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Hvilken samfundsmæssig rolle har vi 
som forsyningsselskab? 

Vi skal sikre: 

Hygiejnisk og sundhedsmæssig 
sikker bortledning af spildevand 

 Rensning af spildevand inden 
tilbagelevering til naturen 

Hurtig bortledning af regnvand 
med mindst mulig opholdstid på 
terræn 

Mindst mulig påvirkning af 
omkringliggende miljø og samfund 
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To forskellige vandstrømme –  
to forskellige opgavetyper 

Vores strategi blev derfor: 

Separat – det er klart! 

Det har vi beskrevet i vores 
”Vision 2100”! 

Tidshorisonten gør det økonomisk 
muligt at separatkloakere Midtbyen. 

Omdrejningspunkt for strategien: 

•  Central håndtering af spildevand 

•  Decentral håndtering af regnvand 

26.03.2014 



Hvorfor dog separatkloakere? 

Vi siger: 

Hvorfor blande regnvand i spildevandet?  

 

Det giver forøget risiko for: 

 Kælderoversvømmelser 

 Terrænstuvning (hygiejne) 

 Hyppigere rør under tryk (udsivning) 

 Større slitage (kortere levetid) 

 Øgede transportomkostninger 

 Øgede renseomkostninger (større anlæg) 
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Hvad mener vi med central håndtering af 
spildevand? 

Få, større renseanlæg giver: 

 Bedre samlet driftsøkonomi 

 Bedre rensning af næringsstoffer 

Mulighed for etablering af 
videregående rensetrin 
(f.eks. miljøfremmede stoffer) 

 Bedre håndtering af hydraulisk 
belastning under regn 

Optimal udnyttelse af slam til 
energiproduktion 
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Hvad har vi så gjort på spildevandssiden? 

 Vision 2100: Vi bidrager til 

badevandskvalitet overalt i 

Limfjorden, søer og vandløb. 

 Fra 1994-2013 er der nedlagt 20 

renseanlæg (ca. 100.000 PE) 

 Der er i dag 2 renseanlæg 

tilbage (tilsammen 430.000 PE) 

 Alle nyanlæg, omlægninger og 

renoveringer udføres som 

separatkloak 
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Hvad mener vi med decentral håndtering 
af regnvand? 

 Separering giver os mulighed for at 

aflede regnvandet lokalt 

 Fordele for det lokale grundvand 

 Fordele for anlægsøkonomien 

(Store betonrør er dyrere) 

 Fordele i forbindelse med størrelse 

af ”skadesvoldende begivenhed” 

 Fordele for vores drift (pumper, 

renseanlæg, rotter) 
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Separatkloakering har entydige positive 
miljøeffekter 

Mange flere udløb i nærmiljøet til 

grøfter og vandløb (bedre fordeling) 

 Færre udledninger og mindre belast-

ning fra færre overløbsbygværker 

Ophør for udledning af opspædt 

spildevand til nærmiljø på sigt 

Mindre hydraulisk belastning på sigt, 

hvis nedsivning på egen grund kan 

fremmes 

26.03.2014 

Antal overløbsbygværker efter Vision 2100 

Aflastede vandmængder efter Vision 2100 



Separatkloakering i tal 

 I 2007 beregnede vi, at separatkloakering er 11% dyrere 

anlægsmæssigt end fornyelse af fælleskloakken (380 mio. kr.) 

Driftsbesparelsen beregnedes til 34 mio. kr. årligt. 

Det giver en besparelse på 2 mia. kr. i kloakkens levetid. 
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Udledning / 
Forbrug 2007 

Udledning / 
Forbrug 2100 

Reduktion 

Fosfor 18,8 tons/år 12,2 tons/år 35 % 

Kvælstof 143 tons/år 81 tons/år 43% 

Organisk stof 952 tons/år 702 tons/år 26% 

El forbrug 12,8 Mwh 9,2 Mwh 28% 

CO2-udledning 8.000 tons/år 6.000 tons/år 25% 



Separatkloakering – udfordring nr. 1: 
Det løser ikke klimatilpasningsbehovet 

 Aalborg kommunes areal:      113.730 ha 

Spildevandsplanens areal:        9.680 ha (8,5%) 

- heraf egen afledning:                   827 ha (0,7%) 

Det befæstede areal i 

Spildevandsplanen ekskl. 

egen afledning udgør 3.500 ha 

(ca. 3% af kommunearealet). 

Det vil sige: Vi leder kun ca. 3% 

af regnen til kloaksystemet 

i Aalborg Kommune. 
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Separatkloakering – udfordring nr. 1: 
Det løser ikke klimatilpasningsbehovet 

Årsmiddelnedbøren stiger med 12-15% 

 København 2012: 655 mm 

                       2100: 755 mm 

 Aalborg       2012: 765 mm 

                      2100: 880 mm 

 Lemvig        2012: 880 mm 
 

Det vil sige: Det bliver ikke værre 

i Aalborg i 2100 end i Lemvig i dag. 
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Separatkloakering – udfordring nr. 1: 
Det løser ikke klimatilpasningsbehovet 

Stigning i nedbør frem til 2100 

(ifølge Vejledning i klimatilpasningsplaner) 

 Sommernedbør 

Stigning på 5% ved en temperaturstigning på 2,9ºC 

Stigning på 2% ved en temperaturstigning på 1,9ºC 

 Største døgnsum 
I 1990: 70 mm 
I 2100: 81 mm (ved 2,9ºC) 
I 2100:       ca. 75 mm (mit skøn ved 1,9ºC) 
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Separatkloakering – udfordring nr. 2: 
Man kan ikke separatkloakere en midtby 

Selvfølgelig kan man det! 

Og det kan gøres i samspil 

med andre ledningsejere 

(Aalborg-modellen 20 år) 
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Separatkloakering af Aalborg Midtby 1990-2020 

                   1990  



Separatkloakering af Aalborg Midtby 1990-2020 
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Separatkloakering af Aalborg Midtby 1990-2020 



Separatkloakering – udfordring nr. 3: 
Hvad med stigende vandstand i fjorden? 

Vi trykker regnvandet ud! 

De højere beliggende områder 
Regnvand ledes via gravitation og 
tryk ud i fjorden i tætte ledninger, 
der går direkte gennem de 
potentielle lavere beliggende 
oversvømmelsesområder 

De lavere beliggende områder 
Regnvand samles i små systemer 
med mange udløb, hvor der kan 
isættes en pumpe i udløbsbygværk 
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Et der et potentiale 
i separatkloakering? 

 Vi har 505 udløb, hvoraf 137 fortsat 

udleder opspædt spildevand! 
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Areal 
Separatkloak 

(%) 

Ishøj ca. 100 

Aarhus ca.   74 

Roskilde ca.   70 

Aalborg ca.   66 

Vandcenter Syd ca.   57 

HOFOR Kbh. ca.   23 

Gentofte ca.     1 



Vores bud er: 
 
 
 
 
 
 
 
Den robuste løsning: 
Separat – det er klart! 
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