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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 økonomiske estimater for de opstillede tekniske løsnin-

ger beskrevet i rapporten om de fysiske anlæg. Denne rapport udgør den anden 

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 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 

1.2.3 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 Enhedspriser 

2.1 Anlægsinvesteringer 

2.1.1 Transmissionssystemet 

Segmenttunneler 

Tunnel pr. meter: 

Ø 3.000 mm pr. løbende meter             67.000,- kr. 

Ø 3.300 mm pr. løbende meter       75.000,- kr. 

Ø 4.000 mm pr. løbende meter             88.000,- kr. 

I de økonomiske estimater for transmissionssystemet er anvendt Ø3.000 mm. 

Prisforskellen er ca. 21.000 kr./meter ved at gå op i en 4.000 mm. Hertil skal til-

lægges tillæg jf. afsnit 2.1.5. 

Boremaskine 

Boremaskine af levere og afhente  

uanset tunnellængde        40.000.000,- kr. 

Skakte 

Skakte pr. stk.: 

Diameter 20 meter, 20 meter dyb     37.500.000,- kr. 

Diameter 20 meter, 25 meter dyb     51.000.000,- kr. 

Diameter 20 meter, 30 meter dyb     66.500.000,- kr. 

Diameter 20 meter, 40 meter dyb         102.000.000,- kr. 

Pumpeinstallation i allerede udført skakt 

Pumpeinstallationer pr. stk.: 

97.000 m³/t, uanset dybde           154.000.000,- kr. 

75.500 m³/t, uanset dybde           120.000.000,- kr. 
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51.300 m³/t, uanset dybde       80.000.000,- kr. 

46.000 m³/t, uanset dybde           73.000.000,- kr. 

Pumpestation 

Pumpestationer pr. stk.: 

75.500 m³/t              132.000.000,- kr. 

51.300 m³/t          93.000.000,- kr. 

46.000 m³/t          85.000.000,- kr. 

29.500 m³/t          60.000.000,- kr. 

21.800 m³/t          47.000.000,- kr. 

Trykledninger 

Trykledning pr. meter: 

21.800 m³/t, 2 x 1.800 mm city         72.000,- kr. 

21.800 m³/t, 2 x 1.800 mm veje pladser       48.000,- kr. 

21.800 m³/t, 2 x 1.800 mm åbent land/grønne områder   28.000,- kr. 

29.500 m³/t, 2 x 2.000 mm city         88.000,- kr. 

29.500 m³/t, 2 x 2.000 mm veje pladser       58.000,- kr. 

29.500 m³/t, 2 x 2.000 mm åbent land/grønne områder   34.000,- kr. 

46.000 m³/t, 3 x 2.000 mm city       132.000,- kr. 

46.000 m³/t, 3 x 2.000 mm veje pladser       87.000,- kr. 

46.000 m³/t, 3 x 2.000 mm åbent land/grønne områder   51.000,- kr. 

51.300 m³/t, 2 x 2.200 mm city       161.000,- kr. 

51.300 m³/t, 2 x 2.200 mm veje pladser     104.000,- kr. 

51.300 m³/t, 2 x 2.200 mm åbent land/grønne områder   61.000,- kr. 

2.1.2 Renseanlæg 

På basis af erfaringer fra aktuelle renseanlægsprojekter, hvor COWI er involve-

ret forudsættes følgende anlægsomkostninger for etablering af renseanlæg. 

Priserne er baseret på, at anlæggene opbygges som forholdsvist "traditionelle 

anlæg" med mekanisk forrensning og biologisk-kemisk rensning baseret på aktiv 

slam teknologi. Det er desuden forudsat, at anlæggene opbygges som et energi-

effektivt renseanlæg med udrådning af slam på rådnetanke med henblik på at 

udnytte gasproduktionen til el- og varmeproduktionen samt at der etableres re-

jektvandsbehandling på anlæggene. Videre slambehandling omfatter afvanding, 

tørring og forbrænding. 

I praksis vil der ved planlægning af et nyt renseanlæg indgå overvejelser om 

valg af teknologi, herunder overvejelser om nye teknologier som kan være 

bedre og mindre pladskrævende end de traditionelle. Det er for tidligt i denne 

analyse at træffe et endeligt valg af teknologi, og der indgår derfor traditionel 
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teknologi i de økonomiske estimater, hvilket endvidere gør scenarierne umiddel-

bart sammenlignelige. 

De anvendte enhedspriser afspejler, at anlæggene forventes etableret med sæd-

vanligt kvalitetsniveau som tilsvarende danske renseanlæg med henblik på høj 

levetid, herunder f.eks. delvist insitu-støbte konstruktioner, høj anvendelse af 

rustfri stål og andre bestandige materialer, gode bygningsmaterialer, fuldt auto-

matiseret anlæg m.v. De anvendte basispriser afspejler totale anlægsomkostnin-

ger for et komplet anlæg inklusive omkostninger til planlægning, projektering 

m.v. 

Som det fremgår af afsnit 2.1.5 tillægges nedenstående enhedspriser dog et til-

læg på 20% for uforudsete omkostninger. 

Etablering af nye renseanlæg 

   500.000 PE           2.200 kr./PE 

1.000.000 PE           2.000 kr./PE 

1.500.000 PE           1.800 kr./PE 

2.000.000 PE           1.700 kr./PE 

2.500.000 PE           1.650 kr./PE 

Udvidelse af eksisterende renseanlæg 

For udvidelse af eksisterende renseanlæg til forøget kapacitet forudsættes, at 

enhedsprisen per PE vil være ca. 85% af etablering af ny anlæg, da der vil være 

en del infrastruktur på de eksisterende renseanlæg, som allerede er etableret og 

derfor ikke vil skulle etableres ved en udvidelse af anlæggene. Dette omfatter 

bl.a. nogle vejanlæg, forsyninger til anlæggene, mandskabsfaciliteter, laborato-

rie, kontrolrum m.v. Følgende enhedspriser er forudsat: 

   500.000 PE           1.900 kr./PE 

1.000.000 PE           1.700 kr./PE 

1.500.000 PE           1.550 kr./PE 

2.000.000 PE           1.450 kr./PE 

2.500.000 PE           1.400 kr./PE 

Ovenstående enhedspriser er deltapriser ift. udvidelse af et anlæg. Hvis anlæg-

get f.eks. udvides fra 1.000.000 PE til 1.500.000 PE, beregnes prisen for udvi-

delsen med 500.000 PE.  

Reninvestering af eksisterende renseanlæg 

For bevarelse af eksisterende renseanlæg til nuværende kapacitet vil der i plan-

perioden skulle ske en omfattende reinvestering af alle anlægsdele og anlægs-

komponenter. Det vil givetvis være muligt at bevare en del af bygninger, kon-

struktioner, røranlæg, vejanlæg m.v. via en reinvestering, hvorimod der vil 

skulle ske en fuld udskiftning af det meste mekaniske og elektriske udstyr, in-

strumentering, SRO-anlæg m.v. For reinvestering af eksisterende renseanlæg til 
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bevarelse af nuværende kapacitet forudsættes, at enhedsprisen per PE vil være 

ca. 70% af etablering af ny anlæg. Følgende enhedspriser forudsat: 

   500.000 PE           1.550 kr./PE 

1.000.000 PE           1.400 kr./PE 

1.500.000 PE           1.300 kr./PE 

2.000.000 PE           1.200 kr./PE 

2.500.000 PE           1.150 kr./PE 

Overdækning af Renseanlæg 

I forbindelse med et renseanlæg vil der altid være en potentiel risiko for lugtge-

ner. Selvom der etableres maksimal overdækning og luftbehandling vil der altid 

være en vis risiko for, at der ved driftsuheld eller reparation af anlægsdele kan 

opstå midlertidige lugtgener. For at mindske risikoen for lugtgener forudsættes 

alle kritiske anlægsdele overdækket og etableret med udsugning og luftbehand-

ling, hvorved et mere permanent problem vedrørende lugtgener reelt elimineres. 

I forbindelse med bortskaffelse af slam og andre affaldsprodukter fra rensean-

lægget kan potentielle lugtgener reduceres ved anvendelse af lukkede systemer. 

De anlægsdele, der forventes overdækket, inkluderer indløbspumpestation, ri-

stebygværk, sand- og fedtfang, forbehandlingsanlæg, anaerobe dele af proces-

tankene, slamkoncentrerings- og homogeniseringstanke og slamafvanding. Der-

ved er det reelt kun de store procestanke og efterklaringstanke, hvor risikoen 

for lugtdannelse er meget minimale, der ikke overdækkes. For proces-, maskin- 

og andet udstyr eller anlæg, som afgiver lugtemissioner og aerosoler, er det et 

krav, at udstyret tilsluttes punktudsugning. Udblæsningsluften fra punktudsug-

ningerne ledes gennem lugtbehandlingsanlæg inden luften udblæses til det fri. 

Ovennævnte er inkluderet i "enhedspriserne" for renseanlæggene. Nedenstå-

ende er angivet prisestimater for yderligere overdækning af renseanlæg, hvor 

også de store procestanke (eksklusive efterklaringstankene) overdækkes med 

tilhørende udsugningsanlæg og luftbehandling. Prisen er delt i én for nyanlæg og 

én for eksisterende anlæg, da overdækning af eksisterende tanke kræver flere 

ændringer, som kan være indtænkt fra start i et nyt anlæg. 

Priser pr. PE for nye renseanlæg ses herunder. 

   500.000 PE           150 kr./PE 

1.000.000 PE           145 kr./PE 

1.500.000 PE           135 kr./PE 

2.000.000 PE           125 kr./PE 

2.500.000 PE           120 kr./PE 

Priser pr. PE for eksisterende anlæg ses herunder. 

   500.000 PE           200 kr./PE 

1.000.000 PE           195 kr./PE 

1.500.000 PE           185 kr./PE 
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2.000.000 PE           175 kr./PE 

2.500.000 PE           170 kr./PE 

 

 

Skærpede krav for kvælstof og fosfor 

Hvis der stilles skærpede udlederkrav til kvælstof og fosfor fra renseanlæggene 

udover de krav, som renseanlæggene forudsættes udbygget til (se ref. /1/), vil 

det være nødvendigt med et yderligere rensetrin for at være sikker på at kunne 

overholde de skærpede udlederkrav til N- og P-fjernelse.  

I en rapport fra ”Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), januar 2017 

”Udarbejdelse af spildevands-indsatsprogrammer til reduktion af kvælstofbelast-

ningen i 4 spildevandsbelastede kystvandoplande” er det vurderet, hvad det vil 

koste for større anlæg at skulle overholde et udlederkrav på 3,5 mg N/l. For at 

kunne overholde dette krav, forudsættes der etableret et efterpoleringstrin i 

form af et ekstra denitrifikationsfilter, hvilket er prissat til ca. 400 kr./PE. Et ud-

lederkrav på 0,25 mg P/l vurderes at kunne overholdes med at traditionelt an-

læg med efterfølgende kontaktfiltrering. 

Følgende enhedspriser er forudsat ved skærpede krav til forøget kvælstoffjer-

nelse (udlederkrav < 3,5 mg N/l): 

   500.000 PE           450 kr./PE 

1.000.000 PE           400 kr./PE 

1.500.000 PE           350 kr./PE 

2.000.000 PE           325 kr./PE 

2.500.000 PE           300 kr./PE 

Følgende enhedspriser er forudsat ved skærpede krav til forøget fosforfjernelse 

(udlederkrav < 0,25 mg P/l): 

   500.000 PE           200 kr./PE 

1.000.000 PE           180 kr./PE 

1.500.000 PE           160 kr./PE 

2.000.000 PE           140 kr./PE 

2.500.000 PE           130 kr./PE 
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Tertiær rensning 

Det øgede fokus på mikroforurening som lægemidler, PFOS og lignende kan re-

sultere i krav til rensning mikroforureninger. På nuværende tidspunkt er tertiære 

renseløsninger som ozon, aktivt kul og biologiske løsninger de mest fremher-

skende. Skal der bygges sådan tertiære rensetrin på anlæggene vil det have en 

øget udgift ift. standardrenseanlægget. Følgende enhedspriser er forudsat ved 

tertiær rensning: 

   500.000 PE           250 kr./PE 

1.000.000 PE           240 kr./PE 

1.500.000 PE           225 kr./PE 

2.000.000 PE           215 kr./PE 

2.500.000 PE           200 kr./PE 

Rensning for bypass 

Rensning for bypass er økonomisk vurderet ud fra omkostningerne ved at etab-

lere rensning på selv overløbet, hvorfra bypass sker. Valg af rensemetode vil 

være helt afhængig af kravene der skal overholdes, herunder om der skal fjer-

nes bakterier og sygdomskim. Der er derfor opstillet nogle intervaller for om-

kostningerne. 

   500.000 PE                 250 kr./PE 

1.000.000 PE                 200 kr./PE 

1.500.000 PE                 180 kr./PE 

2.000.000 PE                 165 kr./PE 

2.500.000 PE                 150 kr./PE 

Yderligere skærpede krav 

Yderligere skærpede krav til fjernelse af fosfor og kvælstof ned til under 0,10 

mg P/l og 1-2 mg N/l vil f.eks. kunne ske ved membranfiltrering. Skal der byg-

ges sådan rensetrin på anlæggene vil det have en øget udgift ift. standardrense-

anlægget. Følgende enhedspriser er forudsat ved tertiær rensning: 

   500.000 PE              475 kr./PE 

1.000.000 PE              450 kr./PE 

1.500.000 PE              425 kr./PE 

2.000.000 PE              400 kr./PE 

2.500.000 PE              375 kr./PE 

Kompakt teknologi 

Kompakt teknologi omfatter mange begreber og metoder for rensning af spilde-

vand, hvor pladsen er begrænset. I det følgende er anslået omkostninger for 

etablering af kompakt rensning ved overholdelse af de udlederkrav der som ud-

gangspunkt er forudsat i nærværende analyse:  
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   500.000 PE              770 kr./PE 

1.000.000 PE              700 kr./PE 

1.500.000 PE              630 kr./PE 

2.000.000 PE              600 kr./PE 

2.500.000 PE              580 kr./PE 

I det omfang man ønsker at udbygge kompakt, skal ovenstående enhedspriser 

adderes til udgifterne ved etablering af renseanlæg for merbelastningen i PE. 

Her skal man gøre sig klart, hvilke udlederkrav man kan forvente i fremtiden, 

fordi kompakte løsninger er vanskelige at ud- og ombygge til skærpede krav. 

Det skal dog i den forbindelse nævnes, at kompakte løsninger ved overholdelse 

af krav svarende til ”yderligere skærpede krav” kan være forbundet ved højere 

enhedspriser pr. PE. 

Slamforbrænding 

Vurdering af omkostninger til etablering af slamforbrænding er dels baseret på 

etableringsomkostninger i forbindelse med slamforbrændingsanlægget på Lynet-

ten RA, som i år 2011 blev taget i brug. Anlægget har en kapacitet på ca. 

18.000 t TS/år svarende til ca. 1.1 mio. PE og havde en samlet anlægsomkost-

ning på ca. 380-400 mio. kr. inkl. forbrændingsanlæg, røggasrensningsanlæg, 

bygninger m.v. Dette svarer til en anlægsomkostning på ca. 354 kr./PE som in-

deksreguleret svarer til ca. 425 kr./PE. 

Det vurderes dog, at det eksisterende forbrændingsanlæg på Lynetten er et re-

lativt dyrt anlæg. Derfor er der søgt en verificering af tallene i delt "Ea Energi-

analyse - El, varme og affaldsforbrænding - analyse af økonomi ved import af 

affald i et langsigtet perspektiv, 2016", hvor der er defineret anlægs- og drifts- 

og vedligeholdelsesomkostninger for meget små, små, mellem og store anlæg 

defineret som en indfyringsmængde på fra 40.000 – 560.000 ton/år. Følgende 

enhedspriser er forudsat ved etablering af nyt forbrændingsanlæg: 

   500.000 PE           250 kr./PE 

1.000.000 PE           230 kr./PE 

1.500.000 PE           220 kr./PE 

2.000.000 PE           210 kr./PE 

2.500.000 PE           200 kr./PE 

Ved reinvestering af forbrændingsanlæg vil det være muligt at bevare en del af 

bygninger, konstruktioner, røranlæg, skorsten m.v., hvorimod der vil skulle ske 

en fuld udskiftning af det meste mekaniske og elektriske udstyr, instrumente-

ring, SRO-anlæg m.v. For reinvestering af forbrændingsanlæg forudsættes, at 

enhedsprisen per PE vil være ca. 70% af etablering af ny anlæg. Følgende en-

hedspriser forudsat: 

Følgende enhedspriser er forudsat ved reinvestering af eksisterende forbræn-

dingsanlæg: 
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   500.000 PE           175 kr./PE 

1.000.000 PE           160 kr./PE 

1.500.000 PE           155 kr./PE 

2.1.3 Udløbsledninger 

Udløbsledninger 

Udløbsledning pr. meter: 

Udløbsledning 22.000 m³/t, 1 x 1.600 mm lagt i havbund   68.000,- kr. 

Udløbsledning 46.000 m³/t, 1 x 2.700 mm lagt i havbund   85.000,- kr. 

Udløbsledning 68.000 m³/t, 2 x 2.400 mm lagt i havbund 138.000,- kr. 

Udløbsledning 98.000 m³/t, 2 x 2.800 mm lagt i havbund 190.000,- kr. 

For alle udløbsledninger er forudsat at spildevandet pumpes ud. I de økonomiske 

estimater er derfor indregnet en pumpestation med passende kapacitet. 

2.1.4 Bassiner 

Bassiner 

Bassiner pr. stk.: 

20.000 m³              232.000.000,- kr. 

47.000 m³              518.000.000,- kr. 

65.000 m³              693.000.000,- kr. 

100.000 m³           1.005.000.000,- kr. 

120.000 m³           1.170.000.000,- kr. 

Bassiner indgår kun i følsomhedsanalysen. 

2.1.5 Tillæg 

Alle enhedspriserne skal tillægges tillæg for de forudsebare udgifter som projek-

tering, myndighedsbehandling, VVM, arealerhvervelses- og rådighedsindskrænk-

ningsudgifter (dog ikke selve arealerhvervelsen), udbud, tilsyn, projektledelse 

mv. samt tillæg for uforudselige udgifter som dårlige jordbundsforhold, forurenet 

jord mv. 

For transmissionssystemets enhedspriser er der tale om rene entreprenørom-

kostninger og disse er derfor i beregningerne af de endelige anlægsomkostnin-

ger tillagt 10% for forudselige udgifter og 40% for uforudselige udgifter. Disse 

tillæg omfatter også udløbsledninger. 

For renseanlæggenes enhedspriser er der tale om konkrete projekter i størrel-

sesordenen 500.000 – 2.500.000 PE. Enhedspriserne inkluderer tillæg til de 

ovennævnte forudsebare udgifter. For renseanlæg regnes med et tillæg til ufor-

udsete udgifter på 20%. 
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Forskellen i uforudsete udgifter er erfaringsmæssigt større for anlægsarbejder, 

der foregår i dybder som f.eks. tunneller og skakte i forhold til renseanlæg. 

Herved bliver udgifterne til transmission og rensning sammenligneligt opgjort. 
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2.2 Drift og vedligehold 
Drift er udgifter der i princippet afholdes dagligt for at anlægsaktivet fungerer, 

f.eks. el og kemikalier, lønninger, eksterne tilsyn og overvågning. Udgifter til 

drift og forbrug af el er angivet i afsnit 2.2.1-2.2.4 for de forskellige anlægskom-

ponenter. 

Vedligeholdelse er reparationsarbejder på maskinelle og elektriske installationer, 

fjernelse af rust, maling, betonreparationer mv. der løbende opstår behov for at 

foretage uden at være så omfattende, at der reelt er tale om decideret udskift-

ning af anlægsdele. 

Når vedligeholdelse ikke længere rækker til at holde et anlægsaktiv kørende, fo-

retages en reinvestering hvor anlægsaktivet enten udskiftes eller undergår en 

proces, hvor anlægsaktivet efterfølgende er at betragte som nyt (se afsnit 2.3). 

Udgifter til Vedligeholdelse er angive i afsnit 2.2.1-2.2.4 for de forskellige an-

lægskomponenter. 

2.2.1 Transmissionssystemet 

Segmenttunneler 

Tunneler, der er lagt med et fald og uden lunker, som dermed er selvrensende, 

vil ikke kræve drift til oprensning. Tunneler bygges i betonmaterialer af højeste 

kvalitet og vil ikke kræve nævneværdig vedligeholdelse. Tunnelerne skal være 

således indrettet, at der skabes en vis luftgennemstrømning, for at undgå at evt. 

svovlbrinte ophobes i tunnelen. 

Der vil kunne opstå drifts- og vedligeholdelsesudgifter af tunneller, men de vil 

være meget begrænsede. 

Der er forudsat drifts- og vedligeholdelsesudgifter på 1 ⁰/00 af anlægsomkostnin-

gerne per år. 

Skakte 

Drift og vedligehold af skakte pr. år uanset diameter og dybde: 100.000,- kr. 

Vedligehold omfatter løbende småreparationer af trapper, dæksler og lignende.  

Drift omfatter el til belysning og overvågning, f.eks. for H₂S samt opkobling til 

SRO-anlægget. 

Pumpeinstallation i allerede udført skakt 

Drift og vedligehold af pumpeinstallationer pr. stk. pr. år: 

pumper inkl. reservedele og forbrugsstoffer      0,06 kr./m³ 

Pumpestation 



 

 

     
 20  2 ØKONOMISKE ESTIMATER 

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

Drift og vedligehold af pumpestationer pr. stk. pr. år: 

pumper inkl. reservedele og forbrugsstoffer      0,06 kr./m³ 

El til pumpestationer 

5 watt per m³ løftehøjdemeter 

5 watt per meget trykfald per m³  

1 kr. per kWh 

El til udløbsledninger 

Renseanlæggene udpumper i dag spildevandet enten direkte eller via tryktårn. 

For udløbsledninger på op til 3 km, indregnes ikke el til pumpning, da denne ud-

gift er indregnet i drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for renseanlæggene og 

denne drift- og vedligeholdelsesudgift indgår dermed også ved stigende vand-

mængder.  

For scenarie 3 og 4 hvor udløbsledningerne antager længder på op til omkring 

16 km, er indregnet en ekstra udgift til el til pumpning som skal modvirke det 

ekstra enkelttab i ledningen som følge af den længere længde. 

Der regnes med et enkelttab på 0,6 o/oo som et gennemsnit af tørvejr på 0,4 

o/oo hvor hastigheden er lav og 0,8 o/oo under regn når hastigheden er højere.  

5 watt per meget trykfald per m³  

1 kr. per kWh 

Trykledninger 

Vedligehold af trykledning pr. år uanset diameter, længde og beliggenhed om-

fatter rensning for sedimenter i det omfang, dette er nødvendigt. For tryklednin-

ger der er lagt med rette fald og dimensioneret til en hastighed, hvor sedimen-

tation undgås, bør ikke kræve vedligeholdelse. Ved dimensioner på op til ca. 2 

meter i diameter, anvendes ikke rensegrise men specialfremstillet udstyr der 

kan sendes gennem ledningen som oprenser denne. Som gennemsnit for tryk-

ledninger anslås denne udgift pr. ledning pr. år som følger. 

Vedligehold af trykledning         50.000,- kr. 

Drift af trykledning                  0,- kr. * 

 

*  Man kan diskutere om ovenstående vedligeholdelse af en trykledning er 

    drift eller vedligeholdelse. Det er valgt at placere udgiften som vedligehold. 

2.2.2 Renseanlæg  

Ud fra kendskab til nuværende drifts- og vedligeholdelsesudgifter på eksiste-

rende anlæg samt forventninger om niveauet på kommende renseanlæg, er der 
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estimeret følgende drifts- og vedligeholdelsesudgifter p renseanlæggene i scena-

rierne 1 til 5. 

Enhedspriserne for de forskellige scenarier angives nedenfor. For scenarie 4 og 5 

er enhedsprisen den samme, idet spildevandsrensningen i begge scenarier sam-

les på et anlæg, og enhedspriserne er ikke afhængige af placeringen af rensean-

lægget.  

Tabel 1: Enhedspriser for drift, vedligeholdelse og energi mv. 

Parameter 

Nuvæ-

rende an-

læg 

[kr./PE] 

Scenarie 1 

RLA/RA/RD 

[kr./PE] 

Scenarie 2 

RLP 

[kr./PE] 

Scenarie 3 

RLA 

[kr./PE] 

Scenarie 

4/5 RH/RP 

[kr./PE] 

Energiforbrug 20 19 19 18 18 

Afgifter/skatter 31 28 28 27 26 

Drifts- og vedligehol-

delsesudgifter 22 20 19 19 18 

Aske, restprodukt 4 4 4 4 4 

Løn 25 25 25 20 15 

      

Total 102 96 95 88 81 

 

Baggrund for estimerede udgifter til drift og vedligeholdelse af renseanlæggene: 

Energiforbrug for eksisterende anlæg er baseret på forbruget på de nuværende 

anlæg. Energiforbrug for nyt anlæg er estimeret ud fra energiforbrug på nyeste 

renseanlæg samt forventninger til kommende anlæg. Energiproduktion stammer 

fra rådnetanksdrift på eksisterende og ny anlæg. 

Drifts- og vedligeholdelsesudgifter er estimeret ud fra nuværende udgifter bl.a. 

fældningskemikalier, hjælpestoffer serviceaftaler, forsikring, leje af materiel, 

analyser, projektering/rådgivning, eksterne entreprenører, forbrænding af slam, 

slamsugning/spuling mv. Ved istandsættelse af renseanlæggene eller nybyg-

ning, forventes reducerede udgifter til drift. 

Afgifter og skatter indeholder spildevandsafgift og ejendomsskat samt afgifter 

for CO₂, metan, NOX, affald mv. Ved at samle spildevandsrensningen på et 

større anlæg, forventes lavere udgifter til ejendomsskat. Fremtidig spildevands-

afgift er beregnet ud fra forventet udledningskrav og spildevandsmængder.  

Udgifter til aske og restprodukt er estimeret ud fra udgifterne for nuværende an-

læg.  

Lønomkostninger indeholder både omkostninger til driftspersonale på rensean-

læggene og lønomkostninger ifm. projekter på anlæggene. Der tages udgangs-

punkt i nuværende lønomkostninger samt lønudgifter på nye anlæg. Ved at 

samle spildevandsrensningen på færre lokaliteter opnås en besparelse på lønud-

gifterne.  
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Vedligeholdelse af renseanlæg og forbrændingsanlæg er baseret på nuværende 

udgifter. Ved istandsættelse af renseanlæggene eller nybygning, forventes redu-

cerede udgifter til vedligehold.  

Udgifter til vedligehold af renseanlæg og forbrændingsanlæg: 

Tabel 2: Enhedspriser for vedligeholdelse  

Renseanlæg 

størrelse 

[PE] 

Nuværende 

anlæg 

[kr./PE] 

Scenarie 1 

RLA/RA/RD 

[kr./PE] 

Scenarie 2 

RLP 

[kr./PE] 

Scenarie 3 

RLA 

[kr./PE] 

Scenarie 4/5 

RH/RP 

[kr./PE] 

500.000 36 35 35 35  

1.000.000 35 34 34   

1.500.000 33 32 30   

2.000.000 31   27  

2.500.000 30    23 

 

Vælges en løsning med kompakt teknologi i stedet for konventionelle løsninger 

for ventes en stigning på drift og vedligeholdelse på ca. 20 %. Dette skyldes pri-

mært øgede udgifter til energiforbrug, kemikalieforbrug, flere og dyre reserve-

dele, samt en mindre stigning i løn til flere folk i driften. 

2.2.3 Udløbsledninger 

Hvor udløbsledninger er udført som tunneler, anvendes drifts- og vedligeholdel-

sesudgifterne ovenfor anført. 

Udløbsledninger lagt som trykledninger i havbunden er nærmest ikke mulige at 

vedligeholde og drifte. Ved dimensionering af udløbsledninger som trykledninger 

i lagt i havbunden, forudsættes de anlagt med så høj en hastighed, at selvrens-

ning opnås og så der ikke kan trænge sedimenter og skaldyr ind i ledningen 

udefra. 

2.2.4 Bassiner 

For bassiner udført som regulære konstruktioner udført i beton, er forudsat ne-

denstående drifts- og vedligeholdelsesudgifter som procent af anlægsinvesterin-

gen. 

Bassiner indgår kun i følsomhedsanalysen. 

Tabel 3: Drift og vedligeholdelse for bassiner  

Bassiner Andel af komponent 
Drift og vedligehold i 
procent af anskaffelses-
omkostningen årligt 

 - Konstruktioner 90% - 

 - Mekaniske installationer  6% 0,30% 

 - El og SRO anlæg 4% 0,30% 
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2.3 Reinvestering 
Reinvestering fornyr et anlægsaktiv i en grad så det alene ved vedligeholdelse 

kan holde endnu en levetid. I tabel 4 er angivet fysiske levetider for anlægskom-

ponenter. Det bemærkes at de fysiske levetider ikke er de samme som de leve-

tider anvendes ved afskrivning. 

Reinvesteringer efter 2044 er ikke indeholdt i nærværende notats opgørelse af 

økonomi. Grundlaget for beregning af reinvesteringer efter 2044 som angivet i 

tabel 4, er alene oplyst til brug for takstberegninger og beregninger af finansie-

ring mv. efter 2044. 

Der skelnes mellem konstruktioner, mekanik og el/SRO. 

Tabel 4: Oversigt over levetider for anlægskomponenter og disses andel af anlægsinvesteringen.  
 

  Levetid (år) Andel af komponent 

Transmissionssystemet Tunneler      

 - konstruktioner 200 100% 
 - mekaniske installationer, el  - 0% 
 - SRO - 0% 
Skakte     
 - konstruktioner 200 100% 
 - mekaniske installationer, el  - 0% 
 - SRO - 0% 
Pumpeinstallationer i skakte    

 - konstruktioner - 0% 
 - mekaniske installationer, el 20 90% 
 - SRO 10 10% 
Pumpestationer    

 - konstruktioner 100 20% 
 - mekaniske installationer, el  20 75% 
 - SRO 10 5% 
Trykledninger     
 - ledning 70 100% 
 - mekaniske installationer, el  - 0% 
 - SRO - 0% 

Renseanlæg Renseanlæg - konvention     
 - konstruktioner 100 70% 
 - mekaniske installationer, el  20 25% 
 - SRO 10 5% 
Renseanlæg - kompakt     
 - konstruktioner 100 40% 
 - mekaniske installationer, el  15 55% 
 - SRO 10 5% 

Udløbsledninger Tunneler     
 - konstruktioner 200 100% 
 - mekaniske installationer, el  - 0% 
 - SRO - 0% 
Trykledninger     
 - konstruktioner 100 100% 
 - mekaniske installationer, el  - 0% 
 - SRO - 0% 

Bassiner  
(kun følsomhed) 

Bassiner     

 - konstruktioner 150 90% 
 - mekaniske installationer, el  20 6% 
 - SRO 10 4% 
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Ved markeringen ” – ” skal forstås, at den pågældende linje ikke er relevant. 

F.eks. er der ikke for en trykledning hverken mekaniske installationer eller el og 

SRO anlæg. Linjen er dog medtaget, for ikke at skabe tvivl om hvorvidt linjen 

mangler. 
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3 Økonomiske overslag 
De økonomiske overslag rummer for anlægsinvesteringernes vedkommende ud-

gifter til: 

› Reinvestering i eksisterende renseanlæg for at bringe disse op på et niveau 

der er sammenlignelige med et nyt anlæg (70% af nyanlæg) 

› Fradrag for de af investeringerne som følge af udbygningsplanen, der vil re-

ducere investeringerne i renseanlæggene i 2039-2044. 

› Overdækning af eksisterende, udbyggede og kommende renseanlæg på de 

mest belastede lokaliteter såsom indløbsbygværk mv. For scenarie 1 (RL og 

RD), scenarie 2 (RD og RLP), Scenarie 3 (RD) og scenarie 5 (RP) er der 

yderligere indregnet overdækning af procestankene af hensyn til de om-

kringliggende eller kommende omkringliggende boligkvarterer 

› Udbygning/etablering af renseanlæg til nuværende udlederkrav, dog kvæl-

stof reduceret til 5-5,5 mg/l 

› Pilotering ved kommende renseanlæg og udbygning af eksisterende anlæg 

› Transmissionssystemet designet alene til opfyldelse af BIOFOS´s behov for 

transmission. Den økonomisk mest fordelagtige løsning er segmenttunnel 

med diameter 3 m. En forøgelse af tunneldiameteren til 4 m giver et øget 

buffervolumen i tunnelen, der kan benyttes til at nedbringe bypass yderli-

gere. 

Følgende udgifter er ikke medtaget: 

› Erhvervelse og salg af areal 

› Klargøring af areal til renseanlægsformål. Der kan for scenarie 2 RLP og 5 

RP på Prøvestenen forudses en udgift til klargøring af arealet på land. 

› Oprydning af arealer og nedrivning af renseanlæg 

› Ingen tertiær rensning, ingen rensning for skærpede krav til fjernelse af 

kvælstof og fosfor og ingen rensning for bypass  

For udbygning af eksisterende renseanlæg og anlæg af nye renseanlæg, er taget 

udgangspunkt i traditionel teknologi og ikke i kompakt teknologi. Anlægsinveste-

ringerne er oplyst i afsnittene 3.1 – 3.5. For hvert scenarie er tillige oplyst an-

lægsomkostningerne ved tertiær rensning, skærpede udlederkrav og rensning 

for bypass samt tillige anlægsomkostningerne ved udbygning/etablering af ren-

seanlæg ved kompakt teknologi. 

Usikkerheden på estimatet på anlægsinvesteringerne knytter sig til klargøring af 

arealer, reelt kun scenarierne 2 og 5.  
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For alle scenarier skal der bortskaffes overskudsjord, op til 1 mio. m³ i scenari-

erne RP og RH. Omkostningerne er indeholdt i anlægsomkostningerne til etable-

ring af nye renseanlæg og udvidelse af eksisterende renseanlæg. 

For scenarierne hvor der etableres renseanlæg på inddæmmet land, kan man 

evt. foretage inddæmningen således, at der tages hensyn til det kommende ren-

seanlæg, ved at undlade at fylde op med jord hvor tankene skal placeres. Her-

ved reduceres udgifterne til bortskaffelse af jord. Denne potentielle besparelse 

er ikke indregnet. 

Der er endnu ikke anvist en placering for RLP/RP på Prøvestenen (land eller 

vand). På RD og på Prøvestenen (RP og RLP) er undergrunden forurenet. Hvis 

RLP/RP placeres helt eller delvist på land, må der forventes betydeligt høje ud-

gifter til bortskaffelse af jord forurenet med olie og kemikalier. 

For RP og RLP vil der med en placering på land tillige være en meget stor udgift 

til nedrivning af eksisterende bygninger, hydrantanlægget og olietanke med til-

hørende over- og underjordiske ledningsanlæg. Nedrivningen skal gennemføres 

således, at arealet i princippet svarer til en inddæmmet ø, dvs. at nedrivningen 

skal ske til ca. 9 meter under terræn hvor tankene skal ligge. Nedrivning af både 

olietankene, ledningsanlæg og hydrantanlægget må forventes at skulle ske un-

der meget kontrollerede forhold og forventeligt i stort omfang bortskaffes som 

miljøfarligt affald. 

Umiddelbart skønnes udgifterne til bortskaffelse af jord og nedrivning til mindst 

1-2 mia. kr., men udgiften kan meget vel blive højere afhængig af omfanget af 

forureningen, kompleksiteten ved nedrivning af bygninger og tanke hvis de del-

vis er gravet ned i undergrunden og afhængig af omfanget af klassifikationen af 

bygningsaffaldet som farligt affald. 

På de fem lokaliteter skal der foretages pilotering af tanke og bygninger. Om-

kostningerne hertil for et areal på 50 ha hvoraf skønsmæssigt ca. 25 ha udnyt-

tes til formål der skal piloteres, skønnes at andrage 100-600 mio. kr. afhængig 

af dybden til bæredygtigt lag. For de forskellige scenarier er med udgangspunkt 

det nødvendige areal der skal bebygges, anslået omkostningerne til pilotering.  

 

Skulle undergrunden mod forventning rumme opfyld med byggeaffald eller lig-

nende konstruktioner, vil omkostningerne stige meget betydeligt og det kan i en 

sådan situation ikke udelukkes, at pilotering helt må opgives. 
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3.1 Scenarie 1 – RL/RA/RD 
Tabel 5: Anlægsinvesteringer i mia. kr.  

 Scenarie 1 
(RL/RA/RD) 

 Nuværende placering 

Transmissionssystemet 0,0 

Renseanlæg  6,0 

Fradrag for Udbygningsplanen *) -0,5 

Pilotering 0,1 

Udløbsledninger 0,5 

Total 6,1 

 

*) Se kapitel 5 

Rensning for skærpede udlederkrav, bypass og tertiær rensning vil koste yderli-

gere 3,0 mia. kr. Udbygning af renseanlæggene efter kompakt teknologi, vil ko-

ste yderligere ca. 0,9 mia. kr.  

I drifts- og vedligeholdelsesudgifterne angivet i nedenstående tabel er ikke inde-

holdt udgifter til rensning for skærpede udlederkrav, bypass og tertiær rensning 

samt tillige heller ikke for drift og vedligehold af renseanlæg ved kompakte rens-

ning. 

Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne er estimeret ud fra den nuværende PE be-

lastning i 2018 og den fremtidige PE belastning i 2075. Den estimerede belast-

ning for 2018 PE belastningen er kun lavet for at have et sammenligningsgrund-

lag i forhold til de nuværende drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Ændrede 

drifts- og vedligeholdelsesudgifter for scenarierne vil først træde i kraft den dag 

anlægs ændringerne er gennemført.  

Tabel 6: Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i mio. kr. per år 

 

Scenarie 1 (RL/RA/RD) 
 
Nuværende placering 

Scenarie 1 ba-
seret på be-
lastning fra 
2018 

2075 

Transmissionssystemet - D&V 0,0 0,0 

Transmissionssystemet - el 0,0 0,0 

Renseanlæg og slam 193,0 277,9 

Udløb - el - - 

Total 193,0 277,9 
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3.2 Scenarie 2 – RLP 
Tabel 7: Anlægsinvesteringer i mia. kr. 

  
Scenarie 2 - 1 
(RLP) 
 
Ledninger lagt i 
veje  

 

 
Scenarie 2 - 2 
(RLP) 
 
Tunnelløsning   

Transmissionssystemet 0,6 0,5 

Renseanlæg  6,4 6,4 

Fradrag for Udbygningsplanen *) -0,2 -0,2 

Pilotering 0,4 0,4 

Udløbsledninger 0,5 0,5 

Total 7,7 7,6 

 

*) Se kapitel 5 

Rensning for skærpede udlederkrav, bypass og tertiær rensning vil koste yderli-

gere 3,0 mia. kr. Udbygning af RD og RA og nyetablering af RLP efter kompakt 

teknologi, vil koste yderligere ca. 1,4 mia. kr. 

I drifts- og vedligeholdelsesudgifterne angivet i nedenstående tabel er ikke inde-

holdt udgifter til rensning for skærpede udlederkrav, bypass og tertiær rensning 

samt tillige heller ikke for drift og vedligehold af renseanlæg ved kompakte rens-

ning. 

Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne er estimeret ud fra den nuværende PE be-

lastning i 2018 og den fremtidige PE belastning i 2075. Den estimerede belast-

ning for 2018 PE belastningen er kun lavet for at have et sammenligningsgrund-

lag i forhold til de nuværende drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Ændrede 

drifts- og vedligeholdelsesudgifter for scenarierne vil først træde i kraft den dag 

anlægs ændringerne er gennemført.  

Tabel 8: Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i mio. kr. per år 

 Scenarie 2 - 1 (RLP) 
 
Ledninger lagt i veje  

Scenarie 2 - 2 (RLP) 
 
Tunnelløsning  

 Scenarie 2 
baseret på 
belastning 
fra 2018 

2075 

Scenarie 2 
baseret på 
belastning 
fra 2018 

2075 

Transmissionssystemet - D&V 3,9 5,3 4,3 5,6 

Transmissionssystemet - el 2,8 3,6 6,0 7,7 

Renseanlæg og slam 187,5 270,0 187,5 270,0 

Udløb – el - - - - 

Total 194,2 278,9 197,8 283,3 
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3.3 Scenarie 3 – RLA 
Tabel 9: Anlægsinvesteringer i mia. kr. 

 Scenarie 3 - 1 
(RLA) 

Scenarie 3 - 2 (RLA) 
Scenarie 3 - 3 
(RLA) 

 Ledninger i veje + 
minimum tunnel  

Ledninger i veje + ma-
ximum tunnel  

Tunnelløsning  

Transmissionssystemet 2,6 2,1 1,9 

Renseanlæg  6,3 6,3 6,3 

Fradrag for Udbygningsplanen *) -0,2 -0,2 -0,2 

Pilotering 0,1 0,1 0,1 

Udløbsledninger 2,3 2,3 2,3 

Total 11,1 10,6 10,4 

 

*) Se kapitel 5 

Rensning for skærpede udlederkrav, bypass og tertiær rensning vil koste yderli-

gere 2,8 mia. kr. Udbygning af RLA og RD efter kompakt teknologi, vil koste 

yderligere ca. 1,4 mia. kr. 

I drifts- og vedligeholdelsesudgifterne angivet i nedenstående tabel er ikke inde-

holdt udgifter til rensning for skærpede udlederkrav, bypass og tertiær rensning 

samt tillige heller ikke for drift og vedligehold af renseanlæg ved kompakte rens-

ning. 

Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne er estimeret ud fra den nuværende PE be-

lastning i 2018 og den fremtidige PE belastning i 2075. Den estimerede belast-

ning for 2018 PE belastningen er kun lavet for at have et sammenligningsgrund-

lag i forhold til de nuværende drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Ændrede 

drifts- og vedligeholdelsesudgifter for scenarierne vil først træde i kraft den dag 

anlægs ændringerne er gennemført.  

Tabel 10: Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i mio. kr. per år 

 Scenarie 3 - 1 (RLA) 
Ledninger i veje + mini-
mum tunnel  

Scenarie 3 - 2 (RLA) 
Ledninger i veje + maxi-
mum tunnel  

Scenarie 3 - 3 (RLA) 
Tunnelløsning  

 Scenarie 3 
baseret på 
belastning 
fra 2018 

2075 

Scenarie 3 
baseret på 
belastning 
fra 2018 

2075 

Scenarie 3 
baseret på 
belastning 
fra 2018 

2075 

Transmissionssystemet - D&V 12,2 21,4 9,4 12,1 5,8 7,2 

Transmissionssystemet - el 16,9 21,7 12,3 15,8 9,6 12,3 

Renseanlæg og slam 167,3 240,9 167,3 240,9 167,3 240,9 

Udløb - el 4,5 5,7 4,5 5,7 4,5 5,7 

Total 200,9 289,7 193,5 274,5 187,2 266,1 
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3.4 Scenarie 4 – RH 
Tabel 11: Anlægsinvesteringer i mia. kr. 

 Scenarie 4 - 1 (RH) Scenarie 4 - 2 (RH) Scenarie 4 - 3 (RH) 

 Ledninger i veje + 
minimum tunnel  

Ledninger i veje + 
maximum tunnel  

Tunnelløsning  

Transmissionssystemet 3,1 2,7 2,4 

Renseanlæg  6,0 6,0 6,0 

Fradrag for Udbygningsplanen *) 0,0 0,0 0,0 

Pilotering 0,4 0,4 0,4 

Udløbsledninger 2,2 2,2 2,2 

Total 11,7 11,3 11,0 

 

*) Se kapitel 5 

Rensning for skærpede udlederkrav, bypass og tertiær rensning vil koste yderli-

gere 2,4 mia. kr. Etablering af RH efter kompakt teknologi, vil koste yderligere 

ca. 1,7 mia. kr. 

I drifts- og vedligeholdelsesudgifterne angivet i nedenstående tabel er ikke inde-

holdt udgifter til rensning for skærpede udlederkrav, bypass og tertiær rensning 

samt tillige heller ikke for drift og vedligehold af renseanlæg ved kompakte rens-

ning. 

Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne er estimeret ud fra den nuværende PE be-

lastning i 2018 og den fremtidige PE belastning i 2075. Den estimerede belast-

ning for 2018 PE belastningen er kun lavet for at have et sammenligningsgrund-

lag i forhold til de nuværende drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Ændrede 

drifts- og vedligeholdelsesudgifter for scenarierne vil først træde i kraft den dag 

anlægs ændringerne er gennemført.  

Tabel 12: Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i mio. kr. per år 

 Scenarie 4 - 1 (RH) 
 
Ledninger i veje + mini-
mum tunnel  

Scenarie 4 - 2 (RH) 
 
Ledninger i veje + ma-
ximum tunnel  

Scenarie 4 - 3 (RH) 
 
Tunnelløsning  

 Scenarie 4 
baseret på 
belastning 
fra 2018 

2075 

Scenarie 4 
baseret på 
belastning 
fra 2018 

2075 

Scenarie 4 
baseret på 
belastning 
fra 2018 

2075 

Transmissionssystemet - D&V 17,7 28,4 9,3 16,8 9,5 11,8 

Transmissionssystemet - el 20,1 25,5 17,9 23,5 22,4 19,0 

Renseanlæg og slam 143,5 206,6 143,5 206,6 143,5 206,6 

Udløb - el 5,6 7,4 5,6 7,4 5,6 7,4 

Total 186,9 267,5 176,3 254,4 180,9 244,8 
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3.5 Scenarie 5 - RP 
Tabel 13: Anlægsinvesteringer i mia. kr. 

 Scenarie 5 - 1 (RP) Scenarie 5 - 2 (RP) Scenarie 5 - 3 (RP) 

 Ledninger i veje + 
minimum tunnel  

Ledninger i veje + 
maximum tunnel  

Tunnelløsning 

Transmissionssystemet 3,4 2,7 2,4 

Renseanlæg  6,0 6,0 6,0 

Fradrag for Udbygningsplanen *) 0,0 0,0 0,0 

Pilotering 0,6 0,6 0,6 

Udløbsledninger 1,1 1,1 1,1 

Total 11,1 10,4 10,1 

 

*) Se kapitel 5 

Rensning for skærpede udlederkrav, bypass og tertiær rensning vil koste yderli-

gere 2,4 mia. kr. Etablering af RP efter kompakt teknologi, vil koste yderligere 

ca. 1,7 mia. kr. 

I drifts- og vedligeholdelsesudgifterne angivet i nedenstående tabel er ikke inde-

holdt udgifter til rensning for skærpede udlederkrav, bypass og tertiær rensning 

samt tillige heller ikke for drift og vedligehold af renseanlæg ved kompakte rens-

ning. 

Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne er estimeret ud fra den nuværende PE be-

lastning i 2018 og den fremtidige PE belastning i 2075. Den estimerede belast-

ning for 2018 PE belastningen er kun lavet for at have et sammenligningsgrund-

lag i forhold til de nuværende drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Ændrede 

drifts- og vedligeholdelsesudgifter for scenarierne vil først træde i kraft den dag 

anlægs ændringerne er gennemført.  

Tabel 14: Drifts- og vedligeholdelsesudgifter i mio. kr. per år 

 

Scenarie 5 - 1 (RP) 
Ledninger i veje + 
minimum tunnel  

Scenarie 5 - 2 (RP) 
Ledninger i veje + maxi-
mum tunnel  

Scenarie 5 - 3 (RP) 
Tunnelløsning 

Scenarie 5 
baseret på 
belastning 
fra 2018 

2075 

Scenarie 5 
baseret på 
belastning fra 
2018 

2075 

Scenarie 5 
baseret på 
belastning 
fra 2018 

2075 

Transmissionssystemet - D&V 18,5 23,9 9,3 11,6 9,7 12,1 

Transmissionssystemet - el 17,9 21,9 16,4 16,7 16,3 16,6 

Renseanlæg og slam 143,5 206,6 143,5 206,6 143,5 206,6 

Udløb - el - - - - - - 

Total 179,9 252,5 169,2 235,0 169,5 235,3 
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4 Samlet økonomi 
I dette kapitel er opsummeret den samlede anlægsinvestering i 2039-2044 og 

den årlige drifts- og vedligeholdelsesudgift i 2075.  

I tabel 15 og 16 er begge udgifter anskueliggjort.  

4.1 Anlægsøkonomi 
Anlægsinvesteringerne rummer fradraget for de investeringer der sker som følge 

af Udbygningsplanen. I 2039-2044 reinvesteres i de eksisterende renseanlæg, 

for at bringe dem op til et stade hvor de kan anses for ligeværdige med et nyt 

renseanlæg.  

Reinvestering efter 2044 er ikke indeholdt i de samlede anlægsinvesteringer an-

givet i tabel 15. 

Derudover er opsummeret den samlede årlige drifts- og vedligeholdelsesøko-

nomi gældende for 2075. 

Tabel 15: Oversigt over samlet anlægsøkonomi for de fem scenarier. 

  
Samlede  

anlægsinvesterin-
ger  

(mia. kr.) 

Scenarie 1 (RL/RA/RD) Nuværende placering 6,1 

Scenarie 2 - 1 (RLP) *) Ledninger lagt i veje 7,7 

Scenarie 2 - 2 (RLP) *) Tunnelløsning 7,6 

Scenarie 3 - 1 (RLA) 
Ledninger i veje + minimum 
tunnel 

11,1 

Scenarie 3 - 2 (RLA) 
Ledninger i veje + maximum 
tunnel 

10,6 

Scenarie 3 - 3 (RLA) Tunnelløsning 10,4 

Scenarie 4 - 1 (RH) 
Ledninger i veje + minimum 
tunnel 

11,7 

Scenarie 4 - 2 (RH) 
Ledninger i veje + maximum 
tunnel 

11,3 

Scenarie 4 - 3 (RH) Tunnelløsning 11,0 

Scenarie 5 - 1 (RP) *) 
Ledninger i veje + minimum 
tunnel 

11,1 

Scenarie 5 - 2 (RP) *) 
Ledninger i veje + maximum 
tunnel 

10,4 

Scenarie 5 - 3 (RP) *) Tunnelløsning 10,1 

*) Scenarie 2 og 5 skal tillægges udgifter til bortskaffelse af forurenet jord og  

    nedrivning jf. kapitel 3. 
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Grafikken nedenfor viser de væsentligste komponenter i anlægsinvesteringerne. 

Som det fremgår, er renseanlæggene alt dominerende. 

Anlægsinvesteringerne ekskl. køb og salg af jord, fjernelse af eksisterende ren-

seanlæg og fjernelse af forurening fra grunde der forlades, klargøring af grunde 

der inddrages til renseanlæg, herunder nedrivning af bygninger, tanke og veje 

og fjernelse af forurenet jord. 

 

Figur 1: Anlægsøkonomi fordelt på transmissionssystemet, renseanlæg og udløbsledninger 
for de fem scenarier. Den angivne reinvestering sker i de eksisterende rensean-
læg i de scenarier hvor disse bevares helt eller delvist. Alle investeringer afholdes 
i perioden 2039-2044 
 
Der er i graferne forudsat tunneler på 3 meter i diameter, som er den mindst mu-
lige diameter for segmenttunnelering. 

Følgende udgifter er ikke medtaget: 

› Erhvervelse og salg af areal 

› Klargøring af areal til renseanlægsformål 

› Oprydning af arealer og nedrivning af renseanlæg 
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› Ingen tertiær rensning, rensning for skærpede krav til fjernelse af kvælstof 

og fosfor og rensning for bypass 

Som det fremgår, er investeringerne i renseanlæg dominerende. Grunden til, at 

de samlede omkostninger for udbygning af eksisterende renseanlæg er stort set 

på samme niveau som etablering af helt nye renseanlæg er, at der ved reinve-

stering er forudsat en udgift pr. PE på 70% af udgiften ved at etablere et nyt an-

læg. Dette er forudsat for at bringe de eksisterende anlæg op på et niveau, der 

stort set svarer til nybyggede anlæg. Det spiller desuden ind, at omkostningen 

ved nybyggeri pr. PE er noget lavere for renseanlæg på 2,5 mio. PE end for ren-

seanlæg på f.eks. 0,5 mio. PE, hvilket typisk er størrelsen på de renseanlæg, der 

reinvesteres og udbygges. 
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4.2 Drift- og vedligeholdelsesøkonomi 
Det er vurderet at udbygningsplanen ikke afstedkommer øgede udgifter til drift 

og vedligeholdelse, da udbygningsplanen også rummer etablering af foranstalt-

ninger der reducerer udgifterne. 

Tabel 16: Årlig drift og vedligehold for de fem scenarier.  

  

Samlede drifts- og 
vedligeholdelses-

udgifter baseret på 
belastning i 2018 

(mio. kr./år) 

Samlede drifts- og 
vedligeholdelses-

udgifter 2075 
(mio. kr./år) 

Scenarie 1 
(RL/RA/RD) 

Nuværende placering 193,0 277,9 

Scenarie 2 - 1 (RLP) Ledninger lagt i veje  194,2 278,9 

Scenarie 2 - 2 (RLP) Tunnelløsning  197,8 283,3 

Scenarie 3 - 1 (RLA) 
Ledninger i veje + minimum 
tunnel  

200,9 289,7 

Scenarie 3 - 2 (RLA) 
Ledninger i veje + maximum 
tunnel  

193,5 274,5 

Scenarie 3 - 3 (RLA) Tunnelløsning  187,2 266,1 

Scenarie 4 - 1 (RH) 
Ledninger i veje + minimum 
tunnel  

186,9 267,5 

Scenarie 4 - 2 (RH) 
Ledninger i veje + maximum 
tunnel  

176,3 254,4 

Scenarie 4 - 3 (RH) Tunnelløsning  180,9 244,8 

Scenarie 5 - 1 (RP) 
Ledninger i veje + minimum 
tunnel  

179,9 252,5 

Scenarie 5 - 2 (RP) 
Ledninger i veje + maximum 
tunnel  

169,2 235,0 

Scenarie 5 - 3 (RP) Tunnelløsning 169,5 235,3 

 

I drifts- og vedligeholdelsesudgifterne angivet i ovenstående tabel er ikke inde-

holdt udgifter til rensning for skærpede udlederkrav, bypass og tertiær rensning 

samt tillige heller ikke for drift og vedligehold af renseanlæg ved kompakte rens-

ning. 
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Grafikken nedenfor viser de væsentligste komponenter i drifts- og vedligeholdel-

sesudgifterne. Som det fremgår, er renseanlæggene alt dominerende. 

Det er valgt at udskille el til transmissionssystemet og el til udløbsledninger 

(pumperne). Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne på renseanlæg indeholder ud-

gifter til el og er fraregnet gevinsten ved energiproduktion. 

 

 

Figur 2: Drifts- og vedligeholdelsesudgifter fordelt på transmissionssystemet (samt elfor-
brug), renseanlæg og udløbsledninger (samt elforbrug) for de fem scenarier. 

Som det fremgår, er drifts- og vedligeholdelsesudgifterne ved renseanlæg klart 

dominerende. Som det desuden fremgår, er drifts- og vedligeholdelsesudgifterne 

for de helt store anlæg RP og RH lavere end for scenarierne med to eller tre ren-

seanlæg. Selvom renseanlæggene i alle scenarier har en betydelig størrelse, og 

man derfor skulle forvente, at udgiften pr. PE burde være nogenlunde ens for 

anlæggene, er der alligevel nogle besparelser ved bl.a. mandskab, når der kun 

skal drives ét renseanlæg i stedet for tre. Derudover er det billigere at vedlige-

holde ét indløbsbygværk i stedet for tre, uanset at de tilsammen har den samme 
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kapacitet som ét stort indløbsbygværk. Det samme gælder for de øvrige anlægs-

dele.
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5 Udbygningsplanen 
BIOFOS foretager en investering i de tre renseanlæg som har karakter af udbyg-

ning og reinvestering. Investeringen kaldes under ét for Udbygningsplanen og 

skal være gennemført ultimo 2026. 

Visse af udgifterne i Udbygningsplanen skal fradrages i de udgifter, der skal af-

holdes i 2039-2044. Fradragsudgifterne er på 0,51 mia. kr. i de scenarier hvor 

alle tre renseanlæg bevares og udbygges. For de scenarier hvor kun Renseanlæg 

Damhusåen bevares, fradrages kun 0,16 mia. kr. og for de scenarier hvor alle 

tre renseanlæg nedlægges, fradrages 0,- kr. 

Som det fremgår af afsnit 3.1-3.5, er ovennævnte andele investeringen i Udbyg-

ningsplanen fraregnet de investeringer der skal ske i renseanlæggene fra 2039-

2044.  

Investeringerne i Udbygningsplanen skal ses som en samlet investering i at 

bringe renseanlæggene up to date og forøge kapaciteten, så de kan fungere 

frem til 2044. Investeringen er ikke nærmere specificeret i nærværende notat 

og anses for en udgift der er analysen uvedkommende, bort set fra at dele af in-

vesteringen fraregnes i de kommende anlægsinvesteringer i perioden 2039-

2044. 

 


