
Miljøstyrelsen      04.03.2021  
Tolderlundsvej 5 
5000 Odense C 

 

Vedrørende: Supplerende idèhøring af Svanemøllen Skybrudstunnel, j.nr. 2021-594  

Projektet: 
Vi ser positivt på og er glade for, at den forelagte projektbeskrivelse med nyt udløbspunkt placeret ved 
Fiskerihavnen (FSK), samt at tunneltraceet mellem skakten på Svanemøllen Kaserne (SVK) og udløbspunktet 
er ændret og placeret nord for Svanemøllebugten.  

Vi har noteret os, at Svaneknoppen og Færgehavn Nord i Miljøkonsekvensrapporten vil blive beskrevet 
under fravalgte alternativer. 

Tilslutningsarbejder 
Der er foreslået 3 mulige løsninger til en ledning fra udløbspunktet i FSK til Strandvængets Pumpestation, 
hvor kun en af de tre etableres. 

Vi vil anbefale en gravet ledning gennem Nordhavn, der tilsluttes eksisterende ledning (rød løsning), idet 
denne løsning bedst minimerer generne for beboere og gæster ved og på Strandpromenaden. Hermed 
undgås dybe gravearbejder på Strandpromenaden, og anlægsarbejderne placeres længst væk fra boliger og 
rekreative områder tæt på stranden. 

Skal der vælges en løsning, som krydser Svanemøllebugten, vil vi anbefale en tunneleret løsning med skakt 
på Færgehavn Nord og Strandpromenaden og derfra til Strandvængets Pumpestation (gul løsning) 

Vælges en gravet ledning, der spules ned på havbunden og tilsluttes Strandpromenadens Pumpestation 
(grøn løsning), vil der være forhold under udførelsen, der kan få konsekvenser for badekvaliteten. Ved 
nedspuling placeres ledningen på havbunden, hvorefter den spules ned med en spuleslæde. Nedspulingen 
vil medføre en midlertidig ophvirvling af bundsediment, der spredes med strømmen.  Der kan være risiko 
for, at bundsedimentet i Svanemøllebugten er forurenet, og at der midlertidigt spredes forurenet sediment 
til badevandet og stranden i bugten. Selv om nedspulingen vil foregå om vinteren, vil der fortsat være rigtig 
mange vinterbadere både fra vinterbadeklubben på Svaneknoppen og fra det omliggende kvarter, der kan 
udsættes for det forurenede vand. 

Afsluttende bemærkninger 
Vi ser meget positivt på den proces, der har været og ser ud til at fortsætte med at engagere beboere og 
andre interesserede i at bidrage til den videre udvikling af projektet til ”Svanemøllen Skybrudstunnel”. 

Dette vil vi som grundejere- og beboerforeninger fortsat gerne deltage i. 

Indsendt af bestyrelserne på vegne af beboerne i: 

 
Svanevængets Ejerlaug   
Repræsenteret af Helle Böwadt  
M: 53696765    
E: hellebowadt@gmail.com 
  

 
Ejerforeningen Strandpromenaden 
Repræsenteret af Martin Gottlob 
M: 25272541 
E: mgottlob@hotmail.com 
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Strandpromenade-Kvarterets Grundejerlaug 
Repræsenteret af Gregersk Kudsk 
M: 40133260 
E: gregers@gregerskudsk.com 
 

 
Ejerforeningen Svanemøllegården 
Repræsenteret af Sven Fristrup 
M: 40283053 
E sbf@post.tele.dk 

 
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved 
Solvænger m.v. 
Repræsenteret af Susse Laustsen 
M: 21456766 
E: susselaustsen@gmail.com 
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