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1 Indledning 
BIOFOS har iværksat en analyse af fremtidige mulige placeringer af renseanlæg 

i hovedstadsområdet. 

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 rummer en vurdering af robustheden af de forskellige scenarier i 

forhold til ændrede forudsætninger vedr. belastning af renseanlæggene og 

skærpede udlederkrav. Denne rapport udgør den fjerde af i alt 9 rapporter. 

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 (nærværende rapport)  

Anlægsperioder 

Følsomhedsanalyse 

› Del 2 – Muligheder og udfordringer 

Miljøkonsekvenser 

Muligheder for nye miljø- og klimatiltag 

Muligheder for grøn omstilling 

Beskrivelse af arkitektoniske forhold 

Muligheder/konsekvenser for planlægningen i området 
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1.2 Anvendt terminologi, forkortelser og 
referencer 

1.2.1 Terminologi 

Tertiær rensning omfatter rensning for f.eks. medicinrester og mikroforure-

ning.  

Skærpede krav omfatter lettere skærpelse af de udlederkrav, der forudsættes 

ved scenarierne. Lettere skærpede krav er forudsat at være krav til fjernelse af 

kvælstof på 3,5 mg/l og til fjernelse af fosfor på 0,25 mg/l.  

Yderligere skærpede krav omfatter skærpelse af udlederkravene til 1-2 mg 

N/l og 0,1 mg P/l.  

Rensning af bypass omfatter renseforanstaltninger der kan nedbringe forure-

ningsindholdet svarende til skærpede krav. 

Kompakt teknologi er udtryk for teknologier der kan bringe arealbehovet ved 

udbygning og nyanlæg af renseanlæg ned på 0,1-0,15 m²/PE, hvilket er betyde-

ligt lavere end realbehovet der er anvendt på renseanlæggene i dag. Kompakt 

teknologi er ikke metodemæssigt nærmere defineret, men arealbehovene an-

vendes ved udbygning og nyanlæg. 

1.2.2 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 Holmen 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 

1.2.3 Referencer 

/1/   Delrapporten "De fysiske anlæg" 

/2/   Delrapporten ”Økonomiske estimater” 

/3/   Delrapporten "Anlægsperioder" 

/4/   Delrapporten "Følsomhedsanalyse" 

/5/   Delrapporten "Miljøkonsekvenser" 
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/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 Tilgang til analysen 
Analysen er en robusthedsvurdering af de forskellige scenarier i forhold til æn-

drede forudsætninger vedr. belastning af og udlederkrav til renseanlæggene. 

Analysen vurderer ikke de økonomiske eller miljømæssige konsekvenser af æn-

drede forudsætninger, men alene hvor robuste scenarierne er. 

Analysen belyser følgende ændrede forudsætninger: 

› Øget befolkningsudvikling 

› Øget belastning fra øvrige renseanlæg der tilsluttes 

› Øget decentral rensning på virksomheder 

› Øget tilstrømning under regn som følge af klimatiske forhold 

› Øget tilstrømning i tørvejr som følge af klimatiske forhold 

› Yderligere skærpede udlederkrav 

Ovenstående ændrede forudsætninger vil få en direkte konsekvens i forhold til 

udbygning af eller ændringer på renseanlæggene efter 2045. 

Analysen vil dermed primært afdække, om ændrede forudsætninger kan ændre 

markant på beslutningsgrundlaget for det fremtidige valg af struktur for spilde-

vandsrensningen. 

Analysen afdækker primært de pladsmæssige konsekvenser af skift i forudsæt-

ninger. 
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3 Ændringer i belastningen 

3.1 Stofbelastning 

3.1.1 Øget befolkningsudvikling 

I ref. /1/ er forudsat, at renseanlæggene i 2045 udbygges til en belastning som 

forventes at være gældende i 2075. I ref. /1/ er tillige forudsat en yderligere ud-

vikling i befolkningen på 20, 35 og 60% fra 2075 og frem til 2145, hvor de ud-

byggede renseanlæg da vil være 100 år gamle. 

En udvikling på 60% svarer til en udvikling ca. 0,75%/år, hvilket er mindre end 

den forudsatte udvikling frem til 2075. 

For scenarierne vil en øget befolkningsudvikling på 20, 35 og 60% medføre be-

hov for udbygning af renseanlæggene, samlet set, på 0,5 – 1,5 mio. PE.  

3.1.2 Renseanlæg der tilsluttes BIOFOS 

For renseanlæggene beliggende i hovedstadsregionen, er det ikke utænkeligt at 

flere af disse vil ønske tilslutning til BIOFOS´ renseanlæg, f.eks. som følge af 

skærpede udlederkrav, krav om fjernelse af lattergas eller som følge af plads-

problemer.  

Renseanlæg kan komme i betragtning, f.eks. hvis udledningen af N bliver så be-

grænsende til f.eks. Køge Bugt og Roskilde Fjord, at kommende byudvikling må 

kloakeres til andre renseanlæg end de umiddelbart naturlige.  

Her vil RLA og RH være oplagte som regionale renseanlæg for spildevand. En 

samlet belastning af BIOFOS´s renseanlæg med spildevand fra andre rensean-

læg eller oplande, vurderes at kunne komme op på 0,2 – 0,7 mio. PE.  

3.1.3 Decentral rensning på virksomheder 

Decentral rensning af spildevand på virksomheder sker i dag i nogen tilfælde, ty-

pisk hvor spildevandet er så forurenet, at virksomhederne på grund af særbi-

dragsreglerne, vælger at rense spildevandet til et niveau, der svarer til sanitært 

spildevand. 

Decentral rensning af spildevandet kan også være begrundet i, at spildevandet 

indeholder skadelige stoffer i forhold til rensningen eller i forhold til arbejdsmil-

jøet. Her kan der være tale om procesinhiberende stoffer, bakterier og rester af 

medicin fra sygehuse og plejehjem. 

At der på sigt skulle etableres decentrale renseanlæg for sanitært spildevand, 

ville være en udvikling der ville gå stik imod den landsdækkende tendens, at 
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spildevand ud fra økonomiske og tekniske hensyn skal renses på store enheder 

og at små enheder skal nedlægges. 

Decentral rensning af spildevand eller delstrømme af spildevand, forventes der-

for kun at ske på virksomheder med særlige spildevandsforhold. Tendensen med 

lokal rensning for særlige stoffer vil med sikkerhed øges, men kun for produkti-

onsspildevand. 

Langt de fleste virksomheder i oplandene til RL, RA og RD producerer alene sani-

tært spildevand, f.eks. kontorer, forretninger, undervisning og trafikknudepunk-

ter. 

Ud af de 100 største virksomheder i Region Hovedstaden målt på omsætning, er 

der kun ca. 10 virksomheder, overvejende medicinal, som afleder spildevand 

som kunne være relevant at lade undergå en decentral rensning. Man skal i den 

forbindelse erindre, at virksomhederne ofte er underlagt krav om anvendelse af 

BAT, hvilket i sig selv reducerer spildevandsmængderne, og særligt de proble-

matiske stoffer i spildevandet. 

Det skønnes at decentral rensning i fremtiden for særligt skadelige stoffer eller 

stoffer i meget høje koncentrationer, kan have et omfang svarende til ækviva-

lent 200-300.000 PE som renseanlæggene dermed ikke belastes med. 

3.2 Opsummering – stofbelastning 
Opsummerende fra afsnit 3.1.1 – 3.1.3 kan man opstille en prognose for udvik-

lingen i belastningen efter 2075 (tal i parentes udtrykker de afledte behov for 

yderligere areal). 

Øget befolkningsudvikling:     0,5 – 1,5 mio. PE    (7,5-22,5 ha) 

Renseanlæg der tilsluttes:     0,2 – 0,7 mio. PE    (0,3 - 1,2 ha) 

Decentral rensning:     - 0,2 – 0,3 mio. PE    (-0,3- 0,5 ha) 

 I alt         0,5 – 1,9 mio. PE (7,5-22 ha) 

Stigningen kan indtræde gradvist allerede før renseanlæggene er udbygget i 

2045, f.eks. hvis et eller flere af de tilslutningspotentielle renseanlæg ønsker til-

slutning i 2020´erne eller hvis befolkningsudviklingen sker hurtigere end forud-

sat i fremskrivningen frem til 2075. 

3.3 Hydraulisk belastning 

3.3.1 Øget tilstrømning under regn 

I ref. /1/ er opgjort de fremtidige maksimale tilløbsmængder i 2075. 
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Mængderne der er opgjort i 2075, er under forudsætning af at forsyningerne 

fastholder tilledningen til renseanlæggene under regn og at denne kun øges som 

følge af den stigende stofmæssige belastning. 

Man kan imidlertid godt komme i en situation, hvor udviklingen i nedbøren bety-

der, at de maksimale tilløbsmængder ønskes øget, fordi det vil være den billig-

ste, og måske eneste teknisk mulige, løsning på en stigning i regnintensiteten. 

Den yderligere fremskrevne Q-max svarer til 1 l/s/ha(red) fra oplandet. RA vil 

ikke opleve en stigning, fordi oplandet til RA er overvejende separatkloakeret. 

Anlæg Q-max (tilløb) Q-max (tilløb) 
 

m³/time m³/time 

 
Tilløb i 2075 

Yderligere 

fremskrevet 

RL 47.000 57.000 

RA 21.800 21.800 

RD 29.500 36.500 

 

Stigninger i timevandmængden i størrelsesordenen 15-20.000 m³/t, udløser 

flere tanke på renseanlæggene som igen kræver mere areal, skønsmæssigt 1-2 

ha. 

3.3.2 Øget tilstrømning i tørvejr 

I ref. /1/ er opgjort de fremtidige maksimale tilløbsmængder i 2075. 

Øget tilstrømning i tørvejr kan opstå hvis grundvandsstanden stiger som følge af 

øget nedbør eller stigende havvandsstand. Øget tilstrømning i tørvejr vil være 

konstant og også udløse behov for øget tankvolumen. 

Hvis indsivningen stiger 50% i forhold til i dag, hvilket ikke er utænkeligt hvis 

grundvandsstanden som følge af stigende nedbør og havvandsstigning stiger 

med 0,5 meter, vil den årlige yderligere belastning af renseanlæggene udgøre 5 

mio. m³/år. Stigningen vil udløse behov for mere tankkapacitet i størrelsesorde-

nen 0,5-1,0 ha. 

  



 

 

     
 14  FØLSOMHEDSANALYSE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A206164-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Sendt til BIOFOS endelige rapporter/Følsomhedsanalyse 16 november 2020.docx 

Anlæg Indsivning 
  

m³/d 
 

 
Tilløb i 2075 

Yderligere 

fremskrevet 

RL 10.700 16.000 

RA 6.500 10.000 

RD 4.400 6.600 

3.4 Yderligere skærpede udlederkrav 
Yderligere skærpede udlederkrav kan omfatte udlederkrav på 1-2 mg N/l og 0,5 

mg P/l. Sådanne krav er ikke på nuværende tidspunkt aktuelle, men det kan 

ikke udelukkes, at krav til fjernelse af N og P på sigt bliver skærpet væsentligt. 

Yderligere skærpede krav til fjernelse af N og P ved ovennævnte udlederkrav vil 

kræve udbygning på renseanlæggene på ca. 6 ha. 
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4 Opsummering øget belastning og 
skærpede udlederkrav 

Ved en øget stofmæssig og hydraulisk belastning, kan arealbehovet i yderste 

fald nå op på 25 ha. 

Ved yderligere skærpede udlederkrav for N og P kan arealbehovet komme op på 

6 ha. 

Tallene er absolut maksimeret, men evt. øget belastning og skærpede udleder-

krav vil medføre øget arealbehov. 

4.1 Konsekvenser for renseanlæggene 
Nedenfor er angivet de ekstra arealbehov for den enkelte renseanlæg i de fem 

scenarier, fordelt på yderligere skærpede udlederkrav, 20% belastningsudvikling 

og 40% belastningsudvikling. 

 

Farverne i tabellen har følgende betydning: 

Grønt: Plads er til rådighed på ”matriklen” efter udbygningen i 2045 

 

Rødt: Plads er ikke til rådighed på ”matriklen” og kan ikke under nogen  

   omstændigheder fremskaffes.  

 

Gråt: Underskud af areal til 2045 udbygningen og som ikke haves på  

   ”matriklen” og som umiddelbart vurderes at kan være forbundet med  

   udfordringer at skaffe. De med gråt markerede arealer er derfor at  

   betragte som potentielt kritiske i forhold til 2045-udbygningen. 

Scenarie

20%                 
udvikling i 

belastningen

40%    
udvikling i 

belastningen

RL *) 5,3 6,5 1,3 3,4 4,3 8,6
RA **) 3,7 - 6,6 9,7 3,1 - 6,0 1,7 3,5
RD **) 2,0 - 2,8 0 (2,0 - 2,8) 1,5 3,0

RLP *) 15,9 0 (15,9) 4,3 8,6
RA **) 3,7 - 6,6 9,7 3,1 - 6,0 1,7 3,5
RD **) 2,0 - 2,8 0 (2,0 - 2,8) 1,5 3,0

RLA *) 26,7 9,7 (17) 6,1 12,1
RD **) 2,0 - 2,8 0 (2,0 - 2,8) 1,5 3,0

RH *) 28,2 0 (28,2) 7,6 15,1

RP *) 28,2 0 (28,2) 7,6 15,1

*)          Forudsat som etableret ved kompakt teknologi
**)        Intervallet udtrykker at der både kan anvendes kompakt teknologi og traditionel teknologi
***)      Tal i parentes udtrykker areal der skal skaffes til udbygningen i 2045
****)    Areal der skal anvendes til yderligere skærpede krav og øget belastning

6,0

Yderligere arealbehov efter udbygning i 
2045 (ha) ****)

Yderligere 
skærpede 

udlederkrav

1,4
1,2

3,4

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

Scenarie 4

Scenarie 5

1,4
1,2

4,8
1,2

6,0

Areal til 
rådighed til 
udbygning 

2045

Arealbehov 
ved  2045 
udbygning

Arealforhold 
efter 

udbygning 
2045 ***)
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Gult: Plads er ikke til rådighed på ”matriklen” men kan fremskaffes 

   ved tiltag der er specifikt beskrevet som kommentar i tabellen. De med 

   gult markerede arealer kan rumme udfordringer at skaffe. 

 

Blåt: Plads forudsættes at være til rådighed på kommende ”nye lokaliteter”  

   hvor der etableres nye renseanlæg, idet det forudsættes, at man kan  

   erhverve tilstrækkeligt areal 

Særligt bemærkes, at hvis RA udbygges ved kompakt teknologi i 2045, vil der 

på matriklen være plads nok til at honorere yderligere skærpede udlederkrav og 

en stigning i belastningen på 60%. Dermed bliver det gult markerede felt under 

”40% udvikling i belastningen” grønt i stedet for gult. 

Tallene er nedenfor illustreret som et søjlediagram. Tallene i ovenstående tabel 

er ikke helt genkendelige på figuren, fordi der er rundet af til hele ha. 

Figuren er opbygget i to halvdele. Den højre halvdel udtrykker pladsbehovene 

frem til 2045 (bemærk her de grå arealer) og den venstre halvdel udtrykker 

yderligere pladsbehov hvis belastningen stiger 20% frem til 2145 og der indføres 

yderligere skærpet rensning (bemærk her det røde areal). De skraverede behov 

udtrykker en yderligere 40% stigning i belastningen ud over de 20%. 

Bemærk desuden, hvor meget plads efter 2045 der kan komme på tale at skaffe 

i forhold til de arealer der skal skaffes op til 2045, blot ved indførelse af yderli-

gere skærpede krav og en belastningsudvikling på blot 20%. 

Det må anbefales, at de evt. fremtidige behov for plads efter 2045 får en tungt-

vejende rolle, når scenarierne sammenlignes mod hinanden. 
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Scenarie 1 

Som det fremgår, er RL definitivt udelukket som lokation for rensning af for-

øgede spildevandsmængder udover en stigning på 6-7% efter 2075 eller til 

rensning for yderligere skærpede udlederkrav. RA kan udbygges i 2045, men af-

hængig af udviklingen i belastningen og evt. yderligere skærpede udlederkrav, 

skal der skaffes yderligere ca. 6 ha. For RD er der til udbygningen i 2045 ikke 

areal nok og udbygning af RD kræver yderligere indlejning af areal og dette gæl-

der selvsagt også ved øget belastning efter 2075 og evt. yderligere skærpede 

udlederkrav. 

Scenarie 2 

Forudsat at RLP tildeles tilstrækkeligt areal på op til 16-48 ha vil RLP ikke kom-

mer i arealbegrænsning. For RA og RD gælder det samme som for scenarie 1. 

Scenarie 3 

For RLA gælder at man er i arealunderskud på 17-26 ha til udbygningen i 2045. 

Skal der være plads til evt. øget belastning og til honorering af evt. yderligere 

skærpede udlederkrav, skal der skaffes yderligere 0-25 ha. De manglende 

-28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

RL

RA

RD

RLP

RA

RD

RLA

RD

S
c
e
n

a
r
ie

 4

RH

S
c
e
n

a
r
ie

 5

RP

20 % og 
skærpet 
rensning

20 % og 
skærpet 
rensning

20 % og 
skærpet 
rensning

Hvis RD udbygges med traditionel teknologi, skal der anvendes 3 ha. Hvis RD 
udbygges med kompakt teknologi, skal der anvendes 2 ha. Disse ha kan kun 

skaffes ved at øge indlejningen af areal

Hvis RLP etableres ved kompakt 
teknologi, skal der anvendes 16 ha.

Pladsforhold til udbygning til yderligere belastning og yderligere skærpede udlederkravPladsforhold til udbygning i 2045

Ha

RL skal udbygges med kompakt teknologi af hensyn til pladsforholdene.   
Der vil da være 1,5 ha tilbage

Hvis RA udbygges med traditrionel teknologi, skal anvendes ca. 7 ha. 
Hvis RA udbygges med kompakt teknologi, skal der anvedes 4 ha. 

Der vil da være ca. 3-7 ha tilbage
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Plads til 
rådighed på 
"matriklen"

Plads til rådighed på 
"matriklen"

RL kan ikke udbygges på grund af 
pladsforholdene. Det vil kræve 9-18 ha og 

der er kun ca. 1,5 ha til rådighed

Udbygning af RLP vil kræve 10-18 ha.

20 % og 
skærpet 
rensning

20 % og 
skærpet 
rensning

20 % og 
skærpet 
rensning

Udbygning af RD vil kræve 3-6 ha. Disse 3-6 ha kan kun skaffes ved at øge 
indlejningen

Udbygning af RA vil kræve 3-7 ha

Hvis RA udbygges med traditrionel teknologi, skal anvendes ca. 7 ha. 
Hvis RA udbygges med kompakt teknologi, skal der anvedes 4 ha. 

Der vil da være ca. 3-7 ha tilbage
Udbygning af RA vil kræve 3-7 ha

Hvis RLA udbygges med kompakt 
teknologi, skal der anvendes 17 ha. 

Disse kan kun skaffes ved 
inddæmning eller brug af arealer 

nord og nordøst for RLA

Udbygning af RD vil kræve 3-6 ha. Disse 3-6 ha kan kun skaffes ved at øge 
indlejningen

Plads til rådighed på 
"matriklen"

Hvis RD udbygges med traditionel teknologi, skal der anvendes 3 ha. Hvis RD 
udbygges med kompakt teknologi, skal der anvendes 2 ha. Disse ha kan kun 

skaffes ved at øge indlejningen af areal

20 % og 
skærpet 
rensning
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Udbygning af RLA 
vil kræve 13-25 ha.

Hvis RD udbygges med traditionel teknologi, skal der anvendes 3 ha. Hvis RD 
udbygges med kompakt teknologi, skal der anvendes 2 ha. Disse ha kan kun 

skaffes ved at øge indlejningen af areal

Udbygning af RD vil kræve 3-6 ha. Disse 3-6 ha kan kun skaffes ved at øge 
indlejningen

20 % og 
skærpet 
rensning

Hvis RP og RH etableres med kompakt teknologi skal der anvendes 28 ha. Arealet forventes 
tilvejebragt ved køb af areal

Udbygning af RP og RHvil kræve 16-31 ha. Arealet forventes tilvejebragt ved køb af areal.

20 % og 
skærpet 
rensning

20 % og 
skærpet 
rensning
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arealer kan kun skaffes ved at udvide væsentligt ud i havet eller inddrage store 

landarealer mod nord og nordøst som i dag anvendes til andre formål. For RD 

gælder samme som for scenarie 1 og 2. 

Scenarie 4 

For RH vil det være muligt at udbygge i 2045 og honorere en yderligere udvik-

ling i belastningen samt yderligere skærpede udlederkrav på ca. 60 ha ved kom-

pakt teknologi. 

Scenarie 5 

For RP vil det være muligt at udbygge i 2045 og honorere en yderligere udvik-

ling i belastningen samt yderligere skærpede udlederkrav på ca. 60 ha ved kom-

pakt teknologi. 

 

 

 

 

 


