
SAMARBEJDSPARTNERE:  
Viborg Kommune og Energi Viborg Vand.

BUDGET:  
27,4 mio. kr. (Energi Viborg VAND 16,5 mio. 
kr., Viborg Kommune 10,9 mio. kr., heraf 4,5 
mio. kr. fra VANDPLUS)

RÅDGIVERE:  

Møller & Grønborg Arkitekter samt 
Orbicon.

Viborg Kommune og Energi 
Viborg Vand viser med deres 
VANDPLUS-projekt, hvordan 
klimatilpasning i kombination 
med vandrensning kan bidrage 
til at skabe et attraktivt 
park- og vandlandskab.
 
sØnæs er et 10 hektar stort rekreativt om-
råde, som ligger ned til Søndersø tæt på Vi-
borg midtby. Området, som består af gam-
mel mosebund, har indtil for nyligt fungeret 
som boldbaner for en lokal klub. Området 
er sumpet og boldbanerne er dårlige, men 
stedet rummer et stort rekreativt potentiale, 
fordi det ligger ned til Viborgsøerne.

Med klimatilpasningsprojektet vil sØnæs 
blive forvandlet til et rekreativt, offentligt 
parkrum, som ud over at sikre området 
mod skybrud også vil mindske fosfor- og 
kvælstofudledningen til Søndersø. 

Dette sker ved at etablere en rensedam, 
der tillige udformes med et variabelt volu-
men, så den kan optage store mængder 
regnvand og sikre mod oversvømmelser i 
nærområdet. Ved at etablere det tekniske 
anlæg i et blødt, bølgende terræn bevares 
den naturmæssige karakter, og der opstår 
en foranderlig park, hvor øer vokser og 
skrumper afhængigt af regnvandsmæng-
den i rensedammen og overløbsarealerne.
 
sØnæs viser, at klimatilpasning ikke alene 
kan rumme en vigtig dobbeltfunktion, men 
tillige en trippelfunktion, hvor der udover 
regnvandshåndtering og rekreative funktio-
ner også indtænkes vandrensning.

sØnæs

VIBORG

Som et bugtende blåt bælte vil rensedammen i fremtiden præge sØnæs. Når det regner, vil vandet 
oversvømme de grønne områder, mens stien stadig vil svæve over vandet og forbinde de nye 
aktivitets- og mødesteder. Øverst ses området før projektet og nederst ses området, som det vil se 
ud, når projektet er færdiggjort. Billedet nederst viser området på en tørvejrsdag, hvor der er vand i 
rensedammen.
Foto øverst: Morten Dueholm / Illustration nederst: Møller & Grønborg



HVAD ER RESULTATET AF 
AT VIBORG KOMMUNE OG 
ENERGI VIBORG VAND HAR 

LAVET ET PROJEKT SAMMEN? 

VANDPLUS-REGNSKAB

VIBORG

VIBORG KOMMUNE FÅR MERE END 
8 MIO. KR. TIL EN NY PARK

Gennem samarbejdet har Viborg Kommune fået mulighed for at påvirke designet 
af den tekniske del af anlægget og dermed store dele af forsyningsselskabets 

investeringer. I alt vurderes det, at kommunen har fået indflydelse på 8,1 mio. kr. 
af forsyningsselskabets investeringer. Disse midler går til rådgivning og anlæg, 
der både giver teknisk og rekreativ værdi. De 8,1 mio. kr. er i princippet en gratis 

medfinansiering af parken. Kommunen har bidraget med 10,9 mio. kr.

ENERGI VIBORG VAND FÅR ET STØRRE ANLÆG 
TIL EN LAV EKSTRAPRIS

Samarbejdet har givet Energi Viborg Vand mulighed for at lave en større rensedam 
til en meget billig pris. En traditionel rensedam havde kostet 13 mio. kr. og ville have 
rummet 8.000 m3 vand. Samarbejdsprojektet, som har kostet Energi Viborg Vand 
16,5 mio. kr.,  har givet plads til 12.500 m3. I det traditionelle projekt var prisen pr. m3 

vand 1.650 kr. I sØnæs-projektet er prisen 1.320 kr. pr. m3. 

GRATIS KLIMATILPASNING
Det traditionelle anlæg, som Energi Viborg Vand selv havde skitseret, havde udover 
kapacitet til at rense vand også et såkaldt variabelt volumen, der kunne optage 
10.000 m3 regnvand i forbindelse med regnskyl. Det fælles projekt har – uden at 
det har kostet mere – et variabelt volumen på 36.000 m3 regnvand svarende til en 

100-årshændelse.

BORGERNE I VIBORG FÅR EN SMUK, NY PARK OG 
EN RENERE SØ

I stedet for et teknisk anlæg har borgerne i Viborg fået en smuk park, der samtidig kan 
rense regnvandet, før det udledes i Søndersø. I løbet af de næste år vil det give bedre 

vandkvalitet til glæde for naturen og borgerne.

STIGENDE GRUNDPRISER
Et sumpet område er blevet til en smuk park. Baseret på erfaringer fra andre by-

rumsprojekter vil det medføre stigende grundpriser.

 
VANDPLUS-regnskabet er baseret på budgettal midt i anlægsperioden. 

Det endelige VANDPLUS-regnskab vil derfor kunne afvige fra dette.



1 / 2 

 
 
 
 
 
VANDPLUS-regnskab for sØnæs 
Opdateret 13. januar 2015 

 

 

 

  

VANDPLUS-projektet ’sØnæs’ er et samarbejdsprojekt mellem Energi Viborg Vand og 

Viborg Kommune. I dette notat gennemgås projektets økonomi med det formål at få 

beskrevet de fordele, som de to aktører har haft af at lave projektet sammen. 

 

Dette notat er en foreløbig udgave af VANDPLUS-regnskabet for ’sØnæs’ udarbejdet midt i 

anlægsfasen. Efter ibrugtagelsen vil der i efteråret 2015 blive udarbejdet et endeligt 

VANDPLUS-regnskab, hvor også økonomi for interne timer og drift vil blive inddraget.  

 

 

Energi Viborg Vand 

Projektet, sØnæs, er en rensedam beliggende ved Søndersø nær Viborg by. Formålet med 

projektet er at rense overfladevand fra Viborg by før det udledes til søen. Det er 

udledningen af fosfor og kvælstof, som skal begrænses for at forbedre vandkvaliteten i 

søen. 

 

Før det fælles projekt blev udviklet havde Energi Viborg Vand udarbejdet et skitseprojekt til 

en rensedam med et volumen på 8.000 m3 vand. Hertil kom et såkaldt variabelt volumen 

på 10.000 m3 vand. Det variable volumen skulle kunne optage regnvand ved større 

regnhændelser og dermed bidrage til klimatilpasning. Prisen for dette projekt var 13 mio. 

kr., hvilket gav en kubikmeterpris på 1.650 kr., hvis der alene tages udgangspunkt i de 

8.000 m3 vand i rensedammen. Udregnes en gennemsnitspris for begge volumener på i alt 

18.000 m3 er kubikmeterprisen 722 kr.. 

 

I det fælles projekt er rensedammens volumen blevet udvidet til 12.500 m3, mens det 

variable volumen er på 36.000 m3. I det fælles projekt bidrager Energi Viborg Vand med 

16,6 mio. kr.. Det giver en kubikmeterpris på 1.320 kr., hvis der alene tages udgangspunkt i 

de 12.500 m3 vand i rensedammen. Udregnes en gennemsnitspris for begge volumener på 

i alt 48.500 m3 er kubikmeterprisen 268 kr.  

 

Resultatet for Energi Viborg Vand er således et langt mere robust anlæg for en meget lav 

ekstrapris. Ekstraprisen giver udover den ekstra klimatilpasning qua det større variable 

volumen også en bedre rensning ved kraftig nedbør, hvor det nye anlæg kan udlede vand 

langsommere, end det traditionelle anlæg kunne have gjort. 

 

Det traditionelle projekt var placeret på terræn, og ville derfor ligge højere end de 

omkringliggende regnvandsledninger, hvilket betyder, at regnvandet skulle pumpes op i 

rensedammen. I det fælles projekt er rensedammen og det variable volumen beliggende 

lavere, og  vandet kan løbe til rensedammen uden pumper. Efter vandet er renset, pumpes 

det ud i søen. Det gør det nemmere at tømme systemerne opstrøms, hvilket kan give 

besparelser på sigt, fordi det kan mindske behovet for kapacitetsudbygning. Disse 

besparelser er ikke medregnet her. 

 

Det traditionelle projekt var i skitseforslaget ikke landskabeligt bearbejdet. Det er tvivlsomt 

om kommunen havde accepteret et rent teknisk anlæg på en så attraktiv placering. Der 

ville derfor efter al sandsynlighed have været ekstra udgifter for Energi Viborg Vand til 

landskabelig bearbejdning. 
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Viborg Kommune 

Viborg Kommune har bidraget med 10,9 mio. kr., hvoraf de 4,5 mio. kr. er støtte fra 

VANDPLUS. til det fælles projekt. Gennem det fælles projekt har kommunen dog også haft 

mulighed for at påvirke designet af den tekniske del af anlægget og dermed store dele af 

forsyningsselskabets investeringer. I alt vurderes det, at kommunen har påvirket 8,15 mio. 

kr. af forsyningsselskabets investeringer. I den vurdering er medregnet alle udgifter til 

anlæg og rådgivning, som har betydning for de rekreative overfladeløsninger. Rørføringer, 

pumper og reetablering af dræn er derimod ikke medregnet. I forbindelse med det 

afsluttende VANDPLUS-regnskab i efteråret 2015 vil beregningerne af denne del af 

økonomien blive medtaget. I overordnede tal er denne gang blevet medregnet: 

 

Rådgivning og undersøgelser:    1.550.000 kr. 

Jordtip:       300.000 kr. 

Anlægsarbejde:    5.300.000 kr. 

Aftalte ekstra arbejder:    1.000.000 kr. 

I alt:     8.150.000 kr. 

 

De 8,15 mio. kr., er således den del af forsyningens økonomi, som bidrager til 

dobbeltfunktioner. Altså anlæg, som dels har en teknisk funktion, dels har en rekreativ 

funktion. Populært sagt kan man sige at den ene funktion – den tekniske – betaler for den 

anden funktion – den rekreative. 


