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1 Indledning 
Dette dokument udgør en delrapport af Sweco’s samlede analyse, som omhandler en fortsat 

placering af Renseanlæg Lynetten (RL) på Refshaleøen frem til år 2075. Dokumentet indeholder 

en økonomisk analyse for en fremtidig renseanlæg i 2 udgaver frem mod 2075: en udbygning 

baseret på hhv. konventionel aktiv slam teknologi (CAS – Conventional Activated Sludge) hhv. 

MBR-teknologien (Membrane BioReactor). Formålet er at give BIOFOS et bud på den forventede 

økonomi, der er forbundet med udbygningerne. 

Den økonomiske beregning er baseret på Finansministeriets anbefalinger ved sammenligning af 
forskellige samfundsmæssige anlægs- og investeringsprojekter.  
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2 Forudsætninger 
Den økonomiske analyse for de to alternativer er baseret på en række forudsætninger som 

gennemgås i det følgende. Analysen er baseret på de forarbejder, der er gennemført i de andre 

delrapporter.  

I forhold til den af COWI estimerede økonomi, der var baseret på overordnede nøgletal ved 

forskellige dimensioner, kr./PE mv., så er denne analyse baseret på mere specifikke vurderinger af 

de konkrete forhold på RL. De aktuelle forhold er vurderet på baggrund af oplysninger fra BIOFOS i 

forhold til eksisterende anlægsopbygning, der fremgår af tegninger og rapporter stillet til rådighed 

for opgavens løsning, men også besigtigelse og interview på anlægget. 

Priserne tager som udgangspunkt afsæt i aktuelle prisniveauer (januar 2022) og er ekskl. moms.   

Det er væsentligt at slå fast, at økonomiske overslag på dette meget tidlige tidspunkt er behæftet 

med betydelige usikkerheder, da der er mange informationer, der ikke er indsamlet og bearbejdet, 

afgrænsninger, projektering og afklaringer, der ikke er gennemført. Ikke desto mindre er det 

Sweco’s opfattelse at den relative økonomi er repræsentativ for de reelle forskelle. 

2.1 Udbygningsstrategi 

Der er beregnet anlægsoverslag for udbygning af RL i henhold til delrapport for procesanalyse og 

delrapport for teknologi som følger: 

 

• Udvikling i belastning af RL som beskrevet i procesanalysen fra 880.000 i 2019 til 

1.374.000 i 2075, jf. Figur 2 i delrapport for procesanalysen. 

• Udledningskrav som beskrevet i delrapporten vedrørende kvalitetssikring af COWIs 

analyse. 

• Udbygning af et traditionel anlæg, CAS, baseret på sammen teknologi som i dag. 

Udbygningen sker på en gang i 2030, jf. Figur 22 i delrapport for procesanalysen. 

• Udbygning med MBR teknologi på dele af spildevandsrensningen. Udbygningen sker i 4 

etaper i 2030, 2043, 2053 og 2064, jf. Figur 22 i delrapport for procesanalysen.  

 

Disse to forskellige løsninger viser vidt forskellige perspektiver for RL både teknologisk og 

økonomisk, og giver derfor BIOFOS et overblik over de forventende konsekvenser ved forskellige 

strategier.  

Der er ikke medtaget økonomi til tertiær behandling i denne analyse. Det skyldes at kravene til evt. 

tertiær behandling ikke er definerede. 

 

For at trykprøve overslagene for anlægsinvesteringer og driftsudgifter er der for begge teknologiske 

løsninger foretaget en følsomhedsanalyse på en reduktion på 20% af belastningen i 2075 

(~1.100.000 PE) og en 20% forøgelse i 2075 (~1.650.000 PE). 

 

2.2 Økonomisk model 

Den økonomiske analyse tager udgangspunkt i Finansministeriets metode for 

konsekvensvurdering af samfundsøkonomien ved forskellige alternativer, her en udbygning som 

CAS hhv. MBR. Finansministeriets metode er relevant, når der skal sammenlignes mellem to 

ligeværdige samfundsøkonomiske investeringer. I dette tilfælde, hvor indtægtsgrundlaget for begge 

bør være udgiftsdækkende efter hvile-i-sig-selv princippet, er der ikke foretaget 

indtægtsberegninger.  
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Der er i denne analyse alene fokus på den udgiftsøkonomiske del, der er knyttet direkte til 

udbygning med de 2 forskellige teknologier for at kunne imødese den forventede udvikling i 

belastning på anlægget, og ikke de afledte effekter f.eks. CO2, miljøbelastning, udgifter som følge 

af nye miljøkrav i fremtiden mv. Det skyldes, at der skal gennemføres et større udredningsarbejde 

for at definere disse effekter på helt konkrete løsninger. Disse bør gennemføres i en senere fase 

på et mere detaljeret grundlag, så de løsninger som BIOFOS træffer ved de endelige valg baseres 

på løsningernes samlede kvalitet. I denne opgave beskrives de øvrige effekter kvalitativt i, dels i 

procesanalysen, dels i den sammenfattende rapport.  

 

Med udgangspunkt i 2022, som basis år er der udført analyser for en driftsperiode frem til 2075 (53 

år) til det tidspunkt, hvor Lynetteholmen efter de fremlagte planer skal være fuldt udbygget. 

 

Der er udført beregninger af følgende deludgifter pr. år frem mod 2075: 

 

• Anlægsinvesteringer, opdelt på: 

o Reinvesteringer i eksisterende anlæg for bevarelse af eksisterende funktioner. 

o Nyinvesteringer i nye anlæg som følge af øget belastninger (CAS hhv. MBR)  

o Reinvesteringer indenfor planperioden på de foretagne nyinvesteringer  

• Driftsudgifter for eksisterende og nye anlæg, opdelt på: 

o Lønudgifter forudsættes holdt på et konstant niveau over årene, dvs. 

administration, løn til teknisk drift og vedligehold. 

o Variable drifts- og vedligeholdelsesudgifter, der er afhængige af den aktuelle 

belastning og af den aktuelle anlægskonfiguration. 

 

Alle aktiver på RL – eksisterende som fremtidige nye – efterlever de i vandbranchen anvendte 

POLKA-levetider. 

I analysen er der regnet på de enkelte års investeringer og driftsudgifter, baseret på 

prognosticerede belastninger målt i antal PE. Ligeledes er der forudsat reinvesteret i bestående 

anlæg ved enden af det enkelte assets levetid, jf. POLKA, uanset at en del anlæg forventeligt kan 

leve længere under de rette driftsbetingelser og vedligehold, og enkelte assets formodentlig have 

en kortere levetid, baseret på en kombination af overbelastning i perioder og/eller fremkomst af nye 

og bedre teknologier. 

På denne måde er der etableret tidsprofiler for re- og nyinvesteringer, samt fast og variable 

driftsudgifter for de forskellige teknologier og følsomheder med +/-20% PE-belastning i forhold til 

basis-scenariet. 

For alle scenarier og teknologier er investeringerne opgjort efter følgende: 

• Eksisterende anlæg 

o Reinvesteringer i eksisterende anlæg 

• Nye investeringer - fælles for begge teknologier (CAS og MBR) 

o Anlægsinvesteringer 

o Reinvesteringer 

• CAS hhv. MBR specifikke investeringer 

o Anlægsinvesteringer 

o Reinvesteringer 
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For alle scenarier og teknologier er drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne opgjort efter 

følgende: 

• Drift og vedligehold 

o Drift - Løn 

o Drift - Variable 

o Drift - ekstra bidrag fra CAS/MBR-løsning 

 

På alle re- og ny investeringer såvel som faste og variable driftsudgifter er der beregnet 

nutidsværdier. Nutidsværdianalysen vil normalt inddrage både de forventede indtægter og 

omkostninger over planperioden for et givet tiltag, typisk en investering i nye anlæg, udbygning af 

bestående anlæg til at modsvare kommende forventninger til ydelse og ændret regulering. I den 

aktuelle analyse er det fravalgt at se på de fremtidige indtægter, da de alt andet lige, skal 

balancere med summen af udgifter i perioden (re- og nyinvesteringer samt drifts- og 

vedligeholdelsesudgifter), ligesom fremtidige reguleringer i vandsektoren ikke er inddraget i 

hverken den tekniske eller den økonomiske analyse. Der ses derfor alene på udgiftssiden. 

Ved en nutidsværdiberegning tages alle fremtidige omkostninger i relation til en 

udbygning/investering og disse tilbagediskonteres til basisåret. Når man gør dette for forskellige 

mulige teknologier og udbygningstakter får man en tilbagediskonteret pris på sin investering, en 

pris der kan sammenlignes på tværs af teknologier og investeringstakter. 

Nutidsværdien er et udtryk for hvor mange penge der i princippet skal allokeres i dag for at 

BIOFOS skal være i stand til at investere i en given teknologi eller udbygningstakt.  

Den rentesats, der er diskonteret med i nutidsværdiberegningen, er fastsat i henhold til 

Finansministeriets ”Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, 2017” samt 

Finansministeriets ”Dokumentationsnotat – den samfundsøkonomiske diskonteringsrente, 7 januar 

2021” 

Den samfundsøkonomiske rente opgøres heri til at være: 

Tabel 1: Den Samfundsøkonomiske diskonteringsrente 

 0 - 35 år 36 - 70 år >70 år 

Real diskonteringsrente 3,5% 2,5% 1,5% 

Risikofri realrente 2% 1,75% 1,5% 

Risikopræmie (ikke-

diversificerbar risiko) 

1,5% 0,75% 0% 

Real statsobligationsrente 

(2025-fremskrivn.) 

0,5% 2% 2% 

Bemærkning: Den faldende profil for den samfundsøkonomiske diskonteringsrente anvendes på den måde, eksempelvis for 

et projekt der løber over 75 år, at den del af projektets omkostninger og gevinster, der realiseres i løbet af de første 35 år, 

diskonteres med en rente på 3,5 procent pr. år, mens gevinster og omkostninger, der ligger mellem år 36 og år 70 

diskonteres med en rente på 2,5 pct., og for år 71-75 anvendes 1,5 pct.. 

Kilde: Finansministeriets ”Dokumentationsnotat – den samfundsøkonomiske diskonteringsrente, 7 januar 2021” 
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3 Anlægsinvestering 
De estimerede anlægsinvesteringer er opdelt i hhv. reinvesteringer og nyinvesteringer i anlæg for 

at sikre et samlet økonomisk overblik for BIOFOS. Sweco derfor har valgt at medtage de 

reinvesteringer som BIOFOS forventes at foretage over hele planperioden for at holde det 

nuværende anlæg i drift. Disse udgifter er ens i begge udbygningsscenarierne.  

Ved anlægsinvesteringer med lang tidshorisont og en uklar aktuel tilstand af eksisterende 

konstruktioner, så vil overslagene være behæftet med betydelige usikkerheder. BIOFOS vil skulle 

gennemføre en række mere detaljerede og præcise analyser for at kunne træffe endelige 

beslutninger om udførelse af anlæggene. Men da anlæggene er ensartet bearbejdet i denne 

sammenhæng, så vil de relative omkostninger kunne sammenlignes. 

En stor del af værdierne på RL ligger i betonkonstruktionerne på RL. BIOFOS har fokus på denne 

værdi i forbindelse med den løbende drift og vedligeholdelse, men det anbefales at BIOFOS dyrker 

denne del yderligere med en struktureret, systematisk indsamling og kontrol af anlæggene som 

f.eks. standarden fra Vejdirektoratet, der gennem generaleftersyn hhv. specialeftersyn skaber et 

godt overblik over konstruktionernes tilstand, udbedringsbehov og for renoveringsplanlægning. 

Dette vil desuden være et godt udgangspunkt for den fremtidige implementering af Asset 

Management.  

Det er så vidt muligt søgt at undgå at udgifter medtages to gange, men det kan forekomme mellem 

de oplyste kommende investeringer og Swecos beregnede investeringer. Ligeledes er der heller 

ikke beregnet reinvesteringer for de oplyste kommende investeringer.  

Alle tal og data, som er benyttet til at estimere udgifter er baseret på fremsendte rapporter og 

oplysninger fra BIOFOS, Swecos konstruktionsberegninger, konsulent beregninger og indhentede 

overslag fra leverandører. 

Der er generelt tillagt 20 % til administration (planlægning, projektering, styring, mv) og 30 % til 

usikkerhed/uforudsete udgifter, så der er tale om forventede samlede udgifter for BIOFOS 

(TOTEX). 

Det samlede billede af investeringer for de 2 teknologiske løsninger, ser ud som vist i Figur 1, 

hvoraf det fremgår, at CAS-investeringen er marginalt større end MBR-investeringen. 
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Figur 1: Opdeling af investeringer i CAS og MBR teknologiske løsninger med let overdækning. Tallene er ikke i 

tilbagediskonteret. 

Tabel 2 specificerer prisen, anlægs- og reinvesteringsomkostninger, for udvalgte anlægsdele over 

hele planperioden. Såfremt der alternativt etableres en tung overdækning, hvor arealet over 

tankene frigøres til f.eks. park, boldbaner mv. så øges anlægsprisen med ca. 1,1 mia. kr. fra 0,35 

mia. til 1,41 mia. kr. Hertil kommer øgede reinvesteringsomkostninger. 

Tabel 2: Overblik over udvalgte anlægsdele med anlægspris og reinvesteringsomkostninger over hele planperioden. Tallene 

er ikke tilbagediskonteret. 

Anlægsdel Pris (mio. DKK) Anlægsperiode (år) 

Nyt ristebygværk 355 2028-2030 

Nyt sand- og fedtfang 121 2028-2030 

Primærtank 333 2028-2030 

Ovn + røggas 1.260 2025-2027 

Rådnetank 46 2057-2059 

Let overdækning af eksisterende 

anlæg 

978 2033-2035 

U1 450 2025-2027 
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3.1 Reinvestering 

3.1.1 Eksisterende anlæg 

For at give et estimat på kommende reinvesteringer er det nuværende RL blevet opdelt i forskellige 

anlægsdele: 

• indløb (ristebygværk samt sand- og fedtfang),  

• primærtanke,  

• BIO-P tanke,  

• mellempumpestation,  

• N/DN-tanke,  

• blæserbygværk1,  

• efterklaringstanke,  

• udløbspumpestation,  

• slambygning  

• rådnetanke.  

 

Hvert afsnit er underopdelt i konstruktioner, mekanik/el og SRO med hver deres estimerede levetid 

på henholdsvis 60, 20 og 10 år2. Reinvesteringen udgør efter endt levetid en procentsats af 

nyanlægsprisen. Den er for mekanik/el og SRO sat til 100%, da det forventes at disse er udtjente 

ved levetids ophør. 

For konstruktioner vurderes, at der efter 60 år generelt skal reinvesteres ca. 60% af anlægsprisen 

for et nyanlæg. Dette begrundes med, at der ved udløb af den estimerede levetid ikke 

nødvendigvis skal anlægges helt nye konstruktioner efter 60 år, men at de eksisterende 

konstruktioner blot kan renoveres. For særligt udsatte konstruktionsdele (indløbsdel og 

primærtanke) er der foretaget en justering af procentsatsen for at tage højde for at disse 

anlægsdele udsættes for et mere belastet miljø med større slitage og nedbrydning til følge. 

Reinvesteringerne falder i året ved udløb af levetiden for mekanik/el og SRO, mens der for 

konstruktioner sker en fordeling over typisk 3 år op til udløb af levetiden. 

Nyanlægsprisen er baseret på erfaringspriser for tilsvarende anlæg, jf. Tabel 1.  

  

 
1 Blæserbygværket bygges i forbindelse med med BIOFOS’s gældende udbygningsplan og medtages under 

reinvesteringer, da det figurer i begge scenarier 
2 Disse tal er taget fra pris og levetidskataloget (POLKA) for spildevandsforsyning 



 

 

 

Dokument reference: p:\we\30.0072.40_lynetten_ra_fremtidig_placer\04_output\02_rapport\fase 2\samlet\delrapport 

økonomi_vers_1.docx  8/25 

 

Tabel 1: Enhedspriser pr. anlægsdel (samlet pris for konstruktion og mekanik)  

Anlægsdel 

 

Enhed  Enhedspris 
(B+M) 

[kr. pr. enhed] 

Indløbsdel m3/h 8.000 

Primærtanke m3 4.000 

Bio-P tanke m3 3.500 

Mellempumpestation m3/h 2.500 

N/DN tanke m3 4.000 

Blæserbygværk PE 80 

Udløbspumpestation m3/h 3.800 

Efterklaringstanke m3 3.500 

Rådnetanke m3 4.000 

Slambygning PE 380 
 

Elarbejder er baseret på erfaringer vurderet til ca. 10-30% af udgiften til de mekaniske dele 

afhængig af anlægsdel. 

I perioden 2022-2075 vurderes det, at BIOFOS kan forvente reinvesteringer i eksisterende anlæg 

for ca. 3 mia. kr. i tilbagediskonterede priser.  

3.1.2 Nyanskaffelser 

Til reinvesteringer tilføres også de nyanskaffelser, som Sweco har vurderet er nødvendige i 

perioden for at RL kan udføre sin primæropgave, men som ikke er relateret til nyanlæg i form af 

CAS eller MBR.  

Til disse nyanskaffelser hører en ny primærdel for det nordlige tilløb, bestående af et nyt 

ristebygværk, sand- og fedtfang samt primærtanke med tilhørende ledninger. Herved aflastes 

eksisterende primærdel, der i praksis er kapacitetsmæssigt presset i dag, med ca. 25% af den 

samlede belastning.  

Dertil kommer overdækning af eksisterende anlæg (alle åbne tanke) for at mindske lugtgener i 

forhold til fremtidige boligbyggeri på Lynetteholm og Refshaleøen. Der er ligeledes medregnet 

udgifter til støjreducerende foranstaltninger, som kan forventes at blive aktuelle i forbindelse med 

Lynetteholmen. En alternativ tung overdækning, der rummer muligheder for anden arealudnyttelse 

af selve overdækningsarealet (boldbaner, park, mv.) skønnes at have anlægsomkostninger, der ca. 

er 4 gange større end den medtagne lette overdækning (en merinvestering på1,1 mia. kr.)  

Slambehandlingen skal udbygges med en ekstra rådnetank på 6.000 m3, nye dekantere, ny ovn og 

udbygning af røggasrensning for at reducere flaskehalse. Sweco skønner, at de af COWI 

vurderede priser for ny ovn samt røggasrensning til en samlet pris på 350 mio. i 

tilbagediskonterede priser er passende. Sweco er bekendt med, at der kan være udfordringer med 

selve placeringen af en ny røggasrensning, men det vurderes at kunne løses i en senere fase.   

Da fremtidige forventninger til afsættelse af biogas ikke er kendt, har Sweco ikke beregnet 

investeringer for en udvidelse af biogaslageret.  
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Samlet set estimeres det, at der er anlægs- samt reinvesteringer for nyanskaffelser (ovn, 

røggasrens, forafvandere, rådnetanke og primærdel) på ca. 2,1 mia. kr. i tilbagediskonterede 

priser. 

3.1.3 Reinvesteringer planlagt af BIOFOS 

BIOFOS har planlagte investeringer for samlet 800 mio. kr. (tilbagediskonteret) over de kommende 

fem år, som er medtaget under reinvesteringer. Investeringerne er primært afledte projekter i 

forhold til Lynetteholm (ny U1, omlægning af 30 kV kabel) og forbedringer og renoveringer 

(bundbeluftning mv.) af eksisterende anlæg. 

3.2 Nyanlæg (CAS- og MBR-udbygning) 

Der er udarbejdet specifikke anlægsoverslag på hovedmængder for udbygningen i de 2 scenarier. I 

de to scenarier for nyanlæg vurderes de investeringer, som er nødvendige for at integrere og 

idriftsætte de valgte teknologier på RL.  

Der er beregnet udgifter til hovedmængder på byggeplads, jordarbejder (inkl. 

grundvandshåndtering og spunsning), ledningsanlæg, konstruktioner og øvrige anlægsdele. Der er 

som beskrevet tillagt 20% til administration og 30% til usikkerhed/uforudsete udgifter. 

Fordelingen af anlægsomkostninger mellem konstruktioner, mekanik/el og SRO for nyanlæg, og 

nyanskaffelser er opgjort i Tabel 3. 

Tabel 3: Oversigt over procentvis fordeling af omkostninger ved etablering af anlæg 

Anlægsdel Konstruktioner Mekanik/el SRO 

CAS/Øvrige 60% 35% 5% 

MBR 55% 40% 5% 

Ristebygværk 50% 45% 5% 

Rådnetank 45% 55% 5% 

 

3.2.1 CAS-udbygning 

For CAS er der beregnet en anlægsudgift forbundet med udvidelse af RLs biologiske kapacitet 

svarende til behovet i 2075 som nævnt i afsnit 2.1. Det er vurderet, at der ved den biologiske 

udbygning ikke er behov for yderlige udbygning af efterklaringskapaciteten. 

Biologien udvides med tre nye proceslinjer, der etableres som én etape i år 2030 i form af en ny 

Blok D, der procesteknisk opbygges tilsvarende de eksisterende blokke, Blok A, B og C, dvs. som 

alternerende ringkanaler med samme længde og bredde. Vanddybden i de nye proceslinjer er valgt 

til 5,81 m, hvilket er dybere end de oprindelige ringkanaler (ca. 4,35 m). Den større vanddybde 

medfører en større forureningskapacitet pr. linje og en bedre energieffektivitet af bundbeluftningen, 

en lavere anlægspris og en bedre arealudnyttelse. Hvorvidt dette er den mest optimale 

økonomiske udformning afhænger i sidste ende af bedømmelseskriterierne ved vægtningen 

mellem anlægspris og driftsudgifter mm. i et eventuelt udbud. Opbygning og placering af en ny 

Blok D er skitseret i Figur 2 og Figur 3. 

Tabel 4 angiver byggeherreoverslag over etablering af CAS-anlæg. 
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Tabel 4: Bygherreoverslag over anlæggelse af CAS-anlæg. Priserne er ikke tilbagediskonteret. 

Beskrivelse Pris (i mio. DKK) 

Arbejdsplads        31,6  

Jordarbejde        40,2  

Ledningsarbejder          1,8  

Spuns        16,0  

Belægningsarbejder        1,4  

Bassin- og bygværksarbejde      187,4  

Mekanik/El      200,2  

SRO        28,6  

Overdækning        55,9  

Midlertidige foranstaltninger          9,0  

Samlet anlægssum      572,1  

Projektering og tilsyn (20% af anlægssum)      114,4  

Uforudsete (30% af anlægssum)      171,6  

Samlet bygherreoverslag      858,1  

 

Konstruktioner tegner sig for 60% af anlægsprisen, hvor mekanik/el og SRO står for henholdsvis 

35% og 5%. Dertil kommer en reinvesteringsudgift til mekanik/el og SRO fordelt ud over hele 

perioden. Totalt set giver det omkostninger for ca. 6,2 mia. kr. (tilbagediskonteret) over 

planperioden 2022-2075, hvilket dækker reinvesteringer i eksisterende anlæg, nyanskaffelser (inkl. 

disses reinvestering), BIOFOS planlagte investeringer samt investering og reinvesteringer i en 

CAS-udvidelse med tre ekstra proceslinjer.  
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Figur 2: Udbygning af RL med CAS i en ny Blok D. 

 

 

Figur 3: Skematisk oversigt over CAS udbygning 
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3.2.2 MBR-udbygning 

Som alternativ til en konventionel udbygning foreslå Sweco, jf. teknologirapporten, at der anvendes 

en kompakt løsning med basis i MBR-teknologien (Membrane BioReactor).  

Der er erfaringer med MBR anlæg mange steder uden for Danmark, og der er anlæg på vej til 

implementering i Sverige, som er i samme størrelse som det MBR-anlæg, som foreslås etableret 

på RL. Erfaringerne i Danmark er beskedne, hvilket også betyder, at der ikke er samme 

priskendskab i Danmark som ved et CAS-anlæg. Derfor er der indhentet et prisoverslag fra 

leverandør (SUEZ) for et MBR-anlæg med den fornødne kapacitet, der kan supplere det 

nuværende CAS-anlæg på RL til fremtidens belastning.  

Et MBR-anlæg, der kan rumme den fulde udbygning frem mod 2075, vil kræve et areal på ca. 

2.200 m2 med en bygning til 12 membranlinjer, hver med 12 kassettemoduler, samt tilhørende 

tilbygning, som kan huse blæsere, recirkuleringspumper, overskudsslampumper, ind- og 

udløbspumper, CIP anlæg etc.  

Følgende nye enheder etableres til den fulde belastning i udløbet af planperioden i 2075: 

• Mellempumpestation til spildevand 

• Finrist på 1 mm 

• Fordelerbygværk til 4 proceslinjer 

• Membranbygværk 

• Returslamledning til fordelerbygværk 

• Overskudsslampumper 

• Ledning til udtag af overskudsslam (fra membranbygning) 

 

Følgende udvidelser foretages i takt med, at der registreres et behov for udvidelse: 

• Membrankassetter 

• Returslampumper 

• Ledninger og tilslutninger til proceslinjer 

 

Strategien for den etapevise udvidelse vurderes at kunne foretages uden behov for tømning af 

proceslinjer, og med et ganske beskedent behov for nedlukning ved omkobling. Udbygningen er 

skitseret i Figur 4 og Figur 5 for første etape, se Figur 15 i bilag 1 for de resterende.  

Membrantankene forsynes med overdækning som aluminiumsplader, og der etableres en 

traverskran for udskiftning af membrankassetterne. Selve membranerne har en garanteret levetid 

på 10 år, hvorefter de i denne beregning udskiftes. Leverandøren forventer en levetid på 

kassetterne på 15 år.  

De øvrige konstruktions-, mekaniske/el- og SRO-dele følger POLKA levetiderne.  

Tabel 5 angiver byggeherreoverslag over etablering af MBR-anlæg. 
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Tabel 5: Bygherreoverslag over anlæggelse af MBR-anlæg. Priserne er ikke tilbagediskonteret. 

Beskrivelse Pris (i mio. DKK) 

Arbejdsplads           15,6  

Jordarbejde              9,8  

Ledningsarbejder           18,4  

Spuns              8,7  

Belægningsarbejder          1,1  

Bassin- og bygværksarbejde           72,6  

Mekanik/El         185,6  

SRO           16,9  

Midlertidige foranstaltninger              9,0  

Samlet anlægssum         337,5  

Projektering og tilsyn (20% af anlægssum)           67,5  

Uforudsete (30% af anlægssum)         101,3  

Samlet bygherreoverslag         506,3  

 

For en løsning med MBR-anlæg vurderes omkostningerne at ligge på ca. 6 mia. kr. 

(tilbagediskonteret) over planperioden 2022-2075. Dette dækker reinvestering i eksisterende 

anlæg, nyanskaffelser inkl. disses reinvestering, BIOFOS planlagte investeringer samt investering 

og reinvesteringer i en MBR-udvidelse. 
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Figur 4: Udbygning af RL med MBR 

 

Figur 5: Skematisk oversigt over MBR-udbygning og første etape med igangsættelse med 2 membranlinier 
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3.3 Følsomhedsanalyse 

Der er foretaget en følsomhedsanalyse for begge scenarier, hvis der i 2075 skulle være ±20% i 

forhold til den forventede belastning på 1.374.000 PE jf. fremskrivningen.  

Der tages udgangspunkt i en initial belastning i 2019 på 880.000 PE, hvorefter der anlægges en 

årlig stigning for at ramme ±20% i 2075. Investeringstidspunktet angives til det år, hvor anlæggets 

stofmæssige reservekapacitet bliver mindre end 10%. Dette bevirker, at der sker en forskydning af 

investeringer og reinvestering i forhold til det oprindelige scenarie. 

 

Følsomhedsanalysen fokuserer kun på de biologiske dele, da det forventes at indløbsflowet ikke 

overstiger 41.500 m3/h og at investeringer foretaget i slambehandlingen medfører en tilstrækkelig 

kapacitet til at kunne klare en ekstra slamproduktion fra en 20% forøgelse i belastning.  

3.3.1 CAS-udbygning 

Hvis belastningen er 20% lavere end den forventede stofbelastning i 2075, vil investeringen i en ny 

Blok D med tre proceslinjer resultere i en relativt stor reservekapacitet, der principielt kan betragtes 

som en fejlinvestering. Hvis belastningen ligger 20% under det forventede vil det medføre et 

mindre kapacitetsbehov og dermed en fejlinvestering på ca. 0,6 mia. kr. (tilbagediskonterede 

priser). 

 

Omvendt forholder det sig, hvis der sker en 20% forøgelse i forhold til den forventede belastning. 

Her vil der være et behov for yderligere 2 proceslinjer, dvs. at der burde have været investeret i 

fem proceslinjer i 2024.  Såfremt udvidelsen foretages i 2024 ville dette medføre en yderligere 

anlægsinvestering på 0,7 mia. kr. (tilbagediskonterede priser).  

Udbygningen med CAS i basis scenarie og i +/-20% følsomhederne er vist for de akkumulerede 

investeringer og sammenholdt med basisscenariet for investering i MBR-teknologien i Figur 6. 

 

Figur 6: Akkumulerede investeringer - Biofos scenarier CAS Base Scenarie og +/-20% følsomheder, samt MBR Base 

Scenarie. Tallene er ikke tilbagediskonteret. 
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3.3.2 MBR-udbygning 

For MBR-anlægget vil en 20% lavere belastning give anledning til en samlet omkostning over 

planperioden på ca. 5,3 mia. kr. (tilbagediskonterede priser). Her kan fleksibiliteten af den 

etapevise udvidelse med flere MBR-kassetter udnyttes til at opnå en økonomisk besparelse.   

For scenariet med 20% højere belastning ville planperiodens omkostning svare til ca. 6,6 mia. kr. 

(tilbagediskonterede priser). Dette ved etablering af 11 ekstra MBR-linjer. Principielt kan 

kapacitetsudvidelsen af MBR linjerne også foretages ved at øge slamkoncentrationen med 20%, 

dvs. fra 8 til 9,6 g MLSS/L, da MBR processen ikke på samme måde som CAS er følsom overfor 

høje slamkoncentrationer. Dette vil reducere beluftningeeffektiviteten (lavere α-faktor), hvilket der 

dog kan kompenseres for ved den forøgelse af beluftningskapacitet og kapacitet af 

returslampumperne, der alligevel skal foregå.  

Risikoen for fejlinvesteringer i MBR-strategien vurderes at være mindre end ved en CAS-

udbygning. I et scenarie med 20% lavere belastning end forventet, ville dette medføre, at færre 

etaper af MBR-anlægget etableres, hvilket medfører væsentligt lavere udgifter, grundet 

besparelser ved membrankassetter såvel som øvrigt udstyr. Dertil kommer, at selve etableringen af 

konstruktionen til MBR-anlægget er væsentlig billigere end ved CAS, hvilket vil give en lavere 

fejlinvestering i forhold til et CAS-scenarie, hvis belastningen er lavere end forventet.    

Såfremt belastningen stiger med 20% mere end forventet er det relativt set nemmere at udbygge 

MBR-anlægget, da det kan ske modulvis.  

Udbygningen med MBR i basis scenarie og i +/-20% følsomhederne er vist for de akkumulerede 

investeringer og sammenholdt med basisscenariet for investering i CAS-teknologien i Figur 7. 

  

Figur 7: Akkumulerede investeringer - Biofos scenarier MBR Base Scenarie og +/-20% følsomheder, samt CAS Base 

Scenarie. Tallene er ikke tilbagediskonteret. 

Figur 7 viser anlægsudgifter inkl. reinvesteringer, over perioden 2022 til 2075 for MBR og CAS i 

basisscenariet samt ±20%. Som det ses, er investeringen i CAS-teknologien mere investeringstung 

end investering i MBR-teknologien 
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Følsomhedsanalyserne viser endvidere, at MBR-teknologien i alle scenarier er markant billigere 

end CAS-teknologien, men også at CAS-teknologien relativt er dyrere ved øgede belastninger end 

MBR-teknologien, Figur 8. 

Dette bunder i det større areal forbrug per PE samt at anlægsomkostningerne til udbygning af CAS 

kommer i større etaper end nødvendigt med MBR-teknologien, samt MBR-teknologiens øgede 

skalerbarhed. 

 

 

Figur 8: Følsomhedsanalyse på anlægsudgifter for CAS og MBR-teknologien for perioden 2022-2075. Følsomheder på 

nutidsværdi - Basis scenarie med 1,4 mio. PE og +/- 20% belastning i PE. Tallene er tilbagediskonteret. 
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4 Driftsudgifter 
Der er ikke indsamlet nye oplysninger om driftsudgifterne af det eksisterende anlæg på RL 

Driftsudgifterne baseres på gennemsnitstal fra COWI’s 5. delrapport ”Økonomiske estimater”. 

Gennemsnitsværdierne bruges med visse forbehold, da det er summerede værdier, der ikke 

udspecificerer udgifter på de enkelte anlægsdele eller del-operationer. Antagelsen fra rapporten er 

umiddelbart, at udgifterne pr. PE er ens på tværs af BIOFOS’ tre anlæg Damhusåen, Avedøre og 

Lynetten. 

Med udgangspunkt i oplysningerne fra COWI’s analyse fås driftsomkostninger som følger: 

 

Tabel 6: Denne tabel viser udgangspunktet for afsnittets beregninger. Tallene er fra COWI’s delrapport 5 ”Økonomiske 

estimater”. Værdien for totale driftsomkostninger på DKK 89,8 mio. om året er udregnet på baggrund af den nuværende 

belastning på 880.000 PE. 

Poster 

Enhedspris 
(kr./PE) Total (mio. kr.) 

Energiforbrug 20 17,6 

Afgifter/skatter 31 27,3 

Drifts- og vedligehold 22 19,4 

Aske, restprodukt 4 3,5 

Løn 25 22 

Sum  89,8 

 

De faste driftsudgifter som løn, antages som uændret over årene, da der hverken er forudsat et 

mindre mandskabsforbrug på sigt, men også at den nuværende bemanding kan klare driften af et 

større anlæg ved optimering af overvågning, anlæg og udstyr.  

De øvrige driftsudgifter (energi, afgifter, aske, drift og vedligeholdelse) anses for variable, der kan 

beregnes så med den ændrede udvikling i belastningsopgørelsen for PE.  

For MBR-anlægget tillægges en yderligere udgift forbundet med driften af anlægget. Denne 

beregnes på baggrund af oplysning fra leverandør med hensyn til flow over membranerne, 

forventet spildevandsmængder per PE i år 2019 og 2075, antagelser om energiforbrug per PE per 

år samt energipris, se Tabel 7. Dette skaleres så i forhold til antallet af membraner i brug. Øvrige 

driftsudgifter, herunder beluftning og omrøring i proceslinjerne, vurderes at være identiske i forhold 

til PE-belastningen i CAS og MBR-scenarierne. 

Tabel 7: Oversigt over antaget parametre 

Parameter Værdi Enhed 

Flow over membran  47 [m3/h/membran] 

Energiforbrug for membraner  0,34 [kWh/m3/år] 

Energipris  2 [DKK/kWh] 

Energiforbrug per PE per åra  23 [kWh/PE/år] 
 

 
a Forbrug ved rensning af spildevand (P. Tychsen) 
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Generelt er dette estimat forbundet med en del usikkerheder, da det er baseret på en række 

antagelser og løber over en lang tidshorisont. Dog er det Swecos vurdering, at estimatet er til den 

konservative side og dermed ikke stiller MBR-teknologien i et mere fordelagtigt lys eller giver et for 

billigt estimat. 

Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne set over tid viser, at CAS-teknologien er billigere over tid end 

MBR-teknologien, men også, at der gennem de første 20-25 år stort set ikke er forskel på 

udgiftsniveauet. Figur 9 angiver hvorledes forskellen begynder at vise sig i takt med at 

belastningerne øges, og afhængigt af om BIOFOS har valgt den investeringstungere CAS-

teknologi eller den billigere MBR-teknologi, begynder omkostningerne til MBR-teknologien at veje 

tungere i takt med den øgede udbygning. 

 

 

 

Figur 9: Akkumulerede drifts- og vedligeholdedsesudgifter - Biofos scenarier CAS & MBR. Tallene er ikke tilbagediskonteret 

 

Fordelingen på totalomkostningerne i faste og variable udgifter er vist i Figur 10. De faste 
omkostninger, lønomkostningerne, er antaget ens for de 2 teknologier, hvorimod de variable 
omkostninger viser en markant forskel, hvilket skyldes den energi, der skal til for at drive 
membranerne i MBR-teknologien, samt løbende udskiftning af membraner. 
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Figur 10: Opdeling af driftsomkostninger på faste og variable udgifter. Tallene er ikke tilbagediskonteret. 

 

Følsomhedsanalyserne viser endvidere, at MBR-teknologien er relativt mere følsom på 

driftsomkostningerne ved en øget belastning end CAS-teknologien, bl.a. begrundet det øgede 

energiforbrug og øget behov for service- og vedligeholdelse herunder CIP-rengøring, hvor der ved 

øget belastning vil være øgede vandmængder, der skal ledes igennem membranerne, se Figur 11. 

 

 

 

Figur 11: Følsomhedsanalyse på basis scenarie og +/-20% scenarier for CAS og MBR-teknologierne. Tallene er 

tilbagediskonteret. 
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5 Økonomisk analyse 
Under den økonomiske analyse er der foretaget en række sammenligninger og analyser af 
tidsforløbet mellem de 2 teknologier, CAS og MBR, og effekten af de definerede 
følsomhedsanalyser på +/- 20% P- belastning. 

Ved at sammenligne investeringsprofilerne for de 2 teknologier, Figur 12, ses det, at 

• De forventede investeringer i de 2 teknologier falder i samme perioder, i takt med at 

belastningen øges og RL’s reservekapacitet reduceres. 

• CAS-investeringerne er højere end MBR-investeringerne i en række udbygnings perioder 

o I perioden 2028-2030, hvor RL skal forberedes for udbygning til en forventet 

belastning på 1,4 mio. PE i 2075, og hvor det økonomiske rationale er, at investere 

relativt mere på en gang og så kunne fortsætte i en årrække med mindre 

investeringer når det er nødvendigt. 

o I 2050 og 2070 hvor der er behov for signifikante reinvesteringer for at 

levetidsforlænge RL. Investeringerne er større i disse år end de tilsvarende ved 

anvendelse af MBR-teknologien. 

o Regnemetoden beror på antagelser vedrørende perioder for reinvesteringer jf. 

POLKA. Dette afspejler ikke nødvendigvis virkeligheden, men forklarer de store 

investeringsudgifter som fremkommer i bl.a. 2040 og 2057 i Figur 12. 

 

 

Figur 12: Investeringsprofil for de 2 teknologier CAS og MBR. Tallene er ikke tilbagediskonteret. 

I Figur 13 er der foretaget en direkte sammenligning mellem de 2 teknologier – CAS og MBR – 

basisscenariet. Sammenligningen er foretaget for såvel de akkumulerede årlige omkostninger (ny- 

og reinvesteringer, samt faste og variable driftsomkostninger), som for de beregnede nutidsværdier 

af såvel investeringer og driftsomkostninger. 

Som det fremgår, så vil MBR-teknologien over tid være marginalt mere omkostningskrævende, 

primært som konsekvens af højere driftsomkostninger, end for CAS-teknologien, der omvendt er 

mere kapitaltung. Men det skal også pointeres, at forskellen i de akkumulerede omkostninger ligger 

på under 3,5% over en 60 års periode (i nutidsværdi lidt over 2,5%), hvilket er noget mindre end 
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usikkerheden ved analysen (belastningsprognosen, nødvendige investeringer i teknologi, 

prisudvikling på materialer mm.). 

 

Figur 13: Sammenligning med CAS og MBR-teknologierne 

Som vist samlet i Figur 14, illustrerer først og fremmest, at det er driftsudgifterne ved MBR-

analysen, der er mest følsomme for belastningsændringer på RL. Denne følsomhed slår også ud i 

totaløkonomien for MBR-teknologien. 

  

Figur 14: Følsomheder på nutidsværdier ved basisscenariet for CAS og MBR med +/-20% belastning. 
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6 Konklusion 
Der er gennemført en økonomiske analyse af to forskellige udbygningsscenarier for RL frem mod 

2075. Løsningerne i scenarierne kan begge leve op til den forventede fremtidige belastning, og de 

definerede udløbskrav. 

 

Gennem analysen beregnes de samlede investeringer over hele perioden til at andrage sig til en 

nutidsværdi ca. 6,0 til 6,2 mia. kr. for MBR hhv. CAS. Dermed har MBR en lille økonomisk fordel 

målt udelukkende på anlægsinvesteringer og reinvesteringer, hvilket især skyldes de 

anlægsomkostninger forbundet med de større tankanlæg til CAS.     

 

Set over planperioden frem til 2075 vurderes forskellen at være indenfor de usikkerheder som den 

økonomiske analyse indeholder, og der kan derfor ikke udpeges et scenarie, der alene på 

baggrund af økonomi kan anbefales. Der er en række andre forhold, der gennemgås i de andre 

delrapporter, der kan ligge til grund, f.eks. i forhold til den samlede efterklaringskapacitet, samlet 

udledningskvalitet og videre fordele/ulemper, hvis der etableres en tertiær rensning. 

 

Omvendt når de beregnes de samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for BIOFOS som 

nutidsværdi til at andrage mellem 3,8 og 4,3 mia. kr. for CAS hhv. MBR, med en fordel for CAS-

løsningen. Forskellen er også her indenfor de usikkerheder som den økonomiske analyse 

indeholder. 

 

Samlet set vil omkostningerne til de to løsninger ligge i intervallet 10 til 10,3 mia. kr. hvor CAS 

repræsentere den billigste løsning målt over hele perioden, grundet de højere forventede 

driftsudgifter til MBR, som det fremgår af Figur 13. Men reelt er konklusionen, med de usikkerheder 

der er på udviklingen de næste 60 år, at der økonomisk ikke forskel på de 2 løsninger, når man 

samlet ser på anlægsinvestering og driftsudgifter. 

 

I de to følsomheder med +20% hhv. -20% belastning ses samme tendens, dog med en svag 

yderligere omkostningsforøgelse for MBR-teknologien. Det skal dog tilføjes, at MBR-teknologien er 

lettere skalerbar end CAS-teknologien, og det er lettere at udskyde investering til de bliver aktuelle, 

hvor CAS-udbygningerne tages i større klumper. Dermed er CAS også i større risiko for 

fejlinvesteringer.  
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Figur 15: Skitse af etapevise udvidelse af MBR-anlæg med ekstra kassetter fra 2042 og planperioden ud. 


