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Resume

Projektplanen tager afsæt i Bestyrelsen for Sønderborg Forsynings beslutning om, at samle spildevandsrensningen i et nyt barmark renseanlæg, placeres nord for kraftvarmeværket.
Projektplanen omfatter en granskning af anlæggets ønskede placering, samt behov for konstruktioner af såvel transport- og bassinanlæg samt på renseanlæg.
Centraliseringen omfatter nedlæggelse af renseanlæggene i Himmark, Gråsten, Broager samt Sønderborg. For så vidt angår anlægget i Hummelvig, fortsættes driften af denne, idet anlægget har
gennemgået en stor renovering inden for de seneste år. På det tidspunkt, hvor Hummelvig får behov
for væsentlige reinvesteringer, forventes anlægget nedlagt og vandet transporteres til Sønderborg.
Tidshorisonten herfor kan være 20-40 år.
Transportanlægget fra Himmark føres via Guderup på tværs af Augustenborg Fjord til Nørremark og
videre til det nye renseanlæg.
Spildevandet fra Gråsten føres i en havledning til Broager, hvor spildevandet fra Broager koblet på
transportanlægget. Ledningsanlægget føres øst om Broager og langs Brovej mod Dybbøl. Fra Dybbøl
påtænkes ledningen ført under Als Sund og videre mod Kær Vestermark.
Det nye centralrenseanlæg etableres med udtag af primærslam til bioforgasning sammen med biologisk overskudsslam. Selve spildevandsrensningen foretages i traditionel aktiv slamanlæg, der robust
og driftsmæssigt billigste metode til rensning.
Den samlede aktuelle belastning udgør 83.600 PE (Person Enheder), og det nye anlæg er efter aftale
med Sønderborg Forsyning foreslået dimensioneret for 100.000 PE. Arealmæssigt er der disponeret
for en udvidelse til 133.000 PE ved etablering af yderligere én procestank.
Placeringen af renseanlægget ved Kær Vestermark byder på flere synergimuligheder med såvel krafvarmeværket som flisfyringsværket.
Et barmarks centralrenseanlæg beliggende ved Kær Vestermark vil fordre en investering i størrelsen
160 mio. kr. idet anlægget dimensioneres for 100.000 PE og dermed indeholder en reservekapacitet
på ca. 15.000 PE. Anlægsinvesteringen kan påvirkes prismæssigt i væsentlig omfang ved særlige
krav til arkitektur, ekstraordinære krav fra bygherre eller myndigheder etc.
Transportanlæg og udligningsbassiner vurderes at kunne etableres for 130 mio. kr., således de samlede investeringer andrager i størrelsen 290 mio. kr.
Tidsmæssigt forventes myndighedsbehandlingerne at tage op mod 18 måneder. Projektering og udbud forventes at tage 24-36 måneder afhængig af form. Selve etableringsfasen må forventes at tage
30-36 måneder. Det må forventes, det nye centralrenseanlæg dermed først kan tages i brug i 2023.

2.

Indledning
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Bestyrelsen for Sønder Forsyning har taget en principiel beslutning om centralisering af spildevandsrensningen i Sønderborg Kommune.
Som optakt til denne beslutning er der udført et omfattende projektarbejde til belysning af forskellige scenarier. Resultatet af denne strukturanalyse viste, at en centralisering af spildevandsrensningen ved Sønderborg ville være økonomisk og renseteknisk attraktiv. En separat udredning viste supplerende, at udbygning på eksisterende areal ved Sønderborg Renseanlæg ikke var attraktiv sammenlignet med et nyt barmarksanlæg ved Vestermark.
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I praksis vil det sige, at anlæggene i Sønderborg, Gråsten, Himmark og Broager planlægges nedlagt,
mens Hummelvig Renseanlæg bibeholdes ifm. en nylig gennemgribende renovering og udbygning.
Anlægget bevares indtil det må være attraktivt at føre spildevandet til Sønderborg for rensning.
Sønderborg Forsyning har undersøgt, om et samarbejde med Arwos omkring et fælles anlæg ville
være attraktivt. Imidlertid vil ledningsanlæg med store dimensioner være så omkostningskrævende
for begge forsyninger, at ét fælles renseanlæg er økonomisk uinteressant.
Sønderborg Forsyning har på nuværende stade ikke taget beslutning om, hvordan udbygning af centralrenseanlægget skal gennemføres. Der overvejes både totalentreprise med forhandling som alternativt til udbud i hovedentrepriser. Dette projektforslag er ambitionsmæssigt på et overordnet niveau, hvor både totalentreprise med forhandling og udbud i hovedentrepriser kan benyttes.

3.

Projektafgrænsning og Projektgrundlag

Nærværende projektplan omhandler en skitsering af anlægstiltag med henblik på vurdering af anlægs- og driftsomkostninger ved en centralisering ved Vestermark.
Projektplanen er et detaljeringsniveau højere end strukturplanen, og skal anses som et grundlag for
at konfirmere strukturplanens økonomi, dimensionering mv. Ligeledes kan projektplanen danne
grundlag for myndighedsbehandlingen, som kort berøres i indeværende plan.
Ledningstracéerne er udarbejdet på et planlægningsniveau, og der vil være behov for yderligere
konfirmering i detailprojekteringsfasen. Der er i indeværende plan lavet overordnede trykstødsberegninger, samt evalueret på behov for yderligere anlægstiltag.
Der er udarbejdet en overordnet plan for forventet myndighedsvurdering og ansøgningsbehov. Dermed er de miljømæssige forhold/krav ikke fastlagt. Dette gælder bl.a. krav til størrelse af bassinanlæg ved pumpestationer, som følge af myndighedskrav vedr. aflastninger til vandmiljøet under regn
kan ændres.
Projektplanen indeholder ikke en vurdering af aflastninger opstrøms eksisterende Renseanlæg. De
hydrauliske forhold ved Renseanlæggene er evalueret på baggrund døgnbaseret ud- eller indløbsdata.
De nye transportanlæg vil åbne op for tilslutning af eksisterende spildevandsoplande. Der er overordnet vurderet på mulighederne for opsamling af oplandene, men der vil være behov for en mere
detaljeret vurdering af behov for pumpeudskiftning og mulighed for genbrug af eksisterende anlæg.

0413rpSBR_MMA - projektplan v.2.docx

Det økonomiske overslag er udarbejdet på baggrund af erfaringstal, her er renseanlæggene vurderet
på baggrund af enhedspriser pr. PE, mens transportanlæg tager udgangspunkt i lignende projekter.
Det skal bemærkes at anlægspriser varierer og ofte afhænger meget af både oliepriser og den generelle anlægsbelastning. Overslaget skal derfor ses som vejledende.
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Projektgrundlag

Til udarbejdelse af strukturplanen er der taget udgangspunkt i nedenstående forudsætninger og
grundlag.

3.1.1

Anvendt projektmateriale:

Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af følgende materiale:
·

Strukturplan for renseanlæg – rev. 24.08-2017 (EnviDan)

·

Søkort BA 919 og 155.

·

Hydrauliske data - Broager RA -

01.01-2015 – 14.09-2017

·

Hydrauliske data - Sønderborg RA -

01.01-2015 – 14.09-2017

·

Hydrauliske data - Gråsten RA -

01.01-2015 – 14.09-2017

·

Hydrauliske data - Himmark RA -

01.01-2015 – 14.09-2017

·

Modtaget ledningsdatabase -

24.04.2016

·

Tracé er fastlagt ud fra digitale grundkort, ortofoto samt højdekurvekort med ækvidistance
på 1,0 m (2007).

·

Fremsendt kortgrundlag for Himmark og Broager Renseanlæg, samt Guderup pumpestation.

3.1.2

Fastsættelse af det stofmæssige og hydrauliske dimensioneringsgrundlag

I forbindelse med fastsættelsen det hydrauliske dimensioneringsgrundlag for fremtidige transportanlæg tages der udgangspunkt i følgende:
1) Den stofmæssige belastning på renseanlæggene.
2) Forventet forøgelse af stofbelastningen i plansituationen (2021) i henhold til fremsendte
OPUS-data (spildevandsplan, der er ved at blive udarbejdet) samt Sønderborg Forsynings
forventninger til oplandsudviklingen.
3) Sammenhængende data for ud- og indløbsflow og nedbør ved Damgade pumpestation (5370)
– Sønderborg
På baggrund af øget stofmæssig belastning, samt sammenhængende flow og nedbørsdata, opstilles
det hydrauliske dimensioneringsgrundlag for bestemmelse af de nødvendige pumpeydelser, ved nedlæggelse af forsyningens renseanlæg.
Det er besluttet, at der til alle store transportanlæg etableres nød/sparebassiner på 24 timers tørvejrsflow, samt at anlæggene dimensioneres ift. max 5 overløb pr. år iht. statusbelastningen. Dette
skal ses i forlængelse af forsyningens igangværende indsats på separering, som i plan kraftigt reducerer overløbshyppigheden.
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Separeringstakten indgår som en vigtig parameter i den endelige fastlæggelse af udledningstilladelser mv. herunder fastsættelse af krav til bassinanlæg samt dimensionering af pumpeydelse.
En passende vurdering af separeringstakten er desuden vigtig, da transportanlægget hverken må
være for stort eller for lille. Ved overkapacitet vil der blive lange opholdstider for spildevandet under tørvejr, hvilket kan medføre en høj koncentration af svovlbrinte. Ved underkapacitet risikeres,
at udledningstilladelsens vilkår om aflastninger af spildevand til vandmiljøet ikke kan overholdes.
Såvel af hensyn til vandmiljøet som forsyningssikkerhed bliver det nødvendigt at anlægge nogle bassiner ved de fremtidige transportpumpestationer. Normalt fastsættes volumen i sparebassiner i dia-

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.: +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05

24. november 2017

Side 7 af 41

log med myndighed, men i nærværende forslag er volumen fastsat med ønske om minimum 24 timers opholdstid i tørvejr. Det betyder at der i tilfælde af havari eller service er mulighed for at magasinere spildevandet i op til et døgn før der aflastes.
Sønderborg forsyning har fastsat en plan for separering, som fremgår på nedenstående kortudsnit.

Figur 3.2 Kortudsnit - separeringsplan

Som det fremgår på ovenstående separeringsplan, er der igangsat en intensiv indsats for at fjerne
regnvand fra spildevandskloakken. Denne indsats er et afgørende element for dimensioneringsgrundlaget.

3.1.3

Videreførende vandmængder - beregningsforudsætninger

De videreførende vandmængder er baseret på følgende beregningsforudsætninger:
·
·
·
·

Fremskrivning i den stofmæssige udvikling i de enkelte byer, er baseret på forskellen mellem status og plan angivet i OPUS-data til den næste spildevandsplan.
Den PE-belastning, som renseanlæggene udvides med i plan, tilskrives et vandforbrug på 110
l/PE/d.
Der er i plan regnet med en indsivning på 75 % af tørvejrsmængden i Himmark og 50 % ved
de resterende renseanlæg.
Der er anvendt en timefaktor på 10 timer/d for spildevand og 24 timer/d for indsivning.
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Der refereres til bilag 3, hvor resultaterne af databehandlingen fremgår.
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Lednings- og transportanlæg.

I indeværende afsnit, vil der være en gennemgang af de 6 hovedtransportanlæg. Her vil belastninger, tracéer, pumpestationer og bassinanlæg belyses, som er de typer anlæg der er medtaget i det
økonomiske overslag. Transportanlæggene evalueres særskilt, da vores anbefalinger er varierende
for at fastholde en fornuftig forsyningssikkerhed. På tegning T01.01 fremgår en oversigtstegning i
1:100.000, hvor det er muligt at danne sig et overblik over transportanlæggene og vandmængder.
Der er tale om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Transportanlæg
Transportanlæg
Transportanlæg
Transportanlæg
Transportanlæg
Transportanlæg

Himmark – Guderup
Augustenborg Fjord
Gråsten – Broager
Broager – Dybbøl
Dybbøl – Vestermark
Vestermark – Als Sund

T02.01
T02.02
T02.03
T02.04
T02.05
T02.06

Det er besluttet at anlæggene dimensioneres ift. ind-/udløbsflow på renseanlæggene i perioden
01.01.2015- 14.09.2017 og kun med yderligere planbelastning frem til 2021. De dimensionsgivende
PE-belastninger ser derfor således ud.

Anlæg

Antal PE

Antal PE

Status

Plan

Sønderborg

41.800

46.500

Gråsten

22.500

25.000

Himmark

11.600

12.300

Broager

5.500

5.800

Hummelvig

2.200

2.200

Samlet

83.600

91.800

Tabel 4.1. PE belastning status og plan.

Transportanlæggene ønskes kun udlagt ift. plan 2021, og uden en sikkerhedsfaktor. En evt. fremtidig forøgelse af PE-belastning skal derfor hentes ved indsats i oplandende. Denne beslutning er truffet, i et ønske om at reducere behovet for svovlbrintebekæmpelse, samt for at undgå unødige store
transportanlæg.
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Transportanlæggene er ligeledes udlagt men en permanent høj transporthastighed, for at sikre selvrensning. Denne beslutning er truffet i forbindelse med forsyningens egne erfaringer.
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Transportanlæg Himmark - Guderup

Projektplanen ligger op til, at Himmark skal nedlægges og pumpes ind til ny Sønderborg Renseanlæg
ved Kær. Den første del at transportanlægget er fra Himmark Renseanlæg til Guderup. Nedenfor
fremgår en oversigt over tracéet, her anbefales det at følge tegning T02.01 gennem dette afsnit.

Figur 4.1.1 Oversigt transportanlæg Himmark - Guderup.

4.1.1

Dimensionering og belastning - Himmark

Når vi ser på tilløbet til Himmark Renseanlæg, er det hovedsaligt tale om tilløb fra pumpestationer i
oplandsbyerne. Her er der i hovedtræk tale om tilløb fra transportanlæg fra Nordborg (Rugløkke),
Guderup, Havnbjerg og Svenstrup.
Som det fremgår af figur 3.2, er det planlagt at separatkloakere alle fælleskloakerede oplande til
Himmark Renseanlæg på nær oplande i Nordborg by, hvilke alle ledes via pumpestationen ved Rugløkke. Pumpestationen er oplyst til at leverer 44 l/s.
Vandet fra Guderup pumpes i dag ind til Himmark, men grundet sin geografiske placering, pumpes
vandet fremadrettet i stedet fra Himmark til Guderup, hvorfra vandet pumpes videre på tværs af
Augustenborg Fjord. Denne del beskrives i afsnit 4.2
Der er ikke logget data fra pumpestationerne til Himmark, dog viser data i 2010 at ca. 25% af vandet
der kommer til Himmark Renseanlæg kommer fra Guderup (465.000m3 af 1.850.000m3). dette
stemmer overens med fordelingen af PE-belastningen som også viser en fordeling på ca. 25%.
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Det er på baggrund af ovenstående besluttet, at dimensionere transportanlægget fra Himmark på
baggrund af 75% af indløbsflowet. Denne antagelse skal verificeres i detailprojekteringen, og det er
oplyst at Sønderborg Forsyning pr. 01.11.2017, er begyndt at logge døgnmængder i Guderup.
På baggrund af ovenstående, er det vores anbefaling at dimensionere anlægget til at kunne håndtere 70 l/s. Denne beslutning er taget, selvom der er lange udsigter for separering i Nordborg. Her
skal det bemærkes at alt fællesvand fra Nordborg er droslet i pumpestationen ved Rugløkke. Der
henvises ligeledes til bilag 4, hvor udredningen af resultatet fremgår.
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Figur 4.1.2 indløbsdata fra Himmark Renseanlæg.

Som det fremgår af ovenstående graf, er belastningen på renseanlægget i Himmark meget varierende henover året. Dette skyldes bl.a. en høj indsivning, der medfører øget belastning i vinterhalvåret. Bemærk at den grønne stiplede linje afspejler hvor stor pumpekapacitet er i døgnet. De samlede resultater af dimensioneringen er samlet under punkt 4.7.

4.1.2

Pumpestation og bassinanlæg – Himmark

Pumpestationen kan placeres i den lave ende mod nord, indenfor det eksisterende areal til renseanlægget. Arealet indenfor hegnet er meget skrående og falder 10 m fra syd mod nord. Indløbskoter
mv. til renseanlægget er ukendt, og skal verificeres før bassinanlæg og pumpestation kan projekteres. Da udsigten til separering fra Nordborg er lang, anbefales det at der etableres et nyt og selvrensende bassinanlæg med et minimum af drift. Grundet de store terrænforhold, forventes det at
en del af bassinet kan etableres over jorden, hvilket mindsker sandsynligheden for ekstra omkostninger ifm. bl.a. grundvand. Det er oplyst at Danfoss er interesseret i de eksisterende tanke mod
nordøst til forsinkelse af intern regnvand.
Pumpestationen der er planlagt etableret, er en tørtopstillet pumpestation, med positivt tilløb.
Pumpestationen udstyres med 2 pumper og dermed 100 % reserve. Der er afsat økonomi til simpel
bygning over stationen indeholdt SRO og vask, svarende til stationen ved Guderup. Der er ligeledes
afsat økonomi til nedrivning og bortskaffelse af den eksisterende del af renseanlægget. Interimsperioden forventes ikke at have stor indflydelse på hverken den midlertidige drift eller etableringsomkostninger.
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4.1.3

Tracé og ledningsanlæg – Himmark - Guderup

På Tegning T02.01 fremgår ledningstracéet på ca. 6 km. Den tryksatte del af tracéet slår et sving
rundt om Himmark/Svenstrup, hvorefter det følger Nordborgvej op til afleveringspunktet i st. 3.350.
herfra kan spildevandet uhindret graviterer frem til Guderup pumpestation. Langs strækningen forventes hovedparten af tracéet at kunne etableres i markareal. Det anbefales dog at vurderer om
hvorvidt det ikke er mere hensigtsmæssigt at placerer sig langs cykelstien, hvorved unødige grave-
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dybder, lodsejer aftaler og erstatninger undgås. Der er 3 steder langs tracéet hvor krydsende vandløb skal lokaliseres og indmåles. Da længdeprofilet er ukompliceret, er der ikke undersøgt yderligere på dette stræk.

4.2

Transportanlæg Guderup - Kær

Projektplanens næste strækning krydser Augustenborg Fjord. Her skal vandet fra Himmark pumpestation samt tilløb fra Guderup og Stevning transporteres på tværs af Fjorden. Nedenfor fremgår en
oversigt over tracéet, her anbefales det at følge tegning T02.02 gennem dette afsnit.

Figur 4.2.1 Oversigt transportanlæg Guderup - Kær

4.2.1

Dimensionering og belastning - Guderup

Til bestemmelse af belastningen fra Guderup, ville det være fordelagtigt at kende døgnflowet fra
den eksisterende pumpestation. Denne er desværre ukendt, og må derfor skønnes på baggrund af PE
fordelingen som er udredt under punkt 4.1.1. Det er vigtigt at revurdere belastningen på baggrund
af den ny opsatte logger inden anlægget detailprojekteres.
Det er oplyst at den eksisterende pumpestation under normale omstændigheder leverer 32 l/s, men
kan under kraftige regnhændelser starte begge pumper og leverer op til 50 l/s. Ved anlægget er der
idag 2 bassiner, et nyere betonbassin på 700 m3 og et jordbassin på 2.900 m3. Det er oplyst at de
begge er i brug, dog er det sjældent at jordbassinet er i brug. På figur 3.2 fremgår det at den sidste
del af Guderups fælleskloak, er planlagt separeret inden det nye anlæg skal sættes i drift. Der er
med lidt ekstra sikkerhed afsat 40 l/s fra oplandet. Derved er det planlagt at der samlet inkl. Himmark skal kunne transporteres 110 l/s på tværs af Augustenborg Fjord.

4.2.2

Pumpestation og bassinanlæg – Guderup
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I Guderup, er der i dag et nyere anlæg med både beton- og Jordbassin. Det er vurderet at betonbassinet kan genbruges i plan, til at håndtere spildevandsmængderne fra oplandende til Guderup.
Den nyere pumpestation kan derimod ikke genanvendes grundet både interrimsforhold og intern
pladsmangel.
Det er valgt at gå ind med et parallelt 2-strenget system, med 100 % reserve. Hertil indsættes en
ekstra flange mellem anlæggene, for at øge kombinationsmulighederne. Anlægget er derfor udlagt
til 2x2 pumper, hver med en ydelse på 55 l/s.
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I tilfælde af driftstop på en af ledningerne, kan den resterende ledning fortsat transporterer 1,5 x
middelflowet. Bassinanlæggene kan ligeledes fortsat håndtere 24 timer tørverjsflow.
Pumpestationen der er planlagt etableret, er en tørtopstillet pumpestation, med positivt tilløb. Der
er afsat økonomi til simpel bygning over stationen indeholdende SRO og vask, svarende til den eksisterende pumpestation. Der er ligeledes afsat økonomi til nedrivning og bortskaffelse af den eksisterende pumpestation. Interimsperioden forventes ikke at have stor indflydelse på hverken midlertidige drift eller etableringsomkostninger.
Det eksisterende jordbassin, kan tages ud af drift, når oplandende til Guderup er separeret. Herefter kan det udnyttes som forsinkelsesbassin til regnvand.

4.2.3

Tracé og ledningsanlæg – Guderup - Kær

På Tegning T02.02 fremgår ledningstracéet på ca. 7,3 km. Det er ønsket at ledningsstrækket udføres som et parallelt 2-strenget system, for at sikre en øget forsyningssikkerhed.
Tracéet er kompliceret, og har et lokalt toppunkt, som overstiger oppumpningspunktet i st. 0. Der
er tale om strækket fra ca. st. 6000-7000. Denne strækning vil i hvile opleve permanent undertryk.
Ledningsstrækket er kontrolleret i KY-pipe, som viser et behov for vakuumbryder (indtag til luft) i
st. 5.950, for at undgå kollaps (placeres ved vej da det er et driftspunkt). Den indtagne luft skal ud
af ledningen igen, hvorved der skal placeres en udluftningsventil nedstrøms, da det ikke er muligt at
transporterer luften hele vejen ned til dybdepunkter i Augustenborg Fjord. Det skal ligeledes bemærkes, at havledninger ikke må luftfyldes, da det medfører opdrift på ledningen.
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Der vil også være behov for en dobbelt bestykket 1,5-2 m3 hydrofor, med et fortryk på 0,5 mVs, for
at absorberer trykstød under start/stop. Nedenfor fremgår resultatet af trykstødsberegningen.

Figur 4.2.2 Trykstødsberegning – Anlæg Guderup – Kær

For at undgå sedimentering i dybdepunktet, samt renholdelse af ledningsstrækket, er det valgt at
gå ind med en høj hastighed på 1,05 m/s under normal drift (der er behov for 1,02 m/s for at opretholde en selvrensning). Ligeledes er det vigtigt jævnligt at udskifte alt vandet fra dybdepunktet og
op til afleveringen, da sedimenter vil søge mod bunden under hvile. Det anbefales derfor at der
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dagligt udskiftes 150 m3 vand i en pumpning for hver ledning, for at sikre at sedimenterne løftes
med op til afleveringsbrønden. Dette svarer til en konstant pumpning på minimum 45 min. Dagligt.
Ledningsstrækket føres på land hovedsaligt på tværs af markarealer, og krydser kun enkelte udfordringer som kræver øget fokus og tilladelser. Her kan nævnes vandløb, beskyttet sten og jorddiger,
strandbeskyttelse og skovbyggelinje. Udførelsesmetoden skal forventes hovedsaligt at foregå ved
gravning, dog vil der på lokale steder skulle forventes behov for styret boring. Der henledes ligeledes opmærksomhed på lufthavnen, hvor der skal forventes restriktioner. Dette skyldes hovedsaligt
at fugle mv. er en risiko for landende fly. Der kan komme restriktioner på udførelse og krav til anlægsperioden.
Udførelsesmetoden på ledningsstrækket på tværs af Augustenborg Fjord er ukendt, da jordbundsforholdene ikke er kendte. Det forventes at toplagende består at bløde gytjelag, og underlagt sand tilsvarende Als Sund. Det forventes derfor at ledningen kan etableres ved enten gravning eller nedspuling, men dette skal verificeres. Dybdeforholdende overstiger ikke mere end 9 m. Området især omkring kysten er omfattet af høj naturværdi og overvågning af fugle. Det skal forventes at der er en
længere behandlingstid, det samme gælder for ansøgning til kystinspektoratet.

4.3

Transportanlæg Gråsten - Broager

Den næste strækning er fra Gråsten Renseanlæg til Broager Renseanlæg, på tværs af Rinkenæs
bugt. Indeværende strækning er derfor den første del på det vestlige anlæg mod Sønderborg. Nedenfor fremgår en oversigt over tracéet, her anbefales det at følge tegning T02.03 gennem dette
afsnit.

Figur 4.3.1 Oversigt transportanlæg Gråsten - Broager

4.3.1

Dimensionering og belastning - Gråsten
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Tilløbet til Gråsten Renseanlæg er i status meget afbalanceret, og den forventede indsivning er vurderet til under 50 %. I modsætning til anlæggene mod øst, graviterer hovedparten at oplandende
direkte ind til anlægget, hvilket gør at der kan være store udsving i tilløbsflowet. Det skal bemærkes at der opstrøms renseanlægget er overløbsbygværker, som udligner de kraftige regnhændelser.
Tilløbsledningen til renseanlægget er en ø600 mm, som derved kan anses for den begrænsende kapacitet. Det skal bemærkes at dimensionerne i ledningsdatabasen derved er misvisende.
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Figur 4.3.2 udløbsdata fra Gråsten Renseanlæg.

Som det fremgår af ovenstående graf, er belastningen på renseanlægget i Gråsten meget jævn, med
undtagelse af vinterperioderne, med bl.a. sneafsmeltning. Bemærk at den grønne stiplede linje afspejler hvor stor pumpekapacitet er i døgnet. De samlede resultater af dimensioneringen er samlet
under punkt 4.7.
En del af Gråsten er fortsat fælleskloakeret, men som det fremgår af figur 3.2, er det planlagt at
separatkloakerer alle fælleskloakerede oplande til Gråsten Renseanlæg ultimo 2023.
På baggrund af ovenstående er det vores anbefaling at dimensionere transportanlægget til at kunne
håndtere 80 l/s, svarende til at oplandet er separeret. Der henvises ligeledes til bilag 3 , hvor udredningen af resultatet fremgår.

4.3.2

Pumpestation og bassinanlæg – Gråsten

Jordbundsforholdene ved Gråsten Renseanlæg er kendte for at være dårlige. Der skal derfor forventes øgede udgifter til fundering af både pumpestation og bassinanlæg. Det skal i forlængelse af en
geoteknisk vurdering evalueres på, om bassinanlægget med fordel kan flyttes længere op mod Rinkenæs. I indeværende plan er der afsat økonomi ifm. en udflytning af bassinet.
Det er valgt at gå ind med et parallelt 2-strenget system, med 100 % reserve. Hertil indsættes en
ekstra flange mellem anlæggene, for at øge kombinationsmulighederne. Anlægget er derfor udlagt
til 2x2 pumper, hver med en ydelse på 40 l/s.
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I tilfælde af driftstop på en af ledningerne, kan den resterende ledning fortsat transporterer knap
1,5 x middelflowet. Bassinanlæggene kan ligeledes fortsat håndterer 24 timer tørverjsflow.
Pumpestationen der er planlagt etableret, er en tørtopstillet pumpestation, med positivt tilløb. Der
er afsat økonomi til simpel bygning over stationen indeholdende SRO og vask, svarende til den eksisterende pumpestation ved Guderup. Der er ligeledes afsat økonomi til nedrivning og bortskaffelse
af den eksisterende Renseanlæg.
Interimsperioden er derimod mere udfordrende. Det er ikke muligt at etablere bassinet indenfor
hegnet, før dele af renseanlægget er nedlagt. Dette taler også for, at bassinet flyttes ud og op i
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nærheden af Rinkenæs. Alternativt vil der være behov for at få en midlertidig tilladelse for drift
uden udligningsbassin.

4.3.3

Tracé og ledningsanlæg – Gråsten - Broager

På Tegning T02.03 fremgår ledningstracéet på ca. 5,8 km. Det er ønsket at ledningsstrækket udføres som et parallelt 2-strænget system, for at imødegå en øget reparationstid på havledninger.
Tracéet er lettere kompliceret, men forholder sig nogenlunde tilsvarende Fjor krydsningen ved Augustenborg Fjord.
Ledningsstrækket er kontrolleret i KY-pipe. Det efterviser et behov for en specialdesignet hydrofor
på 1,5 m3, grundet den lave geometriske løftehøjde (undgå kompressor). Ligeledes anbefales det at
indsætte en udluftning lige efter pumpestationen, for at undgå at luftlommer i starten af anlægget
skal føres hele vejen ud til st. 3.000.
For at undgå sedimentering i dybdepunktet, samt renholdelse af ledningsstrækket, er det valgt at
gå ind med en høj hastighed på 1,05 m/s under normal drift (der er behov for 1,00 m/s for at opretholde en selvrensning). Ligeledes er det vigtigt jævnligt at udskifte alt vandet fra dybdepunktet og
op til afleveringen (st. 3.000- 5.800), da sedimenter vil søge mod bunden under hvile. Det anbefales
derfor at der dagligt udskiftes 110 m3 vand i en pumpning for hver ledning, for at sikre at sedimenterne løftes med op til afleveringsbrønden. Dette svarer til en konstant pumpning på minimum 45
min. dagligt.
85 % af ledningsstrækket føres på tværs af Rinkenæs Bugt. Det er oplyst af et dykkerinspektionsfirma, at havbunden ved udløbsledningen til Gråsten Renseanlæg i overvejende grad består af moræneler og sten. Dertil skal der i mindre omfang forventes strækninger med dyndbund. Dybdeforholdende overstiger ikke mere end 9 m. Det skal derfor forventes at strækket skal grave med en hydraulisk gravemaskine på et gravefartøj.
De resterende 15 % at ledningsstrækket føres langs kystlinjen i det udnyttede landbrugsareal.
Strækket forventes gravet, mens krydsningen af Engområdet skal forventes boret.
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Langs ledningsstrækket berøres et stort og beskyttet naturområde. Der skal bl.a. graves gennem 2
natura 2000 områder (Habitat og fuglebeskyttelse), høj naturværdi (kategori 7 af 14), strandbeskyttelse, paragraf 3 beskyttet engområde, overvågning af fugle og naturbesigtigelsesområde. Det skal
forventes at der er en længere behandlingstid, det samme gælder for ansøgning til kystinspektoratet.
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Transportanlæg Broager - Dybbøl

Den næste strækning er fra Broager Renseanlæg til oppumpningsbrønd ved Dybbøl. Indeværende
strækning er den anden del på det vestlige anlæg mod Sønderborg. Nedenfor fremgår en oversigt
over tracéet, her anbefales det at følge tegning T02.04 gennem dette afsnit.

Figur 4.4.1 Oversigt transportanlæg Broager - Dybbøl

4.4.1

Dimensionering og belastning - Broager

Tilløbet til Broager Renseanlæg er i status meget nedbørsbetinget. Den forventede indsivning er
vurderet til under 50 %. På samme vis som Gråsten renseanlæg, graviterer hovedparten at oplandende direkte ind til anlægget, hvilket gør at der kan være store udsving i tilløbsflowet. Det skal bemærkes at der i mindre omfang opstrøms renseanlægget er flere overløbsbygværker, som udligner
de kraftigste regnhændelser. Her er der primært tale om droslingen ved Håndværkervej – Broager
(afventer godkendelse fra naturstyrelsen mht. udledningstilladelse fra regnvandsbassin), samt pumpestationen ved Strandvej – Egernsund. (bemærk at Egernsund kobles om til separatsystem i 2018).
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Der er 3 Tilløbsledninger til renseanlægget på henholdsvis ø250, ø400, og ø700 mm. Det skal bemærkes at sidst omtalte dimension, ikke er angivet korrekt i ledningsdatabasen.

Figur 4.4.2 Udløbsdata fra Broager Renseanlæg.
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Som det fremgår af ovenstående graf, er belastningen på renseanlægget i Broager meget regnpåvirket. Anlægget er især hårdt belastet om vinteren med bl.a. sneafsmeltning. Bemærk at den grønne
stiplede linje afspejler hvor stor pumpekapacitet er i døgnet. De samlede resultater af dimensioneringen er samlet under punkt 4.7.
En del Broager er fortsat fælleskloakeret, og som det fremgår af figur 3.2, er det først planlagt at
separatkloakerer alle fælleskloakerede oplande i år 2034. Overløb fra bassinanlægget reduceres
derfor kun i takt med separeringen. Der skal forventes regnpåvirkede overløb frem til fuld separering.
På baggrund af ovenstående er det vores anbefaling at dimensionere transportanlægget til at kunne
håndtere 140 l/s, svarende til 80 l/s fra Gråsten og 60 l/s fra Broager. Der henvises ligeledes til bilag 3, hvor udredningen af resultatet fremgår.

4.4.2

Pumpestation og bassinanlæg – Broager

Pumpestationen kan placeres i den lave del, lige nord for det eksisterende jordbassin. Jordbundsforholdene er ikke kendte, men med udgangspunkt i det eksisterende anlæg, samt tørholdte jordbassin
i kote +1.5, forventes der ikke yderligere udgifter til fundering.
Pumpestationen der er planlagt anvendt, er en tørtopstillet pumpestation, med positivt tilløb. Pumpestationen udstyres med 2 pumper og dermed 100 % reserve. Der er afsat økonomi til simpel bygning over stationen indeholdende SRO og vask, svarende til stationen ved Guderup. Der er ligeledes
afsat økonomi til nedrivning og bortskaffelse af den eksisterende del af renseanlægget.
I tilfælde af driftstop, er der kun bassinanlæg svarende til 24 timer tørverjsflow, til at håndterer de
tilkomne vandmængder. Det er ikke vurderet nødvendigt at etablerer en dobbeltledning, da hovedparten af reparationer på land oftest kan laves indenfor det første døgn. Hertil skal pumpestationen
levere helt op til 5,5-6 bar, hvorved rørtabet spiller en stor rolle.
Det skal bemærkes at pumpestationen nærmer sig et behov på 6 bar, hvilket er på kanten af hvad
pumpemarkedet kan levere idag. Dette skal derfor granskes yderligere i detailprojekteringen. Der
kan i yderste tilfælde være behov for serieforbundet pumper, til at leverer det fornødne tryk.

0413rpSBR_MMA - projektplan v.2.docx

Bassinanlægget er indtænkt på samme placering som det eksisterende jordbassin. Her skal det bemærkes at der i interimsperioden ikke er et udligningsbassin, hvorved alt overløbsvand ledes direkte
ud i udløbsledningen.
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Tracé og ledningsanlæg – Broager - Dybbøl

På Tegning T02.04 fremgår ledningstracéet på ca. 8,2 km. Tracéet er kompliceret, og har 3 lokale
dybde og toppunkter.
Anlægget er kontrolleret i KY-pipe, og det er forsøgt kun at have en pumpestation til at leverer vandet fra Broager til Dybbøl.
Der er vurderet på 2 systemer. Et i en ø500 mm ledning som leverer 0,92 m/s, og et i en ø450 mm
ledning som leverer en selvrensende hastighed på 1,10 m/s.
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Figur 4.4.3 Q/H-diagram – Pumpestation Broager
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Som det fremgår af ovenstående graf, vil der ved 140 l/s være behov for en trykhøjde på knap 70
mVs, hvis der skal opretholdes en selvrensende effekt i en ø450 mm ledning. Det anbefales derfor at
gå på kompromis, og accepterer en lavere hastighed. Dette gøres for at undgå enten en ekstra pumpestation på strækningen, eller et modtryk som uden tvivl vi kræve øget driftsomkostninger.
Ved ledningstraceets st. 5.800 samles i dag transportsystemerne fra Vemmingbund og Nybøl. Herfra
trykker de sammen vandet op til st. 7.200, hvor Dybbøl tilstøder. I status graviterer anlæggene herfra på tværs af motorvejen og ned mod Als Sund. Det er i indeværende plan valgt at forlænge den
den eksisterende trykledning, således de sammen med den nye trykledning fra Broager leverer vandet op til oppumpningsbrønden i st. 8.200. Dette kræver yderligere en ledning (ø355 mm) på 900 m.
ligeledes skal pumperne udskiftes i de 3 pumpestationer (Vemmingbund, Nybøl og Dybbøl), således
de leverer ca. 1 bar mere end de eksisterende. Det er forudsat at de nye pumper kan installeres i
de eksisterende pumpestationer. Det skal bemærkes at de eksisterende anlæg er ukendte, og skønnet på baggrund af ledningsdatabasens ledningsdimensioner. Der kan på baggrund af de eksisterende anlægs fysiske tilstand, samt nødvendige tiltag for at undgå trykstød forekomme en ekstra
udgift. Det anbefales at der udføres trykstødsberegninger på de eksisterende anlæg i forbindelse
med detailprojektering.
Ledningsstrækket berører et område, hvor der er stor fokus på både natur og forhistorie. Det er
derfor vigtigt på et tidligt stadie at involvere både Museum Sønderjylland, og kommunen naturafdeling. På strækkes berøres ikke mindre end 10 beskyttede jorddiger, samt krydsnings af et beskyttet
vandløb. Fra st. 2.800 – 5.900 ligger vi indenfor fredningen (Dybbøl 07770.00). Det skal forventes, at
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der vil komme yderligere omkostninger langs det valgte tracé. Det skal derfor vurderes om det totalt set ikke vil være økonomisk mere fordelagtigt at placere ledningen langs den afskærende cykelsti i stedet for langs markarealerne.

4.5

Transportanlæg Dybbøl – Vestermark (Renseanlæg)

Den sidste delstrækning er fra toppunktet ved Dybbøl, til det nye Renseanlæg ved Vestermark. På
strækket krydses motorvej, jernbane og Als Sund. Nedenfor fremgår en oversigt over tracéet, her
anbefales det at følge tegning T02.05 gennem dette afsnit.

Figur 4.5.1 Oversigt transportanlæg Dybbøl - Vestermark

4.5.1

Dimensionering og belastning – Dybbøl m.fl.

Tilløbet til oppumpningsbrønden nordøst for Dybbøl, kommer fra hovedpumpestationen i Broager,
samt de opsamlede oplandspumpestationer i Dybbøl, Nybøl og Vemmingbund. Hertil pumpes de resterende oplande nord for Sønderborgmotorvejen ind på anlægget kort før Als Sund.
Som tidligere omtalt foreligger der ikke data fra de eksisterende hovedpumpestationer, hvorved der
foretages en opdeling af oplandene til Sønderborg Renseanlæg, fordelt på baggrund af en PEbelastning. Dette medfører store usikkerheder, og det anbefales kraftigt at logge på de omtalte
pumpestationer, for at få et mere realistisk profil af de eksisterende forhold. Tilløbet er skønnet til
følgende:
PE-fordeling

Tørvejrsflow middel

Sum 2016

[%]

[m3/døgn]

[m3]

Dybbøl, Nybøl og Vemmingbund

8%

900

420.000

Vester Sottrup m.fl

7%

800

370.000

Fra P320

23%

2.600

1.210.000

Fra Gammel rens/Osbæk

62%

7.000

3.260.000

11.300

5.250.000

Fordeling Sønderborg Renseanlæg
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Samlet
Tabel 4.5.1 Fordeling af Sønderborg Renseanlæg
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På baggrund af ovenstående, samt ledningsdimensioner er følgende flow opgjort:
Flow

Tilløb

[l/s]

P5 Pumpestation Broager

140

Dybbøl, Nybøl og Vemmingbund (sum ø355)

75

P6 Vester Sottrup m.fl (ø250 + gravitation)

60

Samlet ved Als Sund

275

Eksist. P320

320

Samlet gravitation (Nørre Havnegade)

595

Tabel 4.5.2 Beregnet transportflow

4.5.2

Pumper, bassin, Tracé og ledningsanlæg – Dybbøl – Vestermark (Renseanlæg)

På Tegning T02.05 fremgår ledningstracéet på ca. 3,8 km. Tracéet er meget kompliceret, og består
af en trykgravitationsledning på tværs af Als Sund, en indtrykningspumpestation, forlængelse af
transportanlægget til eksisterende P320, samt gravitation frem til renseanlægget.
Hvis vi tager det i nævnte rækkefølge, så er der fra st. 0 – 3.000 en trykgravitationsledning, som udnytter den naturlige geografiske højdeforskel. Der er ca. 20 m højdeforskel som gør at vi kan trykke
spildevandet på tværs af Als Sund. Ved trykgravitationsledninger er der 3 vigtige parametre, som
altid bør opfyldes.
·
·
·

Selvrensende hastighed i ledningen.
Udluftningen af ledningen.
Sikre transport af sedimenter fra lokale dybdepunkter.
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I indeværende plan er det løst, ved at den første del af ledningen anlægges i en større dimension,
end den der skal trykkes under Als Sund. Dermed har vi ”plads” i ledningen til den fortrængte luft,
som derved kan returneres til start. Anlægger er kontrolleret ift. et Manningtal på 75, for at fremtidssikre løsningen, hvis ruheden stiger. Det giver os følgende profil.

Figur 4.5.2 trykprofil – trykgravitationsledningen over Als Sund.
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For at løse problematikken med selvrensning og transport af sedimenter, er der indsat et bassin i st.
0 på 600 m3. Dette skyldes at ledningen har behov for et højt tilløb af spildevand i 15 min. inden
vandet har opbygget et så højt tryk, at ledningen bliver selvrensende (opnår en hastighed på min
1,25 m/s). Efterfølgende skal hele volumen fra dybdepunktet til afleveringen skiftes, hvorved behovet for bassinanlæg opstår. I detailprojekteringen kan der arbejdes på at reducerer dette, ved at
indarbejde samstyring med tilløbspumpestationerne (P5 m.fl.). Der er i indeværende plan indlagt en
ekstra ”død” ledning over Als Sund som vandfyldes. I tilfælde af brud på den primære havledning,
kan 2 ventiler ændre vandføringen over i reserveledningen. Denne sikkerhed koster ydeliger ca. 2
mio. Det skal i detailplanlægningen vurderes, om den eksisterende havledning kan indtænkes som
en reserve i stedet.
Andet punkt er indtrykningspumpestationen, som placeres ved det eksisterende bassin ved Surlykke.
Pumpen håndterer det graviterende spildevand fra Ragebøl, samt pumpestationerne fra Vester Sottrup og Nordvesthavnsvej. Pumpestationen pumper vandet direkte ind i trykgravitationsledningen i
en ca. 200 m lang ø315mm ledning. Det eksisterende bassinanlæg bør overvejes genbrugt til udligningsbassin fra Ragebøl m.fl.
Fra station 2.500 – 3.050 forlænges den eksisterende ø710mm trykledningen som løfter vandet fra
Nørre Havnegade ind på det eksisterende Renseanlæg. Fremover tilsluttes den oppumpningsbrønden
ved st. 3.050. Det kræver udskiftning af pumperne i P320, som fremover skal løfte yderligere ca. 20
mVs. Det er oplyst at der er plads i det eksisterende pumpebygværk, samt at de eksisterende forhold ikke ønskes ændret. Der er derfor kun afsat økonomi til udskiftning af pumper.
Fra station 3.050 til aflevering i st. 3.800, kan vandet fra hele den østlige del af forsyningsoplandet
graviterer ind til det nye renseanlæg.

4.6

Transportanlæg Kær – Udløb Als Sund

Den sidste delstrækning fra øst, til det nye Renseanlæg ved Vestermark, samt udløbsledning til Als
Sund. Nedenfor fremgår en oversigt over tracéet, her anbefales det at følge tegning T02.06 gennem
dette afsnit.
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Figur 4.6.1 Oversigt transportanlæg Kær – Udløb Als Sund
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Dimensionering og belastning – Østlige forsyningsopland.

Syd for kær samles alt vandet fra gammel rens (Damgade), P2 (Guderup), Pumpestationen i Osbæk
og et mindre graviterende opland fra kær. Nedenstående værdier skal verificeres inden projektering
af P3, da det er oplyst på et lavt vidensniveau.
Flow

Tilløb

[l/s]

P2 Guderup

110

Gammel Rens (Sønderborg)

375

Osbæk

50

Lokal gravitation

15

Sum ved samdrift

550

Tabel 4.6.1 Beregnet tilløbsflow

Det skal forventes at alle 3 hovedpumpestationer vil køre på samme tid i vinterperioden, hvorved
transportanlægget fra kær (P3) skal kunne flytte 550 l/s ind på renseanlægget.
Udløbsledningen fra det fremtidige renseanlæg, skal kunne håndtere indløbsflowet på ca. 1.100 l/s.

4.6.2

Pumper, Tracé og ledningsanlæg – Dybbøl – Vestermark (Renseanlæg)

På Tegning T02.06 fremgår ledningstracéet på ca. 3 km. Tracéet er ikke kompliceret, og består af
en gravitationsledning fra det nordlige kær til det sydlige kær. Her samles spildevandet med den
resterende del af det østlige spildevandsopland. Sammen løftes vandet op til renseanlægget ved Vestermark. Fra renseanlægget løber det rensede vand langs Vestermark(vejen) og ud i Als Sund.
Hvis vi tager det i nævnte rækkefølge, så er der fra st. 3.000 - 1.900 en gravitationsledning. Andet
stræk er fra st. 1.900 – 1.450, her løftes alt vandet fra øst op til renseanlægget i en ø1.000 mm ledning. Det er i indeværende plan valgt at gå ind med en ø 1.000mm ledning med en lavere hastighed
på 0,9 m/s. Dette skyldes at pumpestationen skal håndtere en årlig vandmængde på ca. 4 mio. m3.
Pumpestationen der er planlagt anvendt, er en tørtopstillet pumpestation, med positivt tilløb. Pumpestationen udstyres med 2 pumper og dermed 100 % reserve. Der er afsat økonomi til simpel bygning over stationen indeholdende SRO og vask, svarende til stationen ved Guderup. Der er afsat økonomi til nedlæggelse af det eksisterende ledningsanlæg fra Vestermark til det nuværende renseanlæg og til sumpvolumen svarende til 2 min. drift (70m3).
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Den sidste del er strækket er udløbsledningen. Den er planlagt til gravitation, og leder vandet ud i
Als Sund til det dybeste punkt (ca. kote -14)
Udløbsledningen udføres som en ø1000 mm SDR 17 ledning med beton ballastklodser, som sikre ledningen mod opdrift (skal sikres til 100 % luft i ledningen). Ledningen nedgraves med en jorddækning
på minimum 1,0 m på land og minimum 0,5 m i havet. Alle samlinger udføres i rustfrit stål, der korrosionssikres med zink anoder el. lign. Udløbsledningen udføres med direkte udløb til havet, hvor
der er afsat økonomi til at afløbet afsluttes med en rist i plast (10*10 cm masker) for at sikre, at der
ikke kan komme større sten mv. ind i ledningen. Udløbet planlægges etableret min. 0,2 m over eksisterende bund og sikres med en betonkrave og sten. Det anbefales at der på et tidligt stadie udarbejdes en beregning af blandingszonen.
Ledningsstrækket berører den nye fredning ved Kær. Projektet er mundtligt og i hovedtræk vendt
med myndigheden, som umiddelbart ikke ser noget problem i etablering af udløbsledningen over
arealet. Foruden dette krydses et beskyttet vandløb i st. 2.000, og strandbeskyttelse ved kysten.
Både det nye Renseanlæg og ledningsanlæggene berører arealer med naturværdi.
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Sammendrag på dimensionering, belastning og opholdstider

I ovenstående 6 delpunkter, er de individuelle delstræk gennemgået. For at give et bedre overblik
er der nedenfor i tabel 4.7.1 er sammendrag af de forslag og valg der er truffet til at dimensionere
de store transportanlæg.
Dimensionering, belastning og opholdstider
Pumpeydelse

Mængde
Tørvejr

Mængde Tørvejr
[akkumuleret]

Ledningslængde

Tryk
klasse

Lednings
dimension

Hastighed

Opholdstid
stræk

Resulterende opholdstid

l/s

m3/døgn

m3/døgn

m

SDR

dy [mm]

m/s

h

h

P4 - Gråsten - Broager ledn. 1

40

1.035

1.035

5.900

17

250

1,05

5,2

15,8

P4 - Gråsten - Broager ledn. 2

40

1.035

1.035

5.900

17

250

1,05

5,2

15,8

P5 - Broager - Dybbøl
Pumper - Nybøl, Dybbøl, og Vemmingbund ø200 og ø280mm
P6 - Pumpe Vester Sottrup (ø250
mm) + Gravitation Ragebøl

140

1.368

3.438

8.200

17

500

0,92

8,7

10,6

75

724

724

1.000

17

355

0,97

2,6

4,4

65

607

607

200

17

315

1,07

0,5

TGR - Als Sund ledn.1

280

0

4.769

3.000

17

630

1,15

1,8

1,8

TGR - Als Sund ledn. 2 (reserve)

280

0

0

700

17

630

1,15

P7 - eksist Alssund Øst - Top

320

1.996

1.996

600

17

710

1,04

2,2

2,0

GR - Top - Vestermark

600

0

6.765

800

Gns

8,3

1,06

3,1

11,9

Fra Vest

Sum

2,3

800

20.400

Fra Øst
P1 - Himmark - Guderup

70

1.738

1.738

3.400

GR - Himmark - Guderup

70

0

1.738

2.900

P2 - Guderup - Kær Nord ledn. 1

55

290

1.159

7.300

11

315

1,05

7,9

8,8

P2 - Guderup - Kær Nord ledn. 2

55

290

1.159

7.300

11

315

1,05

7,9

8,8

GR - Kær Nord - Kær Syd
GR eksist. inkl. Gammel Rens og
Osbæk

110

0

2.317

1.000

400

440

5.460

5.460

0

800

P3 - Kær syd til Vestermark

550

0

7.777

500

0,90

0,9

0,9

Gns

4,0

Gns

6,0

Max Normaldrift indløb RA

11

355
400

17

1.000

1150

Samlet

14.500

34.800

(13.900 m dobbeltledning)

Tabel 4.7.1 Sammendrag dimensioneringsforslag
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Det skal som tidligere omtalt fortsat bemærkes, at ovenstående fordeling mv. skal kontrolleres ifm.
detailprojekteringen. Hertil anses der som værende nødvendigt at kontrollerer alle eksisterende
pumpestationer som er indarbejdet i indeværende plan. Det anbefales som minimum at logge på
Hovedpumpestationerne P320, Gammel Rens, Gudeup, Nybøl, Dybbøl, Vester Sottrup og Osbæk.
I nedenstående tabel er ovenstående resultater anvendt til fastlæggelse af pumpestørrelse og energiforbrug.
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Pumpestørrelser og elforbrug

P1 - Himmark
P2 - Guderup

Pumpeydelse

Længde
Trykledning

Geometrisk
trykhøjde

Ledningstab
pr. m

Ledningstab

Pumpestørrelse

Elforbrug

Årlig vandmængde i
statussituation

Årligt elforbrug i statussituation

(l/s)

(m)

(mVs)

(mVs/m)

(mVs)

(kW)

(kWh/m3)

(m3/år)

(kWh/år)

70

3.400

38,50

0,0041

14

70

0,23

1.100.000

249.000

30

0,15

224.000
45.000
*128.000

*1P3 - Kær

550

500

7

0,0009

60

0,03

1.500.000
1.500.000
*4.400.000

P4 - Gråsten

40

5.900

2,50

0,0057

33

30

0,16

1.000.000

159.000

P5 - Broager

140

8.200

39

0,0019

15

2x75

0,21

1.900.000

391.000

6

0,03
0,04
0,07

500.000

14.000
45.000
*107.000
1.127.000
*1.272.000

P6 - Ragebøl
*1P7

- P320

55

65
320

7.300

200
600

2

5
18

0,0047

34

0,0045
0,0015

0

1
1

90

*1.500.000
6.000.000
*11.900.000

Sum

Tabel 4.7.2 pumpestørrelser og elforbrug
*1 P3 og P7 erstatter eksisterende pumpestationer. Driftsudgiften indgår derfor kun i det økonomiske overslag
i det omfang som forbruget forøges ift. status.

Ovenstående effektforbrug er beregnet ved drift af en enkelt pumpe i hver pumpestation ved konstant ydelse (på nær P5 som er serieforbundet). Der er således ikke taget højde for en driftssituation baseret på flere forskellige pumper med forskellige ydelser, frekvensregulering af pumper o.l.
som kan resultere i en optimeret drift med et lavere elforbrug til følge.

4.8

Opholdstid og svovlbrinteproblematik

Opholdstiden i figur 4.7.1 er kun omfattet af de nyanlagte transportanlæg. Der er derfor ikke set på
opholdstider fra eksisterende transportanlæg, hvor vandet videretransporteres i de nye hovedanlæg. Opholdstiderne er beregnet på baggrund af ”status sommer tørvejrsflow” og dermed konservativt (største opholdstider).
Opholdstiden bliver ikke ”nulstillet” ved mellem-pumpestationer, som spildevandet passerer undervejs. Det skyldes at opiltningen af spildevandet ved passage af en pumpestation er begrænset.
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Det skal forventes, at der vil være behov for, at pumpestationerne forberedes for dosering til spildevandet i form af f.eks. nitrat, jern eller aluminium. Doseringerne skal nøje overvejes i forhold til
cost-benefit, konsekvenser for drift af pumpesystemet og renseanlæg mv. i det konkrete tilfælde.
Bl.a. har flere af de kendte doseringsmidler gode flokkulerings- og fældningsegenskaber – dette kan
give ændret sammensætning af spildevand og slam til renseanlægget.
Det skal som minimum forventes at der vil være behov for doseringsanlæg ved Himmark, Guderup,
Gråsten og Broager.
Vi har på det foreliggende vidensgrundlag forudsat/vurderet, at der kan forventes kemikaliedosering
svarende til ca. 15 øre/m3 spildevand ud fra erfaringen fra andre danske forsyninger.
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Overløb og hyppigheder

I forbindelse med nedlæggelse af renseanlæg og ombygning til transportanlæg, er der vurderet på
overløbshændelser og hyppigheden i forhold til statusbelastningen (2015-nu). Denne skal selvfølgelig
ses i forlængelse af separeringsplanen på figur 3.2. Overløb og hyppigheden vil som resultatet af separeringen løbende reduceres.
Det er meget vigtigt, at der opnås enighed med myndighed om disse forhold, alternativt må der forventes øgede investeringer i bassinanlæg set i forhold til de anvendte forudsætninger i nærværende
projektplan.

Overløb og hyppighed ved statusbelastning
Antal overløbshændel- Antal overløbshændelser til bassin i perio- ser til recipient i perioden
den

Antal
måledage

Overløb pr
år.

stk.

stk.

dage

stk.

Gråsten

17 (28 dage)

5 (11 dage)

998

2

Broager

27 (65 dage)

13 (48 dage)

998

5

Himmark

35 (143 dage)

13 (102 dage)

998

5

Tabel 4.9 Overløb fra statusoplande i nyt transportanlæg vurderet på baggrund af tilløbsmængder i perioden
2013-2015.

Ovenstående resultater, tager udgangspunkt i sammenhængende regn, hvilket medfører at en overløbshændelse godt kan vare op til 20 døgn under f.eks. sneafsmeltning.
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Det skal ikke forventes, at hver enkelt delseparering har indflydelse på hyppigheden, da der i status
forekommer hyppige aflastninger opstrøms renseanlæggene. Disse overløb tager alle toppe af belastningerne, som derved ikke tilledes renseanlæggene. Ved delseparering vil aflastningerne fra
overløbsbygværkerne opstrøms renseanlæggene dog mindskes.
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Renseanlæg

I det følgende vil grundlaget for disponeringen af renseanlægget blive redegjort for. Det skal bemærkes, og som nævnt i indledningen, at layout af renseanlæg er på et overordnet niveau, idet der
fortsat skal være frihedsgrader ved en eventuel totalentreprise.
Renseanlæggets layout er således alene retningsgivende, men indeholder de funktionaliteter, som i
forbindelse med projektet er drøftet med Sønderborg Forsyning.

5.1

Belastning - stofmæssig

Renseanlæggene under Sønderborg Forsyning har i perioden 2015-2017 været belastet med følgende
gennemsnitlige stofmængde, jf. tabel 5.1.
BOD, kg/d

COD, kg/d

SS, kg/d

Total-N,
kg/d

Total-P,
kg/d

Antal PE

Sønderborg

1.882

5.437

3.137

494

67

41.800

Gråsten

1.288

2.923

1.773

184

57

22.500

Himmark

539

1.502

954

135

19

11.600

Broager

256

713

478

70

12

5.500

Hummelvig

121

290

223

31

4

2.200

4.086

10.865

6.564

914

158

83.600

Anlæg

Samlet

Tabel 5.1. Stofmæssig belastning (gennemsnit) på renseanlæg under Sønderborg Spildevand. PE belastningen
opgjort på basis af, at 1 PE = 130 g COD.

Sammenlignet med Strukturplanen er belastningen øget fra 78.600 til 83.600 PE, idet belastningen i
Projektplanen inkluderer de nyeste belastningsforhold samt beregningen af PE baseres på COD.
Efter aftale med Sønderborg Forsyning dimensioneres udbygningen for en belastning på 100.000 PE,
idet stofbelastningen opskaleres proportionalt (faktor 100/83,6 = 1,2) i forhold til værdierne i tabel
5.1. Dimensionsgivende belastning bliver således som anført i tabel 5.2, idet 60 % fraktilen antages
at være sammenfaldende med gennemsnit. 85 % fraktilen er beregnet som 1,15 * 60 % fraktilen.
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Parameter

60 % fraktil

85 % fraktil

BOD

kg/d

4.903

5.638

COD

kg/d

13.038

14.994

SS

kg/d

7.877

9.058

Total-N

kg/d

1.097

1.261

Total-P

kg/d

190

218

Tabel 5.2. Dimensionsgivende stofmæssig belastning ved 100.000 PE.

Ved en dimensionsgivende belastning på 100.000 PE indeholder anlægget en reservekapacitet på 20
% set i forhold til den aktuelle belastning.
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Øvrige potentiel belastning

Sønderborg Forsyning har ingen planer om tilførsel af kildesorteret organisk husholdningsaffald til
renseanlægget.
Ligeledes forventes håndtering af septisk slam fortsat at ske ved bistand fra ekstern entreprenør,
idet denne samtidig sikrer forsvarlig afsætning af indsamlet septisk slam. Septisk slam forventes således ikke tilført det nye centrale renseanlæg.
Modtagelse og behandling af fedt fra eksempelvis storkøkkener og restauranter forventes ikke tilbudt, idet producenterne af fedtholdige fraktioner må afsætte disse til lokale biogasanlæg.

5.2

Belastning – hydraulisk

På basis af de hydrauliske opgørelserne og vurderinger af nødvendige kapacitet, jf. afsnit 4, er renseanlægget dimensioneret for følgende mængder angivet i tabel 5.3.

Tørvejr, sommer

Tørvejr, vinter

m3/d

m3/d

Sønderborg

8.800

11.300

Gråsten

2.100

2.400

Broager

1.300

1.800

Himmark

2.300

3.300

14.500 (170 l/s)

18.800 (220 l/s)

SUM

Max tilløb

98.000 (1.130 l/s)

Tabel 5.3. Dimensionsgivende hydraulik belastning.

Det skal gøres opmærksom på, at den hydrauliske belastning anført i tabel 5.3 er den aktuelle for
2017. Ved øget stofmæssig belastning er der ikke kalkuleret med en tilsvarende øget hydraulisk belastning, idet det antages, at den hydrauliske belastning vil falde i takt med intensiv indsats på separering.
Anlægget dimensioneres således for en maksimal hydraulisk belastning på 1.130 l/s, svarende til
pumpekapaciteterne i kloakoplandet.

5.3

Forventede udlederkrav

Sønderborg Kommune er kontaktet med henblik på en tilkendegivelse af, hvilke krav der kan forventes stillet i en udledningstilladelse for det nye centralrenseanlæg.
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Udledningen fra Sønderborg Renseanlæg sker i dag til Alssund via en udløbsledning. Udløbspunktet
sker i en dybde af 10-11 m. I en afstand på 50 m fra udledningspunktet er området udlagt med lempet målsætningen påvirket af spildevand.
Kravværdierne for så vidt angår stoffer i eksisterende udledningstilladelse af 6. december 2001 er
for vist i tabel 5.4.
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Krav, mg/l

pH

Vejledende krav
6,5 < pH < 8,5

Kontroltype
Absolut

SS

25

Transport

COD

75

Transport

BOD

15

Transport

Total-N

8

Transport

Total-P

1,5

Transport

Temperatur

< 30 °C

Absolut

Tabel 5.4. Eksisterende udlederkrav fra Sønderborg Renseanlæg.

Der forventes ikke specielle krav til udledning fra det nye centrale renseanlæg.

5.4

Symbioser med flisfyringsværk og varmeværk

Sønderborg Forsyning har foretaget indledende sondering af, hvorvidt der kunne være driftsmæssige
symbioser. For øjeblikket modtager varmeværket renset spildevand, hvilket resulterer i et reduceret træk på vand af drikkevandskvalitet.
Det er aftalt med Sønderborg Forsyning, at detaildrøftelser med både flisfyringsværk og varmeværk
med henblik på yderligere samarbejde gennemføres under detailprojekteringsfasen.

5.5

Anlæggets layout

Designet af et nyt barmarksanlæg sker med fokus på robusthed, servicevenlighed, lavt pasningsbehov samt minimering af energiforbruget. Der er ved prissætningen antaget, at der kan opnås samme
udlederkrav som Sønderborg Renseanlæg har i dag. Der er ikke taget højde for ekstraordinære krav
til f.eks. hygiejnisering eller markant skærpede udlederkrav.
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Anlægget layout er drøftet med Sønderborg Forsyning og bestå af følgende hovedkomponenter:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Indløbspumpestation
Ristebygværk
Sand- og fedtfang
Filtre til udtag af primærslam
Hydrolysetank
Aktiv slamtanke sektioneret i anaerob, anoxisk og aerobe zoner
Efterklaringstanke
Forafvanding af biologisk overskudsslam
Homogeniseringstank for primær- og biologisk overskudsslam
Rådnetank for udrådning af primær- og biologisk overskudsslam
Gasklokke
Gasgenerator og kedelanlæg
Rejektvandsrenseanlæg
Homogeniseringstank for udrådnet slam
Slamafvandingsudstyr og slamcontainere
Velfærdsbygning
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Anlægget tænkes udført:
-

i kvalitet som Mariagerfjord Renseanlæg
med udtag af primærslam som Egå og Hillerød Renseanlæg over båndfiltre
med cirkulære procestanke som Mariagerfjord Renseanlæg
med slamudrådning som Sønderborg Renseanlæg
med slamafvanding og containere som f.eks. Mariagerfjord, Åbenrå, Haderslev og Esbjerg
Renseanlæg
Rrejektvandsanlæg som på Egå, Viby, Åby, Horsens og Vejle Renseanlæg

-

Den producerede gas er som udgangspunkt tænkt afbrændt i gasgeneratoranlæg med produktion af
el- og varme til følge. Elektriciteten sælges til el-nettet og varmeproduktionen benyttes dels til opvarmning af rådnetank og dels til opvarmning af driftsbygninger.
Anlægget opbygges principielt med hovedkomponenter som vist i figur 5.1, idet der henvises til bilag 2 for en større oversigt samt signaturforklaring.
1
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24

Figur 5.1. Flowdiagram for nyt renseanlæg.
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Størrelse af bygningskomponenter

I dette afsnit vil de større bygningskomponenter kort blive beskrevet. Beskrivelsen vil være på et
overordnet niveau, idet der må imødeses korrektioner i forbindelse med detailprojektering eller efter ønske/krav fra Sønderborg Forsyning.
Primærslam
Anlægget etableres for en stofmæssig belastning på 100.000 PE. Grundet et COD/N forhold på 12,
kan det med fordel tages primærslam ud og fortsat sikre en fornuftig N-reduktion. Anlægget opbygges dermed for udtag af primærslam. Det vurderes, at primærslam kan udtages i en sådan mængde,
at COD/N forholdet sænkes til ca. 7,5. I praksis vil det sige, at fordelingen mellem primærslam og
spildevand til biologi fordeler sig som vist i tabel 5.5.

Parameter

Primærslam (reduktionsgrad i %)

Belastning af biologisk trin

BOD

kg/d

1.471 (30 %)

3.432

COD

kg/d

5.215 (40 %)

7.823

SS

kg/d

3.939 (50 %)

3.938

Total-N

kg/d

44 (4 %)

1.053

Total-P

kg/d

24 (13 %)

166

Tabel 5.5. Primærslammængder samt belastning af biologisk rensetrin – beregnet ved 60 % fraktilen.

Potentialet for udtaget er primærslam er større, men i givet fald vil COD/N forholdet blive for lavt
til en tilfredsstillende denitrifikation. Vi kan ikke anbefale at tage mere organisk stof ud end ned til
et COD/N forhold på 7,5. Det medfører samtidig, at reduktionsgraderne er lempelige og vurderes at
kunne gennemføres uden anvendelse af polymer og koagulant.
Vi har i denne projektplan benyttet mekaniske filtre til udtag af primærslam. Begrundelsen for
dette valg er, at filtrene kan placeres i dedikeret bygning og indkapsles fuldstændig, så risikoen for
lugtgener er elimineret. Dernæst kan filtrene styres så et ønskeligt udtag af organisk stof opnås.
Alternativet til filtre er traditionelle primærtanke, der ikke lader sig styre for udtagets mængde
samtidig med, at de åbne primærtanke er blandt de mest lugtskabende kilder på et renseanlæg.
Belastningen af det biologiske rensetrin bliver herefter ca. 60.000 PE.
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Hydrolysetank
Etablering af et centralt renseanlæg med lange transportledninger gør, at indholdet af letnedbrydeligt kulstof kan være omsat i ledningsnettet og dermed ikke være tilstede for de biologiske processer. Vi kan foreslå etablering af en hydrolysetank der har til formål at danne letnedbrydeligt kulstof
til både biologisk fosforreduktion samt denitrifikationen.
Det lednedbrydelige kulstof skabes ved hydrolyse af aktiv slam, idet en lille del af returslammet føres til hydrolysetanken og undergår en hydrolysering i denne. Ifald der i perioder på døgnet opstår
akut mangel på letnedbrydeligt kulstof (læs: høj nitratkoncentration) kan det ”skydes” hydrolysat
ind til processen gennem en øget returslamføring til hydrolysetanken. Hydrolysetanken drives med
en opholdstid så lav, at der ikke opstår lugtgener fra tanken eller sker en metanisering af det letnedbrydelige kulstof.
Hydrolysetanken har et volumen på ca. 1.500 m3.
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Procestanke
Procestankene foreslås opbygget cirkulært for at skabe bedst mulige forhold for vandstrømningen og
med koncentriske cirkulære zoner. Figur 5.2 viser denne opbygning illustrativt.

Figur 5.2. Cirkulære procestanke med koncentriske zoner. Foto af Mariagerfjord Renseanlæg.

Volumen af procestanke beregnes til ca. 18.000 m3, der foreslås etableret som 3 tanke á 6.000 m3.
Hver tank etableres med en vanddybde på ca. 5,5 m. Diameteren bliver ca. 38 m per tank.
Ved evt. udvidelse af kapaciteten kunne der etableres yderligere én cirkulær procestank, hvorved
kapaciteten øges fra 100.000 PE til 133.000 PE, med en tilsvarende proportional udvidelse af forbehandlingen.
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Efterklaringstanke
Som vist i tabel 3.3 er den hydrauliske belastning i tørvejr ca. 18.800 m3/d. Antages en time-max
belastning på 10 % af døgnbelastningen, må forventes en peak belastning på ca. 1.900 m 3/h (525
l/s) i tørvejr.
Under regn vil pumpekapaciteterne være bestemmende for vandmængden. Disse er opgjort til ca.
1.130 l/s. Denne vandmængde kan forventes under udbredt regn samt under sneafsmeltning, hvorfor alle rørledninger og bygværker bør være dimensioneret for denne hydraulik.
Til sikring af effektiv tilbageholdelse af slam fra renseanlægget under regn, bør der etableres 5 klaringstanke á 28,5 m i diameter. Den hydrauliske overfladebelastning med denne konfiguration bliver
1,3 m3/m2*h under regn og 0,6 m3/m2*h i max-tørvejr.
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Rådnetank
Der foretages en samudrådning af primærslam og biologisk overskudsslam. Primærslammet opkoncentreres til ca. 6 % i forbindelse med forfiltreringen og biologisk overskudsslam forafvandes til ca.
samme tørstofkoncentration.
Slammet opsamles i en buffertank, hvorfra det indpumpes på rådnetank, der foreslås drevet mesofilt med en hydraulisk opholdstid på 28 døgn. Med denne opholdstid er tanken dimensioneret for at
kunne klare en anlægsudvidelse op til 133.000 PE.
Ved 100.000 PE produceres ca. 7.200 kg SS/d, hvorfor rådnetanken bør have et effektivt volumen på
3.350 m3.
Slutafvanding
I forbindelse med slamudrådningen reduceres slamindholdet med ca. 2.800 kg SS/d, svarende til en
reduktionsgrad på 39 %. Til slutafvanding vil således være ca. 4.400 kg SS/d med et tørstofindhold
på ca. 3,7 %. Mængden udgør ca. 120 m3 slam per døgn.
Slutafvandingen kunne gennemføres med dekanter(e), der forventes at kunne hæve tørstoffet til ca.
24 % ± 3 %-point. Med afsæt i 24 % tørstof skal der således dagligt borttransporteres knap 20 tons
slam.
For at sikre en fleksibilitet kunne anvendelse af f.eks. 3 slamcontainere være attraktivt. Der etableres automatisk virkende fordelersystem til de enkelte containere, så ressourcebehovet for manuel
indgriben minimeres mest muligt.
Maskinbygning
Som udgangspunkt for anlægsdisponeringen etableres én stor maskinbygning, der indeholder dedikerede og separate rum for ristebyværk, filterinstallationer, tavler, blæsere, gasgenerator og kedel,
slamafvanding og slamcontainere. Under detailprojektering skal hensigtsmæssigheden i en opsplitning med flere bygninger overvejes. Det forventes, at maskinbygningen delvis etableres med kælder
for ledningsføringer samt opstilling af pumper for anlæggets funktioner. Dette sikrer en stor fleksibilitet og et godt arbejdsmiljø.
Maskinbygningen etableres ikke med garage, værksted og lagerfaciliteter, idet disse faciliteter er
henlagt til Ellegårdsvej 8.
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Mandskabs- og velfærdsbygning
Der etableres mandskabs- og velfærdsbygning samt showroom, hvor besøgende kan samles og introduceres til renseanlæggets funktion.
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Arealdisponering og visualisering

På tegning 5.7.1 er vist arealdisponeringen af det nye centralrenseanlæg. Det skal gøres opmærksom på, at disponeringen alene er tentativ, idet detailprojekteringen med stor sandsynlighed vil revidere disponeringen.

0413rpSBR_MMA - projektplan v.2.docx

Tegning 5.7.1. Arealdisponering for nyt centralrenseanlæg

Det nye centralrenseanlæg fordrer væsentlige udgravninger af jord til tanke. Denne overskydende
jordmasse påtænkes anvendt til at indkranse anlægget med beplantet jordvold. Denne indkransning
er forsøgt visualiseret på tegning 5.7.2 og 5.7.3. Synligheden af anlægget set fra Kær er således illustreret ved tegning 5.7.2.
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Tegning 5.7.2. Visualisering af anlæg i øjenhøjde
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Tegning 5.7.3. Visualisering af anlæg over jordvold (fugleperspektiv)

5.8

Udvidelsesmuligheder

Om nævnt under afsnit 5.6 kunne en anlægsudvidelse med 33.000 PE relativt nemt tilvejebringes
gennem etablering af yderligere én procestank. Forbehandlingen kan ligeledes nemt udvides med
installation af yderligere filterenheder. Som tidligere anført, forventes den stigende hydrauliske belastning at skulle tilvejebringes gennem kloakrenoveringer, der løbende fjerner regn- og uvedkommende vand fra spildevandet.
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Anlægs- og driftsøkonomi for renseanlæg

Etablering af nyt barmarksanlæg på 100.000 PE med funktionaliteter og et kvalitetsniveau som Mariagerfjord Renseanlæg vurderes at kunne udføres for ca. 160 mio. kr. Specielt er den hydrauliske belastning under regn og snesmeltning høj, hvorfor det vurderes nødvendigt med 5 klaringstanke.
Usikkerheden på prisestimatet på nuværende stade er ±20 %, og samtidig afhængig af udbudsform.
Der er i anlægsprisen ikke kalkuleret omkostninger til Sønderborg Forsynings egne ressourcer samt
omkostninger til arealerhvervelse og rådgiverbistand.
Stilles det særlige krav til arkitektur, indpasning i landskab, geotekniske udfordringer, demonstrationsanlæg, parallelle driftslinjer mv., kan anlægsprisen stige betragteligt. Således etableres Solrødgaard Renseanlæg ved Hillerød også som et barmarksanlæg, men specifikke ønsker og krav gør, at
prisen for et 100.000 PE anlæg forventes at blive ca. 275 mio. kr.
Driftsomkostningerne ved et nyt barmarksanlæg som summarisk beskrevet ovenfor vil være i størrelsen 125 kr./PE*år ved den aktuelle belastning på 83.600 PE. Samlet forventes driftsomkostningerne
dermed at andrage til ca. 10,4 mio. kr. årligt. Det er vores vurdering, at der er potentiale for en direkte driftsbesparelse på spildevandsrensningen på ca. 5,0 mio. kr.

6.

Myndighedsbehandling

I indeværende projekt er der tale om nedlæggelse af 3 renseanlæg, opførelse af et centralrenseanlæg samt transport- og bassinanlæg over en samlet strækning på ca. 35 km. Det er på baggrund
heraf vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at opdele myndighedsbehandlingen i tre dele.
·
·
·

Renseanlæg og udløbsledning.
Nedlæggelse af Gråsten og Broager RA, samt transportanlæg fra vest
Nedlæggelse af Himmark RA, samt transportanlæg fra øst

Der er indledende afholdt et møde ved Erhvervsservice, med deltagelse af kommunens planafdelinger, med følgende punkter på dagsordenen.
·

·

By og Landskab
o Lokalplan
o Fortidsminder
o Delvis udpegning til værdifuldt landskab
o Køb af jord
Vand og natur.
o Udledningstilladelse
o Udledningspunkt
o Tillæg til spildevandsplanen
o VVM
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På mødet blev ovenstående emner vendt, og projektansvaret uddelt til at varetage kommunens interne behandling på lokalplan, køb/ekspropriation af jord, tillæg til spildevandsplan og VVM (muligvis kun screening) samt udledningstilladelse.
Punkterne 6.1 – 6.3 beskriver i hovedtræk de vigtigste ansøgninger. Her er der tilføjet en risikoanalyse på baggrund af de informationer, der er indhentet undervejs.
Ud over emnerne i nedenstående punkter, bør forsyningen adressere kommunens nye krav ifm. gæsteprincippet. Kommunen har valgt generelt ikke at tillade deklarering af forsyningsledninger i offentlige arealer. Vi vurderer indeværende problematisk, da projektplanen omfatter omkostningstunge anlægskomponenter, som ikke bør anlægges på gæsteprincip.
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Ansøgningsetape 1. Renseanlæg udløbsledning

Myndighed
/interessent

Forventet

Konsekvens

Sandsyn-

behandlings-

vurdering

lighed

Høj

Lav

Bemærkninger

tid
Lokalplan

6-12 mdr.

Området, hvor det nye renseanlæg er placeret, ligger udenfor
kommuneplan og lokalplansområde. Det vurderes at placeringen er hensigtsmæssig ift. omkringliggende industri, med mulighed for synergi. Udfordringen kan opstå ifm. indsigelser fra
Kær. Borgermøde anbefales i tidlig stadie.

Byggetilla-

2-4 mdr.

Middel

Lav

Der fremsendes først anmodning om byggetilladelse på det

delse (kræ-

tidspunkt, hvor byggeriets disponering og udformning er fast-

ver lokal-

lagt. Der forventes ikke problemer med tilladelse.

plan)
Ny Udled-

6 mdr.

Høj

Lav

Udledningspunktet vil være Als Sund, som er en robust reci-

ningstilla-

pient med stor vandskifte. Ifm. denne udledningstilladelse skal

delse

der også søges om ændring af eksist. Udløbstilladelse med henblik på udledning af saltholdigt vand fra geotermianlæg.

VVM

12-18 mdr.

Høj

Lav

Der skal besluttes, om der vil være behov for en egentlig VVMredegørelse, eller om en VVM-screening vil være tilstrækkelig,
da anlægget er under tærskelværdien. Et vigtigt emne er reduktionen i vandtilførsel til vandløbet ved Himmark. VVM redegørelsen skal laves på baggrund af den samlede projektplan.

Tillæg til

6-8 mdr.

Høj

Lav

Centraliseringen vurderes positiv ifm. de fleste parametre i

spildevands-

spildevandsplanen. Tillæg kunne med fordel opdeles i 3 tillæg,

planen

der harmonerer med de geografiske opdelinger.

Køb af jord/

1-12 mdr.

Lav

Middel

mage-

Kommunen skal erhverve jord til etablering af renseanlæg ved
mageskifte alternativt ekspropriation.

skifte/ekspropriation
Fredning

6-12 mdr.

Middel

Lav

Fredningen omhandler landskabelige værdier. Der forventes

Kær-Vester-

ikke modstand ifm. etablering af udløbsledning under terræn

mark

langs anvist tracé.

(08201.00)
Strandbe-

12 mdr.

Lav

Middel

skyt-

Ud over udledningstilladelsen, skal etableringen gennem
strandbeskyttelsen og havbunden godkendes af kystdirektora-

telse/Kyst-

tet. Det må forventes, at direktoratet har ønsker ifm. udførel-

direktoratet

sesmetode, placering, krav om diffusere mv. (strandbeskyttelsesfredning er overgået fra naturstyrelsen til kystdirektoratet i
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2016)
Jordhåndte-

2-4 mdr.

Lav

Lav

Ifm. anlægget skal der ansøges gravetilladelse. Det anbefales

ringsplan/

at der forlods udarbejdes en jordhåndteringsplan, samt at der

gravetilla-

foretage geotekniske boringer langs tracéer. Derved er det mu-

delse

ligt ved behov, at korrigere tracéerne i god tid.
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Middel

Stor

Det anbefales at få Museum Sønderjyllands bemærkninger i op-

Sønderjyl-

startsfasen for såvel arealet for renseanlæg som trace for ud-

land

løbsledning.

Diverse

6-12

Middel

Lav

Ifm. opførelsen skal der søges tilladelse til gasmotoranlæg, el-

miljøgod-

og varmeforsyning. Disse ansøgninger vurderes ikke er kritiske

kendelser

for projektets gennemførelse, idet krav er forventelige og normale.

Tabel 6.1. Myndighedsbehandling Renseanlæg og udløbsledning

6.2

Ansøgningsetape 2. Vestlige lednings- og bassinanlæg

Myndighed
/interessent

Forventet

Konsekvens

Sandsyn-

behandlings-

vurdering

lighed

Lav

Lav

Bemærkninger

tid
Nedrivnings-

4-6 mdr.

tilladelse
Byggetilla-

Der skal udarbejdes en ansøgning om nedrivning af Gråsten og
Broager Renseanlæg.

2-4 mdr.

Lav

Middel

Der skal søges tilladelse til opførelse af de store bassinanlæg,
herunder placering af spildevandstekniske anlæg. Bassinanlæg-

delse

get ved Rinkenæs planlægges udflyttet og der kan derfor forventes indsigelser ifm. forventede lugtgener mv. Anlægget ved
Broager forventes ikke at udgøre en risiko.
Midlertidig

6-12 mdr.

Høj

Lav

I en del af interimsperioden, vil der være behov for at sætte

udlednings-

udligningsbassinet ud af drift i Broager. I denne periode vil der

tilladelse

være øget overløb ved Broager.

Tillæg til

6-8 mdr.

Høj

Lav

spildevands-

2. tillæg til spildevandsplanen (hvis ikke den udarbejdes i en
samlet)

planen
Deklaration/

1-12 mdr.

Lav

Middel

Ekspropria-

Kommunen skal sikre tinglysning til etablering af ledningsanlæg
og bassiner ved ekspropriation.

tion
Strandbe-

12 mdr.

Lav

Middel

Det samtlige ledningsanlæg mellem Gråsten og Broager skal

skyt-

etabler gennem enten strandbeskyttelse eller havbunden, hvil-

telse/Kyst-

ket skal godkendes af kystdirektoratet. Det samme gælder

direktoratet

krydsningen af Als Sund. Det skal forventes at direktoratet har
ønsker ifm. udførelsesmetode og placering.

miljøstyrel-

6-18 mdr.

Høj

Høj

Vandet i Rinkenæs bugt er naturbeskyttet Natura 2000, dette
gælder både ifm. fredede fugle, samt habitatsområde med fo-

sen

kus på beskyttede/truede naturtyper. Indeværende ansøgning
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bør igangsættes samtidig med VVM. Der skal forventes stor
modstand fra myndigheden, og som minimum sæsonbestemt
etableringstidspunkt.
Jordhåndteringsplan/

2-4 mdr.

Lav

Lav

Ifm. anlægget skal der ansøges gravetilladelse. Det anbefales
at der forlods udarbejdes en jordhåndteringsplan, samt at der
foretage geotekniske boringer langs tracéer. Derved er det muligt ved behov, at korrigere tracéerne i god tid. Ligeledes vil
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gravetilla-

vejafdelingen også have interesse i trafikforstyrrelsen, omkørs-

delse

ler og afmærkning mv.

Fredning

12-24 mdr.

Middel

Stor

Der er stor interesse omkring fredningen som berøres fra st.

Dybbøl

2.800 – krydsningen af motorvejen. Hovedparten af ledningsan-

(07770.00)

lægget etableres langs eksisterende vej, og traceet kan flyttes
ud i vejen i tilfælde af at ikke gives tilladelse til etablering af
anlægget. Det anbefales at tage hånd om dette tidligt i fasen,
samt indlede et samarbejde med Museum Sønderjylland. Der
skal forventes stor interesse, og behov for tilpasning i tracéet.

Krydsning af

4-6 mdr.

Lav

Lav

Der skal søges om tilladelse ved kommunen om krydsning af be-

fredede sten

skyttet vandløb, samt op til 10 fredede sten og jorddiger. Ho-

og jorddi-

vedparten skal forventes udført ved NO-DIG. Skovbyggelinjen

ger, beskyt-

forventes ikke at udgøre en korrektion.

tet vandløb,
og skovbyggelinje
Vejdirekto-

6-12 mdr.

Middel

Lav

Motorvejen skal krydses lige efter oppumpningsbassinet ved
Dybbøl. Anlægget er under tryk, og det skal forventes at led-

ratet

ningsanlægget skal etableres i en kappe-ledning, samt muligvis
ved micro-tunnelering. Arbejdet forventes at kunne udføres
iht. vejdirektoratets vejledninger. Ved st. 2.900-3.050 krydses
vejbyggelinjen (tilkørsel Sønderborg). Det kan komme på tale
at siderykke ledningsanlægget så det ligger udenom vejbyggelinjen.
Banedan-

12 mdr.

Middel

Lav

Jernbanen skal krydses lige før Als Sund. Anlægget er under
tryk, og ledningsanlægget skal etableres i en kappe-ledning, og

mark

ved micro-tunnelering. Arbejdet forventes at kunne udføres
iht. banenormerne.

Tabel 6.2. Myndighedsbehandling – vestlige transportanlæg

6.3

Ansøgningsetape 3. Østlige lednings- og bassinanlæg

Myndighed
/interessent

Forventet

Konsekvens

Sandsyn-

behandlings-

vurdering

lighed

Lav

Lav

Bemærkninger

tid
Nedrivnings-

4-6 mdr.

tilladelse
Byggetilla-

Der skal udarbejdes en ansøgning om nedrivning af Himmark
Renseanlæg.

2-4 mdr.

Lav

Lav

Der skal søges tilladelse til opførelse af bassinanlæg, herunder
placering af spildevandstekniske anlæg (indenfor hegnet). Der

delse
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forventes ikke behov for byggetilladelse ifm. ombygning ved
Guderup.
Tillæg til
spildevands-

6-8 mdr.

Høj

Lav

3. tillæg til spildevandsplanen (hvis ikke den udarbejdes i en
samlet)

planen

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.: +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05

24. november 2017

Deklaration/

1-12 mdr.

Side 39 af 41

Lav

Middel

Ekspropria-

Kommunen skal sikre tinglysning til etablering af ledningsanlæg
og bassiner ved ekspropriation.

tion
Strandbe-

12 mdr.

Lav

Middel

Der skal søges tilladelse til krydsning af kysten inkl. Augusten-

skyt-

borg fjord. Det skal forventes at direktoratet har ønsker ifm.

telse/Kyst-

udførelsesmetode og placering. Det forventes at der er mest

direktoratet

interesse omkring Katholm, som kan medføre en længde forskydelse i linjeføringen.

Jordhåndte-

2-4 mdr.

Lav

Lav

Ifm. anlægget skal der ansøges gravetilladelse. Det anbefales

ringsplan/

at der forlods udarbejdes en jordhåndteringsplan, samt at der

gravetilla-

foretage geotekniske boringer langs tracéer. Derved er det mu-

delse

ligt ved behov, at korrigere tracéerne i god tid. Ligeledes vil
vejafdelingen også have interesse i trafikforstyrrelsen, omkørsler og afmærkning heraf.

Krydsning af

4-6 mdr.

Lav

Lav

Der skal søges om tilladelse ved kommunen om krydsning af 5

fredede sten

beskyttet vandløb, samt 4 fredede sten og jorddiger. Hoved-

og jorddi-

parten skal forventes udført ved NO-DIG. Hverken Skovbygge-

ger, beskyt-

linjen ved Himmark Renseanlæg eller kær forventes at udgøre

tet vandløb,

en korrektion.

og skovbyggelinje

Tabel 6.3. Myndighedsbehandling – Østlige transportanlæg

7.

Økonomi

Der er udarbejdet et økonomisk overslag over konsekvenserne ved en centralisering af spildevandsbehandlingen. Overslaget er baseret på erfaringspriser sammenholdt med licitationspriser for tidligere udførte projekter.
Overslaget indeholder udgifter til:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Byggeplads
Ledningsanlæg
Pumpestationer
Oppumpnings- og udluftningsbygværker
Sikkerheds/udligningsbassiner
Renovering og/eller nybygning af renseanlæg
Nedbrydning af eksisterende renseanlæg
Erstatninger og arealerhvervelse
Projektering, udbud og tilsyn
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Mængder og enhedspriser, der er anvendt til overslaget fremgår af bilag 5. Her er overslaget opdelt
i 2 dele. Et for ledningsanlæg, pumpestationer og bassiner, samt et for Renseanlæg.
Overslaget på ledningsanlægget er inddelt hovedelementer. Her er omkostninger til byggeplads,
projektering mv. indeholdt i enhedspriserne, således de indgår korrekt i en nutidsværdiberegning
(projektering mv. skal også indgå i afskrivningen).
Renseanlægget anlægs- og driftsøkonomi er baseret på PE-priser, der er markedskonforme for nyanlæg.
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Overslaget indeholder ikke udgifter til:
·
·
·

·
7.1

Arkæologiske forundersøgelser og egentlige udgravninger
Ekstraordinære funderingsforanstaltninger
Sønderborg Forsynings egne ressource til projektafvikling og myndighedsbehandling
Der er ikke afsat økonomi til uforudsete udgifter

Økonomiske resultatet

Nedenfor i tabel 7.1, fremgår resultatet projektplanens økonomiske overslag.

Anlægsomkostninger
Projektplan
Renseanlæg
160 mio.
Transportanlæg mv.
130 mio.
Sum
290 mio.

Strukturplan
145 mio.
125 mio.
270 mio.

Drifts og vedligeholdsomkostninger
Projektplan
Strukturplan
Renseanlæg
12,0 mio.
11,1 mio.
Transportanlæg mv.
2,9 mio.
2,7 mio.
Sum
14.9 mio.
13.8 mio.
Tabel 7.1. Økonomiske overslag

Årsagen til, at de øgede transport- og bassinanlægsomkostninger udgør ca. 5 mio. i forhold til strukturplanen skyldes primært:
1. Forlængelse af eksisterende transportanlæg fra Vemmingbund, Nybøl og Dybbøl. Opgradering af anlægget medfører en ekstra udgift på 2,5 mio. For den ekstra omkostning, kan den
eksisterende havledning på tværs af Als Sund nedlægges, det samme gælder den eksisterende motorvejsunderføring og gravitationsanlæg ved erhvervsarealet i Ragebøl (skal fremover ikke geninvesteres). Pumpestation P320 skal heller ikke opdimensioneres til at kunne
håndtere 460 l/s.
2. Der planlægges etableres en havariledning på tværs af Als Sund for at øge forsyningssikkerheden til en omkostning på 1,6 mio. kr. Det skal sammenlignes med, at der bør etableres en
havariledning til den eksisterende havledning - pris ca. 1,4 mio. kr.
3. Forsyningens beslutning om dobbeltledninger på tværs af hav (forsyningssikkerhed).
4. Forsyningens beslutning om ikke at genanvende eksisterende procestanke til bassinanlæg
ved Broager. Beslutningen er funderet i ønsket om at reducere lugtgener ifm. planlagt udbygning.
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Med udgangspunkt i ovenstående vurderes overslaget mere fordelagtigt, idet projektplanen indeholder en mere optimeret løsning ift. strukturplanen.
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Årsagen til at de øgede anlægsomkostninger på Renseanlægget udgør ca. 15 mio. skyldes primært:
1. Højt indløbsflow (1.100 l/s) – ekstra klaringstank.
2. Driftens ønske om separat rejektvandsrenseanlæg
Driften er som følge af den øgede belastning fra Strukturplanens 78.600 PE til projektplanens 83.600
PE steget med 0,6 mio. kr. Hertil kommer allokerede omkostninger til vedligehold, der andrager 0,2
mio. kr. forårsaget af den højere anlægspris.
Ovenstående ønsker og behov skal ses i forlængelse af, at omkostningerne ved den eksisterende
struktur også ville øges tilsvarende. Anbefalingen af den centraliseret struktur vil således ikke blive
påvirket.
På nuværende projektstade anbefales det, at der afsættes 20 % ekstra til dækning af uforudsete
udgifter.

8.

Konklusion

Udarbejdelse af Projektplanen har generelt konfirmeret de økonomiske forhold, som strukturplanen
blev baseret på. Således er der alene sket mindre justeringer af både anlægs- og driftsøkonomien.
Myndighedsbehandling af de delprojekter, som centraliseringen indebærer i form af nye transportanlæg og nyt barmarks renseanlæg er identificeret, og Sønderborg Kommune er adviseret om forsyningens tanker og ønsker.
Efter godkendelse af Projektplan skal en større myndighedsbehandling iværksættes samtidig med
forsyningens planlægning omkring projektering af både transportanlæg og renseanlæg.
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Tidsmæssigt forventes anlægget at kunne tages i brug i 2023.
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