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Eksisterende udsløbsledning, Ø630

Udbygning Skagen Havn
3. etape



Indledende vurdering, Skagerrak/Kattegat?

Skagen Renseanlæg

Skagerrak

Kattegat



Indledende vurdering

Alternativ Anlægsudgift (1.000 kr) Fordele Ulemper

Skagerrak, 950m land/1500 m hav, Ø630 
PE Tryk, incl. vedligeholdelse af
diffusorarrangement

18.750 Ny og kortere ledning som er
udført efter nutidens normer og
stadarder og som er optimeret til
fremtidige belastningsforhold

Kræver vedligeholdelse og tilsyn
ved diffusor pga bølgeforhold

Kattegat, 3700 m land/1500 m hav, Ø630 
PVC/ Ø800 PE tryk,
350 m³ magasinering

21.475 Vedligeholdelse kendt I 
nuværende udførelse
Roligere havmiljø – lavere
vedligeholdelsesudgifter til
stensætning ved diffusor. 

Begrænset levetid på
landledning. Ledningens tilstand
er ukendt og kan ikke
undersøges. I fremtiden vil
modtrykket I ledningen skulle
fordobles hvorved risikoen for 
rørsprængning øges , især på
den ældre strækning– etablering
af magasinering på Skagen 
renseanlæg anbefales, således at 
modtrykket kan reduceres



Valg af trace
-korteste vej til Skagerrak



Kysten, før og nu



Fremtidig kystlinje, 50 år



Endeligt trace

- Gennem stensætning ved
Højen Fyrvej

- 150 m længere på land
- Større sikkerhed mod 

kysttílbagetrækning
- Lavere gravedybde på land



Længde på udløbsledning?, Spredningsberegninger



Havbundens variation, 0 -1000 m

Udfordringer:
- Erosion, bølgepåvirkning
- Tilsanding



Længde på havledning

Sikker afstand



Længde: 1500 m, Ø800

1500 m havledning



Udløbsbygværk

Stensikring

Afsluttes over eksist. tilsandingszone

Stensætning afsluttes under fremtidig bund



Bølgelast og erosion



t

Cylinder

Afskåret 
cylinder

Keglestub

Uforstyrret

10 m water depth

Bedste forhold mellem længde og bygværks størrelse



Endelig længde: 1000 m

1000 m havledning



Udløbsbygværk



Forundersøgelser
Geoteknik/Geofysik/UXO



God dialog med myndighederne

Kystdirektoratet

• Ingen anlæg +/- 20 over 
havbund (gir ingen mening 
her)

Frederikshavn Kommune

• MKV/screening

o Natur2000 → krav til GVS

o Marsvin → vindue for 
udførelse

• Vandområdeplanerne: Ingen 
tilførsel af kvælstof i Skagerrak



God dialog med myndighederne

Strømningsforhold

Vandoplandet kendetegnet ved åbent 
farvand med stor vandudskiftning → hurtig 
opblanding

Den andel der kommer fra Skagen RA udgør 
1/20.000 i forhold til den transport der er 
der i forvejen

Resultat: Efter 6 timer er der sket en 
opblanding, som gør at det er underordnet 
om udledningen sker til Skagerrak eller 
Kattegat



Udbud 

Prækvalifikation

Modtaget ansøgninger fra
• Aarsleff

Indbudt licitation
• Aarsleff 
• Barslund/Zøllner
• JD Contractor (afbud)



Udførelse



Svejsning af rør



Montering af ballastklodser



Gravning



En kamp mod vejret



Færdiggørelse, Montering af udløbsbygværk, 2021
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