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Foreliggende fore!0bige Redeg0relse er
udarbejdet paa Grundlag af de i Sommeren 1938
udf0rte Unders0gelser af Spildevandsforholde-
ne ved Hj0rring for paa et tidligt Tidspunkt
at kunne give Orientering om Omfanget af den
foreliggende Opgave og om, ad hvilke Veje den-
ne til sin Tid maa forventes at skulle 10ses.

Pet paabegyndte Arbejde fortsisttes som
planlagt, saaledes at andre Aarstider inddra*
ges under Unders0gelserne» og saaledes at der
fremskaffes et sikrere Griindlag end det nuvae-
rende for en endelig Planlcegning af Opgavens
L0sning.



BYMS STkJHiaLSE 00

If01ge Qplysninger fra Bet Statistiske Departement er
Byens Indbyggerantal siden 1921 for0get saaledes, sora det
freiagaar af fslgendei

Aar^ Indbyggerantal;

1921 1o.9oo
1925 11.loo
1935 11.7oo

Der er saaledes Tale om en taeget ringe aarlig Befolk-
ningstilvsskst , og saafremt disse forhold vedvarer, vil Byen
1 L0bet af 2o Aar have et Indbyggerantal paa ca. 13«ooo.

SPILPEVAITOETS EMSDE QG

If01ge Hj0rrizig Vandvesrks Drift sberetnlng har
kets Ydelse i Tidsrummet fra 1934 til 193? vseret f01gendej

Driftsaars Leverede

1934-1935 6o8.o29
1935-1936 632.572
1936-1937 699.580

Vandforbruget viser saaledes en vsesentlig st©rkere Stig-
nlng end Indbyggerantal let 9 formentlig som F01ge af en For0gel
se af Antallet af W.C.- og Badeinstallationer.

For Drift saaret 1936-1937 har Vandforbruget varieret aaa-
ledes:

Maximum 3452 312
Middel 1834 166
Minimum 992 89

Det at0rste Forbrug forekominer i Jtmi Maaned, det mlndste
i Januar.

For at komme til Klarhed over de forskellige Industrivirk
somheders Vandforbrug er der blevet udsendt Spargeakemaer til



Virksoiahederne . I'aa Grundlag af fie modtagne Besvarelser vil
man kunne forvente f01gende Vandforbrugs

Fra Byens Pra egen
yandvasrk; Vandf orsyning ;

Hj0rring Offentlige Slagtehua 16
Herring Andelsmejeri - 50
Msslkeko ndenser ings fabri ken 1 ) 35 1 65
Hjarring Mejeri 2) - 60 *
Hj0rring Gasvasrk 43 30
Bryggeriet Vendia 2o 1oo
A/S Be Irorenede Kliedefabriker - 55
Hj0rring Amis Andela-Svinealagteri 80 12o
Chr. 0rum8 .Fanreri - 7
Andelamejeriet Kathrinelund 16 _ 2

21 o 589

Hormalt raaa man derfor forvente en samlet Splldevandameengde
fra Hj0rring paa 1834 + 589 = 2423 m3/D0gn, hvilket for det nu-
vaerende Indbyggerantal svarer til en Yandmssngde paa ca. 2oo 1/

I Poraaret og Somraeren 1938 er der blevet udf0rt forskel-
lige Maalinger af Spildevaridsmgengderne ved Byens to Kloakudl0b,
af hvilke det ene findes vest for Lakkenbanene Station i Nan-he-
den af Blslkekondenseringafabriken, medens det andet, og starste
CIdl0b findes syd for Eyen i Pallekjesr

Maallngerne blev foretaget i fidsrumraet Kl» 7-19 paa for-
skellige Dage, idet der hvert Evarter inden for dette Tidsrum
blev foretaget en Afleaning af Vandeta Opstuvning over en i
Kloaken indbygget Overl0bskant.

Samtidig med Maalingerne blev der udtaget Gennemsnitsprover
af Spildevandet j idet disae GeniiemsnitBpr0ver blev sammensat af
enkelte i rover udtaget hvert Kvarter inden for Tidsriamoiet Kl.7-19.

I f^lgende Sastmenstilling er anfart de Vandra^ngdediagrarnmer
og Analyser, der avarer til de forskellige foretagne !Jnder80gel8erj

Patô  Sydlige Udl0b Veatlige l/dlgb
V andnSJJcf & ~**~ "TnaTyse Vand̂ n̂ de-- Analyse
Diagram Nr. Nr, Diagram Nr. Hr.

3. Maj 4549o 1o9o1 45489 1o9o2
18* Maj 1o933 1o932
9. Juni " 1o983 w 1o982

Samtlige Diagramraer og Analyser vedlsegges.

Ilvad Analyserne angaar, er det s®rlig Spildevandet s Indhold
af organisk Stof , der foraarsager Ulemperne i Recipienten, idet
disse organlske Stoffer nedbrydes af Bakterier, som til deres
Livavirksomhed kraever lit, som tages fra Recipientens Vand, saa-
ledes at der opstaar et Iltsvind, der kan bevirke, at Piskene
1 ) Af Fabrikens Spildevandsmeengde afledes 75 m3/B0gn til Bsekken,

medena Beaten (K01evand) ledes til Baiamen i ICilden.
2) Yandmangderne er sk0nnet ud fra den opgivne Produktion.



d0r, og at det 0vrige Dyrellv og Plantelivet 0del®gges i st0rre
eller mindre Omfang. Dersom Iltindholdet helt forevinder, ind-
trajder der forraadnelse 1 Vandl0bet og de derated falgende Ulem-
per.

Msengden af organisk Stof i Spildevandet maales ved disae
Stoffers Iltforbrug, og det er ved Bed0mmelsen af Spildevandets
Skadelighed isaar det i Analyserne anf0rte 5 Dages biokemiske Ilt-
forbrug, der liar Betydning, idet man ved Udf0relsen af denne Ana-
lyse benytter sig af de saume biologiske Processor, som foregaar
i Recipienten.

Endvidere er naturllgvis Spildevandets Indhold af ftlam af
sserlig Betydning, idet dette Slam hurtig aflejrer sig i Recipi-
enten og derved foraarsager en sarlig kraftig Forurening i Naar-
heden af Spildevandets Udl0l)«

I f01gende Samiaenstilling har vi paa Grundlag af de foretag-
ne Iwaalinger og Analyser udregnet hvor store Masngder Slam og hvor
store Mssngder organiek Stof (bestemt som 5 Dages Ipiokemisk lit—
forbrug), der paa de forskellige Bage udledtea med Spildevandet
gennem de to Udl0b i Tidsrusuaet XI. 7-19 •

Datp VandniaKngde Slam 5 Pages bio-

Sydlige Odl0b

Crennemsnit s

Vestlige Udlab

Gennemsnlt s

Der har endnu ikke veeret foretaget Unders0gelser af Spilde-
vandstill0bene om Batten, men saadanne tsenkes udfort som et Led
i de fortsatte Qnders0gelser.

Efter vore Erfaringer fra andre Byer vil man iinidlertid kun-
ne forvente, at Spildevandatillsbet om Hatten (d.v.s. i Tidsrum-
met XI. 19-7) andrager ca. 5ô  af Vandaengden om Dagen, og man vil
ogaaa ved fore!0bige Overvejelser kunne regne raed, at Spildevan-
dets Eorureningsgrad i Tidsruminet Kl. 19-7 kun er ca. 5o5« af
Forureningen om Dagen. I f01gende label er der ud fra disse An-
tagelser udregnet de samlede Vandmsengder i m3 pr. Degn fra de
to Udl0b saavel som ivlsjngden af Urenheder, der udledes med disse
Vandmsngder:

3.
18.
9.

Maj
Juni

m3

163o
158o
167o
163o

cm3/!

3
3,5

lil™

, ketnisk Ilt-
m f orbrug .

4,9
5,5
6.7
5,7

mg/1
67o
660
43o
59o

kg
1100
1o4o
72o
96o

3. Maj
18. Maj
9. Juni

355
25o
32o
3o8

1,8
7,o
2,o
2.9

0,6
1,4
0,6

o,9

35o
460
43o
41o

124
115
137
125



Vand®mcdf: SlajB
^ TBryDagn ar/fi*ga.

Sydlige Udl0b Kl.

Veatlige * *
w » *

7-19

7-19
19-7

lalt

t63o
JSJi

3o8
2445

462
29o7

5,7

2\2_

7,1

3,1
1o f2

5 Pages bloke-
TOJsk litforbruty

*g/P0gn

96o
12oo

_J<L. ,153
loĵ  J355

Penne SpildevandsMsngde svarer til 24o /Indb» og er alteaa
at0rre end den beregnede VtttiMMfti (Se Side 2) forsientlig

ao® F01ge af Afleb af Urenvand gennea Kloaken*

For at faa et anskueligt Udtryk for den Forurening, der for-
aarBagers af et Splldevand indeholdende Industrlaf!0b, udregner raan
ofte den saakaldte akvivalente Befolkriing? hvorved. forstaas det An-
tal Personer, der slrulde til for gennezn normalt Husholdningsspilde-
vand uden Iblandlnger af Industriafl0b at give den samrae f̂ engde or-
ganiske Urenhedar aoa det foreliggende Afl0b.

Ved denne Beregning aotter man erfaringaiasBSoigt det 5 Bages
biokemiske Iltforbrug til ca. 7o gr. pr, Indbygger pr«

Anvendea dc5nne Beregningssaaade i det forellggende Tilfelde,
finder man, at Spildevandet fra HJ0rring reprseeenterer en eskviva-
lent Befolkning paa 1355/o»o7 * ea. 19.aoo l-eraonar* Bet sydlige
CJdl0b alene reprsieeiiterer en gskvlvalent Befolkning paa ca, 17*ooo
rersoner, eller raed andre Ord ca. 9o< af den Forurenlng, der for*
aarsagaa af Byens Spildevand.

LIVER AA

fegning Nr» 457o2 viser Liver Aa© lorlab. Paa det inankt, hvor
Spildevandet fra HJerring tilled©s, afvander Aaen et Oiaraade paa
ca. 2oS km2.

If01ge Hedeeelskabeta tidligere Oplysninger til Stadslngenla-
ren forventes Vandferingen i Liver Aa 1 Aarets forskellige Kaaneder
genneiasnitllg at vsre:

Januar 2ooo l/8ek.
Februar 17oo
•arts 19̂ o
April 126o
Maj 74o »
Juni 39o
Juli 52o
August 07o
September 92o *
Oktober 134o
November 156o
December 226o *



Efter disse Oplysninger ekulde Vandf0ring ± Juni i (Jenneia-
snit vmre 39o 1/Bek., og man maatte forvente,, at den absolut mind-
ate Yandf0ring maatte ligge lavere.

Der har Ikke direkte v«ret foretaget liaalinger af Yandf0ringen
i Liver Aa, men Kedeselskabet oplyser, at ©aadanne Maalinger har v©-
ret udf0rt i Uggerby Aa, hvis Opland ligger direkte op til Liver Aai
Opland og ligner dette sidste saa meget, at fs/iaaleresultaterne fra
Uggerby Aa maa kunne benyttes som Yejledning ved Bed0raiaelB©n af Af-
Btr dunning i Liver Aa,

Den mindste konstaterede Van<2 faring i Uggerby Aa maaltes i
August 1926 og var ca, 1 ,o l/Sefc/km̂ . Uette var imidlertid ganske
ekstraordinaert « I de senere t0rre Somre i 1932-1933 og 1934 har
Vandf0ringen ikke vseret mindre end 2,3 l/Sek./km̂ , hvilket Tal
for Liver Aas Yedkoramende svarer til en Yandfsring paa ca. 48o
1/Sek. paa det Sted, hvor Spildevandet fra Hj0rring tilledes. Pet-
te Tal er vasaentllg h0jere end det tidligerc opgivne Tal 39o 1/Sek.
for Middelafstr0mningen i Juni, men ved en forcl0big Beregning vil
man formentlig med tilstrgjkkelig H0jagtighed kunne regne Aaens Mi-
niiauiasvandf0ring til ca. 4oo 1/Sek.

Som ovenfor omtalt vil der, riaar Upildevandet fra Hj0rring
udledes i Aaens foregaa en bakteriologisk Ondannelse af de med
Spildevandet tilferte organiske Stoffer, hvorved der forbruges
lit, som tages fra Aavandets saaledeB at der indtrseder en HedsaBt-
telse af dettes Iltindhold.

If01ge de ovenfor foretagne Beregninger tilf0res der daglig
Aaen en r.lesngde organiske TJrenheder, der svarer til et 5 Bages bio-
kemiak Iltforbrug paa 1355 kg.

Af Hensyn til Fiskelivet i Aaen b0r Iltindholdet i Aavandet
ikke neclsasttes under ea. 5 Kig/1 (ca. 5o?£ af det til Maetning sva-
rende Iltindhold )y og regner man raed, at Aavandet, f0r Spildevan-
det tilledes, har et Iltindhold paa ca, 8 iag/1, vil hver Liter
Aavand kunne afgive 3 rag/1 9 d.v.s.

4oo 1/Sek. a 3 mg/1 » ca« loo kg/D0gn
Yderligere sker der en Iltoptagelee fra Luf-
ten gennem Aaens V and overf lade. Aaens Liengde
er ca. lo km fra Udl0bet af Aastrup M011ebssk
til Vesterhavetp og anslaae Aaens Bredde til
gennemsnitlig 15 ffl paa denne Strsekniiig, bli-
ver Arealet 15o.ooo &£. ErfaringsiaasBigt kan
Iltoptagelsen ŝ ttes til ca. 1 ,3 gr/m2/£0gn,
hvilket svarer til en samlet Iltoptagelse paa " 2oo
!Til Omdannelse af Opildevandets organiske
Stoffer kan man derfor paaregne en IltraeBng-
de paa ca. . .3.O.Q.

Dette er kun en Br0kdel af den IltmsGngde (1355 kg/I)0gn), der
vil v®re n0dvendig, for at man uden Ulemper skulde kunne aflede
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Spildevandet fra HJ erring til Liver Aa Men Kenening*

Son iorholdene er ntt, maa aan forvente9 at der i Aaen ind«
trader et kraftigt Iltovind, og dette er ogsaa allerede paavist
af Maoist er U. V. OTfERSfR0M ved ©n Undersagelse af Aaen den 9
1o JtUi 193o.

Yedlagte Diagram Nr. 457o3 viser Re suit at erne af
OTf ERSf K0IS * a Iltbestemmelser af Aavandet. Preveudtagningesteder-
ne er an&ivet paa Tegn, No. 457o2. Pet fremgaar af Diagrammet »
at man ovezifor Aastrup Wallebaks ?Jdaaunding havdo ©t Iltiiidhold
paa ca, 8 iag/1, men at dette Iltindhold umiddelbart ©fter M011e~
bekkens ¥Jdl@b begyndte at aft age. Iltlioldigheden naaecle et Mini-
mum ®a. 1f? km noden for ivdllebeelckena Ifdl0b og var her kun ea*
1»3 ra^/l« £fter!iaaaden som de med Spildevandet tilf0rte organi-
eke St offer oradannes, afta^er Forurcninger»« t og dette viser sig
ved, at Iltindholdet af Aavandet atter stiver, og den paagaldend©
Dag var Iltindholdet i iigsrheden af Udl0b©t i Vesterhavet atter
foraget til ca. 4 mg/1.

l)er sker altsaa en vis Forbearing af Forholdene i Aaen, ef«
terhaanden som man nsrser sig iMiabet, men i det store og hele er
Forholdene paa en flerc 3cm lang Strekning neden for Aaetnap M011e
beke Udl0b saaledes, at Flak nepppe kan leve i Vandet ret Issnge.
Ved Underssagelsen i 193o koustateredes en sanrlig; i0inefaldende
I'orurening et lille Stykke riedeii for &011ebj&kkena tldl0b, fonsent-
lig som F01ge af Slamaflej ringer paa Aaene Bund, idet der blev
iagttaget

Ben ved Underesgelsen konstaterede rorurening er fomentlig
ikke den stasrkeste I:orurening9 der kan f orekomrue « ^aaledee bar
Aaen formentlig ikke haft ©in mindste Vandfering paa det Tidspunkt,
da Underssgelsen blev foretaget, og vinder iiguzustlge lorhold ved
lavt Lufttryk og varut stille Vejr kan Ilterindet i Aavandet befryg-
tess at bliye endnu stiirre, end men fandt paa UnderBSgeleesdagen.
Endvictere er dat sancisynligts, at MiBngden af or̂ anlsk ;Stoff der ud-
ledes ised Spildevandet 9 nu er noget stsrre tmd i 193o.

En Afskrift af raagieter OTfERSfR01's ieretnlng om Unders0gel-
sen

For at forebygge en, fort sat Rorurening af Aaen maa der fore
tages en P.ensnlng af Spildevandet , saaledee at dottes Indhold af
organlsk Otof neds»ttea saa meget, at det reBterende Indhold kun
svarer til et 5 Pages biokeraisk Iltforbrug paa ca. 3oo kg/I)0gn,
hvilket Iltforbn̂ ; if01ge det overifor aaf0rte vil kanne tilfreds
stilles i Aaen sa&itidig med, at der vedligeholdes gode Forhold
for Aaens Dyre- og llantellv.

En aaadan Hecisattelae af Spildevandete organiake Stof sva-
rer til en Remaning paa

1oo . ca.
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En saadan Rensning vil ikke kunne opnaas ved en Bundfeeld-
ning alene. Efter de hidtil udfarte Unders0gelser vil en saa-
dan Behandling kun nedssette Iltforbruget med ca. 15̂  som 3?01ge ̂
af ,, at en meget stor Bel af de organiake Stoffer forekommer i
op!0st eller kolloid Form, aaaledes at de ikke kan udskilles
Ted Bundf seldning .

En yderligere Kensning vil kunne foretages ved biologiske
.letoder.

Vi har ovenfor kun oratalt Porholdene i Liver Aa. Saafremt
josan isneker at forebygge en akadelig Forurening af de to Baskke,
der f0rer Spildevandet fra HJsrring til Liver la, vil en effek-
tiv biologisk Kansning i eserlig (trad vssre paakrsrvet .

TILLEDKIgg Af SVIWEVAWD TIL REHSNIWQSAgLjEG

F0r vi gaar over til at omtale, hvorledee passende Rensnings«
aalaeg vil kumie indrettes, skal vi koamie nsermere ind paa Blace—
ring af saadanne Anlaeg og paa Dpildevandets Tilledning*

Tegning Mr. 457o7 viser, hvorledee der vil kunne indrettee
to Rensningaanlssg , et ved det vestlige og et ved det sydlige Ud-
10b,

det vestlige Anlasg ledes Spildevandet med naturligt
Paid gennem en 0 3o cm Ledning? der, saaledes som Terrainforhol-
dene er, formentlig vil kunne lagges med et laid paa 1o o/oo.

Hvad det sydlige lM10b angaar, samles Spildevandet i 0je-
blikket ved dot paa Tegningen viste Punkt 1 , hvor det udledes i
den aabne Gr0ft. Vi forstaar, at man agter at forlcgrige den eksi-
sterende lukkede Kloak fra Punkt 1 og ca. 53o m mod Syd, saal©-
des at ud!0bet kommer uden for Byens sydlige Bebyggelsesgresnse.
Tegningen vieer en saadan Forlsmgelse af Ledriingen.

Den forlangede Ledniiig vil kunne Issggee med et Paid paa
2 o/oo, i hvilket Tilfelde den vil komsie frem ved Ken8ningBanlfiB~
get i Kote ca. -f 21 , 5os laedens Terrainet paa dette 3ted omtrent-
lig ligger i Kote •+• 21, oo. Lednlngen maa derfor paa det sidste
Stykke ligge i en Volds saafremt man ikke foretrmkker at liegge
den ind i Skraaningeri af II0jdedraget| der h^Ter aig vest for

Enge.

3)et anf0rte laid paa 2 o/oo er tilstraikkeligt til at g0re
Lednirsgen selvrensen.de, naar Ledningens Lund udf0res med en pas-
sende splcisbundet Rende til Afledning af den daglige Spildevands
nia2rigde7 idet man i en saadan kende formentlig vil kunne paaregne
en Haetighed paa ot75 ra/£ek» ved den maxisnale Spildevandsmsangde
ved t0rt

Ef ter en forelabig Opnaaling af iCloakeringsoiaraadet vil vi
anslaa, at der ved Regn tilledee ca. 64oo 1/Sek. til Ilinkt 1.

Da Ledningsanlseget er af vassentlig Betydning for en 0kono-
niisk L0sning af den forellggende Opgave, har vi narmere under-
sogt f^lgende L0sninger:
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a) Imgning af en Ledning fra Punkt 1 til Kensningsanlseget for
en samlet YaadiMgn&de paa 64oo 1/Bek. Hertil kzwes et Led-
nlngstvesrsnit paa ca» 3»2 «r ved et Paid paa 2 o/oo. I dette

kan den aabne Gr0ft fonaentlig nedlajgges*

b) Leaning af en Ledning fra Punkt 1 til Kensningsanlaeget for en
Yandisiengde paa 32o l/Sek» (6 x Opildevendsmangdea). Denne Led-
nin̂  kan fsree som en ; 60 era Ledning med Fald 2 o/oo. ¥ed
st̂ rre Till®b under Eegn aflastes Ledningen i liinkt 1 til den
eksisterende aabne Gr0ft.

o) JjfqgiLtng af en Ledning fra i-unkt 1 til HensningeanlUM't for en
Vandmsmgde paa f» Eks. 2ooo 1/Cek. (Lednin^atirffirsnit 1§25 ®£ 9
Fald 2 o/ao)» Sautidig indretten red Junkt 1 et Kegnvandsbaa-
3,tn» sos kan modtage og opbevjire de store Begnrasengder, der
kan blive Tale om ved kortvarige st^rke Hegnakyl.

Ifrad angaar dot under c nav^nte Regnvandsbaasin er der i fel-
gende Tabol paa Grunclla^ af den i de to f0rste JColonner angivne
Regnfordeling foretaget en Beregning af den n®dvendige 3t0rrelse
for Eegnvmnd eb ase ine t .

Regn- Be^neas Samlet 1ill0b Afleb til Afl0b til
intensitet Varighed til Punkt 1. Kenenings- Begnvands-

anla^« l/assin.
(2 ®3/

1/Se3u/ha. Mia. m3 m3
13o 1o 36oo 12oo
1oo 15 415o 1800
80 2o 445o 24oo 2o5o
60 3o 5ooo 36oo 14oo
2o 12o 6600 14400 o

Den i farste Lini© anf0rte Kegnetyrke l®g.g©s ofte til Grund
for Beregning af Kloakanl̂ , og ved dette Kegnalcyl a©e get, at

skal kunne mocitage og opbevart 24oo ia3, Iwilken
da senere efter Begnens Oph0r afled.es ̂ ennem Ledningen

til Kenaningaanlsjget . Af Tabellen frenigaar? at ved KegnaXyl under
2o l/Sek./ha. trader P:egiwandsbasBlriet ikke i Funktion* Ved den
Regnfordeling? tier f« Kks, findea i Ilor<2sj«llandf forekoiamer
kere Fegn ©nd 2o l/Sek./ha kun i ca« 18 Timer pr. Aar.

1 f^lgende Sammenstilling har vi crrersla^SRMBSci^t anf0rt An-
lagaudgifterae for ovenfor navnte tre L0snin^er:

a. b. o.

oa, J£r# 7o«ooo, « 2o

ca» Kr» 7o»ooo f — 2o»ooo>~ 5o»ooo f—
V ..e.gtli^e UGl0br^
Ledning aanl«ig ** 5

lalt ca«, Xr» 75.«ooo.t-.
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Under iJdf0relse af c er der ikke raedregnet Udgift til even-
tuel Brhvervelse af den Plads, hvor Regnvantisbassinet kan loggea.

Af Saanaenetillingen jfremgaar det, at man ved Bibeholdelee af
den aabne &r#ft til Afledning af opepaBdt Spildevand ved Regn vil
jtunne opnaa en meget ve?sentlig Beoparelse 1 Ledningsudgifterae. -
Saafremt rasa ikke 0na'k.er at bibeJioide det aabne Yandl0t>, vil der
forraentlig ogsaa kunne opaaas en Dosparelse ved Indretaing sf et
Kegavand abas a in .

Paa Tegiiing £r« 457o8 er vist, hvoriedes wan alternatirt vil
kunne f@re Spildevandet fra det vestlige Udlot til det eydlige Ud

For at opnaa dette maa der indrettes en luspestation vest for
Station, der pumper Gpildevandet tilbage paa Vesteiden

af denne, hvorfra det gennem en ny 23-3o cm Ledning, cler fares gen-
neia Svan«lunden| tlleluttes det oydlige Udl0b i runlet 1.

FoiH.pestatioj3.en ved Lekkenban«JMI Station kan f. J2ks« indrettea
med en Kmpacitet gvarende til 5 x den noraiale Spildevandsaiajngde, -
Forages ?il!0bet ved Regn berud over, trader et Overl0b i Funktion,
0fif, ' leOep at do atv»rre Yandmajngder afledes til ctezi ekaisterende Grsft

har vi Qp>Btillet de overslagssi^ssige Anlogs-
udgifter for 6.erin.e L waning; i Forbindelac ;nec de ovenfor navnte tre

a, b og c for det sydlige Udlebt

Anleeg af Pumpestatioa ca» JCi". 2o.ooo»-» 2o.ooo?- 2o»ooo,-»
Ledning til Punkt 1» * 17»ooo?- 17.ooo9- 17«ooo,-
Lo doing fra Punkt 1
til Eeasningsanlsig 7o.ooo,~ 25*ooo t— 43.ooo,-
Kegnvand abassin ^ _ ^ _ .......... ________ ..... T^._^.,_ j r r i ,n ,_ _____ — 1o»ooo,«-

lalt ca« Kr» 1Q7»QQQ>- ____ 62 *pop >~ 9o •OOP -

\'ed oaaamenlignirig af dieae /inl«^audgifter ised de ovenfor an~
f arte Udgif ter for Lssningen med to Kensnlngaanl^ see det ? at
yfdgifteja til Ledninger m»nu ved alle tre Lasnin^er forages m©d ca
Kr. 35»ooo t-j naar alt Spildermnclet sarnie & ved det sydllge Udlob

.
.

Her til koiaaiar I/riftsudgifterae for j umpeatationen, soca vi
anelaar til ca. .Kr» 1.ooo?- pr» Aar*

Ved v amlingen af Gpildevaiidet til eet Udl0b opnaae imidlertid
en Besparelse i Udgiften til Iiensrilngeanl^et t hvilk©t vi skal kom-
fae nsermere ind paa i det folgende.

Det farste Okridt ved Eensning af Spildevand, som det fore-
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liggende, vil altid vmre at lade Spildevandet passere igennem et
Sandfang, hvor de tungeste Urenheder, overvejende Sand fra Yeje,
udskillesf hvorefter Spildevandet 10ber videre til en Bundfaeld-
ningstank? i hvilken Vandet opholder eig i en saadan Tid? at Slam-
met synker til Bunds.

I f01gende Sammenstilling har vi for de to Udl0b udregnet,
hvilken Rensning, beetemt aora Nedsatteleen af det 5 Bages bioke-
miske Iltforbrug, man efter d© hidtll foretagne Qnders0gelser vil
kunne vente at opnaa ved en Bundf sldning af Bpildevandett

Dato 5 Dages biokemisk % Keiisning
Iltforbrug

P0r Bund- Sfter Bund-
fseldning faeldning.

Sydlige Ual0b£ 3» S'aj 67o 53o
18. Ilaj 660 52o
9. Juni 43o 375

Gennemanitj 585 51 o 13
Vestlige gdlgln 3« Maj 35o 295

18. Maj 46o 35o
9. Juni 43o .

Genriemsnit; 415 35o 15

Selv om det saaledes Iron er en forholdsvis rings procentisk
der opnaas ved Bundfseldriing, vil der dog ved Bundfmld-

ningen, saaledos soia det fremga&r af det ovenfor paa Side 4 an-
f0rte» freiakoimiie en SlamiMengde paa ca. lo aP/D0gn.

Dette Slam har en sasdan Beskaffenhed, at det i ubehandlet
Tilstand \ril foraarsage Lugtulemper , aaar det optages af Tanken.
juaafreiat man deriKiod foretag-er en Udraadning af Slaramet i Rena-
ningsanleeget , kan nian omdanne det saaledes, at det ikke mere lug-
ter, og saiatidig opnaar maxi, at Slanistete Kseingde nedaesttes betyde-
ligt ved Udraadningen, saaledes at der i Stedet for de ovenfor
nseviite ca. 1o mV^egn fornientlig kun vil vsere Tale om ca. 3 n*3 ud
raadnet Blaai pr. D0gn. Yed Udlaegning paa drenede Slamt0rrepladser
afgiver det udx-aadnede Slam i Kodssrfcriing til det friske Slam hur—
tigt en Pel af sit Yandiiidhold, hvorved Mangden af Slam yderlige-
re reducers s, formed entlig til ca. 1,5 m̂ /I)0gn9 samtidig med at
Slaiamet bliver saa t0rt, at det kan Bkovles op og bortksres. Det
udraadnede Slaoi er udmarket eguet til

Fordelen ved at foretage en eiiektiv Udraadiiing af Slaramet
freiagaar usiiddelbart af disse £al, idet Udgifterne ved Slammets
endelige Eortskaffelse er af vaesentlig Betydning for Anlsgets
0konomi .

Selve Udraadniagsproceusen i Benaningoanlaaget kan udf0res
lugtfrit, og Udraadnlngen foregaar som Regel i Betonbeholdere,
nvis St0rrelse maa afpasses efter Slamiasengden og den Tid, der med-
gaar til Udraadningsprocessens Porl0b. Denne Tid er i meget



- 11 -

G-rad aftaigig af Temperaturen, aaaledes som det freagaar af ved-
lagte Diagram Ifr. 31229.

Temperaturen af Spildevandet fra det sydlige Udl0b var ved
Underavsgelserne i Kaj Kaaned ea. 13*G> Men on Yinteren raaa man
efter TJndersogelser fra andre Byer forvente betydelig lavere Tern-
peraturer, antagellg oa. 6-8*0. Af Piagraamet sea det, at Udraad-
ningsproceoserne ved en saa lav Temperatttr krâ rer ca» 4i Maaned,
laedens det saimne Eesultat ved en Temperatur paa 25 *C vil kunne op-
iiaas i L0bet af 1 Maaned. Man kan derfor ved Opvarmning af Slammet
til 25*G formindske Udraadningsbeholderejas Rumfang til ca. |- af
det Rumfang, der vilde vasre nodvendigt uden OpvanaiJ.liî » Ved at op-
varm@ Slaimaet kan man saaledes ved et0rre Anl̂ g &om "Regel opnaa
en beiydelig Besparelse i Anlaegsudgiften.

Udraadningeri af Llammet kan foretagfce i Emscherbr0nde el.lign,
Konetrxikt loner, i iivilke ^plldevandet Btr0nuaer igemiem den 0verate
Del af Beholderen, medeiis Slamniet gennem passende indrettede Aab-
ninger synker ned i Slaairumraet , eoia findes i Beholderena nederste
Del. Ved disse Koristruict loner kan uian ikke ined rimelige Midler fo-
retage en Opvarmning af Slasirunifnet » idet dette staar i direkte For-
bindelse iied Spildevandsstr0raiaen» eom vil fare Yarmen bort.

En anden Freragangsmaade er at benytte siarBkilt Bundfasldnings-
tank og Raadnetank, iclet Blamroet da daglig oppuapes fra Bundfseld—
ningstajtiken til Haadnetanken. I dette Tilfulde kan man foretag© en

; af Claranet og derved n0jes rned. en vaaeentlig mindre Ud-

Opvarmnln^en af Slaraiaet i Feholderen foretagea ved Hj®lp af
en Bel af den Gas, der udviklee af Ciamraet mi<ler Geeringen, saale-

at Opvarmningen Ikke krever sarlige BriBndaelsudgifter*

Ved Indretningen. af et Eensningsanlaag ved det sydlige Udl0b
fra II jarring vil vi foreslaa, at man aiivender r>eparat Slamudraad-
ning i en opvarmet Beholder* Dels b liver denne L0snlng formentlig
noget billi^fere end Indrfct?iing af en Emsehertr0nd, og dels opnaas
der ved den separate Slamudraadning en ensartet og effektiv IJd-
raadning uafliflsrigig af Aarstiderne.

En yderligere Crund til at foretrmldc© den separate Slamudraad—
ning er, at der erfaringsiii£33yigt ved Briften af Eraacherbrande , sser-
llg naar der til dlsrae ledee Inelustrispildevand, kan opstaa visse
Vanak^ligheder, der bl.a. k?m give »ig Udnlag i, at Slammet skum-
mer, a Her at der foroven i Slanurumraet dannes et tykt Slamlag, som
spsBrrer for Ga«3en9 naaledes at denne ikke kan undvige paa normal
iv'aade* Saadaime CJlemper foreko-juaer ikke eller 1 hvert Tilfselde i
lan^t mindre Omfang ved separate Raadnetanke, hvor raan altid er i
Stand til at vedligeliolde de for udraadningaproeesserne bedst mu-
lige Betingelser,

En Fordel ved det separate System er ogsaa, at man ved senere
Udvidelser af Anlssget kan udvide Bundfesldnin^jsafdelingen og Slambe-
handlingaafdelingen uafbisngigt af hinaridea9 me dens man ved Emseher-
br0nde eller lignende Xonstrukt loner til en vis Grad er bundet af
det een Gang valgte Forhold mellem disse Afdellnger.
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Vfed mindre Anlesg, sou f* Eks, ved det vestlige M10b, vil
Anvendelsen af en Emscherbrond til Forrensning af Spildevandet
dog ofte vsere at foretraskke.

BiolQgisk Lensning

Til biologisk Eensning af det forrenuede Spildevand kan
faigende luetoder koamie i Betragtning:

A) Overriding af sandcde Arealer mod Spildcvand, eaaledes
at dette renses ved TTedsivning gennera Jordlagene,

B) Biologiake Filtre.
G) Aktiveret Slam-Anlaeg •

krav^r ret store Arealer med egaede Jordbundsfor-
hold, I de fleate Tilfaslde er en omfattende Drasniog af Arealet
ri0dvendig. For at faa en jievn 1 ordeliiî ; af Dpildevaridet over Area-
let inddeles dett© i naindre Felter. og der indrettes et System af
Kanaler, saaledes at Spildevaridet kan fares til de forekellige
Felter. Eri and en Frê an̂ jsraaâ e til Fordeling af £pildevandet er
at sprsjte dette ud over Arealet gennem transportable Spredere,
der kan flyttes fra Sted til Sted,, oaaledes at man efterhaanden
faar hele Arealet vandet. Spildevandet tilfares Sprederne med

Tryk genrieaa transportable £0rledninger.

fordelen ved at reuse Spildevandet ved Ovorrialing er, at
taan paa derme viaade opnaar ea god Jdnyttelse af Spildevandets
fl^daingeat offer, saafremt Spildevandet fordeles ud over et til-
striskkeligt a tort Areal. Eensningen hc.r derfor n0je Tilknytning til
den landbru^smasslge Odnyttelse af Jordan, og den mest 0konoisiske
Premgangsiaaada vil derfor i de fleste Tilfslde va3res at Byen, der
0naker at rense sit Spildevandj ikke iadkaber det fornadne Areal,
men treffer Aftalsr ;r.ed 2 j erne af pa^ sends Arealer om at overt age
Spildevrindet , idet Byen da bekostsr de nadvendige Anl«g for at faa
dette fordelt.

Biologioke Illtre bestaar af et f. Eke. 2,5 a tykt Lag Slag-
ger eller Sten udl^t paa en Betoaplade. Spildevandet fordeles
3«ivnt over Ifilteroverflacien ved I!ja5lp af sê rlige "Fordelingsanord-
ninger. Efter riogen 2ida Drift dannes paa Overfladea af Filterote-
nene en Hind©s der indeholder de for Rensningen nadvendige Mikro-
org8.niBiker? soin Vandet koramer i ioruring med under Kedsivningen
gennem liltret. Afl0bet fra Filtrene indeholder noget ^lam og b0r
derfor passere en £ and i'aeldningG tank, far det udledes til Kecipi-
enten.

I aktiveret Slam-Anlâ  ledes det forrensede Spildevand til
en LuftningBtank, idet der satatidig tilssettes aktiveret Slam. -
Dette Slam opdyrkes een Gang for alle i Anleeget og benyttes der-
efter stadig til Bensningen af Spildevandet. I Iruftnin̂ stanken
indbleese8 I'rykluft i. Vandet gennem porcsse Plader indbygget i Tan-
keris Bund. Aflebet fra Luftnlnfrstanken f0res til en sekundar Bund-
faldning stank, hvori det aktiverede clam udskilies. medene det
rensede Vand afledee til Recipient en,
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SXITSEBIWSEIGE FOR8LAG TIL INDEETSIHG AF

Vi akal i det f#lgeiide ko:..Lnie r&Qraere ind paa, hvorledes Bens-
nlttg3anla)g after oe ovonfor orutalte rrincippcr vil kmine indrettes,
idet vi fore!0Mg holder os til Qmtale af clet siydlige TTdl0b.

A ) Inlasg: t il_._Qy g rr i u I Ir >^4

Tegning Nr* 457o4 viner i grove Trok Indretniij^exx af et saa-
dant /mljBg, Spildevandet behandles f®ret ved Lundi'sldnlr^, og der

iiidrettfes et Aiilsg til uoiaadning af det udakilte i lam, Tiase
vil t-live onta.lt risermere i det f01gencle.

/.fl0"bet fra Forrensnirigsanlaeget fores til en 7. umpe station og
puBH^es geimem en Tryklednin^; til Overrislingsaroalot . Dette skal
til -3e Vandmaen^dcr og rorurenings^rader , der C:T Tale onp have en
3t0rrelse paa ca» 45 &a, under rorudo^tniYig af , at der paa Arealet
findee paseende sandet Jordbua .

Per bar endnu i'L.ke Yrjret fox«etaget Jord"barid3underD0gelDer, men
Udf0rel8en af disoe vil vtsre n0dvendige, saafre^it iaan aiiskor at
foretage en narmere Udartojdelse af et

Paa legriingen cr angivet et A real af den ovcnfor nssvnte
St0rreloe«
B) AnJuef*; med jbj.QJ.ogieke Viltre t

Bt saadant Anl»g er vist paa. 'iegning Wr» 457o5« Spildevandet
pas«erer f^rst et 3 and fang og ledes derefter til den primer© Sedi
ment eringstank, hvori drr Bkor en '.'orronsnin^ af Vajid.etf idet
K.-i-i^: iet udskilles. laa Tegningen er den prim^re r!ank vist som en
i'ank raed flad. Bund o^ rin/fe Funderin^sdylide. Ln psnadan Tank raaa
for8y.neo wed "laokineile 8kraberef der kan fare det paa Tarikena
Bund aflejrede iSlara til Fordybningerne ved den ene Ends, >rvorfra

kaii af laopes og pumpes til Raadnetars* • - »

vil ogsaa kunne indrette den prit^re Tank uden eaadanne
Skrabere, men i sa& Tilfmlde maa pian anvende en and en K'onstrtaktion,
Bom ferer til ^tore Fimderin^sdybder , c?aaleoer» at det, 'ivis (?rund-
forholdene er daarlige , ofte "bliver billi^ere at udf^re den flad-
buridetie I'ank* I/et endeli^e ^alg af Tankkonstruktion kan f0rst fo-

ei'ter en nuspmere 'Jnder^a^else af Grundf orholdene .
for Sltui uc! fares sotn en oyliridrisk lukket Behol-

der aed et Kumfang paa ca# 6uo m3. iankfcn er uereg-uet dels til Ud—
raadning af Glairuaet fro, don prlw«8re DediMientoriiigstaiik og dels til
IJclraadiiin^i: af det Dlam, der freiukoiuuer vad. ueu cft^rx^lgende biolo—
giske Keuijiiijig, Kaadneiaiikeii fors^iies ^eu c'l A».0rev^rk til Omraring
i Glanmiet og uied Anordniiiger til Opsamliiig ai" Gas og til Opvara-
nii]^ af Laiilven. Gom vist pan Ve^nin^en overda-;/;.kes 'lanken med Jord
for at formiuduko Variaeafgivelsen.

Spildevandet , der bar pasoeret den prinssre Tank, pumpes til
de to viste Mologiske Filtre, der hver bar en Diameter paa ca.
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37 m og en Hejde paa ca, 2,5 nif avarende til et aamlet Volu-
men paa oa. 54oo m3.

Spildevandet tamkes fordelt over Filtrene ved Hjalp af ro-
terende Spredere, og det rensede Afl0b opaamlea forneden i et
ligt Bran- og Ventilationssystem, der udlaeggea paa Filterbunden.
Afl0bet passerer den viate aekundeere Sedimenteringatank, hvori der
sker en Udskillelse af Slam, f0r det rensede Vand afledes til Reoi-
pienten*

Bet i den sekundsere lank udskilte Slam f0rea tilbage til Ind-
10bet til Anltsget og bundfastldee eaaledes paany i Aen primssre Tank
samiaen mad Spiidevandete 0vrige Blam.

-riser endvidere, hvorledes der indrettes Blaiaplad-
oer til 'I0rrir%- af det udraadnede Blam, der periodisk aftappes fra
Raadnetaiiken.

Under 1 egn til£0area tier n̂l̂ sget vesentlig et0rre Yandmsengder
end ved tcrt Ve^r, og i Aliaindelighed indretter m£Lin det biologiske
Anlwg 8aaledee9 at act under JUegn kan behandle ca. 5ov/S mere Vand
end ved t0rt Vejr. 1 orrensniiigaarilsaget indrettes derimod ofte til
Eetaiidling af v&eentlig st0rre V andiasngder ved Regn (f. Eka, 5-1 o
x saa raeget Vand som ved t0rt vejr). Ber maa derfor ssavel ved
Indlabet til ^nlaeget aom efter den primajre lank indrettes Over-
10bf sora kan trasde i Funktion ved Regn,

Aktivaret iGlam»Anl88g

Et saadant Anlejg er viat paa Tegning Mr. 4f>7o6, Porrenaninga-
er indrettet som ovenfor omtalt under Anleiget med biologi-

ske ?iltre» kun maa der i dette lilfaside af Ileneyn til de st0rre
Slamman^der, der fre:sikoiujner ved uktiveret C>lam-Metoden, indrettes
to Raadnetanke, liver med et Riamfang paa ca. 600 s3. Ggsaa Blam-
pladoerne maa g0ree vesentlig et0rre end ved det ovenfor omtalte
Aiile3g( oaalecles som antydet paa 'legningen.

Pet forrensede Vand ledeB til en Luftningstank, idet der ved
Iiidlobet tiloettee aktiveret Slam. I Luftningetanken indblases
Trykluft i Spildevandet gennam por0ae 1'lader indbygget i Tankens
Bund* Ved Indbltfcsningen holdes Spildevandet i Bevsgelse, saaledes
at det aktiverede 31am ikke bundfj^ldes, o«? den in3bl«ate Luft le-
verer den til Kensningsprocessen n0<lvendigo lit. Elrenerne til Frem-
stilling af Trykluften opstillea i j'askinhuset ved Baadnetankene.

Efter flere Timers Qphold i Luftningatanken er Spildevandet
rent, og i den efterl'01gende sekundnre bGdimente rings tank udskil-
lea det aktiverede ulaia, hvorefter det re^nsede Vand afledes til
Reoipienten.

Af det aktivert'de Slam f0ree en Del kontinuerligt tilbage til
Inal0bet til LuftnirigBtankentt, medeue testen som OverBkudsslam pum-
pes tilbage til In310bet til KenaningBanleget, naalecles at det
bund f aside B pasaiy i den primsre I'ank sammen a^ed Spildevandet s 0v-
rige Blam.
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AKL&GS- QG DRIgTSUDGIFTER

I det falgende skal vi meet den H0jagtighed, det er muligt
paa det foreliggende forelabige Grundlag, give nogle orienterende
Oplysninger om Anlaags— og Driftsudgifterne ved de ovenfor omtalte
Anlaag. Gplysningerne er, navnlig hvad Overri sling sanlasget angaar,
behseftet med en vis iJsikkerhed, idet der endnu ikke har veeret fo-
retaget naanaere Crrundunders0gel8er. Vi har forudsat, at man inden
for det paa Tegningen viste Areal vil finde passende sandet Jord,
der er egnet til uverrisling*

Overslagsmaessigt vil Anlssgsudgifterne for de ovenfor omtalte
Rensningaanlajg for det sydlige Udl0b stille sig saaledes:

A. B. C.
Forrensning og
Slamudraadning ca» Xr« 1?o.ooo,- 17o.ooof~ 17o.ooof—

liiologisk
mad tilh0rende
For0gelse af Ud-
raadningsanlsoget " 25o.ooo»- 2oo.ooo»-

Projekt,
strati on

ca. Kr.
Admini-
og Div.

I alt ca. .Air.

42o.ooo,-

45«ooof-

465.C.OQ.-

37o.ooo,-

4o.ooo^-

41O.OQO,-

18o.ooot-

35o.ooo,-

3^.ooo,—

385.000.-

I de anforte Overslagspriser er ikke medregnet Udgifter til
Arealerhvervelse, Adgangsveje, llegn eller elektrisk Kabel til An-

Saraiaenstilling har vi angivet de Driftsudgifter,
der formentlig vil blive Tale ora ved de forskellige Anlaeg. Per er
regnet med en fclektricitetepris paa Kr. o»o5 pr. kV-h, og der er
ikke opf0rt nogen Udgift til Bortokaffelse af t0rret Slam fra
Bensningsanl«3get , idet nan formentlig vil kunne regne med, at dette
vil blive afhentet af Omegnens Landbrugere og saaledes bortskaffet
uden Udgift for Kommimen. Det ex* ikke ualmindeligt , at man endog
kcoi opnae eri Intitsagt ved Balg af i"ilammet til G0dning»

l;ri ft aud gift e r :
A. B. C.

Udgift til Klek-
tricitet : CR. ilr./Aar

pildevanrispumper
};lfflcere
ovrige Maskiner

bet jening
Diverse

I alt ca, Kr*/Aar

5oo,-

9.2oo,-

1 .6oof-
5oo,-

3.55o,-

6.000,-
25o,-

1 .800,-
5oot-

8.55o,-

Hvad Bet,jeningen af Overrielingoanlajget â aar, har vi under
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Betjeniag ikke medregnet Arbejdet ved Fordeling af a
over Qverrialingsarealet, idet dette Arbejde h0rer ind under den
landbrugsmsssige Udnyttelse af dette.

Af de anfarte Qmkostninger ved Anlseg og Drift af de forskcl-
li^e Kenaningsanlsg fremgaar det, at Anvendelsen af Upildevandet
til OverriBling kresver st0rre Anl&gs- og Triftsucgifter end de to
antire LiJsni^er. OverriBliri^ stiller sig derfor kun fordelagtig,
saaf re/at Lyeix kan erholde en vis I staling ira d© Lanclbrugere, der
aluttfca Aftaler med om ;.ftagning af Spildevandet , idet en saadan
j--ctaling da skulde vwre Vedorlag for Gpiltlevaridets Cr0dningsvierdi,

med biologiake Jiltre er noget dyrere at bygge end
aktiveret Blaia-Anltaget , men til Gerigasld er Briftsudgifterne ved
aette aidste Aiil̂  saa meget h0^ere, at naar alt t^es i Betragt-
nir t̂ aer L0SAingen raed biolagiske lilt re ud til at stille sig
lidt billigere.

e ved de to Anlng afviger dog saa lidt fra liin
andan, at iaan paa det nuvazrentie S idgpunkt naeppe b0r trssffe ende-
lig Afg0relsef ia&n udakyde derine, indtil et n«rr-iere Projekt kan
adarbejdes paa Gruncilag af de planlagte yderligere Under sageleer
af opildevandBforholdene .

Saafremt der indrettes et ssarligt Rerisningsanlseg ved det
vestlige udlob, vil man ved dette Anlssg formentlig benytte bio-
loglske Filtre til Kensning af Yandet. Under 7orudsatning af at
Arilmget indrettes til Eehandling af Spildevandet fra det ictac
underei0gte Udl0b samt Spildevandet fra en Bebyggelse omfattende
5oo rersoner ved I01ikenve jen, vil Anlaegsudgiften
stiile sig saeledee:

ca.
Biologlsk 1 ensning n 35.yQ.QQj.*

ca. Kr» 7o.ooot-
Pro j ekt » Administration
og diverse .„,__!_„„__ _____ 7»ooo,-

Kr« 77.OOQ}-

I Uenne Pria er ikke medregnet Tillsbokloak, Adgangsveje,
Xabel o» lign,

Driftsudgifterne Tor dette Anlssg vil overela^siMessigt stille
sig saaledess

Elektricltetaudgift ca. Kr./Aar
Betjening
Siveroe !__,

I alt oa. Kr./Aar 1»
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Alternativt vil man som ovenfor omtalt kunne fere Spilde-
vandet fra det vestlige Udl0b over til det sydlige Udl0t og
herved opnaa, at man kun faar eet Kensningsanl&g. I falgende
Samcienatilling liar vi anfert, hvorledes Udgifterne tiaavel til
Kloaklednin^er som til lumpestation og T'.enoniyx̂ sanr̂  overslags-
mssBnitft vil stille sig ved de to L0sninger.

De anf0rte Anlmgfl- og Driftsudgifter for
er Middeltal mellem de ovenfor beregnede ildgifter for S'ilteraii-

akt iveret S lam—Anlf̂ get;.

2 Rensnings-

Rcnsnlngaanl;-:;., fur sydlige lM10b 400.000,-

" M veotlige " 77.ooo,-

F«elles Ilensnin/jsanlsjg 425.ooo,-

ledniri-oudgift 35.ooo,-

460.000,-

for eycUige iJdlab 6.o5o,-

H'wlles Renanin^sanle^ 6.600,-

Drift af iampeatation ved vest-
lige Jdlab l.ooo,-

^•MMMMMMVuMMH

7•600,-

-.ax .nan tagcr i ^etragtning, at man ved L^snin^en med det
eiie itensniri^aanlag ikke faar reuset ,,pildevandet fra den ovenfor
omtalte Eeby^else ved L0kkenveien, sea det, st 'Id^ifterne ved
de to loanin^er stiller sig praktisk talt ena, og der er saale-
des rtmpoe no.;.;en Griuid til at lilstr.-1-e en ter.lin;; af Spildevan-
sjot ved det sydiige Udlcsb, SMB meget mere,1 won man eventuelt ved
det veatli^e bd!0b vil tomne iiidrette /.nloget til o^cria at bo-^
harulle Jpildevandsafliibet fra I;.obyg.;elaen nyd for Set. Knucis ,;il-
de, selv^ua denne Bebyggelae li^jer uden for T?j0rrings Xoramune.
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K JB S U

Be foretagne Underage Iser viaer, at Spildevandsiaasngden
fra lljyrring er vaeoentlig «t0rro end Ydelsen af det konmuna-
le Vandvesrk, der ^ennemonitlig oppumper en v ajidoiasn^de rivaren-
de tix ca . 17o l/Indb./l-0gn. If01gc de foretagne ^.aalinger an~
drager ^plldevandsiarm^den dog i GennejnBnit ca. 24o l/Indb./.D0gn.

Torokeilen skyldes delss Afl0l> fra Induatrivirksoiaheder
.fi.ed e^cn Vandforeynin^, dclo naaeke /,f!0b af Dranvand geiinem
Kloakerne .

Det liar viot yig, at Spildevandet er iorurcnet i en aaa-
dan Grad , at clet, hvad Indholdet af organiak Htol' aiigaar, sva-
rer til al?aindeligt Spildevandsafl0b fra en Befolkning paa ca.
19.000 Pernoner uden Ibiandin^ af Induatriafl0b. Ca. 9o?f af
den samlede "I05ngde (Trenheder udledes fjennem det sydlige f)d!0b,

i Liver Aa er i bommertiden «aa ringe, at en
Reneninj af Spildevandet, oaaledee at ca« 8o/* af de or^aniske
Stoffer fjernes, vil vegre nadvendig for at forbinure en for

ekadelig Weds-^ttelne af Iltindholdet i Aavandet*

En saadan Bensnin^ af Spildevandet kan foretn^es i et Bund—
f«ldningsanl0;g cfterfiil^t af et biologisk Rensning8anl«eg * Medene
Blind i«!ldnin.fjsanl?sget i all© Tilfselde vil VRjre det samme, kan den
biologiske Kensnin^j af Spildevartdet foretage?! veci en af

A) Ove rrisling over store Are ale r af pasaende saridet Beekaffenhed

13) liologisk© Filtre.

C) Aktiveret Slam-v.otoden,

^ etiller sig vaasentlig dyrere i >jolu;g end de to
si&ste Lusniriger, oer ser ud til at vixle koste omtrynt det sain-
me, Det endelige Valg af Lueniiig for /jalaj^ets biolo^isite I/el bar
derfor udskydes, til Kesultatet af de fortsatte tinderewgelser
forclit:j:;er.

L'et vioer Big, at wan ikke vil opnaa nogen Eeaparelse ved
at fore Opiidevandot fra det vestlige Jdl0b til det aydlige Ud-
10b og her ijictrette et fe

Hvad Anlssgsucigiften for det sydlige ;j:iljBg ane^aiir, kan denne
forventes at ville stille sig sauledes:

!iill0bs.lcloakeri kan alt efter FremgangsTnaaden
komme til at koste ca. Kr« 2o.ooo,- - 7o»ooof-
Biandfssldningsanleeg ca. Kr. 19o.ooof- ^
Biologisk Hensriingsanlaeg (ikke Over-

risling) ca. JCr. 195. 000,- 22o.ooo,»
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i;en sunileue udgift for Kensningsanlesget er saaledea ca.
ICr. 400.000,-, o&- da ^tengden af Urenlieder i 3pildevandet sva-
rer til en Befolkuiu^ paa oa« 17«ooo Personer for det sydlige
Ual0b, giver dette en Anlaagsudgift paa ca* Zr. 23t5o pr»
Indbyg^er.

En tilsvareride L03nixie; omfattende biologisk Benaning
for det veatlige Ildl0b vil oversla^SEiessigt i Anlag be!0be
Big til ca. KJr. Oo.ooo,-*

£0benhavn, oen 14. Olrtober 1938.

p.p.LKRj23 ERA/s



Afskrift.

Forurening af Liver Aa.
(Beset d. 9-1o Juli 193o)

Kloakvandet fra Hj0rring har Afl0b germem to Bsakke, nemlig
gennem Aastrup 011ebsk, der kommer fra den sydlige Bel af Hj er-
ring, 10ber gennem Palleskssr og den nu t0rlagte Aastrup Malledam
og udjaurider 1 Liver Aa, og gennem en lidt nordligere 10bende Bask,
der kommer oppe fra Lundergaard og Herrings vestlige Del og ud-
niunder i Liver Aa lidt ovenfor Grirnsted Bro. Aastrup M011ebssk er
knap 5 km langf den anden Baek c. 4 km*

Af de to Bffikke f0rer den nordligete (i hvert Fald ved tfnder-
s0gelsen) forholdsvis lidt Kloakvand, medens den sydligste (Aa-
strup M011ebs8k) f0rer langt mere. Det daglige Vandforbrug i Hj0r-
ring skal veere 12oo-14oo ICubikmeter. I Hovedeagen beetaar Kloak-
vandet af Husholdnlngsafl0b og Afl0b fra Virksomheder med let om-
saettelig Affaldsstoffer (bl.a. Andels-Svineslagteriet med aarlig
Slagtning af 12o.ooo Svin).

Oppe i ialleskjeer korarner Kloakvandet gennem R0rledninger
str0mmend« ud i den aabne Gr0ftf og det fares herfra med godt
Fald (c. 19 Keter paa knap 5 km.) ned til Liver Aa. Aastrup
M011edam er nedlagt, men Vandet kan nogle Steder opstemmes til
Engvanding. Hovedmaengden af Beskkens Vandf0ring er sikkert Kloak-
vand. Selv oin I;»jkken lugtede ubeha&eligt, syntes Kloakvandets Por-
raadnelse dog ikke at vsere langt freraskredet i Aastrup M011ebaek,
Denne er forneden c* 1 m bred og c. •$• m. dyb, Str0mhastigheden
er her kun ringe, c. 1 m i 1o Sekunder. Kloakvandet er graat med
talrige uop!0ste Bestanddele, af hvilke en Del formodentlig bund-
fselder sig i Liver Aa straks efter Udstr0mningenf thi kort neden-
for K011ebsekkens Udmunding stiger Gasbobler op fra Aabunden.

Ovenfor Aastrup M011ebsek8 Udl0b var Liver Aa en normal udse-
ende Aa med gr0n J-lantevaekst (Sparganium, Grlyoeria, Muphar, Tota-
mogeton luceris og P, perfoliatus) og klart Vand, Vandet syntes
noget brunligt, hvilket racftlig kan hidr0re fra Udpumpning af Kose-
vand o Oplandet. Af I)yr iagttogee talrige Epheraeridelarver foru-
den forskellige Vandkalve, Vandmider og Corixa samt mange Skaller
(baade voksne og Yngel af 0-og I-Gr*), Her skal ogsaa vsjre Aborre
og Aal, derimod ingen Urreder. Grammarus iagttoges ikke her, men
den toges heller ikke, trods Bfters0gning, i den nedre Del af
Varebro Aa, der kan altsaa ingen Slutninger drages af, at den
ikke fandtes i den forurenede Del af Liver Aa. Der toges en Vand-
pr0ve i Liver Aa c. 2o m ovenfor Aastrup &!011ebaeks Udmundings
Iltholdigheden var 5,5 enn pr. Liter.

Kedenfor '"011ebffikkens Udl0b holder Vandet i Liver Aa sig et
Stykke rent ved den laodeatte Side, men efter et Par Sving af Aaen
er hele Vandmassen blandet. c. 2o Meter nedenfor Udl0bet paa den



forurenede Side toges en Vandpr0ve, Iltholdigheden var 4,9 era ,
hvoraf det freragaar, at der var en begyndende littering,

Benne Ilttairing g0r sig nu stserkt gseldende, c. 4oo Meter
nede ad Aal0bet regnet fra M011ebiekkens IJdmunding toges atter
en Pr0ve, Iltholdigheden var her kun 2,5 cm3 og var altsaa nede
under Lavmaalet for de fleete Piskearters Behov. Men nerved bli-
ver det ikke. c. 3o &"eter ovenfor Grimsted Bro, hvilket vil sige
c. 1 ,7 km nede ad Aaen fra A.011ebsekkens Udl0b, vist© en Vandpr0ve
kun o,9 cm3 lit pa. Liter, og i saadant Vand kan foriaentlig ingen
Fiekeart taale at opholde sig ret Isenge. Sk0nt Vandl0bet er raskt
flydende, og Ilttilgangen altsaa god, g0r det kraftige Iltsvind
Big gggldende over en meget betydelig distance. Endnu ved Liver
fe!011e (c. 54 t̂a nede ad Aaen regnet fra M011ebg2kken)8 Udl0b) var
Iltholdigheden kun 1,8 og selv nede ved den Bro» der lidt ovenfor
Varebro Aa's Udmunding i Liver Aa f0rer over denne, altaaa mindst
1o km nede ad Aaen regnet fra Aaatrup Mjjpllebeske Udmunding, var
Iltholdigheden raeget lav, nemlig 2,8 em-* pr. Liter.

Strake ved Aaatrup a011ebask8 Udtreden i Liver Aa er Kloak-
vandet raeget i0jnefald.endef det holder sig fore!0big ved den ene
Side af Aaen, medens den anden Side er klar. Lepromitus findes
paa Forureiiingssiden, men er endnu ikke starkt udviklet. F0rst
naar Aaen har gjort et Par Sving, er Vandraassen blandet igennem.
Der synes at f01ge en for Planter uegnet Strakning straks efter
Kloakvandsudl0bet, det skyldes maaske Aflejring paa Bunden af
Bynd med Gasudvikling. Men det vainer ikke Inange, f0r ilantev88k—
sten igen viser sig i hele Aaene Bredde, dog er det udelukkende
eller i hvert Paid overvejende Pindsvineknop og Potamogeton na-
tans, der vokaer i det starkeste forurenede B«lte» Vandet er
graaligt med talrige faste lartikler. Her findes omtrent det sam-
me Byreliv som i deri rerie Bel af Aaen (dog ingen B1isk), men tilll-
ge talrige rade Chironomidelarver. Lssngere nedefter udvikler Lep-
tomitua sig etarkt, Vaudet bliver klarere, men med talrige graa
Fnug, der vist overvejende er Leptomitusstumper. Ghironomidelarven
er overordentlig talrige, hvorimorl Tubificider ikke saas paa de
undersagte Steder. - Vandet lugter ilde, dog langt fra saa slemt,
som det skal kuriiie g0re det, hvilket fonaodentlig skyldes, at
der kom Regn for et Par Dage siden. I den varBie leriode forud
kunde Aaen ved Griiasted Bro lugtes op til Gaarden e. 2oo Meter
mod HO* - Her er veclblivende pletvis llanteveeket (Pindenrineknop
og P. natans), alt mer eller mindre overtrukket med Leptomitus.
Forskellige Steder sea hvide Bundbelî jninger, antagelig af Svovl-
bakterier. Saaledes er Forholdene ned til Grimsted Ero. Idet hele
det melleialiggende Styldie springes over, unders0gtes derefter For-
holdene ved Liver fttolle* Her var Vandet klart, men med en graablaa
Tone, det eer iklce forurenet ud mere. Ovenfor M011en er der rig
Vegetation (Potamogeton natans, p* sp», I. pectinatus, Pindsvine-
knop, gul Aakande o.a.), Leptomitus ses ikke mere* Liver Â 011e er
nu et Elektricitetsvsirk med to Turbiner (4o og 5o HK)9 og da dette
kan bruge al ¥andkraften? gaar der kun undtagelseavis Vand gennem
Pr iv and s slue erne. Man har derfor opgivet at ssstte Aalekisten paa
den oprindelige Plads i den ene Frivandssluse og setter i Stedet
en Ruae tv®rs over Aaen noget ovenfor fallen. logen Statistik



over langaten af Aal her 1 en langere Aarrokke foreligger for-
iaentlig ikke, men der kart nssppe vare 2*vivl OH, at Fangstudbyttet
alierede er blevet eller vil blive paavirket h0Jst ugunstigt af
Forureningerne oppe I Aaen, dele udgaar den paagsldende Strskning
som Qpvsekstareal for Aal, dels virker Porureningen riiaeligvis
efterhaanden som en Afspurring for Aaleaes Passage, baade for de
smaa opstigende Aal og fonaoderttlig ogsaa for den nedvandrende
Blankaal* Naar der siges at vasre Fisk (bl.a. Gedder) overfor Li-
ver &011e, skulde jeg tro at det maa vssre lige ved de Smaabskke,
der 10ber til Aaen, og som Jhar iltriger© Vand.

Ved Liver Aislle saae talrige Aaleunger. Paa det lave ?and bag
^®gSe Prisluserne laa de i Tusindvie, og mmrkeligt nok laa de alle
roligt, kirn af og til flyttede en sig lidt. Klokken var 14-15,
Vejret blaesende og noget skyet. Pet synes ikke rimeligt, at Aale-
farlngens Uvirlcsomhed skulde skyldes en almindelig Hvilepavse,
langt snarere life*er den roligt paa det lave Vand lige neden for
det over Slusebunden nedrielende, iltede ovage Vandlob, fordi her
er bedre Iltforhold end i den 0vrige Aa« Kian i den ene Frisluse
var der Aalepas, og det syntee ikke, som om der fandt synderlig
Qpgang Sted gennem det, idet Aaleungerae ikke arbejdede for at
komifle frem, Det synes altsaa rimeligst, at Opgangen for en ator
Del stoppee alierede her*

Nede ved den Bro, der f0rer over Liver Aa» lidt far Varebro
Aa falder i den, var Liver Aa meget planterig (Potamogeton-Arter,
gul og hvid Aakande, Pindsvineknop o.a.). Intet i det ydre lod
fonaode? at Forureningens Virkning etrakte sig saa langt, og dog
viste det Big, at VandetB Iltindhold var utilfredsstillende og
kun Halvdelen af det, der forefartdtes i Liver Aa, f0r Forurenin-
gen begyndte*

Konetant er Forureningen eelvf01gelig ikke i sin Virkemaade
Aaret riindt. Kraftigst vil den virke, naar Aaens Vandf0ring er
mindst, og Iltforbruget vil vsere stsrkest, naar Vandet er varmest,
paa den anden Side vil Omsffitningen foregaa over en Icengere Str«k-
ning af Aaen, naar Vandet er koldt. Men ogsaa andre Forhold kan
spille ind,

Naar det til Yanggaard h0rende Steroaevaerk i Aastrup >'A011ebaBk
benyttea til Bngvanding, oph0rer den v^rste Foriirening af Liver
Aa saa lasnges og en Del Fisk trsskker saa ned ad Aaen. ilaar der-
paa Stigbordet trfBkkes, hvorved Kloakvandet atter faar frit L0b
ud i Aaen (og vel tilmed medf0rer en Del i B®kken foran Stemme-
v̂ rket midlertidigt aflejret Slam), afstares dlese Flsk9 og de
skal hiirtig kvales og drive d0de nedad Stramiaen.

At der foreligger en meget alvorlig Forurening af Liver AaB er
givet og at den hidr0rer fra Hjsrring 2:ioakvand9 er ogsaa givet.
Ber kan vmre Grand til at fremhseve den heldige Oiastendighed, at
HJsrring er saa h0jt beliggende, at det sikkert isaa vssre forholds-
vis let og tillige forholdsvis billigt at indrette Kensningsanlaeg
til Behandling af KLoakvandet, inden dette f0res ud i Aaen.

(sign.) C. Y. Otteratram.


