
DANSK GEOTEKNISK FORENING 
DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY 
 
  

  
 
Adresse   Telefon   Telefax/email  Giro/Bank 
Maglebjergvej 1, P.O.Box 119 DK: 45 88 44 44  Int.: +45 45 88 12 40  DK 7 10 40 81 
DK-2800 Lyngby,  Danmark Int.: +45 45 88 44 44  dgf@geoteknisk.dk  Den Danske Bank 

 

 
Møde 6.  Forår 2005 

 
Torsdag den 12. maj, kl. 16.00 til ca. 20.00 

 
Mødested: Rambøll, Jernbanevej 65, 5210 Odense  

 

Nyt Afløbsanlæg på Odense Havn 
 
Forårets sidste møde afholdes som en ekskursion, hvor vi får lejlighed til at se 
forskellige dele af de anlægsarbejder, der udføres i forbindelse med etableringen af 
et nyt afløbsanlæg på Odense Havn. Anlægget er ét af Danmarks hidtil største med 
rørstørrelser op til 2,5 meter i indvendig diameter.  
 
Baggrunden for projektet er dels en opgradering af afløbssystemets kapacitet i 
relation til de forventede større regnhændelser i de kommende 100 år, dels et ønske 
om at minimere de situationer, hvor der i forbindelse med regnskyl udledes regnvand 

iblandet spildevand til havnebassinet. Dette ønske er 
blandt andet opstået som følge af, at der for tiden, 
som i andre havnebyer, er stor aktivitet med at forny 
arealerne på Odense Havn. 
 
Projektet, der bliver til i partnering-samarbejde 
mellem Odense Vandselskab as som bygherre, 
COWI A/S som rådgiver og Arkil A/S som entrepre-
nør, er opdelt i 2 etaper, hvoraf 1. etape i øjeblikket 
er under udførelse. Linieføringen for 1. etape er vist 
på kortet ved siden af og omfatter i hovedtræk 
ledninger omkring Odense Havn fra et nyt underjor-
disk bygværk til en ny pumpestation ved Gammelsø. 
Fra pumpestationen etableres et nødudløb, som 
træder i funktion ved ekstreme regnhændelser. Fra 
pumpestationen føres regn/-spildevandet til Odense 
Vandselskabs renseanlæg.  

 
Ledningerne etableres ved forskellige metoder på de forskellige dele af strækningen, 
idet der er varierende jordbunds- (og andre) forhold. Således anvendes der både 
åben udgravning (spunset og i gravekasse) og tunnellering. Mindre ledninger 
etableres i såvel åben udgravning som ved styret underboring. På dele af stræknin-
gen anvendes letvægtsrør med tilfyldning i form af cementstabiliseret leca af hensyn 
til minimering af sætninger i underliggende blødbundslag. 
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Vi mødes på Rambølls kontor, hvor Thomas Faarbæk, COWI og Hans Jørgen 
Jensen, Arkil vil give en introduktion til projektet, herunder en beskrivelse af nogle af 
de geotekniske aspekter, der har været medvirkende til valg af udførelsesmetode på 
de enkelte delstrækninger. Herudover gives en gennemgang af nogle af de lidt mere 
specielle udførelsesmetoder, blandt andet den tunnelleringsmetode, der anvendes i 
projektet, ligesom de hidtil gjorte erfaringer med hensyn til partneringkonceptet vil 
blive belyst. 
 
Efter indtagelse af en let anretning vil vi drage ud i terrænet, hvor vi skal besigtige de 
forskellige delprojekter. Efter planen skulle der være lejlighed til at se følgende: 
 

• Tunnellering i ø3 m dimension (indv. rør ø2,5 m). 
• Udgravning og lægning af ø2,5 m ledning i spunset udgravning og i gravekas-

se op til 7 m’s dybde. 
• Start/-modtagegruber for styret underboring. 
• ”Inspektion” af færdig ø2,5 m ledningsstrækning. 
• Byggegrube for pumpestation ved Gammelsø. 

 
Hvis tiden tillader det, vil vi slutte af med en tur på havnen, hvor der som nævnt er 
hektisk aktivitet med fornyelse af områderne omkring de indre havnebassiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilmelding senest den 9. maj 2005; pris 200 kr. 
 


