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1 Indledning 
BIOFOS har iværksat en analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hoved-

stadsområdet. 

Analysearbejdet gennemføres i perioden juni til oktober 2020 og omfatter analy-

ser indenfor teknik, økonomi, miljø og klima samt af mulighederne for grøn om-

stilling og af afledte muligheder for opnåelse af synergier mellem BIOFOS og de 

implicerede ejerkommuner og forsyningsselskaber. 

Denne rapport omfatter arkitektoniske forhold og gennemgår anlæg, hvor der 

enten er indtænkt integration med omgivelserne eller der på anden måde er 

tænkt anderledes end traditionelle opførte renseanlæg med åben tanke.  

1.1 Opbygning af analysen 
Den samlede analyse er opbygget i to dele med tilsammen 9 rapporter: 

› Del 1 – Anlæg og økonomi    

De fysiske anlæg 

Økonomiske estimater  

Anlægsperioder 

Følsomhedsanalyse 

› Del 2 – Muligheder og udfordringer 

Miljøkonsekvenser 

Muligheder for nye miljø- og klimatiltag 

Muligheder for grøn omstilling 

Beskrivelse af arkitektoniske forhold (nærværende rapport) 

Muligheder/konsekvenser for planlægningen i området 
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1.1.1 Forkortelser 

Følgende forkortelser er anvendt i rapporten: 

RL:  Renseanlæg Lynetten 

RA:  Renseanlæg Avedøre 

RD:  Renseanlæg Damhusåen 

RLP:  Renseanlæg Lynetten flyttet til Prøvestenen 

RP:   Renseanlæg på Prøvestenen renser spildevandet fra alle renseanlæg 

RH:  Renseanlæg på Holmene renser spildevandet fra alle renseanlæg  

RLA: Renseanlæg Lynetten flyttet til Renseanlæg Avedøre 

KB:  Området omkring Kalveboderne 

     enten på østkysten af Avedøre Holme eller vestkysten af Amager 

KP:  Pumpestation Kløvermarken 

VA:  Vestamager lige øst for Ørestaden 

1.1.2 Referencer 

/1/   Delrapporten "De fysiske anlæg" 

/2/   Delrapporten ”Økonomiske estimater” 

/3/   Delrapporten "Anlægsperioder" 

/4/   Delrapporten "Følsomhedsanalyse" 

/5/   Delrapporten "Miljøkonsekvenser" 

/6/   Delrapporten "Muligheder for nye miljø- og klimatiltag" og "Muligheder  

       for grøn omstilling" 

/7/   Delrapporten "Beskrivelse af arkitektoniske forhold" 

/8/   Delrapporten "Muligheder/konsekvenser for planlægningen i oplandet” 

             (Udarbejdes af BIOFOS) 

/9/  Delrapporten ”Transmissionssystemet” 
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2 Beskrivelse af arkitektoniske forhold 
Renseanlæg kan udformes på mange måder. Traditionelt er renseanlæg i Dan-

mark lavet med åbne tanke og med en placering tæt på recipienten. I de føl-

gende afsnit gennemgås renseanlæg rundt om i verden, hvor renseanlægget ad-

skiller sig fra et traditionelt renseanlæg.  

2.1 Renseanlæg 

2.1.1 Changi Water Reclamation Plant (Singapore) 

Changi Water Reclamation Planet er placeret i den østlige del af Singapore. Ren-

seanlægget er placeret som nabo til landingsbane mod nord og vest og ud mod 

kysten.  

Selve renseanlægget er bygget med tag over, så åbne tanke ikke en del af det 

visuelle udtryk. Figur 1 viser et luftfoto af renseanlægget og Figur 2 viser et foto 

fra Google Earth Pro, hvor renseanlæggets placering i området kan ses.  

 

Figur 1: foto fra water-technology.net/projects/changi-reclamation/ 
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Figur 2: foto fra Google Earth Pro 

2.1.2 Treatment Station Haliotis (Nice, Frankrig) 

Treatment Station Haliotis er placeret ved kysten med lufthavnen som nabo mod 

syd og byen som nabo mod vest og nord. Renseanlægget er overdækket og 

fremstår med grønt tag.  

Figur 3 viser renseanlægget med sit grønne tag. Figur 4 viser foto fra Google 

Earth, hvor renseanlægget kan ses som liggende lige nord for landingsbanen på 

Aéroport Nice Cöte d' Azur. Byen ligger tæt op ad renseanlægget.  

 

Figur 3: foto fra suez.in 
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Figur 4: foto fra Google Earth Pro 

2.1.3 ARA Bern (Bern, Schweiz)  

Ara Bern ligger langs floden Aare i den nordlige del af Bern. Renseanlægget er 

placeret i udkanten af skov mod syd, og på nordlige side er der på den anden 

side af Aare boligområder.  

Figur 5 viser luftfoto af ARA Bern, hvor det kan ses at store dele af renseanlæg-

get er overdækket. Figur 7 viser foto fra Google Earth Pro, hvor placeringen nær 

skov, Aare og by kan ses.  

  

  

Figur 5: foto fra https://www.arabern.ch/ 
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Figur 6: foto fra https://www.arabern.ch/uploads/tx_clicdownloads/Ein_Rundgang_eng-

lisch_Laenggass_Druck_20.03.2018.pdf 

 

Figur 7: foto fra Google Earth Pro 
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2.1.4 Rotterdam-Dokhaven Sewage Treatment Plant 
(Rotterdam, Holland) 

Rotterdam-Dokhaven Sewage Treatment Plant er placeret midt i et boligområde 

og har en udstrækning på 3,5 ha. Området fremstår som et grønt område og 

selve rensningen foregår 11 meter under jorden. Renseanlægget er det eneste 

underjordiske renseanlæg i Holland. Renseanlægget behandler ca. 130 mio. liter 

spildevand per dag.  

Figur 8 er fra Google Earth Pro. Renseanlægget omfatter den grønne græsplæne 

bygningen i midten af området. Figur 9 viser anlægget indefra.  

 

Figur 8: foto fra Google Earth Pro 

 

Figur 9: foto fra https://www.dutchwatersector.com/news/cold-anammox-starts-nitrogen-

removal-from-low-temperature-waste-water-at-wwtp-dokhaven 
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2.1.5 UTER (Monte Carlo, Monaco) 

UTER er placeret i Fontvieille District i Monaco i en 10-etagers industri bygning. 

Anlægget bruger MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) og blev renoveret i 2020 

Figur 10 viser renseanlægget beliggende i tætbebyggelse i Monaco. Renseanlæg 

og affaldshåndtering ligger sammen i bygningen i forgrunden. Figur 11 viser 

renseanlægget indefra.  

 

Figur 10: foto fra Google Earth Pro 

 

Figur 11: foto fra https://www.monaco-tribune.com/en/2020/01/inside-monacos-e32-mil-

lion-wastewater-plant/ 
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2.1.6 Hillerød (Hillerød, Danmark) 

Hillerød Centralrenseanlæg Syd ligger syd for Hillerød by og er fra 2018. Anlæg-

get er designet til 100.000 PE og bygget med fuld overdækning. Renseanlægget 

er placeret sådan er der er en gang/tunnel ned gennem renseanlægget, og med 

mulighed for at gå på den skrående græsbakke, der udgår overdækning af ren-

seanlægget.  

Figur 12 viser luftfoto af renseanlægget og Figur 13 viser hvordan renseanlæg-

get indgår i landskabet.  

 

Figur 12: luftfoto COWI 

 

Figur 13: foto fra hillerodforsyning.dk  
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2.2 Affaldsanlæg 

2.2.1 Maishima Inceneration Plant (Osaka, Japan) 

Maishima Inceneration Plant i Osaka Japan er designet af Friedensreich Hunder-

twasser og fremstår med et kunstnerisk udtryk for både affaldsanlægget såvel 

som skorstenen. Figur 14 og Figur 15 viser affaldsanlægget udefra med dens 

farvestrålende facade.  

 

Figur 14: foto fra www.abc.net.au  

 

Figur 15: foto fra https://slate.com/human-interest/2014/07/hundertwasser-the-architect-

behind-waldspirale-hundertwasserhaus-and-maishima-waste-treatment-

plant.html  
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2.3 Fremtidige placeringer 

2.3.1 Holmene 

Figur 16 viser det nuværende Avedøre Holme set fra Vallensbæk Havn. Her 

fremgår område tydeligt som industrielt. Figur 17 viser luftfoto over Avedøre 

Holme og vandområdet, hvor Holmene skal anlægges. Det vides ikke om der 

stilles specielle krav til designet af et evt. renseanlæg på en af de kommende 

holme.  

 

Figur 16: Nuværende Avedøre Holme set fra Vallensbæk Havn 

 

 

Figur 17: Luftfoto COWI af Avedøre Holme 
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2.3.2 Prøvestenen 

Figur 18 viser luftfoto af den nuværende Prøvesten og området der evt. skal op-

fyldes ud i. Det er ikke kendt om der i fremtiden vil stilles krav til udformningen 

og det visuelle udtryk af et evt. nyt renseanlæg på Prøvestenen 

 

Figur 18: Luftfoto COWI af Prøvestenen 

 


