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I løbet af de sidste par år, er der blevet trykket 
på startknappen på flere nye vakuumkloake
ringssystemer og flere er undervejs. Og hvor
for nu det?

Vakuumsystemer har i Danmark et noget 
tvivlsomt ry bl.a. kræver de meget energi for 
at opretholde vakuum og er samtidig meget 
følsomme overfor bl.a. ventiler, som ikke 
lukker eller kun delvist lukker. Så hvorfor er 
det nu blevet en god ide at lave nye systemer 
med vakuumkloakering?

Er der sket en udvikling og forbedring eller 
er det fordi nye yngre kræfter ikke kender for
tiden og de høstede erfaringer?

 
Historie
Vakuumkloakering har været en kendt tek
no logi siden midten af 1970'erne og de lave 
anlægsomkostninger vakte også den gang stor 
interesse. Der blev etableret en del anlæg i 
halvfjerdserne og firserne, men systemerne 
viste sig at have en del børnesygdomme, 
hvil ket har medført, at hovedparten af disse 
sy stemer er nedlagt og kloakeringsprincippet 
har opnået et tvivlsomt renomme i Danmark. 

Derfor er vakuumkloakering ikke udbredt i 
det omfang, som det teknisk kunne være. Bør
nesygdommene forventes dog nu at være et 
overstået kapitel ud fra de erfaringer, der er i 
blandt andet Berlin og Lübeck (Tyskland), 
Vieksnai (Litauen), Dragomiresti (Rumænien) 
og Palmen i Dubai. 

Børnesygdomme
Børnesygdommene var koncentrerede om
kring uhensigtsmæssig design af vakuumven
tilerne, som havde tendens til tilstopning og 
give utætheder, samt løsninger hvor ventilen 

var placeret i selve toilettet – altså inde i 
for brugernes huse. Dette kombineret med 
mangelfuld eller reelt ingen overvågning, 
gjorde systemerne svære at fejlfinde på og 
når fejlene blev lokaliseret til huse, hvor der 
ikke var nogen hjemme, så havde man et nyt 
problem. Der er imidlertid udviklet betydeligt 
på ventildesign og i dag er der oftest valgt, 
at vakuumventilerne er placeret i brønde 
uden for husene. Det ændrede koncept giver 
driftspersonalet adgang til systemet selv om 
forbrugerne ikke er hjemme, og øget robust

hed i systemerne og har næsten fjernet fejl 
på ventilerne. Endelig har forbrugerne den 
fordel, at de kan bruge almindelige toiletter 
og afløbsinstallationer.

Desuden har den teknologiske udvikling 
betydet, at der foretages overvågning og 
endda styring af vakuumventiler og vakuum
brønde i et omfang, som ikke var muligt 
tidligere, hvorfor afhjælpning af fejl kan ud
føres hurtigt og målrettet, hvor man tidligere 
næsten skulle starte fra en ende af, for at finde 
den ventil, som havde en defekt.

Vakuumkloakering version 2 i Danmark

Orbicon|wsp har indenfor den seneste årrække etableret to 

vakuum sy stemer i Danmark, som er de første større anlæg, der er 

etableret siden 1980’erne. Og hvordan er det så gået?
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Foto 1. På foto ses en udgravning til vakuumledninger i en sommerhusvej med bevoksning 
helt ud til vejen og højt grundvandsspejl, hvor det giver store fordele ikke at skulle grave 
dybt.
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Så hvorfor vakuumkloakering igen?
Vakuumkloakering anses derfor igen som 
et reelt alternativ til tryksat kloakering og 
gravitation. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
undersøge, hvilken kloakeringsform der lige 
præcis passer bedst til det aktuelle område, 
der skal kloakeres. Denne vurdering kan fo
retages i et beslutningsgrundlag, hvor meto
derne kan sammenholdes både i forhold til 
anlægsøkonomi og driftsøkonomi, samt andre 
parametre som f.eks. drift og arbejdsmiljø. 
Des uden kan man også inddrage påvirk ning af 
beboere i både udførelsesfasen og i driftssitua
tionen. 

Vakuumkloakering viser sig ofte at fore
trække, hvor en eller flere af nedenstående 
forudsætninger helt eller delvis er til stede:
• Fladt terræn
• Højt grundvand
• Vanskelige graveforhold
• Miljøsensitive områder

De nævnte forudsætninger er ofte gæl den
 de i sommerhusområder og kolonihaver. Der 
kan dog også være forhold i eksisterende be
byggelser, hvor vakuumkloakering kan være 
et alternativ til et traditionelt separe rings pro
jekt. Dette kunne være hvis man f.eks. har et 
eksisterende dybtliggende fælles system i et 
meget tæt bebygget område (ældre fleretagers 
ejendomme med smalle gader), udfordrende 

undergrund (grundvand, forure ning, ringe 
funderingsforhold). Her kunne en løsning 
være at bibeholde eksisterende sy stem til 
regn vand fra ejendommene, og så lave et nyt 
højtliggende regnvandssystem til vejvand og 
evt. vand fra forsider af ejendommene samt 
vakuumsystem som nyt spil de vandssystem. 
Derved vil opgravning især i dybden blive 
kraftig reduceret og udfordringerne herved 
tilsvarende mindsket.

Hvordan virker vakuumsystemet?
Vakuumsystemerne består overordnet af fire 
dele:
Gravitation:
Små gravitationssystemer af stikledninger der 
leder spildevandet til en vakuumbrønd. Typisk 
24 ejendomme pr. vakuumbrønd (Figur 1) og 
endda i enkelte tilfælde op til 6 ejendomme.

Vakuumbrønde:
I vakuumbrønden sker opsugningen af 
spil  de  vandet til vakuumsystemet og et af 
nøgleelementerne i et vakuumsystem, nemlig 
selve vakuumventilen, er monteret i vakuum
brønden.

Når spildevandet rammer et vist niveau i 
vakuumbrønden, så åbner vakuumventilen og 
spildevandet suges ud af brønden.

Vakuumledninger:

Vakuumbrønden er forbundet til vakuumled
ninger med permanent undertryk, der suger 
spildevandet ud af nærområdet til en vakuum
station.

Vakuumledninger anlægges i et ”savtakpro
fil” i længderetningen, med lange stræk med 
fald vekslende med korte løft. Ledningerne 
kan som oftest anlægges tæt på terræn – dog i 
frostfri dybde. 

Vakuumstation:
Vakuumstationen indeholder en vakuumtank 
til opsamling af spildevandet samt de vakuum
pumper, som laver vakuummet i vakuum tan
ken og ledningerne. 

I vakuumstationen er der desuden instal le
ret traditionelle spildevandspumper til vide
re pumpning af spildevandet. 

Fordele og ulemper
Hvis der kloakeres med et vakuumsystem, 
opnås en række af fordele ved anlæg af led
ningsnettet: 
• Ved udførelsen minimeres udgifter og ge

ner ved grundvandssænkning kraftigt 
• Anlæg af ledningerne giver en høj fleksibi

litet under anlægsfasen i forhold til ændrin
ger i tracé og lægningsdybde, 

• Anlægsperioden begrænses og de trafikale 
gener under arbejdet mindskes.

Vakuumbrøndene er ikke afhængige af el 
for at virke. Der kan være op til 3 km fra va
kuumstation til den fjerneste vakuumbrønd. 
Vakuumledningerne samles med svejsemuffer 
og vil normalt være tætte, selv ved undertryk. 

Som følge af en transporthastighed i vaku
umledningerne på 35 m/s ses der normalt in
gen aflejringer i ledningerne. Da ledningsnet
tet har undertryk og transporten af 
spil de vandet sker opblandet med luft, redu
ceres lugtgener betydeligt og der opleves ikke 
problemer med lugtgener lokalt i systemet. 
Lugt skal kun håndteres på vakuumstationen 
med et filter. Samlet giver det god sikkerhed 
for miljøet og eventuelle utætheder giver ikke 
udsivning/spild til omgivelserne.

Det vil typisk være nødvendigt at reagere 
hurtigt på fejlmeldinger fra vakuumbrøndene. 
Såfremt en ventil ikke lukkes, kan vakuum 
tabes i hele den tilknyttede del af systemet og 
dermed påvirke mange ejendomme. Den type 
fejl vil kunne opdages og lokaliseres af de nye 
overvågningssystemer.

Ligeledes vil overvågningssystemet regi stre
 re antal gange ventilerne åbner – en stor 
hjælp til lokalisering af uvedkommende vand. 
Store mængder uvedkommende vand, har i 
tidligere vakuumsystemer været en udfor
dring.

Vakuumkloakering

Figur 1. Princip for kloakering med vakuumsystem. Spildevandet fra 1-4 ejendomme samles 
gennem stikledninger (grøn) og gravitationsledninger (blå) i et vakuumkammer, hvorfra det 
suges gennem de fælles vakuumledninger (gul) til en vakuumcentral.
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Da vakuumbrøndes dybde som udgangs
punkt er begrænset til ca. 2,5 m kræver pro
jekteringen en meget høj grad af kendskab til 
de ejendomme som skal tilsluttes f.eks. en op
måling af eksisterende private systemer

De første års erfaringer med drift
En af de første erfaringer er, at vi faktisk er ret 
gode til at lave tætte vakuumledninger i PE. 
Overgange fra PE til PVC ved tilslutningen til 
vakuumbrøndene (overgangsunion) kan dog 
være en udfordring ift. tæthed.

En anden udfordring har været omkring 
sty ring og overvågning af vakuumventiler, 
men disse problemer skulle også være løst nu. 

Der har som sådan ikke har været problemer 
med selve vakuumsystemet, ”blot” har styring 
og overvågning ikke fungeret tilfredsstillende 
ved opstarten.

Derudover har der ikke været de store pro
blemer ved opstart, og det har også været en 
begrænset udfordring at skulle sætte driftsper
sonalet ind i drift af et vakuumsystem, hvor 
kun vakuumventilen i vakuumbrønden er nyt. 
Selve vakuumstationen er der stor erfaring i at 
drifte.

De første par systemer har nu været i drift i 
mere end et års tid og erfaringerne herfra er 
overvejende positive. I forhold til erfaringerne 
fra tidligere generationer af vakuumsystemer, 

så synes driften af de nye systemer at leve op 
til de forudsætninger der er blevet stillet i ud
sigt og vurderet på. 

Det er også konstateret, at udkald til drifts
problemer med selve vakuumbrøndene 
ligeledes ligger på det niveau, som er stillet i 
udsigt fra leverandørerne. Og her er erfarin
gen også, at det er en kæmpe fordel, at man 
kan kører direkte til den brønd, hvor der er 
konstateret et problem. 

På baggrund af de første driftserfaringer er 
bl.a. Mariagerfjord Spildevand og Vejle Spilde
vand allerede i gang med at etablere de næste 
vakuumsystemer.

Vakuumkloakering

Figur 2. Princip for lægning af vakuumledninger i ”savtakprofil”.

Figur 3. Princip for kloakering med vakuumsystem. Spildevandet suges fra vakuumkammeret gennem vakuumledningsnettet til en central 
pumpestation, hvorfra det pumpes ud af området til renseanlægget eller et andet afskærende system.
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Planlægning, projektering og udbud
Som det ser ud lige nu, så er der flere vaku
umsystemer under både planlægning og ud
førelse. 

Planlægning:
Det først man skal gøre sig klart er, hvilken 
kloakeringsform, der passer bedst til det 
geo grafiske område, der skal kloakeres. Be
slutningsgrundlaget indeholder både anlægs 
og driftsøkonomi for alle kloakeringsformer. 
Men man kan med fordel også inddrage andre 
parametre, som ikke umiddelbart kan kapital
iseres, f.eks. påvirkning af beboere både i ud
førelsen og i driftssituationen ved afspærring 
af veje under udførelsen eller lignende.

Hvis alle disse overvejelser fører frem til, at 
vakuumkloakering er den mest fordelagtige 
løsning i det aktuelle projekt, så opstår de 
næste spørgsmål.

Hvordan med projekteringen, skal den ud
føres af vakuumleverandøren eller gør man 
selv det f.eks. sammen med en rådgiver?

Og hvordan med udbudsform? Hvordan 
sikrer vi, at der er en reel konkurrence?

Projektering:
På baggrund af de erfaringer vi har fået peger 
det i retning af, at den mest rationelle proces 
er at forsyningen selv tager ansvaret for pro
jekteringen af hele systemet, dvs. helt inde 
fra eksisterende private systemer, f.eks. fra 
septiktanke til vakuumstationen. Forsyninger 
og rådgivere er mere erfarne i at sikre, at 
ejendomme kan tilsluttes og bestemme led

ningstraceer, håndtere overflademodeller og 
sikre, at projektet efter udførelsen nemt kan 
overføres til forsyningens ledningsregistrering. 
Det mest rationelle vil være, at projekttegnin
ger udføres med tilkoblet DanDas database af 
hensyn til overførslen til forsyningens samlede 
ledningsdatabase efter udførelsen. Færdigpro
jekteringen kan dog først udføres, når der 
er valgt en leverandør af vakuumstation og 
vakuumbrønde, da disse har lidt forskellige 
principper for ledningsdimensionering

Processen omkring selve projekteringen og 
udarbejdelse af tegningsmateriale har været 
drøftet med vakuumleverandører, og de har 
vist stor interesse for at få ændring af projek
teringsflowet, da de også kunne se mulighe
der for en mere strømlinet proces.

Udbud:
Ved udbud af vakuumentreprisen er det 
vig tigt at have for øje, at der os bekendt pt 
kun er to leverandører, som byder ind på de 
udbudte opgaver i Danmark, så vi skal som 
udbyder have fokus på at skabe de bedste 
ram mer for konkurrencen og sikre, at der er 
en reel konkurrence. 

Fremtid og udvikling
Der er umiddelbart noget der tyder på, at 
vakuumkloakering har fået et comeback på 
det danske marked og anses som et reelt al
ternativ i de tilfælde, hvor en traditionel løsn
ing ikke umiddelbart er den mest fordelagtige.

Vi ser, at der i selve projekterings– og ud
budsprocessen ligger et optimeringspoten

tiale, så der bliver reduceret på tilbageløbene 
og samtidig vil det give os en bedre forståelse 
for systemet, som vil komme til stor nytte i 
forbindelse med den efterfølgende udførelse.

Vi ser også en velvilje/forståelse af, at det 
danske marked måske ikke lige nødvendigvis 
ønsker de ”hyldevarer” som ligger på leve ran
dørens hylder, da de ikke altid matcher vores 
”standarder”.

F.eks. ser vi et potentiale i at få udviklet en 
vakuumbrønd, som kun er beregnet til en 
husstand og derved kunne laves billigere.

Det kunne åbne for et system, hvor vaku
umbrønden placeres der hvor septiktanken er 
i dag, hvilket vil reducere gravearbejder hos 
både forsyning og lodsejeren. Det kunne f.
eks. være hensigtsmæssigt i områder med 
meget højt grundvand.

Vi kan også se en ide i at der i branchen i 
fællesskab bliver udarbejdet nogle fælles 
standarder, udover den norm som er på områ
det DS/EN 1091, f.eks. et standardudbudsma
teriale.
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Foto 3. Vakuumpumper under installation.Foto 2. Bygning på vakuumstation.


