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Fremtidens afløbssystem?



Aftale mellem KL og 
staten om 

udarbejdelse af 
klimatilpasningsplaner 

inden udgangen af 
2013

Aftale mellem KL og 
staten om at bruge 2.5 

mia. spildevands KR, 
For at sætte gang i 

arbejdet 

✓ Klimatilpasning i kommuneplanerne

Præcisering af 
anvendelsen af 
takstmidler –

ændring af lov om 
betalingsregler

Kommune kan 
anmode forsyning 
om at udarbejde 

oversvømmelseskort

KlimalokalplanerRegeringsgrundlag:
• Risikokort
• Prioritering af 

klimatilpasning



Klimatilpasning i kommuneplanerne
✓Oversvømmelseskort

✓Risikokort

✓Første bud på prioritering af klimatilpasning

✓Klimatilpasningsprojekter
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Det videre arbejde med klimatilpasning i DK

• Men hvad er vores mål for klimatilpasningen? Vi 
mangler funktionskrav for klimatilpasning af 
eksisterende afløbssystemer og skybrudssikring

• Og hvad med miljøet?

Gentagelsesperiode?

Vandstand?



Dimensioneringspraksis for afløbssystemer
Spildevandskomiteen under IDAs: Skrift 27

• Optimer dimensioneringen ved brug af

men praksis blev…

Cost-benefit-analyser:

– Hvad koster skader 
(risikokortet)

– Hvad koster løsninger

System
Pris for udvidelse af ledninger Pris for bassiner I alt

Supplement for opstuvning til kælder hvert 2. år5 år

Regnvand
38.9

29.7
68.6

-

10 år

Regnvand
53.8

37.8
91.6

-

10 år

Fællessystem
81.4

314.1
395.5

31

20 år

Fællessystem
96.4

386.9
483.3

127

Anbefalet

R&F

120.3

327.1
447.4

Skærpet

R&F

150.2

424.7
574.9

Nedbør med T (scenarium)

[Mill DKR]

Indarbejdet i spildevandsplanerne –
også for de eksisterende systemer (?)



Når nedbøren overskrider serviceniveauet

• Men hvad så når vandet kommer ud af hullerne?
• Hvem har ansvaret (beredskab)

• Hvad kan ”betale sig”

• Hvilket niveau er optimalt….

Aktivt beredskab



Skrift 31 SVK2017

• Anbefaler 3 metoder

• Introducerer økonomiske analyser
• Beregn skadesreduktion og 

løsningsomkostninger

• Cost-benefit analyse eller optimering



Fokus på miljøet

Overløb - Vandområdeplaner

Badevand overløb

Vandløb – oversvømmelse og miljø

Afgørelser fra Miljøklagenævnet

Kilde: Ingeniøren



Fremtidens afløbssystem?

→ OMRÅDEPLANER/MASTERPLANER/KLIMATILPASNINGSPLANER – klimatilpasning 2.0

Skrift 27 & Spildevandsplan
Afløbssystemet lever ikke 
op til den ønskede funktion

Behov for 
renovering af 
forsyningens 

aktiver

Forsyningens koordinering med 
kommunens aktiviteter

Miljøtilstanden i vandområderne er 
mange steder dårlig 
(Vandområdeplaner)

Der er stigende risiko for skybrud og 
dermed for skadevoldende 
oversvømmelser



Fremtidens afløbssystem? 

Afløbssystem?

Løsninger?

• Åbne kanaler

• LAR

• Rør

• Kombinationer

• …



METODE

• Hvad kan bedst betale sig økonomisk? Cost-
benefit analyse:
• Gevinst: Reduktion af skader ved 

oversvømmelser når afløbssystemet tilpasses
• Løsningsomkostninger for klimatilpasning

• Bassiner og ledninger
• Forsyningens udgifter til anlæg og drift
• Grundejerudgiften

• Praktisk gennemførlighed - Plads- og 
kapacitet

• Sundhed og hygiejniske forhold

• Skybrudssikring

• Ressourceforbrug ved transport af vand til 
renseanlæg

→ Politisk beslutning om afløbsstrategi



RESULTATER DERUDEFRA

• Klimatilpasning er umulig uden en recipient!

• Separatkloakering ikke nødvendigvis mest økonomisk 
fordelagtigt for mindre robuste recipienter (søer) – men tit 
når man ser på de øvrige parametre (pladsforhold, (op-
)rensning, mm)

• Cost-benefit analysen er rimelig entydig når vi er tæt på 
robuste recipienter (havet) → separatkloaker

 

Fællessystem 
 

Vej 
Separering 

Fuld separering 

Pris  
[mio.nutidskr.] 

Pris  
[mio.nutidskr.] 

Pris  
[mio.nutidskr.] 

Ledninger fælles-/spildevand 129 104  

Regnvandsledning  116 140 

Borger udgift til separering (50000kr/matrikel)   122 

Bassiner i fællessystem 429 214 0.7 

Anlæg i alt 558 434 263 

    

Drift og reinvestering (2.5%/år af anlæg over 100 år) 441 343 208 

Transport og rensning til RA (4.61 kr./år over 100 år) 110 100 70 

Omkostninger i alt 1108 877 540 

 

→Separatkloakering hvis man alligevel skal tilpasse!



SEPARAT?
• Ingen uhygiejnisk vand på terræn 

og i søerne

• Ingen oversvømmelse af kældre fra 
afløbssystemet

• Ikke transport af regnvand til 
renseanlæg

• Giver mulighed for grønne 
løsninger

• Større gennemstrømning af søerne 
og udskylning af fosfor

• Borgerne får en udgift til at 
adskille spildevand og regnvand på 
egen grund

• Kan være uoverskueligt for 
borgerne at lave kloakprojekt på 
egen grund

• Kommunen: Administrativt 
ressourceforbrug (kampagner, 
tilsyn, påbud etc.)

• Åbne bassiner kræver plads på 
overfladen – vilje?

• Miljøfremmede stoffer til søerne



Hvad skal vi arbejde for? 

• At arbejde for at vandselskaberne kan betale separat 
kloakering hvor det økonomisk er mest rentabelt? 
• Forsyningerne har kompetencen til at se på hele 

vandkredsløbet, drifte afløbsledninger…
• Der kan spares penge og fordelingen af omkostningerne kan 

opfattes mere retfærdig – alle betaler det samme.

• Der er behov for at kommune (tilladelsesmyndighed) og 
tilsynsmyndighed (tilsynsmyndighed) arbejder sammen 
om at stille miljøkravene
• Centrale beslutninger om rensning af regnvand til sø, vandløb 

og hav
• Miljøfremmede stoffer



Tak for opmærksomheden


