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I juni 2012 blev det nye spildevandsbassin 
med en kapacitet på ca. 20.000 m3 taget i 
brug. Der havde været fokus på at etablere et 
bassin med det bedst mulige arbejdsmiljø og 
med minimale gener for omgivelserne, når 
bassinet er i drift.

Forhistorie og udfordringer
Bassinet er opført på et areal, hvor der i for
vejen lå et traditionelt, åbent bassin med en 
bund af betonbelægningssten. Dette bassin 
blev etableret i midten af 1960’erne i en lav
ning imellem Hovedvej 9 og et større garveri. 
For nogle år siden blev garveriet fjernet, og 
der blev opført et par store forretninger i 
forlængelse af indkøbscenteret Svendborg 
Storcenter. Det oprindelige bassin var ofte i 
brug, hvilket gav anledning til slamaflejringer 
og rotteplage samt periodevise lugtgener for 
de omkringboende.

Bassinet lå delvist på arealer ejet af en tred
jemand. Der blev tilkøbt et skråningsareal 
langs Mølmarksvej, som ligger på en ca. 10 m 
høj vejdæmning, ligesom et offentligt stiareal 
blev inddraget. En naboejendom med parcel
hus blev erhvervet, og huset blev fjernet for at 
give plads til byggeriet. Og endelig blev der 
indgået en aftale med et udviklingsfirma om 
retten til at opføre forretninger på over 4000 
m2 oven på bassinet. Det skulle være non
foodforretninger, der kunne supplere de 
øvrige forretninger i Svendborg Storcenter.

Drilsk geologi og et truet vandværk
Geologien for undergrunden i visse områder 
under Svendborg by er meget kompliceret 
pga. et artesisk tryk i grundvandsmagasinet 
beliggende under moræneleret. Samtidig er 

der bratte laggrænser imellem sandlaget og 
moræneleret. Derfor var det nødvendigt at 
udføre 25 geotekniske boringer for at afklare 
de geotekniske forhold inden for projektom
rådet på 70 x 100 m. Boringerne indikerede, 
at der under det eksisterende bassin fandtes 
et tykt lag beskyttende moræneler, men at 
området vest for bassinet samtidig var meget 
problemfyldt med højtliggende sandlommer 
med forbindelse til grundvandsmagasinet.

Håndteringen af det artesiske grundvand 
samt beskyttelsen af grundvandsmagasinet 
imod forurening var derfor en stor udfordring 
i projekteringsfasen. Svendborg Vands hoved
vandværk og kildeplads med fire boringer lig
ger mindre end 50 m syd for bassinet, og der 
var dermed tale om en ikke uvæsentlig risiko 
for en grundvandsforurening.

Løsning: overdimensionering  
og styring
De nævnte udfordringer blev løst med et 
nyt stort spildevandsbassin på ca. 20.000 m3. 
Vand & Affald havde muligheden for at eta
blere et "alt for stort bassin" i forhold til den 
almindelige dimensioneringspraksis og valgte 
således at udnytte det disponible grundareal 
til det yderste.

Det ca. 100 ha fælleskloakerede oplands
are al til bassinet rummer, ud over almindelig 
parcelhusbebyggelse, områder med større er
hvervsejendomme og tæt byområde. Den 
gen nemsnitlige afløbskoefficient for oplandet 
er ca. 40 %, så teoretisk set kan bassinet 
rum me, hvad der svarer til ca. 50 mm nedbør 
over oplandet.

Ved skybruddet over Svendborg den 29. juni 
2012 blev bassinet faktisk fyldt op af en ned
børsmængde på over 60 mm i løbet af 5,5 time.

Fremtidssikret bassin mod monsterregn

Ekstreme regnskyl (monsterregn), et gammelt regnvejrsbassin med 

lugtgener, rotteproblemer og et nedstrøms beliggende vandværk i 

fare for forurening i forbindelse med overløb. Det var nogle af de 

udfordringer, som Vand & Affald i Svendborg satte sig for at løse 

med et nyt, fremtidssikret regnvejrsbassin.

Steen Ladefoged

Det gamle bassin.
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Speciel styring skåner kloak og 
Svendborg Sund
Bassinet er så stort, at det er muligt at have 
en noget speciel styringsstrategi. Selve afløbs
reguleringen sker ved konstant flowmåling 
med elektromagnetisk flowmåler. Et afløb 
maksimalt på 125 l/sek. opretholdes ved 
hjælp af regulerbare spadeventiler. Nedstrøms 
afløbssystemet igennem Svendborg by frem 
til hovedpumpestationen ved Svendborg havn 
kan – som de fleste andre steder – ikke klare 
de kraftige regnhændelser, som vi oftere og 
oftere ser i sommermånederne. For at be
grænse afstrømningen ned igennem byen 
bliver bassinafløbet derfor helt lukket, lige så 
snart bassinet begynder at magasinere vand. 
Efter regnhændelsen venter man så på, at 
nedstrøms bassiner er blevet tømt, og at der 
er plads i hovedkloakken, før bassinet bliver 
tømt. I denne fase kan afløbet fra bassinet 
øges til 250 l/sek., men styres hele tiden ift. 
den aktuelle nedstrøms kapacitet i afløbs
sy stemet. Denne styringsstrategi beskytter 
mest muligt mod overbelastning af hoved
kloakken igennem byen og sikrer desuden, 
at spildevand, som har været opmagasineret 
i bassinet, ikke efterfølgende bliver aflastet 

til havnebassinet og Svendborg Sund fra ned
strøms overløbsbygværker.

To bassiner og ny afløbsledning
Bassinet ved Pasopvej består faktisk af to bas
si ner, idet de topografiske forhold i oplandet 
gjorde det muligt at øge vandhøjden i det 
ene bassin med 3,5 m for betjening af ca. 70 
% af oplandet. Herved kunne der etableres 
over 4000 m3 ekstra volumen alene ved at fø
re væggene 3,5 m højere op. Bassinerne har 
bund i samme niveau og tømmes ved gravita
tion alene, og bundniveauet kunne sænkes i 
forhold til det eksisterende bassin ved at om
lægge afløbsledningen med mindre fald over 
en ca. 150 m lang strækning. Der blev etable
ret en ny Ø1400 mm afløbsledning ved tunne
lering under en fredet skov. Selv om afløbet 
fra bassinet ikke i driftssituationen vil over
stige 250 l/sek., er afløbsledningen udført i 
dimensionen Ø1400 mm, idet ledningen også 
skal fungere som overløbsledning, når bassin
erne er fyldt op. Der er ingen mulighed for 
aflastning fra bassinerne til recipienter. Over
løb til terræn vil medføre overfladestrømning 
ned forbi hovedvandværket med stor risiko 
for forurening af drikkevandet. Derfor fører 

den nye afløbsledning nu vandet forbi vand
værket under terræn, så monsterregn først 
kan give problemer neden for vandværket.

Pres fra oven og fra neden
Begge bassiner er dimensioneret for påvirk
ningerne fra grundvandstrykket til 2,5 m over 
bassinbunden. Opdriftssikringen for det lave 
bassin er etableret vha. 71 trækpæle, der er 
rammet ned i moræneleret. Men for det høje 
bassin har et gruslag på 1 m tykkelse oven på 
bassinet sammen med hele betonkonstruktio
nens egenvægt været tilstrækkelig til at sikre 
mod opdrift. Konstruktionen er dimensione
ret for trafikbelastning fra køretøjer med en 
totalvægt på op til 3500 kg eller for belastnin
gen fra en 8 m høj forretningsbygning.

Processen
Det tog næsten fem år og to udbudsrunder, 
fra projekteringen blev påbegyndt, til Vand & 
Affald kunne tage bassinet i brug. Dette har 
givet nogle værdifulde proceserfaringer.

Vand & Affald stod selv for planlægningen 
af det nye bassin og udarbejdede tegninger til 
udbudsprojektet, da det blev besluttet at få 
bassinet udført ved totalentreprise efter en 

Det nye bassin set indefra. Fotograf Uffe Johansen. Det nye bassin set fra Mølmarksvej.

Vakuumventil monteret over skyllemagasin. Overløbskanter ved tilløbskanaler.

Monsterregn
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forudgående prækvalifikation efter EU’s ud
budsregler. Udbudstegningerne blev derved 
begrænset til at omfatte en grundplan i mål
forhold 1:250 samt længde og tværsnit i mål
forhold 1:100. Nogle få detaljer om teknikbyg
ningen blev vist i målforhold 1:20. 
Udbudsbeskrivelsen indeholdt diverse funk
tionskrav, hvor der bl.a. blev stillet store krav 
til konstruktionens holdbarhed, idet det var 
ønsket, at konstruktionen skulle have mindst 
100 års levetid. Ved at vælge totalentreprise 
ønskede man at overlade det til entrepre nø
ren at vælge udførelsesmetode og at tilrette
læg ge hele udførelsen. Totalentreprisen har 
dog stort set kun omfattet selve konstruktio
nen, idet Vand & Affald har leveret alle dæks
ler, vakuumskyllesystem, luftrenseanlæg, sty
retavle, skod og flowmålere. Det var en meget 
bekvem løsning, da der således ikke skulle 
formuleres omfattende funktionskrav for disse 
funktioner, og Vand & Affald bevarede mest 
mulig indflydelse på valg af disse elementer. 

Fra starten var man meget fokuseret på at 
bevare det eksisterende bassin i størst mulig 
grad i byggefasen. Derfor blev det nye bassin i 
første omgang planlagt etableret vest for det 
eksisterende – og dermed inde i det geotek
nisk set problemfyldte område, vel vidende at 
dette efterlod nogle udfordringer vedr. det ar
tesiske grundvandstryk. 

Vi prøver igen!
Den første licitation blev holdt i efteråret 
2008 og var med forventet opstart af byggeriet 
primo 2009. Der blev modtaget fem flotte 
tilbud på udførelse af bassinet, men bl.a. pga. 
nogle supplerende geotekniske boringer 
besluttede man at annullere licitationen og at 
flytte bassinet mod øst ind i det eksisterende 
bassin. Omkostningerne til håndteringen 
af grundvandsproblematikken ville ganske 
givet blive uoverskuelig, hvis det oprindelige 
projekt blev fastholdt. Så hele proceduren 
med prækvalifikation og udbud blev iværksat 
på ny, men nogle af de gode ideer fra første 
udbudsrunde kunne udnyttes. Uafklarede 
forhold fra første udbudsprojekt kunne nu 
også pludselig løses, ved at de blev anskuet fra 
en anden vinkel.

Et godt råd til projektledere er, at man ikke 
skal tøve med at starte forfra, hvis man føler, 
at det foreliggende projekt ikke er det opti
male. Undersøg alt til bunds – selv ved den 
mindste mistanke om noget, og spar ikke på 
geotekniske forundersøgelser, hvis geologien 
i området er meget varieret.

Det nye projekt blev sendt i udbud i foråret 
2009 og omfattede: et højt bassin med grund
areal på 1683 m2 og en vandhøjde på 8 m; 5 
skyllebaner med en længde på 50 m; lavt bas

sin med grundareal på 1080 m2 og en vand
højde på 4,5 m; 4 skyllebaner med en længde 
på 35 m. Vakuumskyllesystemet fungerer ved 
butterflyventiler i dimension Ø500 mm over 
hver af de ni tanke.

Konstruktion af bassinet
Totalentreprenøren valgte at anvende præfab
rikerede elementer til byggeriet i størst muligt 
omfang. Normalt anvendes elementer kun til 
søjler og dækkonstruktion, men her gjaldt det 
også selve vægkonstruktionen (hvilket vist 
ikke før er praktiseret her i landet i så stort 
et omfang). Enkelte vægelementer er udført 
i over 10 meters højde og med en bredde på 
ca. 2,5 m. På papiret ser konstruktionsmeto
den meget let ud, og når al forarbejdet ved 
bundpladen er udført, går det også hurtigt at 
sætte en hel vægside. Men tidsforbruget til 
forarbejdet og de efterfølgende arbejder med 
sammenstøbning af vægelementerne og de 
tværgående ribbeelementer har overrasket 
en del. Væggene er afstivet på ydersiden med 
kraftige ribber, hvilket også gælder for ele
men terne. Stort set alle elementer er forskel
lige grundet bundhældningen i bassinet, så 
det har krævet en omfattende logistisk plan
lægning, når elementerne i den rigtige række
følge skulle fragtes med færge fra Bornholm til 
Køge og videre med lastbil til byggepladsen.

Omkostninger
I og med at totalentreprisen kun omfattede 
selve bygværkskonstruktionen, udgjorde 
kontraktsummen med totalentreprenøren 
ca. 31 mio. kr. Med de øvrige omkostninger 
til bygherreleverancer, rådgiverassistance og 
eget arbejde lander den samlede pris for de 

to bassiner forventeligt et sted imellem 40 og 
45 mio. kr. 

Fremtidsudsigter
Vand & Affald er stolte over med dette nye 
bassin at kunne bidrage til den fælles indsats 
mod virkningerne fra fremtidig monsterregn. 
Men bassinet ved Pasopvej hjælper kun for et 
delområde i byen, så der arbejdes stadig med 
at identificere løsninger til de øvrige områder. 
Det er sandsynligt, at "wadier" eller en anden 
form for aflastningsledninger ned igennem 
kloakoplandet direkte ned til Svendborg 
Sund – sammen med flere bassiner i både de 
fælleskloakerede og de separatkloakerede 
oplande – vil blive væsentlige elementer i løs
ningen af problemerne ifm. monsterregn. 

Vi håber, at denne artikel kan medvirke til 
at give vores kollegaer rundt omkring i landet 
inspiration til løsningen af deres udfordringer, 
når der skal findes tiltag til at afhjælpe 
følgeskaderne ved de voldsomme skybrud, 
som alt tyder på vil ske oftere og oftere i frem
tiden.

Efter 29 års karriere i COWI A/S har Steen Ladefoged i 

syv år været ansat i Vand & Affald A/S (Svendborg) som 

projektleder for diverse anlægsarbejder. Her arbejder han 

hovedsagelig med anlægsarbejder, hydrauliske beregnin

ger samt udfordringerne relateret til klimaændringer og 

de nye vandplaner. Email: sla@vandogaffald.dk

Elementbyggeriet.

Monsterregn


