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1. Hvorfor en “Vision 2100”?
Mennesker har behov for vand for at leve. Mennesker har også behov for at håndtere spildevand og affald på en så hygiejnisk sikker måde, at livsfarlige epidemier ikke opstår, og miljøet
ikke ødelægges. Derfor tror vi, at vores kloaksystem og renseanlæg i Aalborg Kommune også
skal eksistere om 100 år.
De saneringer, optimeringer og nyanlæg af kloaksystem og renseanlæg, som vi løbende
foretager, skal derfor være robuste løsninger, som også skal kunne fungere optimalt i fremtiden. Som en konsekvens heraf har vi udarbejdet en “Vision 2100”.
Et tilbageblik på historien har lært os, at det kan betale sig at arbejde langsigtet. F.eks. var
det i 1882 visionært at etablere et så robust kloaksystem, at det har kunnet fungere i nu 127
år. Selvom det første wc i Aalborg først blev installeret på Hotel Phønix i 1899, var kloaksystemet allerede 17 år tidligere i stand til at transportere toiletspildevand. Det var også forudseende at påbegynde separatkloakeringen i 1960’erne og i 1972 at beslutte at afskære alt
spildevand til rensning på kun to centrale renseanlæg.
Når vore forgængere har formået at udarbejde planer, som 35 år senere blev realiseret, så
kan vi også ved omtanke planlægge de tekniske løsninger, som skal komme samfundet til
gode i de næste 100 år.

Vi har kigget mere end 100 år tilbage - og 100 år frem
Idet fremtiden ofte skabes af de erfaringer, som samfundet har gjort sig i fortiden, har vi udarbejdet en kort opsummering af udviklingen fra ca. midten af 1800-tallet og frem til år 2000.
Dernæst har vi udarbejdet en beskrivelse af, hvordan vi forventer, at fremtiden ser ud i år
2100.
Vi har beskrevet udviklingen inden for klima, befolkningstal, beboelsesform, energi- og transportformer, spildevand, affald og vandmiljø. Disse emner er valgt, fordi de enten påvirker eller
bliver påvirket af kvantiteten eller kvaliteten af det regn- og spildevand, som det netop er
vores hovedopgave at transportere og rense for at leve op til ordene i vores mission. Denne
er “at bidrage til, at borgerne i Aalborg og omegn er sunde og raske samtidig med, at de ikke
skal kunne lugte eller se det spildevand, som vi vil medvirke til at behandle bæredygtigt”.
I forbindelse med vores beskrivelse af samfundsudviklingen har vi også kigget på udviklingen
inden for menneskets levealder, arbejdsliv og fritid, fordi det er menneskets indflydelse på
samfundsudviklingen, der er stærkt medvirkende til tilstanden inden for de valgte emner.
Ydermere er det også mennesket, som skal kende til og acceptere de rammer og vilkår, som
vi arbejder indenfor. Sidst, men ikke mindst, er det ifølge vores mission menneskets sundhed
og trivsel, som er hele fundamentet for vores arbejde.

Hvordan er “Vision 2100” opstået - og hvad skal den bruges til?
“Vision 2100” er altså tæt knyttet til vores mission og er opstået igennem et tilbageblik på og
en forudsigelse af klima, miljø og en række samfundsforhold.
Prognosen for, at klimaet forandrer sig, er temmelig sikker. Andre prognoser er mindre
sikre.
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Derfor vil vi først og fremmest bruge “Vision 2100” som ledestjernen for de beslutninger, vi
løbende træffer om vores virke i de kommende 100 år - ud fra den viden, vi har i dag.
“Vision 2100” udtrykker således et forsøg på at påvirke fremtiden igennem vores valg af de
tekniske løsninger, som er afgørende for, at vi hele tiden lever op til vores mission.

“Udviklingsplan 2025” er det andet skridt
Da vi har erkendt, at visionsarbejdet i nogen grad bygger på antagelser, har vi i forlængelse
af “Vision 2100” udarbejdet en udviklingsplan for tiden frem til år 2025. “Udviklingsplan
2025” omfatter naturligvis de beslutninger, der er truffet i EU og Folketinget, Spildevandsplanen, der er vedtaget i Byrådet, samt Strategiplanen, der er forelagt Forsyningsudvalget.
“Udviklingsplan 2025” er det strategiske grundlag for vores arbejde i de næste 16 år. I denne
periode vil alle vores medarbejdere igen føre den gældende Spildevands- og Strategiplan
ud i livet og komme med input og udarbejde foranalyser til den kommende Spildevands- og
Strategiplan - foruden vore mange andre strategiske tiltag. Vi ved af erfaring, at ejerskab og
indflydelse skabes gennem medarbejdernes deltagelse.
Denne version er nemlig den 2. udgave af ”Vision 2100”. Den første udgave udkom i november
2006 og indeholdt ”Udviklingsplan 2020”. Vi har revideret den første udgave, fordi vi i de
sidste 3 år har ført strategierne i ”Udviklingsplan 2020” ud i livet, og fordi kravene til os konstant ændrer sig i den umiddelbare fremtid. F.eks. står vi foran en lovbefalet selskabsgørelse
allerede næste år. Til gengæld er der ikke noget, der tyder på, at de prognoser, som vi udarbejdede for 3 år siden, har ændret sig væsentligt. Derfor er baggrunden og forudsætningerne
stadigvæk de samme.
“Udviklingsplan 2025” er altså 2. fase i den plan, der skal medvirke til at realisere “Vision
2100” på lang sigt. Den er derfor det værktøj, der på kort sigt skal håndtere de udfordringer,
som teknisk set venter lige om hjørnet. “Udviklingsplan 2025” medvirker på den måde også
til at gøre arbejdet synligt og nærværende. De indledende bemærkninger til “Udviklingsplan
2025” er placeret umiddelbart før præsentationen af den på side 28.

Hvem har udarbejdet “Vision 2100” og “Udviklingsplan 2025”?
“Vision 2100” og “Udviklingsplan 2020” blev i sin tid udarbejdet af en arbejdsgruppe, som
bestod af Kloakforsyningens daværende ledelse, Johnny Kristensen, Helle Strandbæk, Bo
Laden og Bjarne Norman Nielsen samt af Falko Nørr fra Falkonsult. De fire sidstnævnte har
udarbejdet denne anden udgave.
Vi ønsker alle god læselyst!

Med venlig hilsen

Bjarne Norman Nielsen
Kloakforsyningschef
November 2009
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2. Byen og kloakforsyningen omkring år 1900
2.1 Klima
Temperaturer, nedbør, og vindforhold var omkring år 1900 nogenlunde de samme som
omkring år 2000.
Vandstanden i Limfjorden var ligeledes nogenlunde som omkring år 2000. Derimod var
vandstanden i vandområder som åer, bække og søer højere, fordi dræning og vandindvinding var mindre udbredt end omkring år 2000.
CO2-niveauet i atmosfæren var omkring år 1900 ca. 300 ppm (eller 0,030 %). Til sammenligning var CO2-niveauet i 1750, da industrialiseringen for alvor begyndte i England, ca.
280 ppm.

2.2 Levealder, arbejdsliv og fritid
Danskernes gennemsnitlige levealder var ca. 52 år for kvinder og ca. 49 år for mænd.
Levealderen steg med ca. 10 år i forhold til år 1800 som en følge af, at kloakkerne forhindrede
epidemier og dermed gjorde byerne sundere. Også udviklingen i lægevidenskaben spillede
en afgørende rolle, fordi symptombehandlingen blev suppleret med forebyggende behandling som f.eks. vaccinationer.
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I 1919 indførtes begrebet 8 timers arbejdsdag (48 timers arbejdsuge) ved lov, og i 1936
indførtes ligeledes ved lov 2 ugers ferie med løn. Den rekreative benyttelse af naturen
blev øget som en følge heraf.

2.3 Befolkning og bolig
Aalborg var omkring år 1900 i kraftig vækst. År 1900 boede der ca. 30.000 mennesker i
byen. 50 år tidligere boede der kun ca. 8.000. Stigningen var en konsekvens af industrialiseringens gennembrud - nu også i Danmark. Befolkningen boede tæt ved siden af
hinanden i etageboliger. Industri og boliger lå side om side.

Aalborg/Nørresundby set fra
Signalbakken ca. 1920 med
tydelig industridannelse i det
nye østlige industrikvarter
omkring Østre Havn og
Aalborg Værft.
Fotograf H.Tønnies. Foto på
Aalborg Stadsarkiv

2.4 Energi
Luftforureningen i byen var tiltagende pga. industrialiseringen, da den primære energikilde var kul.

2.5 Transport
Den nære transport blev klaret til fods og ved hjælp af heste og hestevogne på veje,
som var brostens- og grusbelagte. Transporten mellem hjem og arbejdssted var meget
begrænset, fordi boliger og industri/arbejdssteder var placeret i samme områder.
Jernbanen nåede Aalborg i 1869, og i 1879 byggedes den første jernbanebro over Limfjorden. Der etableredes en række privatbaner omkring år 1900.
Der var fast dampskibsrute til København fra 1842, og omkring år 1900 var der yderligere
dampskibsruter til bl.a. andre limfjordshavne, England og Hamborg.
Hovedparten af godset blev transporteret pr. skib. Mange skibe var stadigvæk sejlskibe.
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2.6 Spildevand og affald
I midten af 1800-tallet blev Aalborg omtalt som landets mest sundhedsfarlige by. I 1853
omkom godt 400 mennesker eller ca. 5 % af befolkningen i Aalborg af kolera i løbet af et
par måneder.
Aalborg var frem til 1872 stærkt afhængig af de mange åbne åer. Åerne fungerede både
som vandforsyning og kloakker. Østeraa fungerede endvidere som havn. I 1872 påbegyndtes overdækningen af åerne. I 1897 var alle å-løb overdækket, og der blev gravet en kanal fra
den nuværende Østre Alle (v/fabrikken Gabriel) syd og øst om byen til Limfjorden med
udløb i den nuværende Stuhrs Vej. De gamle overdækkede å-løb anvendtes efter 1897 udelukkende som kloakker.

<<
Kanalen fra 1897, set mod nord ved broen til
Karolinelund. Den blev overdækket i slutningen
af 1930’erne og delvist fritlagt igen omkring
2000.
Fotograf F. Karner. Foto på Aalborg Stadsarkiv.

>>
Kloakarbejde foran Aalborg Historiske
Museum i Algade, 1907.
Fotograf ukendt. Foto på Aalborg
Stadsarkiv.
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En stor del af regnvandet sivede ned i jorden, fordi vejene var brostens- og grusbelagte.
I store dele af byen var der ingen gamle å-løb. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen i
1882 at etablere rigtige kloakker i Aalborg. Kloakkerne etableredes efter en plan, som blev
udarbejdet af Charles Ambt. Planen var grundlaget for den egentlige etablering af en kloakforsyningen i 1882.
Det anvendte kloakeringsprincip var fællessystemet, dvs. at regn- og spildevand afledes i
den samme kloakledning.
Spildevandet bestod af overfladevand samt tilledning fra industrier og husholdninger.
Toiletter var derimod ikke tilsluttet kloaksystemet. I stedet anvendtes latrintønder. Det
første wc blev tilsluttet kloaksystemet i 1899 på Hotel Phønix. I 1905 var der 110 wc’er. Til
sammenligning var der hele 3.960 latrintønder, hvis indhold blev tømt på marker og anvendt som gødning. I 1917 var der for første gang flere wc’er end latrintønder.
En række andre forsyningsvirksomheder blev også etableret i 2. halvdel af 1800-tallet.
Vandforsyningen og Gasforsyningen begge i 1854 og Elforsyningen i 1908.

2.7 Vandmiljø
Alt spildevand ledtes urenset til Limfjorden via åerne, hvilket efterhånden resulterede i
stigende miljøproblemer i Limfjorden. Flora og fauna fik betydeligt ringere vilkår, hvilket
også ramte fiskeriet og formindskede muligheden for at udnytte Limfjorden til rekreative
formål.
Kilder: . Knud Erik Bendixen, “Jernbanen i Aalborg gennem 125 år”, 1994.
. Jens Topholm, “Alle Tiders Vand”, 2004.
. www.destination-fremtiden.dk, oktober 2005. Procesindustrien og Morgenavisen
Jyllands-Posten.
. Aalborg Kommune, Skoletjenesten, 2005.
. Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 365, 2005.
. Biologi til tiden, 2005.
. Aalborg Historie, bd. 5, 1990.
. Jens Topholm, “Separat? Det er klart! Aalborg Kloakforsyning i 125 år, 1882 - 2007”,
2007.

Badende kvinder i
Limfjorden.
Fotograf ukendt. Foto
på Aalborg Stadsarkiv.
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3. Byen og kloakforsyningen omkring år 2000
3.1 Klima
Temperaturer, nedbør og vindforhold er nogenlunde uændrede fra år 1900 til 2000.
Der er dog tegn på, at klimaet globalt set er ved at blive varmere, ligesom der en stigende
hyppighed af storme, orkaner og ekstremregn.
Vandstanden i Limfjorden er stort set uændret i de sidste 100 år, men hyppighed og omfanget af ekstreme vandstande er stigende.
CO2-niveauet i atmosfæren er steget fra ca. 300 ppm til ca. 370 ppm (ca. 20 %) i de seneste
hundrede år.

3.2 Levealder, arbejdsliv og fritid
Danskernes gennemsnitlige levealder er ca. 79 år for kvinder og ca. 75 år for mænd. Levealderen er steget med ca. 27 år siden år 1900. Der er sket en kraftig udvikling i lægevidenskaben siden 1900. Der er stor fokus på forebyggende tiltag - f.eks. sikkerhed i trafikken og
på arbejdspladsen. Sund kost og motion har vundet indpas i dagligdagen.
Arbejdstiden er 37 timer pr. uge, og der er 6 ugers årlig ferie. Naturbeskyttelse og miljø har
stor bevågenhed. Fjorde og åer udnyttes rekreativt.
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3.3 Befolkning og bolig
Aalborg har i slutningen af 1900-tallet stabiliseret sit befolkningstal. Byen ændrer sig i
løbet af relativ kort tid fra at være domineret af tung industri til at satse på handel, service,
turisme, IT og viden.
I 1970 og igen i 2007 sker der kommunesammenlægninger. I 2000 udgør befolkningstallet
ca. 160.000 mennesker, og i 2007 øges befolkningstallet til 193.000 mennesker.
Fjernvarmeforsyningen etableres i 1953, og omkring år 2000 er næsten alle ejendomme
tilsluttet fjernvarmenettet.

Grønlænderkvarteret et af de nye, rene boligkvarterer, der voksede
frem i 1960’erne og
1970’erne. Billedet er fra
1970.
Fotograf ukendt. Foto
på Aalborg Stadsarkiv.

Aalborg oplevede som resten af Danmark en kraftig økonomisk vækst i 1900-tallet. Fra 1960
får en stigende del af befolkningen råd til at flytte i parcelhuse, og de små boliger i etagebebyggelsen sammenlægges til større boliger. Familierne bliver mindre, og det gennemsnitlige antal beboere pr. lejlighed falder. Byens geografiske udbredelse er altså betydeligt
mere udpræget end befolkningstilvæksten. Samtidig adskilles bolig- og erhvervsområder
fysisk fra hinanden.
Bevidstheden omkring naturmiljø og arbejdsmiljø er i kraftig vækst, især efter Miljølovens
vedtagelse i begyndelsen af 1970’erne. Dette præger byens udvikling både ved placering af
transportveje og industri, men også ved stigende krav til begrænsning af støj, lugt, og brug
af pesticider m.v.
Som følge af færre industrier og skærpede krav til de tilbageværende mindskes luftforureningen voldsomt, og syreregnen ophører. Vejene er asfalterede. Til kloaksystemet ledes
der dermed store mængder regnvand, som ikke længere uden videre siver ned i jorden.

3.4 Energi
En stadig større andel af energien produceres efter de første energikriser i 1970’erne ved
hjælp af vedvarende energi.

3.5 Transport
Den første bil bygges i 1885 af Daimler og Benz, men først i 1908 revolutionerer Henry Ford
bilproduktionen ved at indføre samlebåndsprincip. Herefter øges bilparken uafbrudt resten
af århundredet. Den største del af transporten omkring år 2000 udføres af biler. Den fortsatte
udvikling af biler medfører i løbet af 1900-tallet faldende energiforbrug pr. kørt km. Men
samlet set er der tale om en voldsom stigning i energiforbruget.

12

Aalborg Forsyning, Kloak A/S, ”Vision 2100”, 2. udgave

Samtidig reduceres forureningen fra bilerne gennem udvikling af bedre motorer, katalysatorer, partikelfiltre osv. Og der tilsættes ikke mere bly til benzinen.
Tog- og skibstrafikken er faldende, men skibstrafikken er over lange afstande dominerende
inden for fragt (containerskibe). En betydelig del af togtrafikken sker ved hjælp af elektricitet. Resten af togene og alle skibene benytter dieselolie.
Det første fly, bygget af Wilbur og Wright, går på vingerne i 1903. Ved år 2000 er flytrafikken
billig, hurtig og verdensomspændende samt helt dominerende over lange afstande inden
for passagertransport. Flyene anvender benzin som energikilde.

Aalborg Lufthavn 1938, da den første indenrigsrute til København blev indviet. Fotograf Sv. Aa. Kühl. Foto på
Aalborg Stadsarkiv.

I 1957 opsendes den første satellit, Sputnik, af Sovjetunionen. I 1969 lander den første
amerikaner på månen. Kommunikationssatellitten udvikles og opsendes i stort antal.
Bemandet rumflyvning udføres kun i begrænset omfang.
I Aalborg etableredes der i 1900-tallet tre Limfjordsforbindelser i form af en ny jernbanebro,
en bro til biler, cyklister og fodgængere samt en vejtunnel. Der bygges en lufthavn i
Lindholm. Ruteskibstrafikken til København ophører som den sidste skibsrute i 1969. De
private jernbaner ophører ca. 1970.

3.6 Spildevand og affald
Kloakeringen af Aalborg fortsætter løbende i takt med byens vækst. F.eks. beslutter Kloakudvalget sig for en gade eller to af gangen, og så løser de problemerne, så godt de kan, når
de opstår. Bl.a. kloakeres Kærby først, da kvarteret er ved at være fuldt udbygget.

Det nye Vesterbro, set mod syd
i december 1930
ved jernbaneviadukten.
I forgrunden en
kloakbrønd, der
viser det fremtidige vejbaneniveau.
Fotograf J.A.
Kirkegaard.
Foto på Aalborg
Stadsarkiv.
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I løbet af 1940’erne og 1950’erne øges bevidstheden om, at recipienter så som Limfjorden
og andre vandløb ikke kan tåle belastningen fra urenset spildevand. Spildevandet samles
derfor i færre udløb ved hjælp af afskærende ledninger.
I 1960’erne bygges der en række små renseanlæg. Ved kommunesammenlægningen i 1970
er der 30-40 renseanlæg i storkommunen.
I starten af 1970’erne besluttes det at afskære alt spildevandet til rensning på tre og senere
to centrale renseanlæg ved Limfjorden. De to centrale renseanlæg sættes i drift i 1975 (Øst)
og 1985 (Vest). I 2006 er alt spildevandet afskåret til de to centrale renseanlæg.
De centrale renseanlæg udbygges med fosfor- og kvælstoffjernelse i 1989 i henhold til
Vandmiljøplan I fra 1987.
Fra 1960’erne etableres nye kloaksystemer som separatsystemet, således at regn- og spildevand ikke samles i de samme rør. Omkring år 2000 er ca. 50 % af byen separatkloakeret.
Fra 1972 indføres der brugerbetaling for anvendelse af kloakker i form af et såkaldt vandafledningsbidrag. Betalingen sker pr. m 3 drikkevand. Fra slutningen af 1980’erne bliver kloakkerne 100 % brugerbetalte.
Forbruget af rent vand i det kommunale vandforsyningsområde stiger fra 1,4 mio. m 3 i
1900 til 11 mio. m 3 i 1987. Herefter falder forbruget af rent vand til ca. 8 mio. m 3 i 2003.
Udviklingen i de private vandforsyninger følger det samme mønster.
Der er installeret vandskyllende toiletter i alle boliger.
Forbruget af vandværksvand udgør ca. 150 l pr. person pr. døgn, heraf står toiletternes
vandforbrug for ca. 40 l pr. person pr. døgn.
Selvom forbruget af rent vand falder, er mængden af organisk stof mv., til kloaksystemet i
tørvejr uændret pr. person. Regnmængden er stort set uændret i 1900-tallet, og da kravene til aflastning under regn af både regnvand og opspædt spildevand er stadigt stigende
efter 1970, skal der transporteres og renses stigende vandmængder under regn. Omkring
år 2000 transporteres og renses der årligt ca. 25-30 mio. m 3.

3.7 Vandmiljø
Limfjordens vand er blevet renere, og den rekreative udnyttelse er stor. Fra 1990 er der
badevandskvalitet i Limfjorden i hele Aalborg Kommune - også i havnen.
Fiskenes mængde og artsrigdom i Limfjorden er endnu ikke genoprettet.
Kilder: . Jens Topholm, “Alle Tiders Vand”, 2004.
. www.destination-fremtiden.dk, oktober 2005. Procesindustrien og Morgenavisen
Jyllands-Posten.
. Aalborg Kommune, Skoletjenesten, 2005.
. “ Spildevandsteknik”, Leif Winther, Mogens Henze, Jens Jørgen Linde og H.
Thorkild Jensen, 2004.
. Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 365, 2005.
. Biologi til tiden, 2005.
. Aalborg Historie, bd. 5, 1990.
. Jens Topholm, “Separat? Det er klart! Aalborg Kloakforsyning i 125 år, 1882 - 2007”,
2007.
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4. Byen og kloakforsyningen omkring år 2100
4.1 Klima
I år 2100 vil den årlige gennemsnitstemperatur være 3-5°C højere end i 2000.
Vinternedbøren vil falde mere som regn end sne. Vinternedbøren vil stige, og sommernedbøren falde. Der vil være flere episoder med kraftig nedbør. Ekstremnedbøren vil stige med
ca. 20 %.
Vandstanden i havet vil stige ca. 50 cm som følge af klimaændringerne.
Vinden vil generelt komme hyppigere fra vestlig retning. Der vil være risiko for stigning i
antallet af storme og orkaner.
Temperaturstigning ............................................................................
Sommernedbør ....................................................................................
Ekstrem sommernedbør ....................................................................
Vinternedbør ........................................................................................
Vinternedbør som sne .......................................................................
Vandstandsstigning ............................................................................
Stormaktivitet ......................................................................................

+
3-5°C
_ 10-25 %
+ 10-20 %
+ 20-40 %
_ 70-90 %
+
0,5 m
Moderat stigning
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I år 2100 vil CO2 niveauet i atmosfæren ligge på 600-800 ppm mod 370 ppm i 2000 som
følge af den globale påvirkning. Før industrialiseringen begyndte omkring år 1750, lå CO2niveauet på 280 ppm.

4.2 Levealder, arbejdsliv og fritid
Danskernes gennemsnitlige levealder vil være ca. 90 år for kvinder og ca. 85 år for mænd.
Levealderen vil være steget med ca. 10 år siden år 2000 som følge af, at lægevidenskaben
vil forbedre sig både inden for forebyggelse og behandling. Endvidere vil menneskene få
en endnu sundere livsstil. Pensionsalderen vil være sat op til 75 år.
Der vil være tilsluttet ca. 350.000 mennesker til Kloakforsyningen foruden dem, som bidrager
til industribelastningen.
Menneskene vil fortsat være sociale og søge andres selskab. Kommunikation vil være en
forudsætning for socialt fællesskab. Kommunikationen vil foregå over trådløse net ved
hjælp af små bærbare enheder, der vil blive mere kraftfulde. Da mennesker er sociale, vil
kommunikationen også fortsat finde sted direkte mellem personer.
Nogle af de vidensbaserede job vil blive udført af computere - ligesom nogle af de fysiske
job er blevet udført af computere.
Arbejdsliv og fritid vil være individuelt bestemt på en sådan måde, at mennesker henholdsvis arbejder og holder fri på alle tider af døgnet.
Miljøet vil være helt rent på nationalt plan, og menneskene vil således benytte land, vand
og luft til rekreative formål i endnu højere grad end tidligere.

4.3 Befolkning og bolig
Menneskene bor tættere, og de større byer vil brede sig i både højde og udstrækning. Der
vil blive bygget højhuse i de centrale bydele.
Virksomheder og industrier vil være flyttet væk fra de tæt befolkede byområder. F.eks. vil
havnefronten i Aalborg være omdannet til et rekreativt område. Boligområderne vil ligge
helt adskilt fra områder med industri og lignende, og støj- og lugtgener fra virksomheder
mv. vil være reduceret til et minimum. Ikke-forurenende erhverv vil fortsat findes i byområderne.

4.4 Energi
Fossilt brændsel vil være afviklet, og miljøvenlige CO2-neutrale energikilder vil blive anvendt.
F.eks. vil brint blive udnyttet - og det samme vil jordvarme, bølger, solvarme, vind og bioethanol. Brændselscelleteknologien vil være vidt udbredt.

4.5 Transport
Miljøvenlige energikilder vil blive anvendt. Der vil fortsat findes personlige transportmidler
inden for lokalsamfundet. Flere og hurtigere fly - evt. også skycars - vil blive benyttet i
stedet for nogle af togene og busserne. En form for tog og busser vil dog stadig findes.
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Skibssejladsen vil være øget, og energikilden hertil vil være miljøvenlig ved f.eks. udnyttelse af vinden.
Verden vil være “mindre”, og rummet vil være udforsket yderligere ved hjælp af bl.a. avanceret transportudstyr.

4.6 Spildevand og affald
Menneskene vil fortsat producere spildevand og affald. Menneskene vil dog være langt
mere bevidste om miljø. Derfor vil emballage og affald være reduceret væsentligt - ligesom
kemikalier, tilsætningsstoffer mv. vil være langt mere miljøvenlige.
Det affald, der vil blive produceret, vil i langt højere grad blive udnyttet og genanvendt til
energiproduktion og substitution af andre råmaterialer.
Klimaændringerne vil medføre, at mere vand vil blive ledt gennem jordlagene. Sikring af
grundvandsreservoirer gennem bl.a. skovrejsning til beskyttelse af grundvandet vil være
sket gennem mange årtier.
Drikkevandet vil igen være rent efter adskillige år med forurenet grundvand - og der vil
være rigeligt af det, da der hele tiden vil blive dannet nyt grundvand som et led i vandets
kredsløb.
Den stigende mængde af rent grundvand vil bl.a. medføre, at det stadigvæk vil blive anvendt
til toiletskyl. Spildevand vil fortsat blive transporteret via kloakledninger. Kloaksystemet vil
også kunne udnyttes til transport af andre organiske affaldsformer - f.eks. fra køkkenkværn.
Luftforureningen vil være reduceret, og mere miljøvenlige produkter vil blive anvendt i
produktion af transportmidler og materialer i øvrigt. Derfor vil regnvandet, der strømmer
af fra veje, tage mv., kunne betegnes som “rent” og ledes direkte i vandløb, fjord eller hav
uden forrensning.
Regnvand og spildevand vil blive håndteret i separate systemer, hvor regnvandet vil blive
ledt ud gennem decentrale udledninger i nærmiljøet, og spildevandet vil blive ledt til
central rensning. I en mellemliggende periode inden år 2100, hvor forurenende transportmidler og brændsler anvendes, har det været nødvendigt at samle og rense det mest
forurenede regnvand inden udledning til recipienterne.
Af hensyn til forsyningssikkerheden opretholdes driften af to centrale renseanlæg. Kloaksystemets opbygning vil gøre det muligt at skifte mellem tilledning til det ene eller det
andet renseanlæg.
Renseanlæggene, der behandler spildevand, vil være højteknologiske og vil i stor udstrækning rense for bl.a. næringsstoffer, hormonforstyrrende og sundhedsskadelige stoffer. Disse
stoffer vil fortsat findes i kredsløbet på trods af større fokus på at undgå negative miljøeffekter ved brug af lægemidler, kemikalier mv. Restprodukterne fra spildevandsrensningen vil
blive genanvendt.
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4.7 Vandmiljø
Højere grundvandsstand gennem bl.a. mindre dræning og mere nedbør vil skabe større
vådområder og øger således muligheden for rekreative tilstande. Denne effekt vil være
forstærket af bevidstheden om og tiltagene til at sikre et renere miljø, således at vandmiljøet
også vil blive udnyttet rekreativt til badning, sejlads, dykning mv. i langt højere grad end i
år 2000.
Aflastning af opspædt spildevand under regn vil ikke finde sted, da regnvandet vil blive
ledt direkte til recipienten. Spildevandet vil blive transporteret via kloakledninger til rensning og herfra til recipient.
Vandet vil være endnu renere end i år 2000. Vandkvaliteten i Limfjorden omkring Aalborg
vil derfor være bedre, og dyre- og plantelivet vil kun i begrænset omfang være påvirket
af menneskelig aktivitet. Det gør området mere attraktivt til badning, dykning og andre
former for rekreative aktiviteter.
Kilder: . Miljø-tema nr. 28, 2004, Tilpasning til fremtidens klima, Miljøministeriet.
. ATV (Akademiet for de tekniske videnskaber), september 2003, Effekter af klimaændringer - tilpasninger i Danmark.
. www.destination-fremtiden.dk, oktober 2005, Procesindustrien og Morgenavisen
Jyllands-Posten.
. Velfærdskommissionens Rapport, 2005.

Endnu flottere badevand i fremtiden.
Modelfoto
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5. Analyse og konklusion
På baggrund af beskrivelserne af år 1900, 2000 og 2100 har vi opstillet de forudsætninger
og krav, som vi skal forholde os til for at vælge de rigtige tekniske løsninger på henholdsvis kort og lang sigt.
I år 2100 forventer vi overordnet set, at miljøet er renere, at rent vand ikke er en mangelvare, at vand og gravitation fortsat udnyttes ved transport af spildevand til rensning, og at
der er badevandskvalitet stort set overalt. At opnå sådanne tilstande i år 2100 er en proces,
som undervejs nødvendiggør anvendelsen af en række forskellige tekniske overgangsløsninger på forskellige tidspunkter i løbet af de næste 100 år.
Dette afsnit præsenterer de forudsætninger og krav, som danner baggrund for vores valg
af overgangsløsninger frem til år 2100 samt de endelige løsninger i år 2100. Forudsætninger
og krav, overgangsløsninger og endelige løsninger er samlet under de fem overskrifter:
. Rent vandmiljø
. Sikre drikkevandet mod udsivning fra kloaksystemet
. Høj driftssikkerhed af kloaksystem og renseanlæg
. Godt og sikkert arbejdsmiljø
. Bedst mulig samlet økonomi
Nogle af løsningerne kunne være anført under flere af de fem overskrifter. Ét eksempel er
“central rensning af spildevand”. Et andet eksempel er “decentral håndtering af regnvand”.
Ligeledes kunne flere af løsningerne være anført som forudsætninger og krav. For overskuelighedens skyld er de fleste løsninger således kun anført under én af de fem overskrifter.
I forlængelse af dette afsnit er de endelige løsninger sammenfattet i vores “Vision 2100”.
2007 er valgt som reference i figurerne, fordi det er det første år efter kommunesammenlægningen mellem Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg Kommune.
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5.1 Rent vandmiljø
Forudsætninger og krav i år 2100:
. Miljøet er renere - både luft-, vand- og jordmiljøet.
. Forurening ved kilden af henholdsvis spildevand og regnvand er reduceret
væsentligt.
. Stigende nedbørsmængde og højere vandstand.
. Byen vokser.
. Rent drikkevand er ingen mangelvare.
. Badevandskvalitet findes stort set overalt.
. Renseanlæggene skal kunne rense alt indkommende spildevand, indtil og efter at
hele kommunen er separatkloakeret.
Overgangsløsninger inden år 2100:
. Bortledning, forsinkelse og om nødvendigt rensning af regnvand inden udledning
til recipient.
. Opdimensionering af enkelte hovedkloakker.
. Fælleskloakering af enkelte delstrækninger/områder.
. Samling af spildevandsrensningen på centrale renseanlæg.
. Forøgelse af kapaciteten på renseanlæggene. Det kan blive nødvendigt at øge den
hydrauliske kapacitet, så længe der er fælleskloakerede områder; og det kan blive
nødvendigt at tilpasse den stofmæssige kapacitet afhængigt af udviklingen i samfundet (f.eks. i fødevareproducerende virksomheder).

Millioner m3 renset spildevand
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5

0
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Figur 1: Udviklingen fra 2010 til 2100 i spildevandsmængden, der renses på renseanlæggene. Spændet på y-aksen
udtrykker, at vi ikke kender den nøjagtige regnmængde i fremtiden. Usikkerheden på mængden af renset spildevand
bliver mindre med årene, eftersom vi separatkloakerer og bliver upåvirkelige af nedbørsmængden. 2007 er markeret
som referenceår.
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Figur 2: Forventet udvikling fra 2010 til 2100 i nedbringelsen af kvælstof, fosfor og organisk stof fra overløbsbygværker, separat regnvand og renseanlæg. 2007 er markeret som referenceår.
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Figur 3: Forventet udvikling fra 2010 til 2100 i nedbringelsen af energiforbrug samt energibalance. 2007 er
markeret som referenceår.

Løsninger i år 2100:
. De sidste 38 % af det kloakerede areal skal separatkloakeres inden for de kommende
100 år.
. De private ejendomme, der på nuværende tidspunkt er fælleskloakeret, skal separatkloakeres inden for de næste 100 år, når der alligevel sker væsentlig ombygning,
renovering, nedrivning og/eller nybygning.
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. Separering af spildevand og regnvand medfører, at de nuværende hovedkloakker
og renseanlæg kan henholdsvis transportere og rense alt spildevandet. På lang sigt
er hovedkloakkernes og renseanlæggenes hydrauliske kapacitet tilstrækkelig.
. Udnyttelse af vand og gravitation ved transport af spildevand.
. Decentral håndtering af regnvand. Regnvandet nedsives eller ledes direkte til recipienten uden forrensning, men med forsinkelse aktuelle steder for at reducere erosion
af vandløb og for at forhindre oversvømmelse af landbrugsjord.
. Etablering af klapbygværker til at holde fjordvandet ude af regnvandssystemet.
. Opbygning af regnvandssystemer, der kan pumpe regnvand til Limfjorden, søer og
vandløb under kritisk højvande og dermed sikre, at vandet ledes ud af byen.
. Central rensning af spildevand på to centrale renseanlæg.
. Udbygning af renseanlæggene, så de kan fjerne mere kvælstof og fosfor end i dag
samt til at kunne håndtere det transporterede spildevand. Ligeledes fjernes bakterier, miljøfremmede stoffer, medicinrester osv. i et videregående rensetrin.
. Udnyttelse af det affald og de restprodukter, der produceres, til energiproduktion
og substitution af andre råmaterialer.
. Energibehovet dækkes af vedvarende energi.
“Vision 2100”: Vi bidrager til badevandskvalitet overalt i Limfjorden, søer og vandløb.

5.2 Sikre drikkevandet mod udsivning fra kloaksystemet
Forudsætninger og krav i år 2100:
. Bedre rørmaterialer og tætte samlinger.
. Spildevandssystemet (hoved-, detail-, og stikledninger) skal altid være tæt.

Separatkloakeret i % af totalt areal

Overgangsløsninger inden år 2100:
. I spildevandssystemet overvåges ind- og udsivning, og dermed skabes der overblik
over nødvendige tiltag.
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Figur 4: Forventet udvikling fra 2010 til 2100 i andelen af det samlede kloakerede areal, der vil være separatkloakeret.
2007 er markeret som referenceår.
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Løsninger i år 2100:
. Etablering af et separat spildevandssystem. Herved vil gravitationsledningerne ikke
mere komme under tryk. Risikoen for udsivning vil derfor alt andet lige reduceres.
“Vision 2100”: Vi har ingen drikkevands- og jordforureninger som følge af
spildevand fra utætte hovedkloakrør.

5.3 Høj driftssikkerhed af kloaksystem og renseanlæg
Forudsætninger og krav i år 2100:
. Klimaændringer vil medføre mere ekstrem sommernedbør.
. Renseanlæggenes driftssikkerhed og forsyningssikkerhed skal øges.
. Ingen kælderoversvømmelser.
. Klimaet har ingen indflydelse på bortledning og rensning af spildevand.
Overgangsløsninger inden år 2100:
. Overløbsbygværker fornyes, og nye etableres i nødvendigt omfang.
. Varsling til renseanlæggene og kloaksystemet ved hjælp af vejrradar.
. Fornyelse af centrale renseanlæg.
. Forøgelse af kapacitet på renseanlæg.
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(mio.areal
m3/år)

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

20

07

20

Renseanlæg

10 011 012 013
2 2
2

20

20 030 040 050 060 070 080 090 100 100
2 2 2 2 2 2 2 2 2

Overløbsbygværker

Årstal

Klimaændringer

Figur 5: Forventet udvikling fra 2010 til 2100 i aflastede vandmængder fra overløbsbygværker og renseanlæg. Det
er indregnet, at aflastningsmængderne forventes at stige som følge af klimaændringerne. 2007 er markeret som
referenceår.

Løsninger i år 2100:
. Det separate regnvandssystem projekteres, således at opstuvning i kloaksystemet,
der medfører terrænoversvømmelser og indtrængende vand i husene, kan undgås.
Den fuldstændige separatkloakering af hele kommunen medfører, at kælderoversvømmelser, som følge af opstigende kloakvand, ikke længere finder sted.
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. På renseanlæggene etableres yderligere overvågning ved hjælp af nye og forbedrede
sensorer, der måler for stoffer, der kan ødelægge renseprocesserne.
. Driften af to centrale renseanlæg opretholdes af hensyn til forsyningssikkerheden.
Kloaksystemets opbygning skal gøre det muligt at skifte mellem tilledning til det ene
eller det andet renseanlæg.
“Vision 2100”: Vi har et kloaksystem og renseanlæg, der er uafhængige af
klimaændringer og ydre påvirkninger.

5.4 Godt og sikkert arbejdsmiljø
Forudsætninger og krav i år 2100:
. Attraktiv arbejdsplads med en høj grad af trivsel blandt medarbejderne.
. Sikkerhed og hygiejne har endnu højere prioritet. Den direkte berøring med spildevand og dets restprodukter er minimal.
Overgangsløsninger inden år 2100:
. Arbejdsmiljøet skal altid inddrages - både psykisk og fysisk arbejdsmiljø - i forbindelse
med opgaver inden for drift, fornyelse og nyanlæg.

Antal overløbsbygværker
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Figur 6: Forventet udvikling fra 2010 til 2100 i antal overløbsbygværker. 2007 er markeret som referenceår.

Løsninger i år 2100:
. Spændende arbejdsopgaver, medindflydelse, opdaterede værktøjer og hjælpemidler, god løn, godt arbejdsmiljø. Det er krav, der skal være opfyldt for at være en
attraktiv arbejdsplads med en høj grad af trivsel blandt medarbejderne, således at
det er let at rekruttere og fastholde medarbejderne.
. Nye løsninger inden for kloaksystem og renseanlæg sikrer, at den direkte berøring
med spildevand og dets restprodukter er minimal.
“Vision 2100”: Vi har en sikker og attraktiv arbejdsplads.
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5.5 Bedst mulig samlet økonomi
Forudsætninger og krav i år 2100:
. Kloakforsyningen eksisterer fortsat med den samfundsopgave at bortlede og rense
spildevand.
. Kundernes udgifter skal fortsat begrænses ved at anvende bedst mulige løsninger i
forhold til bæredygtigt miljø, teknik og økonomi.
. Decentral håndtering af regnvand.
. Central håndtering af spildevand.
Overgangsløsninger inden år 2100:
. Robusthed, økonomi og bæredygtighed skal tænkes ind i alle opgaver inden for
drift, fornyelse og nyanlæg.
. Centralisering af spildevandsrensning.
. Den fysiske kvalitet i løsningen tilpasses den funktionelle levetid - dvs. f.eks. den
tidsperiode, der går, indtil systemet skifter fra fælleskloak til separatkloak.
. Løbende optimering for at sikre en god ressourceanvendelse ved at prioritere mellem
opgaver, rationalisere sagsgange og arbejdsprocesser og tilpasse organisationen
til de opgaver, servicemål, krav, teknologiske muligheder mv., der enten allerede
findes eller opstår med tiden.
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Figur 7: Forventet udvikling fra 2010 til 2100 i antallet af renseanlæg. 2007 er markeret som referenceår.

Løsninger i år 2100:
. Robusthed, økonomi og bæredygtighed skal tænkes ind i alle opgaver inden for drift,
fornyelse og nyanlæg.
. Centralisering af spildevandsrensning.
“Vision 2100”: Vi vælger robuste og effektive løsninger.

Aalborg Forsyning, Kloak A/S, ”Vision 2100”, 2. udgave

25

6. “Vision 2100”
“Vision 2100” danner grundlaget for den retning, som vi arbejder hen imod for at sikre
miljøet i relation til spildevand og regnvand. “Vision 2100” danner endvidere grundlaget for
“Udviklingsplan 2025” og kommende delvisioner for at nå målene i år 2100.

“Vision 2100”:
. Vi bidrager til badevandskvalitet overalt i Limfjorden, søer og vandløb - og medvirker
dermed til at sikre et rent vandmiljø.
. Vi har ingen drikkevands- og jordforureninger som følge af spildevand fra utætte
hovedkloakrør - og sikrer dermed drikkevandet mod forurening af udsivende spildevand.
. Vi har et kloaksystem og renseanlæg, der er uafhængige af klimaændringer og ydre
påvirkninger - og sikrer dermed høj driftssikkerhed af kloaksystem og renseanlæg.
. Vi har en sikker og attraktiv arbejdsplads - og sikrer dermed kontinuitet ved at fastholde og tiltrække medarbejdere.
. Vi vælger robuste og effektive løsninger - og sikrer dermed den bedst mulige samlede
økonomi.
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7. “Udviklingsplan 2025”
7.1 Indledning til “Udviklingsplan 2025”
“Udviklingsplan 2025” omfatter naturligvis de beslutninger, der er truffet i EU og Folketinget, Spildevandsplanen, der er vedtaget i Byrådet, samt Strategiplanen, der er forelagt
Forsyningsudvalget.
“Udviklingsplan 2025” giver et overblik over de strategiske tiltag, som vi vil føre ud i livet
for at nå vores mål i de næste 16 år. “Udviklingsplan 2025” er det overordnede arbejdspapir,
som danner udgangspunkt for en detaljeret tids- og handlingsplan for hvert eneste strategiske tiltag. Tids- og handlingsplanen udarbejdes efterfølgende af alle vores medarbejdere
i fællesskab. Det vil sige, at medarbejderne blandt andet dels implementerer den gældende Spildevands- og Strategiplan, dels kommer med input og udarbejder foranalyser til den
kommende Spildevands- og Strategiplan og vores mange andre strategiske tiltag.
“Udviklingsplan 2025” fungerer altså dels som det næste led, der skal medvirke til at realisere “Vision 2100” på lang sigt, dels som det værktøj, der på kort sigt skal håndtere de
udfordringer, som teknisk set venter lige om hjørnet. Samtidig medvirker “Udviklingsplan
2025” til at gøre arbejdet synligt og nærværende.
“Udviklingsplan 2025” findes på næste side og er for overskuelighedens skyld præsenteret
på kun én side i afsnit 7.2. Derudover findes den på bagerste side i et større format, som kan
foldes ud.
Beskrivelsen i afsnit 7.3 er en forklaring på, i hvilken kronologisk rækkefølge “Udviklingsplan 2025” skal læses og forstås. Derudover definerer og uddyber afsnittet de begreber,
som vi anvender.
Der er i perioden 2016-2025 kun påført én strategi/aktivitet på udviklingsplanen, fordi vi
endnu ikke i tilstrækkelig og detaljeret grad kender indholdet. Strategier/aktiviteter for
perioden 2016-2025 vil blive planlagt løbende i perioden 2010-2015.
Strategier/aktiviteter er for nuværende påført i enten to-årige (f.eks. 2010-2011) eller ni-årige
(f.eks. 2016-2025) intervaller. I takt med at de udefrakommende tidshorisonter og handlingsplaner fra de forskellige myndigheder offentliggøres, vil vi sætte præcise årstal på de enkelte
aktiviteter/strategier. I forlængelse heraf vil vi tilrette de tilknyttede tids- og handlingsplaner, som vores medarbejdere udarbejder.
Afsnit 7.4 illustrerer det arbejde, der frem til år 2025 skal medvirke til, at vi kan realisere
“Vision 2100”.

28

Aalborg Forsyning, Kloak A/S, ”Vision 2100”, 2. udgave

29

f. Funktionspraksis

• Branchepåvirkning

1. Kloakforsyningens mission:

6. Kritisk succesfaktor

2012-13
Implementere
ledelsessystemer

Udviklingsplan 2030

2014-15
Efterleve
Vandplan

2016-25
Udarbejdes
senere

n. Strategier for 2025-2030

2016-2025

At bidrage til, at borgerne i Aalborg og omegn er sunde og raske samtidig med, at de ikke
skal kunne se og lugte det spildevand, som vi vil medvirke til at behandle bæredygtigt

2010-11
Gennemføre
selskabsgørelse

e. Vandplan (1)

• Spildevandsplanændringer

• Energiudnyttelse og -produktion

j. Udarbejdelse af

d. Ledelsessystemer (2)

• Tømningsordning

l. Strategier for 2016-2025

i. Følgelov til Vandlov (1) m. Vandplan (3)

c. IT-struktur

h. Vandplan (2)

b. Ledelsessystemer (1)

• Faghåndbøger

k. Følgelov til Vandlov (2)

2014-2015

• Synliggørelse

g. Ny SPV

2012-2013

a. Selskabsgørelse

2010-2011

4. Strategier/aktiviteter

• Benchmarking

• Planlægning

• Organisationsudvikling

• Reinvestering

• Nyanlæg

• Procesoptimering

•D&V

5. Kernestrategi alle år:

7.2 “Udviklingsplan 2025”

a. Rense for min. 95 % kvælstof og 95 % fosfor
b. Alle byområder er separatkloakeret
c. Ingen aflastede vandmængder
d. Ingen overløbsbygværker
e. 2 sammenhængende renseanlæg mhp. driftssikkerhed
f. Dække hele energibehovet med vedvarende energi

3. Konkrete mål 2100:

Vi har sikret:
a. Et rent vandmiljø
b. Drikkevand mod forurening
c. Høj driftssikkerhed af kloaksystem
og renseanlæg
d. En sikker og attraktiv arbejdsplads
e. Den bedst mulige samlede økonomi

2. Vision 2100:

a. Rense for min. 85 % kvælstof og 90 % fosfor
b. Den separatkloakerede andel øges fra 62 % i 2010 til 69 % i 2025
c. De aflastede vandmængder reduceres fra 2,3 mio. m3 i 2010 til
1,6 mio. m3 i 2025
d. Reducere antal overløbsbygværker fra 141 i 2010 til 118 i 2025
e. Reduktion fra 7 i 2010 til 2 renseanlæg i 2025
f. El-besparelse på 25 % og dermed være energineutral

3. Konkrete mål 2025:

7.3 Forklaring til “Udviklingsplan 2025”
Ad. 1. Mission:
Missionen udtrykker det, som vi er sat på denne jord for at udføre. Det, som beskriver vores
eksistensberettigelse.
Ad. 2. “Vision 2100”:
Visionen er baseret på et analytisk forarbejde og udtrykker, hvilken attraktiv og ambitiøs,
men dog realistisk position, vi ønsker at opnå. Visionen er for overskuelighedens skyld formuleret i stikordsform på udviklingsplanen. Formuleringen i sin fulde længe findes på side 27.
Vi kan ikke nå visionen alene. Vi bidrager på den ene side med vores kompetencer, men på
den anden side er udviklingen naturligvis afhængig af de mange andre interessenter, der
påvirker vandmiljøet (f.eks. borgere, industri og landbrug).
Vi ser os selv som en af de væsentligste initiativtagere i forhold til resten af landets kloakforsyninger. Vi vil nå visionen inden for det virke- og ressourcefelt, som en kloakforsyning kan
og må arbejde indenfor.
Ad. 3. Konkrete mål:
De konkrete mål er udtryk for de vigtigste målbare mål, som skal sikre, at vi bevarer overblikket.
Målene vil blive uddybet og realiseret igennem en række delmål, som kommer til at fremgå
af de tids- og handlingsplaner, som vores medarbejdere udarbejder for alle strategier/aktiviteter. De ansatte udarbejder naturligvis tids- og handlingsplaner inden for de rammer, som
bl.a. EU, Folketinget, Byrådet og Forsyningsudvalget har udstukket.
Ad. 4. Strategier/aktiviteter:
Strategier/aktiviteter beskriver sammen med “Kernestrategi alle år” (se næste side) de strategier og overgangsløsninger, som vil sikre, at vi når de konkrete mål - som igen vil føre til, at
vores udviklingsplan er ført ud i livet i år 2025.
Til hver eneste strategi/aktivitet udarbejder vores medarbejdere en tids- og handlingsplan,
som i detaljer redegør for det videre forløb. Tallene i parentes udtrykker, at strategien/aktiviteten er etapeopdelt, og at vi arbejder med den i flere tempi.
Kortfattet uddybning:
a. Selskabsgørelse – etablering og implementering
b. Ledelsessystemer (1) – etablering:
- Arbejdsmiljøledelse (f.eks. sundhed, APV, stress)
- Energiledelse
- Miljøledelse
- Kvalitetsstyring
c. IT-struktur – analyse og implementering
d. Ledelsessystemer (2) – certificering
e. Vandplan (1) – analyse og implementering
f. Funktionspraksis – håndtering af forøgede regnmængder
g. Ny SPV - Spildevandsplan
h. Vandplan (2) – fortsat implementering
i. Følgelov til Vandlov (1) – høringsfase og implementering
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j. Udarbejdelse af Udviklingsplan 2030 – analyse, strategi- og handlingsplan
k. Følgelov til Vandlov (2) - implementering
l. Strategier for 2016-2025 – udarbejdelse af aktiviteter/faser/milepæle
m. Vandplan (3) – realisering
n. Strategier for 2025-2030 – ny revision af Vision 2100
Ad 5. Kernestrategi alle år:
“Kernestrategi alle år” er udtryk for de ydelser, som vi hvert år fortsat vil udvikle for at nå
vore mål og dermed realisere visionen. Derfor vil disse strategier hvert år optræde på udviklingsplanen. De er placeret uden for de egentlige strategier/aktiviteter for dels at minde
os om vigtigheden af kontinuerligt at arbejde med vore kerneydelser, dels for at bevare
overblikket på udviklingsplanen for både os selv og andre, der måtte interessere sig for
udviklingsplanen.
Også for hver eneste punkt i kernestrategierne vil vores medarbejdere udarbejde en tidsog handlingsplan, som i detaljer redegør for det videre forløb.
D & V (drift og vedligeholdelse) omfatter:
. Drift og vedligeholdelse af kloaksystem
. Drift og vedligeholdelse af renseanlæg
. Drift og vedligeholdelse af slamtørringsanlæg
. Afsætning af restprodukter
. Vandløb og kloakgrøfter
Procesoptimering omfatter:
. Kloaksystem
. Renseanlæg
. Slamtørringsanlæg
. Byggemodninger
. Planlægning
. Administration
Nyanlæg omfatter:
. Kloaksystem
. Renseanlæg
. Slamtørringsanlæg
. Byggemodninger
Reinvestering omfatter:
. Kloaksystem
. Renseanlæg
. Slamtørringsanlæg
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Organisationsudvikling omfatter:
. Medarbejderudvikling
. Arbejdsmiljø
. Forenkling af systemer og arbejdsgange
. Evaluering af anvendelse af rådgivere (virtuel organisation)
Planlægning omfatter:
. Spildevandsplan (Lokal- og Kommuneplan)
. Budget og regnskab
. Strategiplan
. Betalingsvedtægten
. Tilpasse økonomien til betingelserne for selskabsdrift
Benchmarking omfatter:
. Systematiske sammenligninger med andre kloakforsyninger mv. med henblik på
optimering af planlægnings-, drifts- og anlægsopgaver via udnyttelse af ny viden
og teknologi
Synliggørelse omfatter:
. Kommunikationsstrategien, herunder hjemmeside, pjecer, breve, borgermøder,
effektmåling samt registrering, måling og håndtering af kunde- og virksomhedshenvendelser
Faghåndbøger omfatter:
. Løbende opdatering af forløbene fra planlægning over projektering til udførelse
og aflevering
. Kvalitetsstyring
Tømningsordning omfatter:
. Tømning af 9.300 bundfældningstanke i de ikke-kloakerede områder i Aalborg
Kommune
. Behandling af restprodukter fra bundfældningstanke på renseanlæg
Spildevandsplanændringer omfatter:
. Bistå myndigheder i en områdevis ændring fra fælles- til separatkloakering
Branchepåvirkning omfatter:
. Deltage i relevante nationale tværfaglige fora mhp. at bidrage til udvikling
. Deltage i forskningsprojekter
Energiudnyttelse og -produktion omfatter:
. Køb og salg af energi
. Procedurer for henholdsvis anvendelse og produktion af energi

Ad 6. Kritisk succesfaktor:
Udtrykker de springende punkter for, at en given to-årig periode bliver den succes, som er
afgørende for, at den efterfølgende to-årige periode med udvikling kan påbegyndes. For
at holde overblikket er det netop vigtigt kun at udpege én succesfaktor.
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7.4 Illustration af arbejdet frem til år 2025
De følgende figurer illustrerer, hvilke mål vi skal nå indtil år 2025 inden for de enkelte
visionspunkter for at realisere vores vision i år 2100.
“Vision 2100”:

Vi bidrager til badevandskvalitet overalt i Limfjorden, søer og
vandløb - og medvirker dermed til at sikre et rent vandmiljø.
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Figur 8: Forventet udvikling fra 2010 til 2025 i nedbringelsen af kvælstof, fosfor og organisk stof fra overløbsbygværker, separat regnvand og renseanlæg. 2007 er markeret som referenceår.
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Figur 9: Forventet udvikling fra 2010 til 2025 i nedbringelsen af energiforbrug samt energibalance. 2007 er
markeret som referenceår.
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Separatkloakeret i % af totalt areal

“Vision 2100”: Vi har ingen drikkevands- og jordforureninger som følge af
spildevand fra utætte hovedkloakrør - og sikrer dermed
drikkevandet mod forurening af udsivende spildevand.
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Figur 10: Forventet udvikling fra 2010 til 2025 i andelen af det samlede kloakerede areal, der vil være separatkloakeret. 2007 er markeret som referenceår.

Aflastninger (mio. m3/år)

“Vision 2100”:

Vi har et kloaksystem og renseanlæg, der er uafhængige af
klimaændringer og ydre påvirkninger - og sikrer dermed høj
driftssikkerhed af kloaksystem og renseanlæg.
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Figur 11: Forventet udvikling fra 2010 til 2025 i aflastede vandmængder fra overløbsbygværker og renseanlæg. Det
er indregnet, at aflastningsmængderne forventes at stige som følge af klimaændringerne. 2007 er markeret som
referenceår.
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“Vision 2100”: Vi har en sikker og attraktiv arbejdsplads - og sikrer dermed
kontinuitet ved at fastholde og tiltrække medarbejdere.

Antal overløbsbygværker
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Figur 12: Forventet udvikling fra 2010 til 2025 i antal overløbsbygværker. 2007 er markeret som referenceår.

“Vision 2100”: Vi vælger robuste og effektive løsninger - og sikrer dermed den
bedst mulige samlede økonomi.
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Figur 13: Forventet udvikling fra 2010 til 2025 i antallet af renseanlæg. 2007 er markeret som referenceår.

Aalborg Forsyning, Kloak A/S, ”Vision 2100”, 2. udgave

35

8. Sammenfatning

Vores mission er “at bidrage til, at borgerne i Aalborg og omegn er sunde og raske samtidig
med, at de ikke skal kunne lugte eller se det spildevand, som vi vil medvirke til at behandle
bæredygtigt”.
Det kloaksystem, som vi etablerer i dag, skal således stadigvæk fungere om 100 år. Derfor
skal vores løsninger være robuste. De løsninger, som vi finder frem til i dag, skal også kunne
være til gavn for de mennesker, der lever om 100 år. Det vil sige, at vi skal være på forkant
med udviklingen i klimaet og en række andre samfundsvilkår, som gælder til den tid.
Dette er baggrunden for, at vi har udarbejdet “Vision 2100” som vores ledestjerne for de
beslutninger, vi vil træffe i og for de næste 100 år. “Vision 2100” skal udtrykke de attraktive
og ambitiøse, men samtidig realistiske tilstande, som vi ønsker for samfundet, vores arbejdsplads og medarbejdere.

“Vision 2100”
. Vi bidrager til badevandskvalitet overalt i Limfjorden, søer og vandløb - og medvirker
dermed til at sikre et rent vandmiljø.
. Vi har ingen drikkevands- og jordforureninger som følge af spildevand fra utætte
hovedkloakrør - og sikrer dermed drikkevandet mod forurening af udsivende spildevand.
. Vi har et kloaksystem og renseanlæg, der er uafhængige af klimaændringer og ydre
påvirkninger - og sikrer dermed høj driftssikkerhed af kloaksystem og renseanlæg.
. Vi har en sikker og attraktiv arbejdsplads - og sikrer dermed kontinuitet ved at fastholde
og tiltrække medarbejdere.
. Vi vælger robuste og effektive løsninger - og sikrer dermed den bedst mulige samlede
økonomi.
Vores afsæt til at kigge 100 år frem har været at se mere end 100 år tilbage. Via et indblik
i fortiden og nutiden har vi gjort status over udviklingen i en række samfundsvilkår, som
har påvirket og stadigvæk vil påvirke en kloakforsynings hverdag.
Den mest iøjnefaldende udvikling af de samfundsvilkår, som vil påvirke en kloakforsyning i
fremtiden, er klimaændringerne. Klimaændringerne vil på den ene side være en særlig udfordring i vores arbejde. På den anden side vil klimaændringerne medføre, at der om 100
år fortsat vil være mere end rigeligt vand til rådighed i hele Danmark og dermed også i
Aalborg. Vi forventer derfor, at mennesker fortsat vil bruge vand i husholdningen til drikkevand, madlavning, vask og rengøring mv. Vi forventer også, at mennesker fortsat vil anvende
vand til toiletskyl.
Inden for de næste 100 år bliver næsten alle bygninger i byen renoveret eller nybygget.
Når bygningerne renoveres eller nybygges, kan vi samtidig separatkloakere dem for en beskeden merudgift. Det er således netop tidshorisonten på 100 år, der gør det økonomisk
muligt at separatkloakere bykernen.
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Mange af de forudsætninger og begrænsninger, som vi skal tage hensyn til i vores virke, vil
altså i løbet af de næste 100 år ændre sig af sig selv, eller kunne blive ændret af os.

På lang sigt har vi dermed en frihedsgrad til at ændre kloakeringsprincip ved at skifte fra et fællessystem til et separatsystem. Dermed vil recipienterne i fremtiden hverken blive belastet med
den nuværende mængde urenset spildevand eller overløbsvand - men til gengæld med separat
regnvand.
Forureningen af regnvandet er allerede reduceret kraftigt i de seneste 40 år. Syreregn forekommer
heller ikke mere i Danmark. Biler forurener mindre, og røg renses på en bedre måde. Den positive
tendens ser ud til at fortsætte, ved at Kemikaliedirektivet udfaser en række stoffer, og ved at olie
forventes at være en saga blot som energikilde i biler om 100 år. Alle disse miljømæssige forbedringer i form af en markant reduceret luftforurening får os til at tro på, at regnvandet kan udledes
direkte til recipienterne eller nedsives om 100 år.
I tiden op til år 2100 vil vi fjerne så meget regnvand som muligt ved gradvist at separatkloakere
de yderste områder i kloaksystemet. Vi vil således med tiden tilføre renseanlæggene mere koncentreret spildevand. Vi vil foretage rensningen på to centrale anlæg for at sikre en miljømæssig, teknisk
og økonomisk robust håndtering af spildevandsrensningen.
Klimaændringernes mulige omfang og effekt skal indkalkuleres i vores kloakarbejder i dag, men
samtidig bør der ikke investeres uhensigtsmæssigt store beløb i en øget kapacitet af kloaksystemet. En øget kapacitet er måske slet ikke nødvendig, hvis klimaændringerne bliver mindre end
forudset. Vi vil derfor håndtere regnvandet decentralt for at sikre en miljømæssig, teknisk og
økonomisk robust løsning.
Omdrejningspunktet for de strategier, som skal sikre, at vi realiserer “Vision 2100”, er således
bygget op omkring følgende to principper:
. Central håndtering af spildevand
. Decentral håndtering af regnvand
Disse to principper er, sammen med de mange andre strategier for de næste 16 års arbejde,
samlet i én og samme “Udviklingsplan 2025” som det næste skridt mod realiseringen af “Vision
2100”.
For at holde fokus på omdrejningspunktet er vores motto:

“Separat? Det er klart!”
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7.2 “Udviklingsplan 2025”

4. Strategier/aktiviteter

5. Kernestrategi alle år:
•D&V

3. Konkrete mål 2025:

• Procesoptimering
• Nyanlæg
• Reinvestering

2010-2011

2012-2013

2014-2015

2016-2025

• Benchmarking

a. Selskabsgørelse

g. Ny SPV

k. Følgelov til Vandlov (2)

n. Strategier for 2025-2030

• Synliggørelse

b. Ledelsessystemer (1)

h. Vandplan (2)

l. Strategier for 2016-2025

• Faghåndbøger

c. IT-struktur

i. Følgelov til Vandlov (1) m. Vandplan (3)

• Tømningsordning

d. Ledelsessystemer (2)

j. Udarbejdelse af

• Spildevandsplanændringer

e. Vandplan (1)

• Branchepåvirkning

f. Funktionspraksis

• Organisationsudvikling
• Planlægning

a. Rense for min. 85 % kvælstof og 90 % fosfor
b. Den separatkloakerede andel øges fra 62 % i 2010 til 69 % i 2025
c. De aflastede vandmængder reduceres fra 2,3 mio. m3 i 2010 til
1,6 mio. m3 i 2025
d. Reducere antal overløbsbygværker fra 141 i 2010 til 118 i 2025
e. Reduktion fra 7 i 2010 til 2 renseanlæg i 2025
f. El-besparelse på 25 % og dermed være energineutral

Udviklingsplan 2030

2. Vision 2100:

• Energiudnyttelse og -produktion
Vi har sikret:
a. Et rent vandmiljø
b. Drikkevand mod forurening
c. Høj driftssikkerhed af kloaksystem
og renseanlæg
d. En sikker og attraktiv arbejdsplads
e. Den bedst mulige samlede økonomi

3. Konkrete mål 2100:

6. Kritisk succesfaktor

2010-11
Gennemføre
selskabsgørelse

1. Kloakforsyningens mission:

2012-13
Implementere
ledelsessystemer

2014-15
Efterleve
Vandplan

2016-25
Udarbejdes
senere

At bidrage til, at borgerne i Aalborg og omegn er sunde og raske samtidig med, at de ikke
skal kunne se og lugte det spildevand, som vi vil medvirke til at behandle bæredygtigt

a. Rense for min. 95 % kvælstof og 95 % fosfor
b. Alle byområder er separatkloakeret
c. Ingen aflastede vandmængder
d. Ingen overløbsbygværker
e. 2 sammenhængende renseanlæg mhp. driftssikkerhed
f. Dække hele energibehovet med vedvarende energi

