Langelinie
Opgradering og klimatilpasning af
afløbssystemet i Odense C

• Bygherre: Vandcenter Syd A/S
• Honorar: 16 mio. kr.
• Kontakt: Per Hallager, +45 40 80 84 66
• Anlægssum: 296 mio. kr.
• År: 2012 - 2017 (anlægsarbejder afsluttes sommeren 2017)

Fysisk størrelse af projektet

klimatilpasningsløsning og høste erfaring med den særlige
administrative proces, som sådanne løsninger kræver af
både Forsyningsselskabet og Kommunen. Der er anlagt mere
end 30 vejbede på strækningen.

Motivation

Der er i tæt samarbejde med vejmyndighed gennemført en
trafiksikkerhedsrevision samt fastlæggelse af driftsaftaler
mellem Vandcenter Syd og Odense Kommune.

Langelinie i Odense C: 8-9 km hovedledninger og kanaler i
dimensioner op til ø1600 mm og kanalbredder på 6 m.
2 store bassiner samt 33 vejbede.
Referencen demonstrerer EnviDans evne som totalrådgiver
på et afløbs- og klimatilpasningsprojekt i sværvægterklassen, hvor samspillet mellem klimatilpasning, byrum, trafik
og øvrig infrastruktur er i fokus. Løsningerne er fundet i en
dialogbaseret proces i tæt samarbejde med bygherren.

Rådgivers rolle i projektet

EnviDan har været totalrådgiver og derfor været den
drivende kraft i hele planlægnings- og myndighedsfasen.
Opgaven omfatter desuden projektering og deltagelse i
udførelsesfase.
Repræsentant i styregruppe og projektledelsesgruppe samt
de respektive faggrupper i projektet.

Beskrivelse af projektet

I et stort partnering-projekt har VandCenter Syd, sammen
med EnviDan og Aarsleff, udbygget afløbssystemet i et af
Odenses mest mondæne kvarterer. Projektet var et stort og
omfattende afløbsprojekt med alt hvad det indebærer, men
derudover valgte man at udvide projektet med etablering
af vejbede, som skal minimere afledningen af vejvand til
kloakken. Det skyldtes dels det konkrete hensyn til klimatilpasning og dels et ønske om at afprøve vejbede som

Vejbede med flere funktioner
Udover at opfange og nedsive vejvandet fungerer vejbedene som hensigtsmæssige trafikchikaner, der fordringsløst
bidrager til overholdelse af den nye hastighedsbegrænsning
på 30 km/t. Vejbedene er desuden beplantet med varierende stauder, som giver alsidige stemninger på forskellige
årstider, men også på forskellige steder langs vejstrækningen. Kanterne er lavet med granitsten i stedet for det klassiske beton, ligesom bedene flere steder er integreret i
fortovsarealet. Alt i alt er vejbedsprojektet en stor succes,
der har bidraget til at højne vejens æstetiske såvel som
gaderumskvalitet til glæde for både beboere og trafikanter.
Projektdetaljer
Kloaksystemet i Langelinie-kvarteret i Odense C er gammelt
og samtidig i temmelig dårlig stand, hvilket bl.a. har betydet
vand i kældrene og udledning af for store mængder regnog spildevand til Odense Å. Vandcenter-Syd udbød derfor
i partnering en opgave med opgradering og klimasikring af
afløbssystemet i hele bydelen. Hovedaktører i partneringen
er VandcenterSyd, Aarsleff og EnviDan A/S.
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Projektudviklingsfasen indeholdt bl.a. en analyse af hydraulik og mulige udførelsesmetoder, hvor den ellers forventede tunnelering blev droppet til fordel for traditionel
opgravning. I den aktuelle situation indebar tunneleringen
kun i begrænset omfang øget fremkommelighed under
anlægsfasen, hvor opgravningen var den bedre løsning mht.
økonomi, risiko samt håndtering af interimsfaser. Projektet
indebar ligeledes en omfattende risikoanalyse og håndtering af pulje til risikostyring. Der blev foretaget en særligt
omfattende analyse af risici ifm. grundvandssænkning, hvor
der er nærhed til historiske Ansgar Kirke samt den centrale
bykerne. Der blev ansøgt om myndighedsgodkendelse af
grundvandssænkningerne.

Anlæggelse af to større lukkede bassinanlæg med pumpeog renholdelsesfunktioner. Bassinerne blev anlagt under
særdeles vanskelige anlægsforhold med funderings-og
opdriftsproblematik. Grundvandssænkning gennemføres
med reinjicering grundet risici for sætninger.

Projektet indebar planlægning og gennemførelse af en omfattende myndighedshåndtering betinget af en lang række
forhold herunder f.eks. intensiv trafikafvikling i projektområdet beliggende i Odenses hovedfærdselsårer. Herudover
forhold vedr. spildevandsplan samt udledningstillaldelser,
hvor grundlaget for myndighedsbehandlingen var en del af
projektet.

Vejbedene på Langelinje rummer desuden en række innovative tekniske tiltag. Bl.a. er der i hvert vejbed placeret en
vandrende i cortenstål, som sikrer, at vejvandet fordeles
jævnt i vejbedet, og dermed at filterjorden i anlægget
udnyttes bedst muligt med den bedst mulige vandkvalitet
til følge. Pga. dårlige nedsivningsforhold i området er flere
af vejbedene forsynet med nytænkende overløbsløsninger,
der tillader, at de underliggende faskiner kan løbe over til
ledningsgraven under vejen – et billigt og effektivt alternativ
til anlæggelse af flere regnvandskassetter eller permeable
bærelag.

Projektområdet indebar desuden en særdeles krævende
interessentsituation med mange ressourcestærke og indflydelsesrige borgere, en superligaklub og en tennisklub, der
påvirkes af anlægsarbejderne, følsomme naturområde mv.

Anlæggelse af 33 regnbede som en integreret del af trafikafvikling og gadebilledet. Der er i tæt samarbejde med
vejmyndighed gennemført en trafiksikkerhedsrevision samt
fastlæggelse af driftsaftaler med kommunen. Generelt var
vejbedsprojektet en stor succes, der har bidraget til at
højne vejens æstetiske såvel som gaderumskvalitet til glæde
for både beboere og trafikanter

Anlægsprojektet omfattede bl.a. følgende elementer:
Opgradering af over 8000 m hovedledninger, hvoraf flere
er i store diametre og anlægges i store dybder.
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