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Notat - badevandsgruppens afrapportering 
 

Baggrund 

På grund af utilfredsstillende vandkvalitet på strandene umiddelbart nord 

for Esbjerg Havn blev det i 2013 politisk besluttet at undersøge mulighe-

derne for at sikre tilfredsstillende badevandskvalitet på disse strande. En 

arbejdsgruppe blev nedsat sammen med Esbjerg Spildevand A/S. Dette 

arbejde er nu mundet ud i en anbefaling til en indsats jf. udkast til spil-

devandsplanen. I dette notat redegøres for samarbejdets resultater, som 

supplement til spildevandsplanens forelæggelse for det politiske udvalg. 

 

Forløb 

Arbejdsgruppens første opgave bestod i at identificere de nærmere årsa-

ger til den utilfredsstillende badevandskvalitet. Det blev gjort med bi-

stand fra en teknisk rådgiver, som pegede på at spildevand fra både 

overløbsbygværkerne ved Fovrfelt Bæk og Renseanlæg Vest er årsagerne 

til den konstaterede vandkvalitet. Det var ud fra de foretagne analyser 

ikke muligt at bestemme om en af de to årsager var afgørende. 

 

Anden opgave bestod i at indsamle og overveje mulige løsninger i forhold 

til de erkendte påvirkninger. Med bidrag fra rådgivere og leverandører er 

en række løsninger blevet sammenstillet og undersøgt nærmere. 

 

Endelig er det erkendt at en løsning af badevandsproblemerne skal im-

plementeres i spildevandsplanen, og derfor har tredje opgave bestået i at 

komme med et anbefalet bidrag til planen og dens mål og handlinger for 

den kommende planperiode. 

 

Fundne løsningsmuligheder 

Af de drøftede mulige løsninger er her resumeret de løsninger som er 

vurderet realistiske, men som hver især kan være dårligere eller bedre, 

dyrere eller billigere. Løsninger deles op efter om de sigter mod hhv. ren-

seanlæggets udledninger eller overløb fra overløbsbygværker på kloak-

nettet til Fovrfelt Bæk. 
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1. Løsninger rettet mod Renseanlæg Vests påvirkninger 

 

a. Øget opbevaringskapacitet på anlægget 

Årsagen til at der til tider sker udledning af spildevand fra an-

lægget som kun er delvist (mekanisk) renset, er at den ende-

lige (biologiske) rensning har en begrænset kapacitet, som 

kan overskrides ved regnvejr. Desuden har udløbet til udløb-

søen også en begrænset kapacitet, så overskydende spilde-

vand må afledes til Fovrfelt Bæk. 

Der er opstået ledig bassinkapacitet på anlægget, som kan 

anvendes til at opmagasinere det overskydende spildevand 

indtil renseanlægget igen har kapacitet nok. Det kræver inve-

stering i ombygning og pumpeanlæg. Ved en skønnet investe-

ring på ca. 17 mio. kr. forventes der gennemsnitligt at være 

under ét overløb om året af kun delvist renset spildevand, og 

tilsvarende reduktion af overløb til Fovrfelt Bæk. 

b. Kemisk desinfektion af udløb 

Uanset rensegraden af det udledte spildevand fra rensean-

lægget vil der være et variabelt indhold af bakterier, som på-

virker badevandskvaliteten. Selvom det således ikke er muligt 

at fjerne bakterierne ved rensning kan de dræbes eller inakti-

veres ved desinfektion. Denne kan f.eks. ske kemisk ved til-

sætning af permyresyre, som er anvendt ved andre anlæg i 

landet. Udgiften udgøres dels af et fast anlæg til 0,6 mio. kr., 

dels af en årlig variabel udgift til kemikalier anslået til 1-5 

mio. kr. pr. badesæson. Herudover kommer evt. nødvendig 

ombygning af tanke på renseanlægget. 

c. Ultraviolet desinfektion af udløb 

Desinfektion af spildevandet kan også ske vha. belysning med 

ultraviolet lys. Herved undgås anvendelse af og omkostninger 

til kemikalier, men i stedet fås en udgift til strøm. Teknikken 

har på flere renseanlæg vist sig at være for omkostningskræ-

vende og vanskelig at få til at fungere tilfredsstillende, og er 

derfor opgivet flere steder. 

d. Separatkloakering og/eller separering af spildevand og regn-

vand  

Ved at adskille regnvand fra spildevand tilført kloakken, og af-

lede regnvandet andetsteds eller på anden måde, reduceres 

den mængde spildevand der skal være kapacitet til at håndte-

re i renseanlægget. Ifølge den nuværende investeringsplan 

skal det ske inden 2050. 

 

2. Løsninger rettet mod overløb fra kloakanlæg til Fovrfelt Bæk 

a. Øge kapacitet i overløbsbygværker 

Overløb fra kloakanlæggets overløbsbygværker sker ved at 

ledningernes begrænsede kapacitet overskrides ved regnvejr. 

Visse steder kan grænsen for hvor meget vand i kloakken der 

medfører overløb justeres i bygværket. Derved kan mindre 

overløb reduceres/undgås. Justering af bygværket kan medfø-

re øget risiko for overløb andre steder i kloaknettet, men 

kræver nærmere undersøgelser. Det er vurderet, at en reduk-

tion af overløb fra bygværkerne ved justering af disse, vil væ-

re af begrænset betydning for badevandskvaliteten, og derfor 

ikke en tilfredsstillende løsning. 
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b. Separatkloakering og/eller separering af spildevand og regn-

vand 

Ved at adskille regnvand fra spildevand tilført kloakken, og af-

lede regnvandet andetsteds eller på anden måde, reduceres 

vandmængden i spildevandsledningen. Der er endnu ikke truf-

fet en beslutning om, hvornår afløbssystemet i området skal 

renoveres, men jf. den nuværende investeringsplan skal det 

ske inden 2050. 

c. Præcisere behov for varsling 

For nuværende sker der varsling fra Sædding Strand til hav-

nen med flag i 39 timer efter ethvert overløb fra overløbsbyg-

værkerne. Dette ’grove’ varslingssystem har stor sikkerhed 

for, at de badende ikke udsættes for forurening. Omvendt vil 

der sandsynligvis blive varslet på steder og tidspunkter, hvor 

forureningen er ubetydelig. En mere præcis varsling kan op-

nås ved at få udarbejdet en computermodel til en forventet 

pris af 400.000 kr. og en årlig udgift på 90.000 kr. Hvor me-

get en model påvirker udbredelsen, varigheden og antallet af 

varslinger vides ikke. 

d. Sparebassiner ved bygværker 

Overskridelsen af ledningernes begrænsede kapacitet ved 

regnvejr er midlertidig. Ved at opmagasinere overløbsvandet i 

bassiner indtil overskridelsen er forbi, kan spildevandet bagef-

ter ledes tilbage i kloakken og overløb til bækken undgås. Ud-

giften til bassiner og pumper er ukendt. Det er beregnet at 

etablering af bassiner med en volumen på i alt 15-20.000 m3 

er nok til at håndtere stort set alle overløb. Bassinerne vil væ-

re problematiske at placere i området langs Fovrfelt Bæk, og 

vil endvidere skulle indhegnes eller overdækkes af hygiejniske 

årsager. 

e. Kemisk desinfektion 

Som ved renseanlægget (1.b) kan spildevandet desinficeres 

før det ledes i Fovrfelt bæk. Denne type anlæg er endnu på 

forsøgsstadiet men DTU har vist interesse i et forsøgssamar-

bejde. Prisen er endnu ukendt, og etablering vil kræve om-

trent samme forholdsregler som sparebassiner jf. 2.d. 

f. Ultraviolet desinfektion 

Desinfektion kan også her ske vha. ultraviolet lys, med de 

samme fordele, men den decentrale placering er ikke stan-

dard. Omkostninger er derfor ukendte, og placeringen van-

skeliggør etablering og drift af anlægget. 

 

Bidrag til spildevandsplanen 

En endelig beslutning om hvilke løsninger der anvendes, bør komme i 

forlængelse af spildevandsplanen. På et niveau som dels sikrer en frem-

drift i tilstanden af badevandskvaliteten, og dels sikrer tilstrækkelig fri-

hedsgrad til Esbjerg Spildevands opgaveudførelse, er der udarbejdet et 

bidrag til den kommende spildevandsplan. Konkret skal her blot nævnes 

formuleringen af mål og handlinger af relevans for badevandskvaliteten: 

 

Mål for afløbssystemer (kapitel 6): 

8. At afklare mulighederne for reduktion af antallet af hændelser med 

sundhedsrisiko på badestrandene ved udløbet fra Fovrfelt Bæk foranledi-

get af overløb fra OBV 9, OBV 10 og OBV 11. 
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9. At der på baggrund af afklaringen træffes beslutning om i hvilken takt 

hændelser med sundhedsrisiko nedbringes  

 

Handlinger for afløbssystemer (kapitel 6): 

8.a. Esbjerg Spildevand udarbejder i samarbejde med Esbjerg Kommune 

et afklarende for-projekt, der belyser løsningsmulighederne, til reduktion 

af antallet af hændelser med sundhedsrisiko, i forhold til overløb fra OBV 

9, OBV 10 og OBV 11. For-projektet skal koordineres med helhedsplanen 

for Fovrfelt ådal iht. handling 10.c. og 11.b. 

9.a. At der i overensstemmelse med beslutningen igangsættes de valgte 

løsninger for OBV 9, OBV 10 og OBV 11 eller kloakoplandene hertil. 

 

Mål for renseanlæg (kapitel 7): 

16. At reducere antallet af overløb til Fovrfelt Bæk og mængden af me-

kanisk renset spildevand til udløbsøen fra Renseanlæg Vest. Målet er at 

reducere antallet af overløb og mængden af mekanisk renset spildevand 

med mere end 90 %. 

 

Handlinger for renseanlæg (kapitel 7): 

16.a. På Renseanlæg Vest gennemføres et projekt som reducerer overløb 

af opspædet spildevand til Fovrfelt Bæk samt mængden af mekanisk 

renset spildevand der udledes via udløbsøen. 

 

 

 

 


