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1 Indledning 
Odense Havn indsendte i 2002 en overgangsplan for havnens spulefelt. Vi skriver nu 2009 og meget 
er sket siden da. Formålet med denne reviderede overgangsplan er derfor at opdatere de oplysninger 
Miljøcenter Odense skal bruge til den videre sagsbehandling. 
 
Odense Havn har besluttet at videreføre spulefeltet efter d.15. juli 2009. Spulefeltet består af et 
gammelt og et nyt. Disse er placeret i forlængelse af hinanden og betragtes som én enhed.  
 
Odense Havn forventer at benytte spulefeltet i 15 til 20 år. Aktiviteterne (indspuling) vil foregå ca. 
hvert 6. år.  
 
Det nye spulefelt er på 25 hektar med et teoretisk rumfang på ca. 600.000 m3. Det gamle spulefelt er 
på 15 hektar og blev sidst benyttet til indspuling i 1992.  
 
Det indpumpede sediment virker pt. som opfyldning af arealet, men Odense Havn vil arbejde i evt. 
at nyttiggøre materialerne, således at der kan skabes yderligere kapacitet.  Spulefeltet ejes af Odense 
Havn og bruges kun til egne oprensninger og uddybninger.  
 
Spulefeltet er miljøgodkendt af Fyns Amt 2. marts 1990 til ovennævnte formål. Den 9. juli 1995 
blev Fyns Amt miljøgodkendelse/udledningstilladelse revideret.  
 
Den 22. maj 2002 meddelte Odense Havn til Fyn Amt at havnen havde accepteret, at 50.000 m2 af 
det gamle spulefelt midlertidig til rådighed for afvanding af sediment fra Odense Staalskibsværft 
A/S. Fyns Amts accept forelå 31. maj 2002. Siden er flere mindre mængder afvandet ligeledes efter 
myndighedens accept. Kun sedimentet fra H. J. Hansen er blevet slutdeponeret på det gamle 
spulefelt. Sediment fra Odense Stålskibsværft er efter afvanding på feltet slutdeponeret på Odense 
Nord. 
 
Iflg. Bekendtgørelse om listevirksomhed er Odense Havns spulefelt kategoriseret som en  
liste K 105 virksomhed. 
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2 Lovgrundlag og planforhold 

2.1 Lovgrundlag 

2.1.1 Miljøbeskyttelsesloven (etablering og drift) 
Den ældste del af spulefeltet blev etableret før miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden den 1. oktober 
1974, og godkendelse af spulefeltet var ikke påkrævet efter lovens bestemmelser. Ved udvidelsen af 
spulefeltet i 1990 blev miljøgodkendelsen meddelt for både nyt og gammelt spulefelt i henhold til 
bekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 af lov om miljøbeskyttelse kap. 5, § 35 og kap. 4.jf. 
miljøgodkendelse af 2. marts 1990. 
 
Miljøgodkendelsens vilkår nr. 3, 4, 5 og 6 blev ændret i den reviderede miljøgodkendelse af 9. juni 
1995. 
 
Miljøgodkendelsen er ikke tidsbegrænset. 

2.1.2 Naturbeskyttelsesloven 
Strandbeskyttelseslinien.  

2.1.3 Landbrugsloven 
Området er fritaget for landbrugspligt.  
 

2.2 Planforhold  

2.2.1 Regionplan  
Området er beliggende i landzone.  

2.2.2 VVM 
Der er ikke udarbejdet VVM-redegørelse i forbindelse med miljøgodkendelsen af spulefeltet 

2.2.3 Kommune- og lokalplan 
Den nyeste del af spulefeltet er omfattet af lokalplan nr. 38 – 361 for Odense Kommune. Planen 
fastlægger området anvendes til skylningsareal for Odense Havn.  
 
Den ældste del af spulefeltet er ikke omfattet af nogen lokalplan. 
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3 Beliggenhed og lokalisering 

3.1 Beliggenhed 
Spulefeltet er beliggende umiddelbart vest for Koholm, Seden Strand og sydvest for Vigelsø på 
matr. Nn. 1 ai, 1 ak, 1 am, 1 an og 1ao Lumby Strand, Lumby samt matr. nr. 27 Bogø Strand, 
Lumby inddæmmede strand. 
 
Beliggenhedsplan ses i bilag 1. 

3.2 Spulefeltets lokalisering 
Spulefeltet er beliggende umiddelbart vest for Odense Kanal, 2,5 km nord for Stige By og 
umiddelbart syd for pumpestation.  
 
Placering ud mod Kanalen er central i forhold til de primære strækninger af sejlløbet, der oprenses. 
Placeringen er endvidere optimal ud fra områdets hydrogeologi, som gør området velegnet til 
etablering og drift af et spulefelt. 

3.3 Spulefeltets omgivelser 
De omkringliggende områder er landbrugsjord, Odense Nord Miljøcenter og Odense Kanal i 
Odense Fjord. Til nærmeste landejendom nordvest for spulefelt er der ca. 50 m.  
 
Der er ikke kort- eller langsigtede planer for byudvikling i området. 
 
Der er ingen vandindvindingsboringer eller anlæg i nærheden af spulefeltet. 
 
Landområderne omkring spulefeltet har begrænsede drikkevandsinteresser. 
 
I forbindelse med etableringen af sandfilteret på feltet i 2006 blev der trukket strøm og opstillet en 
el-tavle for at kunne drive pumperne for udledning af returvand i forbindelse med indpumpning af 
sediment. 
 
Der er ingen kulturhistoriske monumenter i nærheden af spulefeltet. 
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4 Ejer- og ledelsesforhold, sikkerhedsstillelse 

4.1 Stamoplysninger 
Navn og adresse Odense Havn 
 Londongade l 
 5000 Odense C 
  
Telefon (+45) 72 28 20 00 
Fax (+45) 72 28 20 30 
E-mail info@odensehavn.dk 
Web adresse www.odensehavn.dk 
CVR-nr. 
P-nr. 

36 67 58 53 
1.003.315.575 

  
Kontaktperson Havnedirektør Carsten Aa 

4.2 Daglig ledelse 
Ingeniør med ansvar for Odense Havns anlæg og aktiviteter på og ved søterritoriet har den daglige 
ledelse og fører sammen distriktsformanden på Odense Erhvervshavn tilsyn med spulefeltet.  

4.3 Sikkerhedsstillelse  
Der stilles kun sikkerhed for evt. nedlukningsomkostningerne, da der ingen 
efterbehandlingsomkostninger er.  
 
Odense Havn stiller sikkerhed i form af bankgaranti eller lign. Beløbet fastsættes af Odense Havn, 
når overgangspåbuddet foreligger. 
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5 Indpumpede materialer 

5.1 Oprensnings-/uddybningsmaterialer 
Spulefeltet modtager indpumpet materialer hidrørende fra bassin, kanal og sejlløb bestående 
hovedsageligt af en blanding af  
 

Mudder   1,0 % 
Sand, let leret sand.  24 %  
Sten   0,01 % max. 
Inert materiale.   0,05 % max. 
Tilsat vand.   75 %  

 
Blandingen er defineret ved oprensning med spandkædemaskine. Ved anvendelse af sandsuger 
består blandingen af minimum 83 % tilsat vand. 
 
Ud fra prognoser forventes indpumpet ca. 25.000 m3/år (fast mål) ekskl. tilsat vand. Indpumpninger 
foretages ca. hvert 6 år.  

5.2 Positivliste 
Der indpumpes alene sediment fra Odense Havns sejlløb, kanal og bassiner. Materialet håndteres 
med tilsat vand (spulevand/genbrug af spulevand).  
 
Deponeringsanlæg for havbundssedimenter klassificeres som anlægsklasse MA1 (mineralsk affald). 
 

5.3 Acceptkriterier for modtagelse af indpumpningsmateriale  
Odense Havn modtager kun materialer fra bassin, kanal og sejlløb. Havnen undersøger materialet i 
henhold til de krav Fyns Amt har stillet.  
 
Såfremt der er materialer som ikke kan gå igennem risteværk foran pumpe, samles disse op. Disse 
materialer er normalt store sten som tages i land og genbruges eller cykler m.m. som køres til 
skrothandler.  
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6 Teknisk beskrivelse 

6.1 Generelt 
Spulefeltets overordnede indretning fremgår af nedenstående illustration. Se plantegning i bilag 2. 
 

 
Odense Havns spulefelts overordnede  indretning. 
 
Tilførsel til feltet foregår normalvis fra vandsiden (Odense Kanal). Skibene lægger til ved 
anlægspæle udenfor sejlløbet. 
 
Mængder der modtages sker ved opmåling in situ (ved pejling) og udregnes i fast mål.  
 
Der sker en naturlig vandsortering af materialerne ved indspuling i spulefeltet. Ved indspuling af 
materiale til spulefeltet anvendes vand fra fjorden, som tilsættes i forskellige mængder afhængig af 
opgravningsmetode (spandkædemaskine, grab eller skære/suge maskine). Siden 1992 er en del af 
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spulevandet blevet genbrugt (recirkuleret) fra pumpebassinet i spulefeltet under indspuling. Ved 
seneste oprensning (2006/2007) var dette dog ikke muligt, da Odense Havn fik et vilkår om 
anvendelse af skære/suge maskine. 
 
Spulefeltet er i princippet åbent året rundt. Spulefeltet er ikke indhegnet, men der er opsat skilte 
med adgang forbudt. Dæmningen langs Odense Kanal er lukket med bomme så kun cyklister og 
gående har mulighed for at passere spulefeltet.  
 
Omkring hele spulefeltet er der udført omfangsgrøfter på udvendig side af dæmningerne med afløb 
til afvandingskanalerne.  

6.2 Spulefeltets indretning 
Odense Havn har i 2009 omdøbt spulefeltets delområder. Indspulingsarealerne på henholdsvis det 
gamle og nye spulefelt kaldes i stedet Odense Havns spulefelt Sektion I og Sektion II. Spulefeltets 
rensningsanlæg (bundfældningsbassiner, sandfilter og pumpebassin) kaldes Sektion 0. 

6.2.1 Sektion I 
Sektion I er den ældste del af spulefeltet. Denne sektion er på 15 hektar og er omkranset af 
dæmninger. Dæmningskronen er + 2,70 og bundkoten i feltet er i - 0,50. Sektionen blev anlagt i 
1968 og næsten opbrugt til indspuling i 1992. Der er indspulet i alt ca. 1.170.000 m3 med TS-
indhold på ca. 75 % fra oprensning og uddybning af kanal og sejlløb. Efter tørring og afdræning er 
volumenet reduceret til ca. 400.000 m3 med TS-indhold på ca. 25 %.  
 

Foto fra 8. juli 1992 efter indspuling til Sektion I. Overskydende vand ledes til nye spulefelt, der på 
dette tidspunkt er helt vanddækket (25 ha). 
 
Spulefeltet er aflangt. I den ene ende sker indspulingen og i den anden ende et udløbsværk, hvor 
overfladevandet tidligere blev udledet. Fremover ønsker Odense Havn at lede vandet til sektion 0, 
hvor vandet renses før udledning. Denne gamle del af spulefelt var ikke forberedt til genbrug af 
spulevand.  
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Sektion I har en restkapacitet på ca. 175.000 m3 ved opfyldning til kote 3,0. Herfra skal dog trækkes 
den mængde der vil udgøre slutafdækningen. 
 
Den sydligste del af Sektion I er de seneste år blevet anvendt som tørrefelt for sediment fra mindre 
oprensninger ved Lindø Værftet. Det sediment der blev pumpet ind på feltet i 2002 er i 2006 blevet 
kørt til Odense Nord for endelig deponering. Umiddelbart efter at tørrefeltet var blevet rømmet blev 
der pumpet en ny portion sediment ind på feltet, ca. 6.000 m3. I 2008 blev 400 m3 sediment fra 
bassinet ved H. J. Hansen afvandet og slutdeponeret på et hjørne af tørrefeltet. 

6.2.2 Sektion 0 og II 
Sektion 0 og II er den nyeste del af spulefeltet. Sektionerne er på henholdsvis ca. 9 og 16 hektar – i 
alt 25 hektar - og er omkranset dæmninger. Dæmningskronen er + 2,70/3,00 og bundkoten i feltet er 
i - 0,70.  
 
Siden anlæg af Sektion 0 og Sektion II  i 1990 og frem til starten af 2005 har der været tilført 
materiale 5 gange med en samlet mængde på ca. 346.600 m3 (fast mål på afgravningsstedet).  
 

 
Foto af spulefeltet 2. juli 1993 umiddelbart efter den første større indspuling på 179.600 m3 
sediment er afsluttet i 1992.  
 
I marts 2005 blev der foretaget en mindre tilførsel på ca. 36.400 m3 til et delareal i spulefeltets 
nordlige del. Denne del af spulefeltet blev i 2005 afgrænset fra den øvrige del af spulefeltet ved et 
dige pga. en verserende klagesag ved Naturklagenævnet. I 2006 blev der igen åbnet op for brugen af 
den sydlige del af spulefeltet, hvor der derefter (2006/2007) blev indpumpet ca. 331.000 m3 til 
sektion II. 
 
Sektion II har en restkapacitet på ca. 325.000 m3 ved opfyldning til kote 3,0. Herfra skal trækkes 
den mængde der vil udgøre slutafdækningen. 
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6.2.3 Rensning af spulevand 
Det er Odense Havn erfaring at brug af sedimentationsbassiner for rensning af spulevand er meget 
effektivt. Rensning af spulevand på Odense Havn spulefelt består af sedimentation i flere 
serieforbundne bassiner og et indskudt mellemliggende vertikalt sandfilter. Rensningen ved 
sedimentationsbassinerne er så effektiv at sandfilteret vurderes overflødigt. Odense Havn har 
foretaget en vandprøve af spulevandet både før og efter sandfilteret d. 10/8 2006. Analyseresultatet 
viste et TBT-indhold under detektionsgrænsen på begge prøver. Odense Havn ønsker fremover at 
anvende sandfilterbassinerne til sedimentationsbassiner. 
 
Sandfilteret er opbygget med tidligere indspulet materiale fra samme område. Rensningsanlægget 
(sektion 0) er blevet etableret i 2006. Indtil da er spulevandet, efter sedimentation, blevet udledt via 
overløbsbygværk til Odense Kanal.  
 
Princippet i opbygningen er følgende: 
Nedslagsområdet ved indpumpning i 2006 er flyttet mod syd til sektion II (nordvestlig hjørne) i 
forhold til tidligere indpumpninger, der foregik på den nordligste del af feltet (der hvor der nu er 
sandfilter).  
 
Spulevand (og suspenderet sediment) løber derfor til den sydlige lagune (sektion II). Der dannes en 
flad kegleform ved nedslagsstedet, og der sker en umiddelbar sedimentering af de største partikler, 
efterfulgt af en langsom strømning af overskudsvand og suspension gennem lagunen.  
 
Vandet strømmer mod det nordøstlige bassin (A) og løber gennem en dæmning af håndsten. I bassin 
A sker en yderligere sedimentation. Vandet løber derefter videre igennem yderligere en dæmning af 
håndsten til bassin B, hvor der endnu engang sedimenteres. 
 
Vandet strømmer videre til bassin CNORD og CSYD , der er vertikale sandfiltre. Arealet er indrettet i 
det område, der tidligere har været det primære nedslagsområde og som består af grus, sand og 
siltfraktioner fra de tidligere indspulinger. Sandfilteret er indrettet på ca. 5 ha (200 x 250 m) og er 
afgrænset med midlertidige dæmninger. Dæmningerne er anlagt med materiale fra stedet. Området 
er opdelt i 2 delarealer med det formål at få alternerende fuld vanddækning og efterfølgende 
gennemsivning og tør overflade. Opdelingen muliggør afretning af filterlaget under drift og 
vedligehold (f.eks. harvning) for at modvirke en mulig dannelse af lav-permeabel filterhud. Der er 
etableret dræn i bunden med et dæklag på minimum 1 m.  
 
Drænene er samlet i et rør og vandet ledes til yderligere udsedimentering (efterpolering) i bassin D. 
Fra bassin D pumpes vandet videre til Odense Kanal. 

6.2.4 Membransystemet 
Nuværende opbygning 
Spulefelterne er ikke udført med bundmembran og perkolatopsamling. Oprindelige bundkoter er -
0,50 m til -0,70 m (svarende til den gamle havbund).  
 
I området er der en opadrettet grundvandsbevægelse således, at afdræningen sker dels ved 
udsivning sammen med det opadrettede grundvand til afvandingskanaleme, hvorfra udpumpning 
sker til Odense Kanal, dels ved fordampning.  
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Det er i øvrigt Odense Havns erfaring, at strømning gennem dæmningeme må være minimal, idet 
der ikke er observeret synlig gennemstrømning trods en vandspejlsforskel på 3-4 m mellem 
spulefelt og afvandingskanal. Årsagen hertil er efter Odense Havns opfattelse, at de fine lerpartikler 
i det indspulede sediment danner en naturlig membran i dæmningeme, som er opbygget af sandede 
materialer fra den oprindelige jordbund.  
 
Fremtidig opbygning 
De eksisterende spulefelter med nuværende opbygning videreføres efter 16. juli 2009. Der er 
ikke påvist en udsivning fra spulefelterne af skadelige miljøfremmede stoffer.  
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7 Miljøbeskrivelse  

7.1 Klimatiske forhold 
Der føres ikke en konstant registrering af vandspejl i spulefeltet. Vandspejlet i Odense Kanal 
registreres automatisk døgnet rundt. Nedbøren i spulefeltet registreres ikke. Fremherskende vind er 
vest og sydvest.  

7.2 Geologi 
Hele området er tidligere fjordbund der senere er inddæmmet og afdrænet til afvandingskanaler 
hvorfra drænvand til slut bliver udpumpet til Odense Kanal. I dag er områderne omkring spulefeltet 
et udpræget landbrugsområde. Ved dæmning s entreprisens udførelse blev det konstateret at 
spulefeltets bund består af sand og skaller. I kote -8,00 i sejlløbet er der konstateret ler, sandet ler og 
sand. Der er ikke udført geotekniske boringer i bunden af spulefeltet.  

7.3 Hydrologi 
Ud fra kendskab til områdets hydrogeologi langs den vestlige del af Odense Kanal hvor spulefeltet 
er placeret er konstateret en opadrettet vandstrøm (opadrettet gradient). Der er ikke 
grundvandsinteresser i området langs kanalen.  
 
Bunden af spulefeltet kote -0,5 m til -0,7 m afdrænes dels til afvandingskanal kote -2,67 og dels til 
afvandingsgrøfter kote -2,54 , -1,62 og dels kote -1,95 . Afvandingsgrøfter er forbundet med 
afvandingskanal som endeligt udleder/pumper drænvandet til Odense Kanal. Tilførsel til 
afvandingskanal er afdræningsvand fra indpumpede materiale og grundvand. Slutrecipienten for 
afdræningen er Odense Kanal, hvor indpumpede materiale oprindeligt kommer fra.  
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8 Forurening 

Spredning af miljøbelastende stoffer ved aktiv og passiv drift af spulefelt. 
Odense Havn har ikke konstateret nogen forurening af afvandingskanaler eller af afvandingsgrøfter.  
 
I foråret 2002 udtog Fyns Amt prøver af sediment og vand i afvandingskanaler og grøfter omkring 
spulefelt. Analyseresultaterne viste at indholdet af TBT i de fleste prøver både for vand og sediment 
ligger under detektionsgrænsen. Det gamle spulefelt har været i brug siden 1968 og det nye 
spulefelt siden 1991.  
 
I samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljø-Kemi, Fyns Amt og 
Odense Havn blev der i efteråret 200 l udført en kortlægning af indhold af organotin i det nye 
spulefeltet. Resultatet herfra viser, at de indspulede materialer har et indhold af TBT på 16-656 ug 
Sn/kg TS, hvor de højeste værdier er fundet i de øverste lag sediment. Det er ud fra disse målinger 
beregnet at det gennemsnitlige indhold af TBT i hele det nye spulefelt ligger størrelsesordenen 100 
- 120 ug Sn/kg TS.  
 
Spulefeltet er i aktiv drift ca. 4-6 mdr. ca. hver 6 år.  

Påvirkning af grundvand 
Ingen grundvandsinteresser i området. Som følge af opadrettet gradient i området vil grundvandet 
ikke blive påvirket.  

Påvirkning af vandløb og overfladerecipienter 
Ingen ferske recipienter. 

Støj 
Overholder miljøgodkendelsens krav. 

Spildevand/regnvand 
Regnvand og spulevand er beskrevet. Der forekommer ikke spildevand fra spulefeltet.  

Lugt  
Overholder miljøgodkendelsens krav.  

Deponigas 
Forekommer ikke.  

Røg og støv 
Forekommer ikke.  

Papir og plastflugt 
Forekommer ikke. Ingen papir og plast i de indspulede materialer.  

Skadedyr. 
Forekommer ikke.  
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Driftsforstyrrelser og uheld 
A. Ved indspuling: Dæmningsbrud og overskylning ved indspuling vil ikke kunne forekomme. 
Odense Havn har i entreprisebeskrivelse taget et forbehold, hvorved Odense havn har ubetinget 
adgang til at stoppe entreprisen om nødvendigt. Odense Havn har døgnvagt under 
indspulingsaktivitet.  
 
B. Resten af tiden: Dæmningsbrud og overskylning ved højvande. Odense Havn indgår i Odense 
Kommunes stormflodsberedskab (DMI indgår i dette beredskab).  

9 Renere Teknologi 
Under indspuling genbruges spulevandet (afhængig af oprensningsmetode), hvorved udledning til 
recipienten (Odense Kanal) reduceres.  
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10 Forebyggende og afhjælpende foranstaltninger 

10.1 Perkolat 
Der opsamles ikke perkolat fra spulefeltet.  

10.1.1 Slutafdækning/retablering 
Af eksisterende miljøgodkendelse fremgår det at: 
”Efter afsluttet retablering må overfladen maksimalt være i kote +3m. Retableringsbetingelserne 
mv. fremgår af godkendt lokalplan for området samt fredningsnævnets godkendelse af 11. oktober 
1988 efter naturfredningsloven.” 
 
I lokalplanen står der at ”når område ikke længere bruges til indskylning, skal der foretages en 
planering, så terrænet ikke overstiger kote 3,00.” og at der skal ”foretages en undersøgelse af, om 
det er økonomisk og miljømæssigt forsvarligt at anvende arealet til jordbrugsformål.” Af 
fredningsnævnets godkendelse fremgår det blot at dette projekt til sin tid skal sendes til godkendelse 
hos Fredningsnævnet. 
 
I lokalplanforslaget fra 1984 var pkt. 5.4 formuleret som følgende: 
Når indskylningsarealet ikke længere skal bruges til dette formål, skal det bringes i en sådan stand, 
at det kan bruges til landbrugsformål. 
 
På grund af vanskelighederne i at fremskaffe tilstrækkeligt jord til afdækning af arealet foreslog 
Odense Kommune derfor en ændring af lokalplanens afsnit 5.4 og de stillede vilkår. 
Landbrugsministeriet godkendte afsnittets ændring: ”Når indskylningsarealet ikke længere skal 
anvendes som depot for oprenset materiale, skal der foretages en undersøgelse af, om det er 
økonomisk og miljømæssigt forsvarligt af anvende arealet til jordbrugsformål. 
 
Når spulefeltet er opfyldt det vil blive planeret således at terrænet ikke overstiger kote + 3m (DNN) 
og efter af dræning blive anvendt til skovbrug eller lignende. Odense Havn vurderer derfor at der 
ikke er behov for en egentlig slutafdækning. Der vil ske en helt naturlig afdækning af løv mm. 
Desuden nedbrydes TBT hurtigere end hvis det dækkes til. 

10.2 Grundvand 
Terrænoverfladen i området ligger inder kote 0. Grundvandsspejlet holdes under terræn gennem et 
system af dræn og afvandingskanaler. Herved er grundvandsstrømmen i det øvre 
grundvandsmagasin rettet mod afvandingskanalen. Endvidere er der en opadrettet strømning fra det 
nedre grundvandsmagasin mod det øvre. 
 
Det betyder, at perkolat fra deponeringen på spulefeltet ikke vil kunne strømme mod 
vandvindingsområdet i Stige-Lumby, men vil blive opsamlet i afvandingskanalen, hvorfra det 
pumpes til Odense Kanal. 
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10.3 Drift 
Driften af spulefeltet er sikret forsvarligt.  
 
Udenfor indspulingsperiode: Døgnvagt på havnekontor.  
Under indspulingsperiode: Døgnvagt af ledende ingeniør og distriktsformand.  
 
Personalet ved Odense Havn har årelang erfaring i anlægs- og driftsforholdene omkring spulefeltet. 
Yderligere uddannelse af personalet er ikke relevant.  
 
Sikkerhedsinstruktion skønnes ikke relevant på spulefeltet.  
 
Vedrørende kontrolprogrammer henvises til Fyns Amts godkendelser.  
 

11 Moniterings- og kontrolprogram 
Odense Havn finder, at den eksisterende miljøgodkendelse/udledningstilladelse er fuldt ud 
dækkende for den fremtidige drift af spulefeltet.  
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Sandfilteranlæg
Spulefelt	II
Odense	Havn

Koter	i	forhold	til	DVR90	-	System	34J

55

Odense Kanal

Koholm

Gl. Spulefelt

Bro

Udløbsbygværk

N

X = 206750

Y = 115000

Udløbskote
-0,75	meter

Dobbelvæggede	drænrør	
Ø150	mm	-	Sliset		220o		-	Fald	0,2	‰	

20	x	130	meter	-	samlet	længde	2600	meter	
Afstand	mellem	dræn	12	meter

Hovedledning	Ø	500	mm
Fald	1	‰

Plantegning

Gennemløb	Ø	500	mm
med	afspærring
Længde	18	meter
BK	1,05	meter

Gennemløb	-	Nyt	stendige
Længde	10	meter
Eksistr.	sten	anvendes
Underkant	kote	0,6	meter

Ny	dæmning	-	TK	2,5	meter

Sandfilter	I
Kote	1,0	meter

Sandfilter	II
Kote	1,0	meter

Pumpearangement
Pumpekote	fra	0,0	til	-0,75	meter

Pumpeledning	3	x	Ø150	mm	rør

Ralpude	ved	udløb

Eksisterende	udløbsbygværk
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