealer i boligområder og andre
ikke særligt trafikbelastede områder.
Vand fra stærkt trafikbelastede områder og
industriområder.

Landskabsbaseret afvanding vil især være relevant
for mindst forurenende del af regnvandet, da regnvandet herfra vil kunne håndteres uden rensning og
dermed uden etablering af særlige ledningssystemer
eller andre systemer til transport af regnvandet hen
til et renseanlæg for regnvand.
Håndtering af ekstremregn
Under ekstremregn falder der så store nedbørsmængder på så kort tid at vandmængden ikke kan
rummes i afløbssystemerne. Funktionskravet overskrides og regnvandet søges da afledt til den nærmeste recipient. Er kapaciteten af afløbssystemet
utilstrækkelig vil regnvandet desuden stuve op og
strømme af på terræn.
I Odense er det primært Odense Å som udgør recipienten. Under ekstremregn vil Odense Å kunne tilføres så store og pludselige vandmængder at åens hydrauliske kapacitet overskrides. Så selvom det teknisk
ville være muligt (om end meget dyrt) at bygge afløbssystemerne så store, at al regnvand kunne ledes
til åen også under ekstremregn, ville Odense Å ikke
have kapacitet til at lede vandet ud af byen.
Der er derfor behov for at udpege andre områder
til afledning af ekstremregn. Dette kan eksempelvis
være veje og parkeringsarealer, parker og grønne
områder, naturområder, landbrugsarealer m.v. Hvilke
arealer, der konkret vurderes at være de bedst egnede, afhænger af afløbssystemets opbygning, terrænforholdene og en nærmere vurdering af konsekvenserne af at aflede større mængder regnvand til
de foreslåede arealer.
Som et første led i en sådan vurdering har VandCenter Syd gennemført en beregning af i hvilke områder

terrænforholdene medfører risiko for ansamling af
regnvand under kraftig regn, jf. figur 2. Den konkrete
risiko for oversvømmelser kan ikke vurderes ud fra
kortet. Dertil kræves yderligere beregninger, der tager højde for samspillet med afløbssystemet.
Udpeges områder til afledning af ekstremregn vil det
være hensigtsmæssigt at grundejerne informeres om
risikoen for oversvømmelse af disse arealer. Dette vil
evt. kunne ske i forbindelse med Odense Kommunes
spildevandsplanlægning.
En udpegning af arealer hvortil ekstremregn kan afledes vil næppe kunne give sikkerhed for at andre
områder af Odense ikke også vil blive påvirket af ekstremregn, men en udpegning og en evt. tilpasning af
afløbssystemet vil kunne mindske konsekvenserne.

Figur 2: Oversigt over områder i Odense, hvor der er lavninger i terræn. Kortet giver en indikation af i hvilke områder der kan
være risiko for ansamling af regnvand.
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For ikke at forværre problemerne under ekstremregn
vil det være nødvendigt, at der som led i den fremadrettede byplanlægning tages hensyn til risikoen for
oversvømmelser. Det vil således være uhensigtsmæssigt, hvis der i risikoområder tillades nye aktiviteter,
som f.eks. etablering af større befæstede arealer eller byggerier, som kan indebære en forøgelse af de
afledte regnvandsmængder, uden en nærmere vurdering af konsekvenserne for afløbssystemet. Tilsvarende bør det vurderes, om der bør indføres særlige
begrænsninger for hvilke nye aktiviteter der kan tillades etableret i risikozoner. Eksempelvis kan det være
uhensigtsmæssigt, hvis der etableres en parkeringskælder i et område, hvor der er risiko for oversvømmelse under ekstremregn.
Det fremgår ikke af lovgivningen, hvordan de nødvendige tiltag til håndtering af ekstremregn skal
finansieres. VandCenter Syds formelle ansvar for
håndteringen af regnhændelser går til håndteringen
af 5-årsregn og 10-årsregn for henholdsvis de separatkloakerede og fælleskloakerede områder, jf. afsnit
4.1.1. Finansieringen af tiltag til at imødegå endnu
mere intensive regnhændelser må i givet fald aftales
mellem VandCenter Syd og Odense Kommune, med
henblik på at opnå en rimelig fordeling af de økonomiske omkostninger.

4.2. Vedligeholdelse og fornyelse af afløbssystemet
Ud over den indsats der skal ske for at tilpasse afløbssystemet til de målsætninger der fremgår af spildevandsplanen, skal der foretages en løbende vedligeholdelse af det øvrige system.

4.2.1. Målsætning
For det øvrige afløbssystem er det målsætningen at
fastholde værdien af afløbssystemet gennem den
løbende vedligeholdelse, samt at fastholde og forbedre funktionen.
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4.2.2. Virkemidler
Til brug for en prioritering af den løbende vedligeholdelse foretages i dag en inddeling af afløbsledningerne.
Afløbsledningerne klassificeres i 3 klasser:
Klasse A:
Hovedledninger der er vigtige for
funktionen af hele eller store dele af
afløbssystemet. Disse ledninger skal
altid være funktionsdygtige. For disse
ledninger foretages forebyggende
vedligeholdelse.
Klasse B:
Ledninger der er vigtige for funktionen af mindre dele af afløbssystemet
(deloplande). Disse ledninger vedligeholdes løbende og skal normalt være
funktionsdygtige.
Klasse C:
Lokale ledninger, hvis funktion kun
påvirker et mindre antal grundejere.
Disse ledninger vedligeholdes ved
konstaterede problemer.
Inddelingen i klasser bygger primært på ledningernes fysiske omgivelser, som f.eks. lægningsdybde,
trafikforhold, særlige beliggenhedsforhold og har
været anvendt som grundlag for vedligeholdelsen af
afløbssystemet siden 1993.
Vurderingen af ledningernes aktuelle, fysiske tilstand
sker gennem TV-inspektion samt indberetninger fra
driften. Beslutning om renovering af en ledningstrækning træffes på baggrund af den fysiske tilstand
og ledningens vigtighed.
I takt med at mulighederne for at gennemføre hydrauliske beregninger af afløbssystemets funktion
under regn er forbedret, har hydrauliske vurderinger
i stigende grad indgået i beslutningen om renovering. I Odense Kommunes spildevandsplan fra 1999
blev det således anført at ”Stuvningsproblemer vil
på samme måde som den beskrevne fysiske tilstand

indgå i fornyelsesplan-lægningen”. I den seneste
spildevandsplan er udgifterne til forøgelse af afløbssystemets hydrauliske kapacitet ca. dobbelt så store
som udgifterne til den løbende fornyelse. Dette afspejler ikke en tilsvarende nedprioritering af den løbende vedligeholdelse, men er udtryk for at vedligeholdelsen af afløbssystemet i stigende omfang også
omfatter en samtidig forøgelse af den hydrauliske
kapacitet.

Af Odense Kommunes miljøpolitik fremgår, at der skal
udarbejdes en ny strategi for kloakfornyelsen. Det
vurderes, at en ny strategi i højere grad bør baseres
på en samlet vurdering både af ledningernes fysiske
tilstand og deres hydrauliske funktion suppleret med
økonomisk baserede vurderinger. VandCenter Syd vil
derfor udarbejde en samlet strategi for fornyelsen af
afløbssystemet baseret på disse hensyn med henblik
på at fastholde afløbssystemets værdi og funktion.

I dag er planlægningen af hvilke investeringer, der
skal foretages hovedsagelig beskrevet i spildevandsplanen. Fokus er her primært rettet mod at gennemføre de anlægsprojekter, der er nødvendige for
at opfylde spildevandsplanens målsætninger for
recipien-terne, mens der i mindre grad fokuseres på
vedligeholdelsen af det øvrige system.

4.3. Påvirkning af det omgivende miljø

Det er derfor vanskeligt at vurdere om det nuværende vedligeholdelsesniveau sikrer, at målsætningen
for vedligeholdelsen af afløbssystemet kan opfyldes.
De midler, der er afsat til den løbende vedligeholdelse, vurderes at være fremkommet på baggrund af
et kvalificeret skøn og afspejler i høj grad, hvor store
midler der vil være til rådighed på budgettet, når de
større anlægsprojekter er gennemført.
Den ændrede økonomiske regulering af vandsektoren, som træder i kraft fra 2011, vil medføre skærpede
krav til forsyningernes dokumentation for nødvendigheden af deres investeringer. For at kunne gennemføre en kvalificeret dialog med den kommende
pris-reguleringsmyndighed om investeringer og for
at muliggøre en stabil takstudvikling, vil det være
vigtigt at kunne redegøre for, hvornår hvilke investeringer bør foretages i form af en langsigtet investeringsplan.
Samlet set er der således behov for, at den nuværende planlægning suppleres med en mere økonomisk
baseret forvaltning af anlægsaktiverne (asset management eller tilsvarende).

Håndtering og udledning af spildevand kan ikke ske
uden at påvirke det omgivende miljø. Udledningen
af spildevand belaster Odense Å og Odense Fjord,
og utætte kloakledninger kan medføre en risiko for
forurening af grundvandet. Transport- og renseprocesserne kræver energi og anvendelse af kemikalier,
ligesom naboer til renseanlæggene kan opleve gener, fx. i form af lugt.

4.3.1. Målsætning
Målet for VandCenter Syd er løbende at reducere
påvirkningen af omgivelserne under hensyn til hvad
vandmiljøet kan tåle og selskabets udledningstilladelser samt mulighederne for at anvende den bedst
tilgængelige teknologi inden for en forsvarlig økonomisk ramme.
Målsætningerne for spildevand er således:
• at udledningstilladelser overholdes, med god
margin og at VandCenter Syd derved bidrager
til at miljømålene for vandområderne kan opfyldes indenfor de fastsatte frister;
• at udledningen af forurenende stoffer til
vandområderne reduceres;
• at den hygiejniske forurening af vandområderne reduceres;
• at grundvandet beskyttes mod forurening
med spildevand;
• at rensning af spildevandet sker effektivt og
med det mindst mulige forbrug af
energi og kemikalier;
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•

at rensning af spildevandet kun i begrænset
omfang påvirker naboer

4.3.2. Virkemidler
For at nå ovenstående målsætninger for påvirkning af
vandmiljøet vil der skulle iværksættes tiltag på flere
områder.
Udledning af næringsstoffer fra renseanlæggene
Under regn belastes renseanlæggene med store
mængder fortyndet spildevand. Dette medfører en
større udledning af især næringssalte og organisk
stof, da anlæggenes evne til at rense forringes, jo
mere fortyndet spildevandet bliver. Som led i en forbedret styring af renseanlæggene skal indsatsen for
at kontrollere tilledningen til renseanlæggene under
regn udbygges. Det vil ske gennem en forbedret styring, regulering og overvågning af ledningsanlæggene og anlæg af bassiner / bassinledninger, jf. afsnit
4.1, samt en tilpasning af rensningsanlæggene, således at de i højere grad end i dag kan håndtere både
normalt (ufortyndet) spildevand og fortyndet spildevand (regnvand).
Miljøfremmede stoffer
Den mest effektive metode til at mindske udledningen af miljøfremmede stoffer fra renseanlæggene
er ved en indsats ved kilden for at forhindre at miljøfremmede stoffer overhovedet tilledes afløbssystemet. Da det er Odense Kommune, som er tilladelsesmyndighed vedr. tilslutning til afløbssystemet, er
det i første række kommunen som gennem tilsyn skal
sikre at vilkår i tilladelser overholdes. VandCenter Syd
vil gennem sit kendskab til de tilsluttede virksomheder og afløbssystemet bistå kommunen med kildeopsporing.
Rensningsanlæg er primært designet til at fjerne næringssalte og organisk stof fra spildevandet. Visse typer spildevand er derfor vanskelige at behandle på
rensningsanlægget på grund af et højt indhold af
miljøfremmede stoffer. Det gælder eksempelvis fra
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visse typer medicinalindustri, hospitalsspildevand eller virksomheder hvis spildevand indeholder et højt
indhold af metaller. For sådanne virksomheder bør
der fastsættes krav om separat rensning af spildevandet inden udledning til afløbssystemet. VandCenter
Syd indgår derfor i en løbende dialog med Odense
Kommune om de nærmere vilkår for tilslutning af industrivirksomheder og institutioner til kloak.
Endelig skal der fortsat være opmærksomhed på de
mange små udledninger af miljøfremmede stoffer til
afløbssystemet, der kommer fra private husholdninger. En reduktion af disse kræver først og fremmest
løbende information og holdningsbearbejdning rettet mod borgerne.
Hygiejnisk forurening
Udledning af spildevand og regnvand til vandområderne medfører en hygiejnisk forurening (forurening
med bakterier og vira). Dette kan påvirke de biologiske systemer og medføre, at mulighederne for at
udnytte vandområderne til badeformål vanskeliggøres. Den hygiejniske forurening kan mindskes ved at
reducere antallet og mængden af overløb af urenset
spildevand, hvilket især afhænger af afløbssystemets
udformning. Den hygiejniske forurening fra renseanlæggene kan mindskes ved at rense spildevandet for
bakterier og vira inden udledning (såkaldt hygiejnisering). Hygiejnisering er dog ikke uden bivirkninger i
form af enten øget energi- og ressourceforbrug, eller
ved at der i hygiejniseringsprocessen dannes uønskede biprodukter. Der sker dog en udvikling af teknologier på området, og VandCenter Syd vil løbende
vurdere mulighederne for at mindske den hygiejniske
forurening.
Det åbne land
Indsatsen for at forbedre spildevandsrensningen i
det åbne land fortsættes i overensstemmelse med
spildevandsplanen. VandCenter Syd vil således fortsætte udbygningen af tryksatte ledningssystemer til
transport af spildevand. For de yderligt beliggende

ejendomme vil rensningen af spildevand kunne ske
gennem etablering af lokal rensning (nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg).
Energieffektiv rensning
En forbedret og mere energieffektiv rensning kræver
øget styring af renseanlæggene, brug af sensorer til
procesovervågning og til målinger på ledningssystemet, anvendelse af energioptimerede pumper og
processer m.v. Der vil ske en løbende vurdering og
afvejning af hvilke energibesparende tiltag der i det
konkrete tilfælde vil være mest hensigtsmæssige.
Markante reduktioner i energiforbruget vil formentlig kræve større ombygninger på renseanlæggene,
da det vurderes nødvendigt at anvende en helt anden renseteknologi end dagens biologiske processer. Yderligere forbedringer af energiudnyttelsen kan
derfor ikke betragtes isoleret, men må ses i forhold til
renseanlæggets samlede funktion samt anlægs- og
driftsomkostninger.

4.4 Fremtidens renseanlæg
Også i fremtiden vil fokus for renseanlæggene være
at fjerne organisk materiale samt næringssalte fra
spildevandet, men der er i de senere år også kommet
en øget fokus på de miljøpåvirkninger, der opstår
som følge af udledning af miljøfremmede stoffer, herunder ikke mindst hormonforstyrrende stoffer. Herudover er der også større opmærksomhed på de hygiejniske forhold, herunder specielt i relation til mulighederne for at kunne benytte de recipienter, hvor
det rensede spildevand udledes til rekreative formål.
De renseteknologier, der i dag er udbredt, tager kun
i begrænset omfang hensyn til energiforbruget. Der
må forventes væsentlig øget fokus på nedbringelse
af energiforbruget i forbindelse med indførelse af nye
teknologier.
Renseanlæggene belaster i dag det nære miljø med
lugt og i mindre omfang støj og muligvis med aerosoler. Det må forventes, at der i fremtiden kan komme

krav om reduktion eller eliminering af disse belastninger.
VandCenter Syds renseanlæg er løbende blevet vedligeholdt og overholder med god margin de gældende
udledningstilladelser. På kort sigt er der derfor ikke
behov for at overveje større nyanlæg eller alternative
placeringer. Men set i relation til tidshorisonten for
nærværende strategi bør det overvejes om der kunne være fordele ved en mere gennemgribende ændring af den overordnede struktur for spildevandsrensningen. Kan der påvises tilstrækkelige fordele
ved nyanlæg - evt. på en ny placering - vil det være
hensigtsmæssig på et så tidligt tidspunkt som muligt
at påbegynde den nødvendige planlægning og en
langsigtet ændring af det overordnede ledningsnet.
Der er i bilag 7 foretaget en indledende screening af
forskellige scenarier for den langsigtede udvikling af
det samlede spildevandssystem i 2030 i Odense Kommune. De vurderede scenarier omfatter:
•
•

•
•

Renovering og opdatering af de tre eksisterende renseanlæg
Separatkloakering – etablering af adskilte systemer til afledning og rensning af spildevand
og regnvand
Et nyt, centralt renseanlæg – flyttet til anden
placering udenfor byen
Rensning af regnvand på eksisterende anlæg
– kombineret med etablering af nyt anlæg til
rensning af spildevand udenfor byen

Screeningen af scenarierne indikerer at der samlet
set kan være fordele ved ny struktur for den samlede
spildevandsrensning i Odense, men de opstillede
scenarier giver ikke tilstrækkeligt grundlag for i givet
fald at kunne beslutte en sådan struktur.
Der er derfor behov for en mere detaljeret analyse
af fordele og ulemper ved forskellige nye strukturer
i forhold til teknik og økonomi samt de miljømæssige
og byplanmæssige forhold.
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4.5. Spildevandsslam
Ved rensningen af spildevandet i VandCenter Syd
produceres pt. årligt ca. 30.000 tons spildevandsslam.
Slammet stabiliseres i rådnetanke, hvor der produceres biogas, der anvendes til produktion af elektricitet
og varme. Efter afvanding af slammet, sam-komposteres det med have- og parkaffald og snittet halm
i åbne miler på Odense Nord Miljøcenter, der ejes af
Odense Renovation A/S.
Ved komposteringen sker der en reduktion af indholdet af miljøfremmede stoffer og en vis hygiejnisering.
Slutproduktet er let at håndtere, lagre og sprede, og
opfylder kvalitetskravene for anvendelse i jordbruget.
Et af hovedmålene både i den nuværende strategi
2006-2010 og i den kommende strategi 2010-2014 er
at minimere slamproduktionen på renseanlæggene.
På Ejby Mølle renseanlæg er der i denne forbindelse
gennemført gennemgribende renovering og effektivisering af hele rådnetanksystemet og i 2009/2010
etableres et nyt slamafvandingsanlæg. Herudover
ses der på metoder til yderligere behandling af det
biologiske overskudsslam før det tilføres rådnetankene.
Endelig undersøges det, om hele slambehandlingen
for alle tre renseanlæg med fordel kan centraliseres
på Ejby Mølle renseanlæg ved at overpumpe overskudsslammet fra Nordvest og Nordøst renseanlæg
hertil. Det vurderes umiddelbart, at der er gode muligheder for at reducere driftsomkostningerne ved
en centralisering. Det anslås, at det herved vil være
muligt at reducere slammængden i 2013 til ca. 19.000
tons med et tørstofindhold på 33 %.
Aftalen med Odense Renovation A/S om kompostering udløber 2010-11. Samtidig har slammets/kompostens anvendelse i jordbruget fra tid til anden har været kritiseret for at indebære en risiko for forurening
af grundvandet. På denne baggrund er det relevant
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vurdere alternative metoder til disponering inden aftalen skal genforhandles.
Dette gælder selvom kvaliteten af komposten aldrig
har været bedre og ligeså afsætningen.
En fremtidig alternativ disponering af slammet vil
kunne gå i retning af en mere kommerciel udnyttelse som ressource dels i form af energiudnyttelse
ved forbrænding, dels som et muligt råmateriale for
plastproduktion eller som kilde til udvinding af fosfor
og evt. andre råstoffer.
VandCenter Syd vil sammen med de øvrige spildevandsforsyninger på Fyn og nærmeste omegn vurdere de relevante alternative muligheder for en fælles
disponering af slammet med henblik på at opnå stordriftsfordele. De forskellige metoders påvirkning af
miljøet vil blive vurderet gennem livscyklusanalyser.

4.6. Investeringspraksis
VandCenter Syd gennemfører en række store og mindre investeringer. Investeringerne kan have flere formål: Udbygning af systemet, forbedring af serviceniveauet, reduktion af miljøbelastning, vedligeholdelse
af det fysiske anlægs værdi, eller en kombination af
flere af de nævnte formål.
Valg af tekniske løsninger foretages med baggrund i
VandCenter Syds strategi og værdigrundlag. Følgende hensyn indgår:
Miljøeffekt – de fleste projekter har en direkte miljøpåvirkning. Der drages derfor omsorg for at
både eksterne og interne miljøforhold afdækkes inden projektet iværksættes. En positiv
miljøeffekt vil fremme en beslutning om at
gennemføre et projekt.
Service niveau – det er vort mål at yde en god service for vores brugere, og gerne mere end de
i nogle situationer forventer. Det betyder, at
serviceforbedringer vægtes tungt i vurderingen.

Effektiv drift – ved valg af løsninger tages der
vidstrakt hensyn til en langsigtet optimal drift
af vores anlæg. Kvalitet og driftsvenlige løsninger vægtes betydeligt.
Økonomi – vores projekter gennemføres under
kritisk hensyntagen til de økonomiske forhold,
således at vi får mest mulig værdi for vores investering.
Processen i forbindelse med udvælgelse af projekter,
projektgennemførelse og valg af samarbejdsform
med entreprenører tager udgangspunkt i en afdækning af alle relevante muligheder. På baggrund heraf
foretages et kvalificeret valg baseret på en specifik
vurdering af de aktuelle forhold for det enkelte projekt. Vurderingen gennemføres med baggrund i følgende:
•

•

•

Fordomsfrit valg mellem relevante teknologier og leverandører. VandCenter Syd ønsker
at anvende de mest optimale teknologier og
vil gerne samarbejde med alle aktører. Som
stor aktør på markedet har vi en forpligtelse
til at stimulere udviklingen af nye teknologier.
Derfor er vi positive overfor at anvende og afprøve nye teknologier.
Valg af teknologi og løsninger som giver mest
mulig fleksibilitet og robusthed. Vi kender
ikke fremtiden, men vi kan tilstræbe at være så
velforberedt som muligt. Eksempelvis dimensioneres afløbsprojekter hydraulisk, således
at der tages hensyn både til den forventede
fremtidige byudvikling, og til behovet for at
forøge systemets kapacitet.
Lokale forhold danner grundlag for vores valg.
En løsning, som er optimal i én sammenhæng,
er ikke nødvendigvis den rigtige alle steder.
Det betyder, at der ofte vil være forskel i valg
fra projekt til projekt. Det ser vi som en styrke.
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5. Ændrede rammebetingelser
5.1. Krav om større effektivitet

5.2. Strukturudvikling

Vandsektoren vil i de kommende år blive underlagt
krav om effektiviseringer som led i udmøntningen af
den politiske aftale om en mere effektiv vandsektor.
Lov om vandsektorens organisering og økonomiske
forhold træder i kraft 1. januar 2011. Den økonomiske
regulering vil blive baseret på et såkaldt prisloft, som
i praksis er et mål for de maksimalt tilladte indtægter
fra forsyningsvirksomheden. Hvor store effektiviseringskrav, der vil blive tale om, kan endnu ikke vurderes, men det må forventes at kravene i de første år vil
være relativt begrænsede for efterfølgende at stige.
Det vurderes, at de kommende effektiviseringskrav
primært vil rette sig mod driften, hvorimod investeringer som hovedregel forventes friholdt. Under alle
omstændigheder vil effektiviseringskravene, når reformen af vandsektoren er fuldt udmøntet, afhænge
af resultaterne af benchmarking.

Lovgivningen indeholder krav om at de kommunale
vand- og spildevandsforsyninger skal udskilles i selvstændige selskaber. Som konsekvens af selskabsgørelsen af de kommunale forsyninger og effektiviseringskravene kan der for den danske vandsektor forudses en bevægelse hen imod større enheder (stordrift). Forsyningerne i vandsektoren er ikke i direkte
konkurrence med hinanden på et marked, men som
led i en strukturudvikling vil der kunne være konkurrence mellem de større forsyninger om at etablere
samarbejder med eller overtage andre, mindre forsyninger.

Prisloftet skal give plads til at der kan fastsættes lokale miljø- og servicemål. Prisloftet fastsættes af
staten. Samtidig skal forsyningernes takster godkendes af kommunalbestyrelsen. Det vil derfor være
nødvendigt med en tæt dialog med de kommuner,
som VandCenter Syd forsyner, om hvilke service- og
miljømål, der skal være gældende og de økonomiske
konsekvenser heraf.
Som led i fastsættelsen af prisloftet vil der blive stillet krav om, at forsyningerne udarbejder en investeringsplan og et efterfølgende investeringsregnskab.
Investeringsplanen skal vise fremtidige planlagte
investeringer, og det efterfølgende investeringsregnskab skal vise om investeringerne er blevet foretaget.
Hvis de planlagte investeringer ikke foretages – og
forsyningen dermed har opkrævet for store midler
over taksterne – kan det medføre at prisloftet efterfølgende vil blive nedsat. Dette medfører således et
skærpet behov for styring med henblik på at sikre, at
de planlagte investeringer også rent faktisk gennemføres indenfor den fastsatte økonomi og tid.

VandCenter Syd vurderes at være godt rustet til
denne strukturudvikling, da selskabet var den første
kommunale forsyning som blev selskabsgjort. VandCenter Syd har allerede iværksat samarbejder med
flere andre forsyninger.

5.3. Den bæredygtige forsyning
I de kommende år vil der blive stillet stadig skærpede
krav og forventninger til virksomhedernes påvirkning
af det omgivende miljø. Det gælder selvsagt i forhold
til VandCenter Syds primære og direkte påvirkning
af vandmiljøet i kraft af indvinding af grundvand og
udledning af spildevand. Men også de sekundære påvirkninger vil være i fokus.
Det gælder energiforbruget, hvor det ifølge elsparefonden i gennemsnit vil være muligt at spare 25% i
vandsektoren. Dette kræver en løbende opmærksomhed på alle strømforbrugende processer i vandbehandlingen – pumper, kompressorer, affugtere
m.v., tilpasning af maskinel til det reelle behov og
indførelse af forbedret styrings- og overvågningssystemer med fokus på energiforbruget.
Forbrug af kemikalier bør reduceres hvor det er muligt af hensyn vandbehandlingen, og tilsvarende bør
kemikalieanvendelsen løbende vurderes med hen-
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blik på at erstatte mere problematiske kemikalier
med mindre problematiske.
Grønne indkøb indgår som et væsentligt element i
Odense Kommunes miljøpolitik. Der vil dels blive stillet miljøkrav baseret på et livscyklusperspektiv bl.a.
med krav om økologi, mindre energiforbrug, genanvendelse og emballageminimering, dels vil der blive
stillet krav til leverandørernes sociale ansvar, om etik
og fair trade. Som kommunalt ejet virksomhed har
VandCenter Syd en naturlig forpligtelse til at understøtte miljøpolitikken også i forhold til grønne indkøb.
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Bilag 1. Byudvikling i Odense – centrale trends frem mod 2030
Befolknings- og erhvervsudvikling
I henhold til kommuneplanen forventes en svagt stigende befolkningsudvikling for Odense. I 2015 forventes et indbyggertal på ca. 190.000 mod 185.000 i
2004. Forudsættes denne udvikling at fortsætte, kan
det anslås, at Odense vil have et befolkningstal på ca.
200.000 i 2030.
Erhvervsudviklingen går mod flere servicevirksomheder og færre produktionsvirksomheder. Dette kan
have både positive og negative konsekvenser for
spildevandsbehandlingen. Servicevirksomheder har
generelt et mindre indhold af problematiske stoffer i spildevandet. Omvendt bidrager spildevandet
fra især visse fødevarevirksomheder til en forbedret

rensning af spildevandet på rensningsanlæggene.
Den løbende udbygning af erhvervsarealer medfører
at regnvand fra stadig større arealer skal håndteres
enten i afløbssystemet eller lokalt. Samlet forventes
en svag forbedring af spildevandets kvalitet samtidig
med at mængden af spildevand fra erhvervsvirksomheder alt andet lige vil være stigende.

Byudvikling
I Odense Kommunes planstrategi og kommuneplan
vil der blive lagt vægt på flere boliger i den eksisterende by frem for nye boligudstykninger i byens periferi. Der kan peges på følgende større igangværende
og kommende projekter i Odense, som med en stor
sandsynlighed vil være realiseret i 2030:

Planområde

Anvendelse

Odense Havn

Blandet bolig, erhverv, service

216.000

SDU / OUH

Blandet erhverv/off. service

572.000

Roulund

Blandet bolig, erhverv, service

Fåborgvej

Boliger

30.000

Roesskovsvej

Boliger

6.000

Munkebjergvænget

Boliger og service

48.000

Gaza

Boliger og service

35.000

I.V.W. Plads

Service og erhverv

12.000

Musik- og Teaterhus

Etageareal

50.000 (220.000 i alt)

25.000

Slagterigrunden – ny bydel nord for Østre
Stationsvej

110.000

Tietgenbyen + øvrige erhvervsarealer

Erhverv, off. og privat service

200.000

Campus nord for banen

Blandet bolig, erhverv, service

20.000

Postterminalen

Blandet bolig, erhverv, service

50.000

Kongensgade nord

Bolig, service

IKEA

Butik

I alt

9.000
33.000

1416.000 etagemeter

Tabel 1.1: Byudviklingsområder i Odense.
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Især udbygningen af Odense Universitetshospital og
området omkring Syddansk Universitet vil medføre
en markant ændring af Odenses bystruktur.
Udover de ovenfor nævnte er Østerbro og
områderne med Dalum Papirfabrik og Tasso inde i
billedet som fremtidige byomdannelsesområder.
Hertil kommer forslag til en række nyudstykninger til
boliger som fremgår af følgende kort:

Figur 1.1: Fremtidige områder for byvækst, jf. Odense Kommunes Planstrategi.

Løbende udvidelse af byen
Den løbende udvidelse af byen - særligt i
yderområderne - medfører en øget afstrømning af
regnvand fra tage og befæstede arealer. Regnvandet
ønskes ofte tilledt til det eksisterende afløbssystem,
hvor kapaciteten allerede kan være opbrugt. I
yderområderne har afløbssystemet typisk ikke så
stor kapacitet, da systemet er dimensioneret til
forholdsvis få tilslutninger. Tilslutning af en større, ny
udstykning kan således i mange tilfælde betyde, at
systemet ikke lever op til den funktionspraksis der er
fastlagt i spildevandsplanen. Derudover foregår som
i alle andre byer en gradvis fortætning af byen og
dermed en forøgelse af de befæstede arealer.
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Bilag 2. Krav til udledning af spildevand
2.1 Vandrammedirektivet og Vandplanen
EU’s Vandrammedirektiv fastsætter en række konkrete miljømål for overfladevand og grundvand, som
medlemslandene skal opfylde inden for en fastsat
frist. Udgangspunktet er at vandområderne skal have
såkaldt ”god tilstand” med udgangen af 2015 og at
forringelser af vandområdernes tilstand skal forebygges.
Direktivets definition af miljømålet ”god tilstand” er
specielt for overfladevand til en vis grad åben for fortolkning, men det forventes at miljømålene i praksis
vil svare nogenlunde til den måde hvorpå den hidtidige EU-lovgivnings krav til ferske og marine vandområder er blevet udmøntet i de danske regionplaner.
Der kan derfor ikke forventes en generel skærpelse
af kravene til danske vandområder, men nyt og afgørende er det, at dansk lovgivning fremover vil kræve,
at myndighederne iværksætter de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af miljømålene. Hidtil har
der ikke været andre krav end planlovens blødt formulerede bestemmelse om at ”amtsråd og kommunalbestyrelser skal virke for gennemførelse af regionplanens retningslinjer” for bl.a. kvaliteten af vandløb,
søer og kystvande.
Hvor særlige forhold gør sig gældende og en række
betingelser er opfyldt, vil der være mulighed for enten at fastsætte mindre strenge miljømål eller at forlænge fristen for opfyldelse af målene, ligesom der
gælder særlige miljømål for kunstige vandområder
og vandområder hvor der er foretaget væsentlige fysiske ændringer.
Med henblik på at nå målene skal der udarbejdes
vandplaner, der sikrer sammenhæng i planlægningen inden for de enkelte vanddistrikter. Vandplanen skal som det væsentligste element fastsætte
miljømålene for de enkelte vandområder inden for
distriktet (overfladevand, grundvand og beskyttede

områder). Vandplanen skal også nærmere redegøre
for de forhold der eventuelt har ført til en lempelse af
miljømålene eller forlængelse af fristen for at opfylde
miljømålene ud over 2015.
I vandplanen skal der fastlægges bindende miljømål
for bl.a. Odense Å og Odense Fjord. Det forventes
ikke, at der den første vandplan vil blive stillet krav,
der vil medføre væsentlig skærpede udledningstilladelser i forhold til rensning af spildevandet. Det
er dog muligt at der vil blive stillet krav til reduktion
eller rensning af de regnbetingede udløb, jf. de allerede gældende vilkår i udledningstilladelselserne (se
nedenfor).
På længere sigt må det dog forventes at den næste
generation af vandplaner, som skal foreligge med
udgangen af 2015, vil kunne medføre skærpede krav.
Det gælder bl.a. i forhold til udledninger af hormonforstyrrende stoffer, samt de stoffer der er opført på
eller tilføjes til vandrammedirektivets liste over prioriterede stoffer.

2.2 Nuværende udledningskrav / udledningstilladelser
Udledningstilladelser
I henhold til VandCenter Syds udledningstilladelser
skal udledningen til recipienterne fra det fælleskloakerede system begrænses. Der er i udledningstilladelserne for henholdsvis Ejby Mølle og Nordøst og
Nordvest renseanlæg fastsat specifikke reduktionskrav for udledningen af vandmængder og organisk
stof fra overløbsbygværker i de fælleskloakerede
oplande. Udledning fra overløbsbygværkerne må i
henhold til udledningstilladelserne forekomme 5-15
gange om året.
For de separatkloakerede oplande er der fastsat krav
om etablering af bundfældningsbassiner med oliesandfang for alle væsentlige regnvandsudløb. Er det
ikke muligt at indplacere regnvandsbassiner i omgivelserne kan der alternativt etableres olieudskillere,
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der kan tilbageholde min. 95 % af olien.
Effekten af at etablere olieudskillere er imidlertid
tvivlsom, og det diskuteres derfor med Odense Kommune hvilke andre tiltag, der skal gennemføres for at
afhjælpe forureningen fra regnvandsudløbene. Der
er etableret et vådt bassin med filtre til vurdering af
mulighederne for rensning af regnvandet (life treasure).
Udledningstilladelserne vil skulle koordineres med
kravene i vandplanen.
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Bilag 3. Prioritering af indsatsen til udbygning af afløbssystemet.
3.1 Vurdering af stuvnings- og oversvømmelsesområder i Odense
I forbindelse med den overordnede planlægning er
foretaget en beregning af opstuvning i afløbssystemet og vurdering af områder hvor der terrænmæssigt vil kunne samles vand ved overfladisk afstrømning. Ud fra disse to undersøgelser søges et samlet
billede af hvilke områder, der er særlig udsat for oversvømmelse ved ekstrem regn.
Der er foretaget en kortlægning af områder med
størst risiko for oversvømmelse ud fra de landskabelige forhold ved hjælp af en højdemodel. Ud over

selve højdemodellen har Odense Kommune leveret
oplysning om broer og gangtunneller som siden er
indarbejdet i højdemodellen. Derudover er foretaget
beregning af oversvømmelsesområder langs Odense
Å. Resultatet af denne undersøgelse er et kort der angiver områder, hvor terrænforholdene kan medføre
risiko for at der ved ekstrem nedbør kan samles større
mængder vand. Der er ikke foretaget nogen vurdering af oversvømmelse som følge af højvande. Odense Kommune har tidligere foretaget denne vurdering
for Odense kanal.

Figur 3.1. Oversigt over områder i Odense hvor der er lavninger i terræn.
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For udvalgte områder er der mulighed for at foretage
en vurdering af den reelle risiko for oversvømmelse
ved inddragelse af en model for afløbssystemet. En
sådan analyse kan vise hvilke dele af et område, der
bliver oversvømmet med en given gentagelsesperiode. Figur 3.2 viser et beregningseksempel fra Nyborgvej.
Det ses at der vil kunne opstå en kritisk situation ved
Nyborgvej 22-24 og Palnatokesvej 46-47 allerede for
en gentagelsesperiode på 10 år uden sikkerhedsfaktor. I VandCenter Syds driftsdatabase meldes ikke om
vand på terræn, men en del sætninger af terrænet.

Figur 3.2. Beregnet risiko for oversvømmelse ved Nyborgvej. Risiko for oversvømmelse er angivet som en gentagelsesperiode. En
gentagelsesperiode på f.eks. 10 år angiver, at der i gennemsnit vil forekomme vand på terræn 1 gang i løbet af 10 år. Til venstre er
vist beregning uden sikkerhedsfaktor og til højre med sikkerhedsfaktor.
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Hvad angår opstuvning fra afløbssystemet er foretaget en beregning af stuvningsforholdene til kortlægning af hvor spildevandsplanens målsætninger er
opfyldt og ikke opfyldt samt til lokalisering af de mest
kritiske områder.

Beregningsresultat:
Resultatet af beregningen er plottet i forhold til målsætningen. Der er angivet hvorvidt det enkelte knudepunkt lever op til målsætningen opgjort således:
•

Beregningerne er gennemført med følgende forudsætninger:
•
•
•
•
•
•

Hydrologisk reduktionsfaktor 1,0
Ingen sikkerhedsfaktor
Nuværende forhold
Regndata fra måleren på Odense Vandværk
for perioden 1979-2007
Tømning af bassinerne foregår uden en samlet strategi

Det beregnede maksimale stuvningsniveau
skal være under terræn for en gentagelsesperiode på 10 år.
Det beregnede niveau for en 2 års hændelse
skal være mere end 1,5 m under terræn, ved
ledninger der ligger højere end 1,5 m under
terræn anvendes dog top af ledning.

Resultaterne af simuleringen er på figur 3.3. Sammen
med resultatet af simuleringen er vist registrerede
oversvømmelser i 2006, hvor der faldt flere meget

Figur 3.3. Oversigt over hvilke knudepunkter der henholdsvis opfylder og ikke opfylder spildevandsplanens målsætning.
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kraftige hændelser over Odense.
Det ses, at der er en rimelig overensstemmelse mellem registrerede og beregnede opstuvninger med
undtagelse af den opstrøms ende af Munkedammen,
hvor bassinledningen er taget i drift siden 2006, ved
Dr. Olgasvej - da Tarupledningen ikke var etableret i
2006 - og ved Lindevej, hvor Dalumprojektet betyder
væsentlig lavere stuvning. Syd for Tietgens Allé blev
observeret en del oversvømmelser på trods af at området ikke er voldsomt overbelastet ifølge beregningerne. Dette skyldes, at regnhændelserne i 2006 var
meget kraftige også i forhold til målsætningen.

vurdering af opstuvningen således at de hårdest belastede områder kan udpeges. Opstuvningen i hvert
opland vurderes efter følgende kriterier:

Af kortet ses, at meget store dele af byen ikke lever op
til spildevandsplanens målsætninger.

Disse tre opgørelser er summeret for hvert delopland
og deloplandene er derefter rangordnet ud fra summen. Det opland, der har den højeste sum , anses for
det hårdest ramte. Da de kritiske områder er meget
store, er de opdelt i underoplande.

3.2 Prioritering af indsatsen
Af hensyn til prioritering af indsatsen foretages en

•
•

•

Antal knudepunkter der ikke opfylder målsætningen
Antal knudepunkter hvor vandstanden over
terræn beregningsmæssigt er højere end 25
cm for T=10 år.
Antal knudepunkter hvor vand i kældre/top
af ledning forekommer for mere end 40 regnhændelser i beregningen.

Princippet er vist i tabellen nedenfor.

Delopland

Antal
knudepunkter,
hvor
målsætningen ikke
er opfyldt

Mere end 25 cm
vand på terræn for
T=10 år

Flere end 40
hændelser der
giver vand i kælder

45

17

14

A1

Sum

76

A2
Osv
…

Tabel 3.1. Princip for beregning belastning af oplande. Belastningen beregnes som et indeks, hvori indgår 1) antallet af
knudepunkter hvor spildevandsplanens målsætning for opstuvning ikke er opfyldt, 2) antal knudepunkter med vand på terræn
i større mængde og 3) antallet af knudepunkter med hyppig påvirkning af kældre.
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Deloplandene inddeles i 6 kategorier efter rangordningen af summen, og der er udarbejdet et kort, der
med forskellige farver angiver graden af problemer i
hvert område, se figur 3.4.
Oversigten udpeger F41 (centrum), F2 (østlig del af
Vinkælderrenden), F6 og F7 (vestlig del af Dalum), C2
(sydlig del af Stæremose) og J5 (Bolbro) som de hårdest belastede områder.

Af kortet ses desuden hvor der er i udledningstilladelsen er krav om tiltag og hvor driften har meldt om
problemer. Sammenholdes kortet med kortet over
lavninger i terræn dannes et grundlag for vurdering
af oversvømmelsesrisikoen i de enkelte områder
samt ved yderligere at foretage en sammenligning
med ledningernes tilstand kan indsatsen prioriteres.
Registreringen er ledningernes tilstand er imidlertid
ikke til rådighed på digitalform og der er derfor ikke
gennemført den sidste analyse.

I forhold til spildevandsplanen er området ved Langelinie højt prioriteret på grund af hyppige overløb
og dårlig tilstand af ledningen.
Oversigt
MCO

"

Driftens prioritering
Driftens prioritering 2

Oplande
res2_GIS.RANG
1-5
5 - 10
10 - 15
15 - 30
30 - 45
45 - 98

Oplande
res2_GIS.RANG
6.00000
6.00001 - 10.00000
10.00001 - 15.00000
15.00001 - 30.00000
30.00001 - 45.00000
45.00001 - 99.00000

Figur 3.4. Oversigt over hvilke oplande, der er hårdest belastet, samt hvor der er krav om tiltag jf. udledningstilladelserne og hvor
driften finder problemer.
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Et forslag til prioritering ud fra det samlede kendskab
kunne være Langelinie, Bolbro (incl. idrætsparken),
Grønnegyden-Slettensvej, Skibhuskvarteret, Næsby,
etape 2 i Dalum. Området i centrum er udeladt i første omgang da der foregår mange tiltag i og omkring
området og den endelige belastning derfor ikke
kendes tilstrækkelig godt. Den endelige prioritering
af indsatsen vil skulle fastlægges i forbindelse med
VandCenter Syds strategiplaner og Odense Kommunes spildevandsplaner.
I forhold til de funktionskrav, der defineres i Spildevandskomiteens skrift nr. 27, og hvor der introduceres
sikkerhedsfaktor ved udbygninger, viser beregningerne, at stort set enhver udbygning giver anledning
til at systemet ikke opfylder skriftets anbefaling for
hyppighed for vand på terræn. I forhold til oversvømmelse af kældre benyttes den samme sikkerhedsfaktor. Der er derfor tilsvarende problemer med at opfylde dette kriterium.
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Bilag 4. Metoder til håndtering af regn
Der foreligger en række forskellige muligheder for
håndtering af regn, som beskrevet i nedenstående
tabel.

Tiltag

Funktion

Separatkloakering

Separering er effektivt i forhold til at reducere belastningen på det eksisterende system, men
kræver ud over anlæggelse af et parallelt system også tiltag på privat grund. Metoden har
været anvendt i industriområder med store grunde. F.eks. Hestehaven. Skal metoden anvendes
i eksisterende boligområder kræves politisk opbakning for at pålægge grundejerne en større
udgift til den private del af tiltaget.

Nedsivning

Det vil i nogle områder være muligt at løse problemerne helt eller delvist ved nedsivning.
Tiltaget vurderes ved udstykninger og ved større byomdannelser. For eksisterende bebyggelser
kræves enighed mellem grundejer og kommune om udtræden af kloakfællesskabet. OV har
udarbejdet et kort, der angiver, hvor det kan være relevant i forhold til grundvandsforhold,
drikkevandsinteresser og forurenet grundvand. Det forventes ikke, at dette tiltag alene kan løse
afvandingen i tætte byområder.

Landskabsbaseret afvanding

Indretning af byrum med hensyntagen til regnvandet. Etablering af grønne tage, wadier, bede
med planter der optager meget vand, nedsivning. Disse løsninger vurderes nærmere i perioden
frem til 2030, men det skønnes at der på nuværende tidspunkt mangler viden og konkrete
udformninger samt hensyn til øvrige forhold. OV etablerer nu et grønt tag på en bygning på Ejby
Mølle og en faskine på Risingsvej med henblik på afprøvning. Disse metoder har været diskuteret
i forbindelse med ændret anvendelse af slagterigrunden.

Inddragelse af områder til
opsamling af regnvand

I visse tilfælde kan det blive nødvendigt at inddrage områder til opsamling af regnvand, f.eks. ved
opkøb af ejendomme som på Ejersmindevej. Dette tiltag kan ligeledes komme i spil i forbindelse
med håndtering af ekstrem regn og en vurdering af hvilke områder der ønskes oversvømmet, når
oversvømmelse er uundgåelig. Til at imødegå udfordringerne i forbindelse med ekstremregn er
udarbejdet et kort over hvor i byen vandet vil kunne samle sig.

Rensning af separat afledt
regnvand

Rensning af separatafledt regnvand inden det ledes til recipient. Der findes forskellige
teknologier som er mere eller mindre afprøvet. OV har etableret et anlæg ved Hvidkærmosen til
rensning af regnvand. Det påtænkes om muligt at etablere et bassin med permanent vandspejl
bag den tidligere amtsgård samt ved Åsumvej.

Tunnelledning

Etablering af store ledninger til transport af vand ud af områder. Meget effektivt, men dyr løsning.
F.eks. havneledningen og Dalum.

Bassiner

Generelt vælges det ikke at benytte bassiner til reduktion af opstuvning. Bassinerne vil i givet fald
skulle være uforholdsmæssigt store. M.P. Allerupsvej.

Pumpestationer

Etablering af store pumpestationer til at flytte vandet ud af belastede områder. Meget effektiv,
men kræver lange trykledninger. Eksempelvis forventes denne løsning etableret i NØ oplandet
(idrætsparken).

Tabel 4.1: Oversigt over metoder til håndtering af regn.
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Det vil ikke være hensigtsmæssigt at basere en strategi for håndtering af regn på kun én eller et mindre
antal af ovenstående løsningsmuligheder. Det er de
konkrete omstændigheder som vil være afgørende
for hvilke metoder, der skal anvendes. Inden hvert
større projekt foretages derfor en overordnet vurdering af mulighederne med henblik på at finde optimale løsning. Ved vurderingen skal inddrages faktorer som miljøforhold, hydraulisk funktion, driftsforhold efter etablering, anlægsforhold, økonomi samt
om løsningen er fleksibel i forhold til en yderligere
udbygning af systemet.
For nykloakerede områder er der mulighed for at
bringe mange forskellige metoder i anvendelse, da
håndteringen af regnvand kan tænkes ind i byggeog anlægsprojekter fra starten.
I forbindelse med nykloakering overvejes altid muligheden for nedsivning. Til nærmere vurdering af
mulighederne for nedsivning udarbejdes kort, der
viser i hvilke områder af byen, det er muligt at nedsive set i relation til grundvandsstand, drikkevandsinteresser og forurenede grunde. VandCenter Syd er
desuden ved at undersøge mulighederne for nedsivning på lerjordsarealer. Nedsivning af regnvand
er tidligere ofte blevet afvist begrundet med lerjord
og høj grundvandsstand. Dette er korrekt i mange
tilfælde, men da der er lavere grundvandsstand om
sommeren og dermed mulighed for at kombinere
en løsning med nedsivning med mere traditionelle
afløbstekniske tiltag, undersøges det nu nærmere
om nedsivning i højere grad kan anvendes også på
lerjordsarealer.
Er nedsivning ikke mulig eller uforholdsmæssig
dyr overvejes separat afledning af regnvand, hvor
regnvandet efter behov renses inden udledning. Er
det ikke muligt umiddelbart at udlede til recipient,
etableres nykloakerede områder under alle omstændigheder med separatkloakering, også selvom
regnvandet ender i fællessystemet. En sådan opde-
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ling giver større flexibilitet i forhold til fremtidige
løsninger baseret på separat udledning og rensning
af regnvand. Det overvejes i hvert tilfælde, hvorvidt
systemet blot skal deles i spildevand og regnvand
eller i flere fraktioner, hvor f.eks. også vejvand håndteres separat.
For allerede kloakerede områder skal det så vidt
muligt søges at reducere den tilledte regnvandsmængde gennem tilsvarende metoder som for
nykloakerede områder. Men herudover vil det også
være nødvendigt at anvende mere traditionelle metoder baseret på bassinledninger, pumpeløsninger
m.v., da det ikke i alle tilfælde vil være muligt at finde
den nødvendige plads til at regnvandet kan håndteres lokalt.
Tilslutning af industrier til afløbssystemet foregår
efter aftale med Odense Kommune, idet det er
Odense Kommune, der er myndighed og skal give
tilladelsen. I tilladelsen stilles krav til indholdet af
miljøfremmede stoffer, mens der normalt ikke er sat
krav til spildevandsmængden. VandCenter Syd vil
fremover gøres en indsats for at vurdere tilledningens størrelse i forhold til afløbssystemets kapacitet
med henblik på i højere grad at kunne i gå i dialog
med Odense Kommune om konsekvenserne ved
tilslutning af større industriarealer inden tilslutningstilladelsen medddeles.

Bilag 5. Landskabsbaseret afvanding af byen
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Bilag 6. Klima og byudvikling som drivkraft for innovation i Odense
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Fra nummer 14 til nummer 3 inden 2017
En 14. plads i velstand er ikke tilfredsstillende. Derfor
skal den position ifølge Odenses Erhvervs- og Vækst
politik ændres til mindst en 3. plads inden 2017.
For at rykke Odense op i ”vækstregionernes super
liga” skal der tiltrækkes mindst 5000 højtuddannede,
og innovationen skal blomstre på alle fronter. De
fælles værdier, man i Odense satser på kan bære
ændringen igennem, er

Det Gode Liv
Leg og Læring
Bæredygtighed

2
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Klimatilpasning + bæredygtig byudvikling
= drivkraft for innovation
Tilpasningen af byen til et ændret klima kan ud
formes, så indsatsen styrker de fælles værdier og
dermed bidrage til at 3. pladsen nås. Forudsætningen
er, at der tænkes progressivt omkring alle investe
ringer, ikke mindst investeringerne i byens kloakker,
der nok er den infrastruktur, der rammest hårdest
af de varslede klimaændringer. I dag går de fleste
af de ca. 100 millioner kr., som årligt investeres i
at opgradere Odenses kloaksystemer til et ændret
nedbørsmønster, primært til beton, rør og pumper.
Dyre og traditionelle løsninger bør suppleres – og
nogle fremadrettet erstattes – af mere decentrale og
klimarobuste afvandingsløsninger, der samtidig kan
bidrage til at realisere andre af byens visioner. Som
for eksempel attraktive nærmiljøer, udviklende legeog undervisningsfaciliteter, rare og imødekommende
byrum, trygge trafiksystemer, en stærk branding af
virksomheder, bæredygtig omgang med ressourcerne,
osv. Afvandingsløsninger, som opland efter opland
arbejder målrettet for at gøre byens visioner til virkelighed.

Kloakkerne har allerede i dag massive problemer med
at kapere de store regnskyl. Med stigende nedbørsintensitet forværres situationen.

Læs landskabet ….
I stedet for at al regnen sendes i fælleskloakken sam
men med det sorte spildevand, kan en andel tilbage
holdes tæt på det tag eller den vej det strømmer af
fra. Byens landskab kan bruges: Rabatter, plæner,
parker, de mange restarealer, hele det store jordvolumen under byen, terrænets former. På den måde
efterlignes det naturlige hydrologiske kredsløb. Det
vand, der ikke umiddelbart kan nedsives, kan tilbage
holdes i faskiner under jorden, eller i søer og enge på
overfladen. I tilfælde af den helt store regnhændelse,
”monsterregnen”, skal det sikres, at vandet oversvøm
mer et nærliggende græsareal, en parkeringsplads,
eller en anden overflade, der tåler vandet bedre end
Fru Hansens kælder.

I Toftanäs ved Malmö håndteres vand fra 200 ha industriområde i en park i et beboelseskvarter ved siden af.
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Find win-win potentialerne
Odenses centrale kloakopland leder regn og
spildevand til Ejby Mølle Renseanlæg, der er det
ældste og største af byens i alt 3 renseanlæg. Oplandet til Ejby Mølle består af 59 del-oplande. I
omtrent halvdelen plages befolkningen af problemer
med kloakoverløb, og afvandingskapaciteten skal
øges markant. Principielt kan valget stå mellem føl
gende:
• En konventionel løsning, hvor ledningen fra delom
-

rådet ud til hovedledningen, der løber til rensean
lægget, gøres større. I stedet for en ledning med
diameter 1000 mm placeres en ledning med diam
eter 1500 mm, f.eks.
• En landskabsbaseret løsning, hvor det nødvendige

antal tagflader, pladser og veje afkobles, og vandet i stedet håndteres i det lokale landskab. Typisk
vil der være behov for at afkoble 40-50 % af de
afstrømningsgivende flader, for at problemerne
med overløb under kraftig regn er løst.
I praksis vil en kombination af løsninger være det
sandsynlige.

Økonomisk gevinst
En traditionel løsning koster ifølge Odense Vand
selskab typisk 100-200 millioner kr. per delopland.
Udgifter til at etablere faskiner, der kunne være et
eksempel på en afkoblingsløsning, er af Miljøsty
relsen skønnet til ca. 30.000 kr pr. enfamiliehus, når
det udføres af professionelle. For 15 millioner kro
ner kan vandet fra 500 villaer dermed kobles fra,
hvilket i mange tilfælde vil være tilstrækkeligt for at
opstuvning i kloakkerne i et delopland undgås. Disse
økonomiske skøn indikerer et betydeligt besparelses
potentiale. Selv i områder hvor løsningen ikke alene
kan baseres på simple faskiner, f.eks. på grund af
ringe infiltrationskapacitet i jordbunden, vil der være
rigelig plads i budgettet til at udvikle alternativer. For
eksempel at lede vandet til egnede nedsivningsom
råder eller at bearbejde terrænet, så der kan skabes
forsinkelse, indtil vandet siver væk eller kan ledes
til kloakken. Supplerende løsninger, der stadig kan
repræsentere en væsentlig besparelse sammenlignet
med traditionel kloakering. Udover besparelser og
mere robuste løsninger kan der scores ekstragevinster
på en række andre områder.

”Regnbede” er bede optimeret til at nedsive og tilbage
holde regn fra nabo-befæstelser. De udgør samtidig et
særligt element i haven. Måske med stauder, måske med
rhododendron, blåbær eller pil – blot arterne trives på
fugtig bund.
4
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Attraktive nærmiljøer
Nogle af byens boligområder fremstår nedslidte og
lidet attraktive. Når afvandingskapaciteten i et sådan område skal øges, kan der opnås en merværdi
af at satse på landskabsbaserede løsninger frem for
udbygning af de konventionelle kloakker. Et område
med boligblokke, parkeringsarealer og store grønne
plæner er ofte yderst velegnet til at rumme ned
sivnings- og forsinkelseselementer, og kan samtidig
vinde omkring image og livskvalitet. Ved at placere
en andel af elementerne direkte i terrænet, kan de
indgå som rygrad i et nyt landskab, hvor beboernes,
naboers og gæsters behov tilgodeses, f.eks. udendørs
opholdsrum, sammenhængende stiforløb og smukke
omgivelser. Dermed kan ressourcestærke familier bed
re fastholdes, og den positive dialog baner vejen for
at området kan udnyttes massivt til nedsivning, f.eks.
via underjordiske faskiner.

Aktive handelscentre
Renovering af parkeringspladser, torve og veje, med
det formål at nedslidte og halvdøde butiksområder
vækkes til live og tiltrækker handlende, kan oplagt
koordineres med tilvejebringelse af større afvand
ingskapacitet i oplandet. Inden den ny belægning
rulles ud placeres et passende antal faskiner, og nye
plante-bede anlægges så de samtidig fungerer som
nedsivnings-, forsinkelses- og renseenheder. Parker
ingspladsen udformes så den også kan fange mon
sterregnen. Et sådan ydre løft, til gavn for de lokale
beboere og handlende, kan bane vejen for, at den
nødvendige ekstra afvandingskapacitet i det samlede
opland kan opnås.

Afkobling af tag- og pladsvand fra etageejendomme
aflaster kloakken betydeligt, og store græsarealer gør
det ofte simpelt at gå til. I Augustenborg ved Malmö
er afvandingen koblet til en egentlig landskabelig
bearbejdning, der har øget områdets attraktionsværdi
markant.

Stærke blå og grønne strukturer
Odense er en grøn by og Odense Å udgør sammen
med byens andre blå og grønne elementer en fantas
tisk ressource. Alligevel har beboerne, børnehaver og
andre institutioner i mange af deloplandene til Ejby
Mølle Renseanlæg langt til et større grønt område,
2 lokalpark og 110 m 2
og byens målsætning om 55 m
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Leg og læring kan kobles til afvandingsløsninger.f- A
strømmende vand fra institutionen ledes til et nedsiv
ningsområde, der forsynes med et udendørs labora
torium, en forhindringsbane, en mangrove eller andet,
der kan øge stedets kvaliteter og funktioner.

Vejchikaner og andre hastighedsregulerende foranstaltninger kan udformes, så de samtidig tilbageholder
og nedsiver vand fra veje. En sidegevinst kan være en
forskønnelse af gaderummet.

6
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kvarterpark pr. husstand opfyldes ikke. Når et sådan
område skal have øget afvandingskapaciteten, kan
der derfor slås to fluer med et smæk ved at vælge
landskabsbaserede metoder. Regnvandsløsningen
kan bruges til at kæde flere mindre grønne arealer
sammen og forstærke områdernes karakter, tilgænge
lighed og brugsværdi. Zoomes der ind på et luftfoto
af området, viser der sig typisk mange muligheder:
eksisterende offentlige anlæg, gang- og cykelstier,
grønne områder ved institutioner og boligforeninger,
osv., der kan bindes sammen og samtidig bidrage til
afvandingsopgaven. Ved at træffe beslutningerne
i samarbejde med lokale aktører, f.eks. beboerforeninger, ejendomsselskaber, skolelærere og institu
tionspersonale, sikres at tiltagene tilpasses de lokale
behov og ønsker, og der kan samtidig skabes en
positiv holdning til de nødvendige hensyn til afvand
ingsopgaven.

Trygge og smukke veje
Kloakken er vejens usynlige tvilling. Kloakker føres
frem i vej-tracéer, og vejene selv bidrager via vejbrønde med vand til kloakken. Disse forhold kan ud
nyttes innovativt. Hvorfor ikke udforme vejchikaner og
andre hastighedsregulerende foranstaltninger, så de
samtidig tilbageholder og nedsiver vandet fra vejene?
Dermed kan vejens andel af problemvandet i kloak
ken elimineres. En mere omfattende udnyttelse af
vejarealet til at løse kapacitetsproblemerne er mulig,
hvor vejudlægget er stort i forhold til vejens trafik
belastning. Ved at omforme rabatter og evt. også
cykelstier, fortove og kørebane kan mulighederne for
nedsivning og tilbageholdelse optimeres. I nedslidte
eller på anden vis mindre attraktive områder kan en
sådan omformning samtidig udgøre hovedpulsen i et
egentligt kvarterløft. I andre sammenhænge kan side
gevinsten være et mere trygt og smukt vejforløb.
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Bilag 7. Scenarier for renseanlæg
Baggrund:

•

I nærværende notat opstilles en række mulige scenarier for spildevandsbehandlingen i Odense i år
2030. De opstillede scenarier søger dels at afdække
mulige udbygninger af det eksisterende system, dels
vurdere mulige tiltag der vil sikre at den samlede spildevandsbehandling kan tilfredsstille de krav, der vil
være også efter 2030.
•
Den eksisterende spildevandsbehandling sker i et
komplekst system som opsamler spildevandet i dels
separatkloakerede områder, dels i fælleskloakerede
områder. De fælleskloakerede områder findes generelt mest i de ældre og mere fortættede dele af byen,
mens de separat kloakerede områder er i nyere bebyggelser og typiske placeret i randområderne.
Odense har i dag tre renseanlæg med hvert sit opland – de tre anlæg er af forskellig størrelse, men med
nogenlunde ensartet opbygning. Renseanlæggene
er velfungerende og overholder alle stillede udlederkrav med stor margin.
Spildevandet kan overordnet opdeles i en række hovedtyper:
•

•

Spildevand fra husholdninger – indeholder
en lang række forskellige forureningskomponenter, som generelt kan behandles tilfredsstillende på renseanlæg. Betalingen for denne
behandling sker via vandafledningsafgiften.
Spildevand fra industrier – indeholder ligeledes en lang række forskellige forureningskomponenter, men spildevandet kan ikke altid behandles tilfredsstillende på renseanlæg. Det
er typisk meget høje koncentrationer af helt
specifikke forureningskomponenter, som kan
volde problemer på renseanlæg. Reguleringen af dette spildevand sker ved udledningstilladelser samt betaling via vandafledningsafgift eller ved særbidrag. Der opkræves ikke
særbidrag i Odense.

Spildevand fra fælleskloakerede oplande. Fra
disse oplande udledes vand, som er en sammenblanding mellem ”normalt” spildevand
og regnvand. Der opkræves betaling for afledning og behandling af spildevandet, mens
transport og behandling af regnvand (og
drænvand etc.) ikke i samme grad er reguleret,
hverken økonomisk eller på anden måde.
Spildevand fra separatkloakerede oplande.
I disse oplande afledes spildevand og regnvand i hvert sit separate system. Tilledningen
af spildevandet er reguleret og behandlingen bliver finansieret ved direkte betaling.
Derimod er behandlingen og håndteringen af
regnvand ikke direkte finansieret

De forskellige scenarier vil blive kort beskrevet og
fordele og ulemper ved de enkelte løsninger vil blive
søgt anført. Der søges ligeledes opstillet overordnede økonomiske betragtninger i relation til de enkelte
scenarier.

Forventelige krav til renseanlæg og kloaksystem
Som anført ovenfor har renseanlæggene indtil nu
fokuseret på fjernelse af organisk materiale samt næringssalte fra spildevandet. Disse forureningskomponenter er af yderste vigtighed i relation til de massive
forureningsproblemer, der var fremherskende tidligere. Det vil selvsagt også i fremtiden være nødvendigt at indrette renseanlæggene til fjernelse af disse
dele.
Herudover er der en række tendenser, som vil gøre
sig gældende i de kommende år:
•

Det er muligt, at der på europæisk plan vil blive stillet krav om udfasning af fosforbaserede
vaskemidler. Dette vil medføre krav til ændret/reduceret rensning af spildevandet (med
evt. krav om rensning for erstatningsstofferne
for fosfor) samt åbne mulighed for, at de dele

VandCenter Syd - Odense Strategi 2030 57

af renseanlæggene, som i dag anvendes til
fosforfjernelse, kan anvendes til andre renseprocesser.
•

Der er i de senere år kommet en øget fokus
på de miljøpåvirkninger, der opstår som følge
af udledning af miljøfremmede stoffer, herunder ikke mindst hormonforstyrrende stoffer.
Tilsvarende er der også kommet fokus på de
hygiejniske forhold, herunder specielt mulighederne for at kunne benytte de recipienter,
hvor det rensede spildevand udledes, til rekreative formål.

•

De renseteknologier, der i dag er udbredt, tager kun i begrænset omfang hensyn til energiforbruget. Der må forventes væsentlig øget
fokus på nedbringelse af energiforbruget i
forbindelse med indførelse af nye teknologier.

•

Renseanlæggene belaster i dag det nære miljø med lugt og i mindre omfang med støj og
muligvis aerosoler. Det må forventes, at der i
fremtiden vil komme krav om reduktion eller
eliminering af disse belastninger.

Der er allerede gennemført meget væsentlige vandbesparelser i husholdninger og erhverv, og potentialet for yderligere vandbesparelser er derfor begrænset. I forhold til den hydrauliske belastning af spildevandsanlæggene må det derfor forventes, at der kun
vil være en marginal reduktion af tørvejrsvandmængderne.
I forhold til regnbelastningen af anlæggene må det
forventes, at der i en række dele af byen indføres foranstaltninger som sikrer, at regnvandet kan opsamles
eller behandles lokalt. Klimaforandringer forventes,
at medføre meget mere intense regnhændelser, som
vil skabe yderligere problemer.
Ansvaret for bortledning og eventuel behandling af
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regnvand er i dag ikke helt klart. VandCenter Syd er
forpligtet til at bortlede en vis mængde, og i de situationer, hvor disse mængder overskrides, bortfalder
VandCenter Syds formelle ansvar. Men der er forventning om, at VandCenter Syd også sikrer, at der kan
bortledes og behandles større regnvandsmængder.
På den baggrund er det derfor nødvendigt også at
planlægge for bortledning og eventuel behandling
af de forøgede regnmængder, der måtte komme.
Der er ikke i dag fastsat lovkrav, som tilskynder borgerne til selv at håndtere det regnvand, som afledes
fra egen grund. I modsætning til afledning af spildevand er bortledning af regnvand er ikke økonomisk
reguleret ud over reglerne for betaling ved tilslutning
eller udtræden. Som led i indsatsen for klimatilpasning må det forventes. at der med tiden vil blive indført regler, hvor der skabes en direkte sammenhæng
mellem den afledte mængde regnvand og betalingen.

Scenario 1 Renovering og opdatering af de
tre eksisterende renseanlæg
Odense betjenes i dag af tre centrale renseanlæg:
Ejby Mølle, Nordvest anlægget og Nordøst anlægget.
Hovedanlægget, Ejby Mølle renseanlæg, er placeret
umiddelbart øst for den centrale del af Odense by.
Anlægget betjener en meget stor del af Odense. Anlægget har en kapacitet, der svarer til ca. 375.000 PE
(person ækvivalenter).
Nordvest anlægget modtager spildevand fra et opland i den nordvestlige del af byen. Anlægget har en
kapacitet på ca. 75.000 PE. Både Nordvest anlægget
og Ejby Mølle er placeret i bymæssig bebyggelse, og
placeringerne er ikke optimale i relation til naboer og
de omkringliggende områder.
For alle tre anlæg gælder, at de modtager både husholdningsspildevand, industrielt spildevand og regnvand. Anlæggene er grundlæggende ens opbygget
til behandling af spildevand i en begrænset mængde og er generelt ikke tilpasset behandling af store
mængder regnvand.
Det vil på sigt være nødvendigt at gennemføre betydelige renoveringer af de tre anlæg. Anlæggenes
bynære placering kan komme til at betyde krav om
overdækning af større eller mindre dele af anlæggene.

Fordele:
Alle ledninger fører i dag til disse anlæg
Anlæggene kan gradvis udbygges
Ingen/lille afskrivning af anlægsdele

Renseanlæggenes kapacitet forventes at være tilstrækkelig, forudsat der ikke kommer væsentlige
industrielle spildevandsudledere. Den stigende intensitet af regnvand forventes at kræve betydelige
ombygninger på anlæggene.
Den teknologi, der benyttes på renseanlæggene er
ikke nødvendigvis optimal i relation til energi optimering. Det kan på den baggrund være nødvendigt
at foretage meget vidstrakte tiltag på anlæggene,
hvis der skal ske en væsentlig reduktion i energiforbruget.
Det må ligeledes forventes, at der kan komme krav
om yderligere renseforanstaltninger samt krav om
hygiejnisering af spildevandet inden det udledes.

Økonomi:
I dag foretages løbende investeringer på anlæggene
på mellem 25 og 35 mio. kr. pr. år. Dette beløb må
forventes at stige markant, hvis dette scenario anvendes. Desuden må der fortsat forventes relativt høje
energiomkostninger, selvom anlæggene selvsagt
kan energioptimeres i forhold til dagens situation.

Ulemper:
Behandling af store mængder spildevand i byen
med deraf følgende nabogener.
Ikke energieffektive anlæg
Anlæggene er ikke velegnede til at behandle store
mængder tyndt spildevand (under regn)
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Scenario 2 - Separatkloakering – spildevand – og ikke ansvar for regn
En meget stor del af oplandene til de tre anlæg er i
dag fælleskloakerede, hvilket betyder, at der under
regn tilledes meget massive vandmængder til anlæggene. Dette forringer rensningen og stiller krav om
en stor hydraulisk kapacitet på renseanlæggene.
Det vil være muligt at foretage en omlægning af meget store dele af spildevandssystemet med henblik
på at etablere et fuldt separeret system. Det vil dog
være meget omkostningstungt at foretage en separering af alt spildevandet, og det må forventes, at implementeringen vil strække sig over en meget lang
periode (40 – 80 år).
Som anført under det tidligere scenario vil det stadig
være nødvendigt, at der foretages betydelige renoverings og fornyelsesarbejder på de eksisterende
anlæg. Den lange implementeringsperiode for etablering af et separat system sammenholdt med mulige
skærpede udlederkrav kan medføre, at der vil skulle
foretages investeringer på renseanlæggene, som
ikke nødvendigvis understøtter den overordnede
strategi om separering.
Under den nuværende regulering er det forsyningen,
der har ansvaret for håndtering af det regnvand der

Fordele:
Billigere drift af renseanlæg
Mindre ansvar for VandCenter Syd (forudsat
lovændringer som pålægger grundejerne et større
ansvar for regnvand)
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tilledes regnvandsledninger. En separatkloakering vil
derfor ikke nødvendigvis medføre færre omkostninger. Kun i det omfang grundejerne udtræder af forsyningen for så vidt angår regnvand (og f.eks. etablerer
nedsivning), eller der indføres ny lovgivning, som pålægger grundejeren et større ansvar for håndtering af
regnvandet (evt. gennem ændrede betalingsregler),
vil det kunne medføre reducerede omkostninger for
forsyningen.
På den ene side vil separatkloakering gøre det muligt at forbedre og billiggøre rensningen af det koncentrerede spildevand der ledes til de nuværende
renseanlæg. På den anden side vil separatkloakering
- og den deraf følgende udledning af større mængder regnvand uden om de eksisterende renseanlæg
- kunne betyde øget fokus på regnvandets indhold
af forurenende stoffer, hvilket kan betyde øgede udgifter til etablering og drift af anlæg til rensning af
regnvand.

Økonomi:
Der skal foretages løbende investeringer på anlæggene på mellem 25 og 35 mio. kr. pr. år. Derudover
vil det være nødvendigt at foretage massive investeringer i spildevandssystemet i størrelsesordenen 100
mio. kr. årligt de næste 40 - 80 år.

Ulemper:
Forringet rensning af regnvand og dermed risiko for
forringet af kvalitet af recipienterne
Forringet serviceniveau
Risiko for stor ”fejl” investering
Evt. større udgifter til rensning af regnvand

Scenario 3 - Et nyt, centralt renseanlæg –
flyttet til anden placering
Det kan på sigt blive nødvendigt at foretage meget
betydelige ombygninger af specielt de to store renseanlæg (Ejby Mølle og Nord Vest), dels som følge
af mulige skærpede krav til rensning for miljøfremmede stoffer, dels fordi begge anlæg er bygget
meget tæt på beboelsesområder. Dette kan betyde,
at der vil blive stillet skærpede krav til reduktion af
gener fra disse anlæg. Samtidig beslaglægger de
nuværende renseanlæg arealer, som er attraktivt
beliggende, og som kunne være interessante i et
byudviklingsperspektiv
Det vil være muligt at etablere et nyt anlæg til behandling af den samlede mængde spildevand og
slam fra hele Odense, og eventuelt øvrige byer tæt
på Odense. Et nyt centralt behandlingsanlæg bør
placeres i et område, hvor der ikke påtænkes opført
beboelse, og hvor recipienten er robust nok til at
modtage belastningen fra anlægget. En umiddelbar
placering kunne være i områderne nord for Odense,
enten mod Kerteminde eller mod Otterup. Det vil
være nødvendigt at etablere meget store pumpesta-

Fordele:
Samlet og top moderne anlæg
Lavt forbrug af mandskab og resurser
Relativ lille energi forbrug
Ingen nabogener

tioner, der kan lede spildevandet fra byen til det nye
anlæg. Disse pumpestationer, som fylder betydeligt
mindre end de nuværende renseanlæg, vil oplagt
kunne placeres, hvor de eksisterende anlæg i dag er
placeret.
Et nyt renseanlæg vil blive etableret med henblik på
at imødegå forventede krav om yderligere reduktion
af forureningskomponenter i spildevandet, herunder
også en nedbringelse af den hygiejniske belastning
af recipienten. Et nyt anlæg kan designes med henblik på at minimere driftsomkostninger i form af
både mandskab og resurser. Det vil være nødvendigt
at udforme anlægget meget fleksibelt for at kunne
håndtere forventeligt meget store udsving i tilledningen af spildevand og regnvand.

Økonomi:
Der må forventes en markant investering i størrelsesordenen 1,5 mia. kr. på renseanlægget. Herudover
må der også påregnes store investeringer i ledninger
og pumpestationer

Ulemper:
Lange og store transportledninger
Store mængder regnvand skal transporteres og
behandles.
Driftsudgifter til transport af regnvand og
spildevand
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Scenario 4 - Regnvandsrensning i byen –
spildevand på landet
I dette scenario foreslås, at der opføres et nyt,
avanceret renseanlæg udenfor byen, som er
tilpasset rensning af det egentlige, koncentrerede
spildevand, mens tyndt spildevand under regn
renses på de nuværende rensningsanlæg. Anlægget
etableres med henblik på optimeret rensning med
et minimum forbrug af energi og øvrige ressourcer.
Der vil på dette anlæg ligeledes blive etableret
slambehandling
I dette scenario etableres der rensning af
overfladevand og stærkt fortyndet spildevand på
de eksisterende renseanlæg. Denne rensning kan
ske ved avanceret fældning eller ved anvendelse af
membranteknologi. Slammet fra denne rensning vil
blive ført til det egentlige spildevandsrenseanlæg
placeret udenfor byområdet.
Dette scenario vil sikre, at der er mindst mulig gener
fra renseanlæggene i byområdet. Samtidig vil der
ske en rensning af overfladevandet, og dette vil
kunne tilledes opstrøms recipienter.

Økonomi:
Der må forventes en samlet investering på i
størrelsen 1,5 – 2 mia. kr.

Fordele :
Spildevand ude af byen
Energi og ressource optimeret anlæg
Stadig tilledning af renset overfladevand til
recipienter.
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Konlusion
Der er næppe tvivl om, at skulle man i dag etablere
et samlet spildevandssystem for Odense ville
man vælge andre placeringer af renseanlæggene,
længere væk fra byområderne, både af hensyn til
mulighederne for byudvikling og for at reducere
påvirkningen af det nære miljø. Der er imidlertid
meget store omkostninger forbundet med at ændre
den nuværende overordnede struktur. Afgørende
for om det vil være hensigtsmæssigt gradvist at
ændre strukturen er derfor, hvilke økonomiske
konsekvenser dette kan få både i relation til anlæg
og drift.
Ovenstående scenarier giver indikerer, at der samlet
set kan være fordele ved ny struktur for den samlede
spildevandsrensning i Odense, men de opstillede
scenarier giver selvsagt ikke tilstrækkeligt grundlag
for i givet fald at kunne beslutte en sådan struktur.
Dertil kræves især en mere detaljeret økonomisk
analyse i relation til anlæg og drift af de forskellige
scenarier, ligesom der i givet fald også vil skulle
tages stilling til en række byplanmæssige forhold i
relation til placeringen af eventuelle nye anlæg.
Der er derfor behov for en mere detaljeret analyse af
fordele og ulemper ved forskellige nye strukturer i
forhold til teknik og økonomi samt de miljømæssige
og byplanmæssige forhold.

Ulemper:
Stadig nogen anlæg i byen
Lange spildevandsledninger men reducerede
transportomkostninger i forhold til scenarie 3.

Bilag 8. Eksempler på landskabsbaseret afvanding
Eksempel 1. BOLBRO – IDRÆTSPARKEN
Idrætsparken i Bolbro-området har to gange været
oversvømmet under kraftig regn, med ødelagte gulve og lukkede haller til følge. Vandet ankommer både
via kloakoverløb og som overfladisk afstrømning fra
veje og P-pladser. Terrænmæssigt er Idrætsparken
placeret i en naturlig lavning nedenfor Bolbro bakkedrag. Det tilhørende kloakopland, der hører under
Nordvest Renseanlæg, er fælleskloakeret og forbindes til resten af systemet via overløbsbygværk ved
Tarup Engvej mod nordvest. Oplandet er på ca. 450
ha og huser omkring 12.000 indbyggere.
Traditionelle forslag til løsning er:
• Regnvandsbassiner i området og tilstødende
oplande (25-35 mio. kr), eller
• Regnvandspumpestation med en kapacitet der svarer til bassinløsningen
(23-30 mio. kr), eller
• Regnvandspumpesystem med stor kapacitet
(28-38 mio. kr).
• Ydermere må overfladeafstrømningen ledes
hen hvor den gør mindst skade
Alternativt kan der etableres landskabsbaseret afvanding, hvor regnvand afkobles fra det fælleskloakerede system og håndteres lokalt. Der er der ikke tale om
en enkelt løsning, men derimod om en kombination
af løsninger. Der er ikke lavet MOUSE modellering af
behovet for afkobling, men det skønnes, at afkobling
af omkring 40 % af det befæstede areal vil afhjælpe
problemerne.
I Bolbro-området synes følgende muligheder oplagte:
• Afkobling af tag- og parkeringspladsvand fra
områdets mange etageejendomme
• Afkobling af en række veje, via bearbejdning
af rabatterne så forsinkelse og nedsivning muliggøres
• Afkobling af tagvand fra villaer sydvest for
Idrætsparken, via faskiner på privatparcel
• Afkobling af tag- og parkeringspladsvand fra

•

Højstrupskolen, Odense Socialpædagogiske
seminarium, og evt. andre institutioner, samt
Fragtcentralen og Føtex, via faskiner på privatparcel.
Forsinkelse af afstrømning fra tag- og parkeringspladsvand fra Idrætsparken via trug i terrænet.

De gennemsnitlige husstandsindkomster i Bolbroområdet er blandt byens laveste. Det vurderes derfor,
at kombination af afvandingsopgaven med en landskabsplan, der fremmer områdets attraktionsværdi,
vil kunne bidrage til at fastholde højtuddannede.
Nøgleord i landskabsplanen kan være frodighed og
sammenhæng, vand og variation, leg og læring. I en
sådan landskabsplan kan de mange etageejendomme udgøre tyngdepunkter, idet disse områder typisk
er dem der trænger mest til et løft, og samtidig har de
største grønne områder til rådighed.

Eksempel 2. SKIBHUSKVARTERET- KOCHSGADE.
Villaerne omkring Vinkældervej og Fredens Anlæg
i Skibhuskvarteret har flere gange haft kloakvand i
kældrene, og vejene i området er hyppigt oversvømmede. Skibhuskvarteret gennemløbes af flere naturlige dalstrøg, og der findes en nu nedlagt kildeplads
for grundvandsindvinding. Det tilhørende kloakopland, der hører til Ejby Mølle Renseanlæg, er fælleskloakeret og forbindes mod vest til resten af systemet
via udpumpning til Toldbodgade. Oplandet er på ca.
67 ha og har omkring 6.000 indbyggere.
Kloaksystemet er generelt underdimensioneret, og
der er desuden manglende kapacitet i en overløbsledning fra et bassin ved Helsingborggade/Victoriagade til havnekanalen. Traditionelle forslag til løsning
er:
• Regnvandsbassiner i området og de tilstødende oplande – ikke optimal (75-125 mio. kr)
• Et mindre bassin i området ved Irisvej samt
etablering af en meget stor ledning (tunnel-
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•

ledning) herfra og ned til pumpestationen
ved Helsingborggade / Victoriagade – heller
ikke optimal (75-100 mio. kr)
Etablering af et system, der ved hjælp af pumper og gravitation leder både spildevand og
regnvand mod Nordøst renseanlæg (100-150
mio. kr)

Alternativt kan der anvendes landskabsbaseret afvanding. MOUSE modellering har fastslået, at ca. 45
% af det reducerede areal skal afkobles før opstuvning i kloakkerne undgås. I Skibhuskvarteret synes
følgende muligheder oplagte:
• Afkobling af tagvand fra villaer i de områder,
hvor afstanden til grundvandet er stor nok til
at nedsivning er mulig.
• Afkobling af tag- og parkeringspladsvand fra
boligblokke og institutioner i området.
• Forsinkelse af vejvand fra de mindst befærdede veje via renovering af vejprofil.
• Forsinkelse af overskydende tagvand, samt
vejvand fra større veje og pladser i naturlig
lavning ved eksisterende sø. Dette vand underkastes rensning inden udledning til sø.
Landskabsbaseret afvanding bør indgå som led i en
forbedring af områdets grønne struktur. Skibhuskvarteret er relativt underforsynet med grønne områder, og forsinkelseselementer, herunder etablering
af grøfter, prioriteres gennemført, hvor der samtidig
kan skabes sikre og sammenkædende stiforløb mellem grønne områder. Det er f.eks. foreslået i området
omkring Astrupvej.

Eksempel 3. UDVIDELSE AF REGNVANDSBASSIN PÅ EJERSMINDEVEJ
Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af
Ejersmindevej været udsat for så store terrænmæssige oversvømmelser ifm. ekstreme regnhændelser, at
8 lodsejere i to omgange har måttet flytte ud af deres
ejendomme, mens bygningerne blev renoveret. Før-
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ste gang i august 2006 og siden atter i august 2007.
Det skyldes , at afløbssystemet ikke har kapacitet nok
til at aflede de større og større regnhændelser, vi har
set såvel i 2006 som 2007.

Filosofi
I VandCenter Syd støtter vi generelt en filosofi om, at
håndtering af regnvand skal foregå dér, hvor regnen
falder, såvel af hensyn til bæredygtighed som af hensyn til den økonomisk bedste forvaltning af borgernes penge.
Landskabsbaseret afvanding kan medvirke til en
bæredygtig beskyttelse af såvel grundvand og overfladevand (vandløb, søer og hav) samtidig med, at
man imødegår klimaforandringer (med hyppigere
og mere intense regnskyl) og tager hensyn til omgivelserne ved at begrænse udledning af CO2 gennem
arbejdet med grønne løsninger.

Baggrund
VandCenter Syd havde siden august 2006 arbejdet intenst med at finde løsninger på problemet og havde
kigget på en lang række alterniver, herunder forskellige forslag til udvidelse af ledningssystemernes kapacitet m.v.
På et møde afholdt i efteråret 2007 med lodsejerne
foreslog flere af de deltagende lodsejere, om ikke
VandCenter Syd kunne være interesseret i at erhverve
de ejendomme, som lå mest udsat for oversvømmelse ved ekstreme regnhændelser.
Denne idé tog vi efterfølgende op, og fandt, at eftersom de 8 lodsejere bor tæt på et eksisterende regnvandsbassin på Ejersmindevej 12, så ville denne mulighed gøre det muligt at udvide eksisterende bassin
til at blive en regnvandssø, der i alt ville kunne rumme
de nødvendige 10.000 m3 regnvand, der skal til for
at området har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere
kommende ekstreme regnhændelser.

VandCenter Syd udsendte derfor i december 2007 og
i januar 2008 indledende, men ikke bindende interessetilkendegivelser til de berørte lodsejere, om hvorvidt de ønskede at sælge deres ejendom til VandCenter Syd. En nabo til beboerne viste sig også interesseret, eftersom de i august 2007 også blev oversvømmet. I sidste ende gav 7 ud af 9 lodsejere samtykke til,
at sælge deres ejendomme til VandCenter Syd.

Den valgte løsning
Projektet ”Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej” blev herefter valgt som den endelige løsning,
eftersom projektet vurderedes at have følgende fordele frem for de andre bearbejdede løsningsforslag:
o Projektet støtter overordnet VandCenter Syds
filosofi om bæredygtig og økonomisk ”best
practise” i håndtering af regnvand.
o Bassinet på Ejersmindevej udvides til at kunne
rumme ca. 10.000 m3 regnvand.
o Projektet giver større serviceniveau for hele
Sanderum (forstaden i hvilken Ejersmindevej
ligger) og større sikkerhed mod fremtidige klimaforandringer og deraf følgende mindre risiko for oversvømmelse i forhold til alternative
løsninger.
o Projektet kan gennemføres inden for kort horisont, forventeligt inden sommeren 2009.
o Projektet giver større sikkerhed mod oversvømmelser på terrænniveau, idet projektet
tager hensyn til terrænets lavninger.
o Projektet kombineres med 2 andre delprojekter fra de alternative løsninger:
o Regulering af regnvandstilstrøm
ning fra højt befæstet industriom
råde i Højme.
o Etablering af supplerende regn
vandsbassin på ca. 3.000 m3 på
grund udlagt hertil på Mågebak
ken.
o Samlet set kan løsningsforslaget rumme en
regnhændelse, der statistisk set (anno 2008) i
gennemsnit sker hvert 50. år.

Design af bassin
Bassinet blev overordnet udformet således, at det
samtidig med at fungere som et teknisk anlæg skal
fungere som rekreativt, grønt område med beplantning og stisystemer til glæde for områdets brugere.
Bassinet udformes med flade sider således, at man
kan gå op nede fra vandkanten. Derved mindskes risiko for uheld som følge af fald ned i bassinet , og det
undgås at bassinet skal indhegnes. Siderne op mod
stierne laves med anlæg 5 (dvs. 1 meters fald pr. 5 meter). Siden, der støder op mod eksisterende støjvold,
hvor der ikke er færdsel, etableres stejlere af hensyn
til bassinets kapacitet.

Idéoplæg til bassinudformning på Ejersmindevej – daglig
situation.
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