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Investeringer 2021-2023

Projektkatalog 2021–2023   
- En tid i balance

Selskaberne står midt i en forandring 
i prioriteringen af investeringerne. I 
2018 præsenterede selskaberne AM-
værktøjet (Asset Management), og 
i 2019 og 2020 er værktøjet blevet 
yderligere udbygget. I løbet af 2020 
er værktøjet blevet opdateret i spilde-
vandsselskabet, da der blandt andet er 
gennemført en grundig gennemgang af 
GIS-dataene. I vand- og varmeselska-
berne er modellerne ikke blevet opda-
teret, da ændringerne vil være så små, 
at det ikke vil kunne ses, og GIS-data-
ene er endnu ikke blevet gennemgået.

I forbindelse med projektkataloget 
2020 blev der lanceret en ny form for 
projektkatalog, hvor kataloget inde-
holder forslag til prioriteringer for den 
kommende treårige periode. Struktu-
ren er opbygget med baggrund i følgen-
de detaljeringsgrad:

1. års aktiviteter:  
Her præsenteres omfang og formål af 
det kommende års investeringer, og de 
økonomiske rammer prioriteres efter 
karakteren af de planlagte aktiviteter og 
med baggrund i de gennemførte analyser.

2. års aktiviteter: 
Her præsenteres de forberedende ana-
lyser, som skal kvalificere det efterføl-
gende års investeringer. De økonomiske 
rammer fordeles med baggrund i de 
foreløbige projektanalyser.

3. års aktiviteter:  
Her antydes hvilke områder, der for-
ventes at skulle indgå i et efterføl-
gende projektforberedende forløb. De 
økonomiske rammer opdeles i forhold 
til idealpuljerne i Asset Management-
værktøjet, som beskriver det teoretiske 
tekniske forfald.  
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I 2021 vil der blive investeret i 
både renoveringer og nyanlæg 

i alle 3 selskaber. 
Dette gælder både i produk-

tionen og på ledningsnettene. 
Alt sammen for at øge drifts-

sikkerheden og yde bedst 
mulig service for selskaber-

nes kunder.
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Når selskaberne gennemfører en renovering, bliver nytænkning indarbejdet, der hvor det er muligt. 
Nytænkning Idegeneres sammen med driftspersonalet for at optimere driften og arbejdsmiljøet.

Selskaberne arbejder fortsat efter de 3 støttende 
forudsætninger for beslutning om igangsætning 
af et projekt:  
   
• Gode forretninger  – projekter gennemføres, hvis det kan dokumenteres, 

at de bidrager positivt til selskabets økonomi

• Lovkrav – projekter gennemføres, hvis et lovkrav gør det nødvendigt

• Sikrer driftens udvikling – projekter gennemføres, hvor den daglige drift 
er truet eller med fordel kan effektiviseres

Investeringer 2021-2023
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Det nye, som er indført i 2020 og som skal færdiggøres i 2021, er, at der skal 
udarbejdes renoveringsplaner i de enkelt selskaber, således at der er renove-
ringsplaner (3-10 års planer) for følgende områder:

Spildevand:
• Ledningsrenovering
• Bygværker
• Pumpestationer
• Øvrige renseanlæg
• Oppumpningsbrønde

Vand:
• Ledningsrenovering
• Vandværker, bygninger og produktion
• Boringer

Varme:
• Ledningsrenovering
• Centraler bygninger
• Centraler produktion
• Boosterstationer/undercentraler

Anlægsinvesteringer
Med det fortsatte krav om effektiviseringer i form af stadigt lavere indtægts-
rammer skal selskabernes fokus kontinuerligt være på at reducere omkost-
ningerne og effektivisere den daglige drift. De nye renoveringsplaner skal 
understøtte ambitionen om at reducere omkostningerne samt skabe et stær-
kere beslutningsgrundlag for de kommende investeringer.

God læsning
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Idealpuljer 
og økonomiske 
råderum  
Idealpuljer
For at reducere omkostningerne og 
opretholde stabil drift i alle 3 selskaber 
er der løbende blevet renoveret led-
ninger og produktionsanlæg, hvor øko-
nomi, analyser eller driftsrapportering 
har vist det nødvendigt. 

Beslutningerne blev fra 2017 suppleret 
med input fra det nye AM-værktøj. I 
første omgang har værktøjet omhand-
let ledningerne i de 3 selskaber, idet 
ledningsværdierne udgør 80 % af den 
samlede balancesum. Efterfølgende er 
værtøjet blevet forfinet, så der i spilde-
vand med fokus på økonomien nu kan 
analyseres på følgende hovedgrupper: 
Renseanlæg/IT, pumpestationer samt 
brønde og bygværker. 

I vand- og varmeselskaberne er der 
ligeledes mulighed for at opdele for-
faldet på produktionsanlæg og øvrigt 
ledningsnet.

Værktøjet fastslår med rimelig stor 
sandsynlighed, hvor store idealpuljerne 
til reinvesteringerne burde være.

Definition af idealpuljer: Den sum 
penge som bør bruges til at genop-
rette det tekniske niveau til starten af 
den budgetperiode, forfaldet vurderes 
inden for.

Med baggrund i data fra AM-værktøjet 
kan de teoretiske idealpuljer opdeles i 
følgende hovedgrupper:

Investeringer 2021-2023
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Selskab               Ledninger    Renseanlæg/    Pumpestationer     Brønde                  Årligt teknisk      

(Mio. kr.)                       IT                                                                   og bygværker    forfald i alt

Spildevand               25,0        21,0                         18,0                          14,0          78,0

Selskab                    Ledninger     Produktion           Øvrigt                                  IT                 Årligt teknisk     

(Mio. kr.)                                                                                   ledningsnet                                          forfald i alt

Vand                               5,0          2,0                              3,0                             1,0          11,0    

De anførte tal er fortsat behæftet med 
en vis usikkerhed. Analyserne i GIS 
databasen og regnskabssystemet, som 
er grundlaget for alle opgørelserne, er 
mangelfulde visse steder. Eksempelvis 
fremstår hele grupper af ledningssy-
stemer som opført/anlagt det samme 
år, selvom mængden tydeligt afslører, 
at det ville være urealistisk. Forklarin-
gen er, at ledningsoplysningerne på et 
tidspunkt før selskabsdannelsen er lagt 

ind i databasen i store puljer. Det bliver 
efterfølgende en opgave at adskille 
disse fejloplysninger fra hinanden. 

Endvidere er de gældende polkaværdi-
er i vand- og spildevandselskabet ikke 
retvisende i forhold til nedbrydning og 
slitage. Svovlbrinte og andre tekniske 
forhold kan føre til hurtigere nedbrud 
end de teoretisk fastsatte afskrivnings-
profiler.

Selskab                    Ledninger     Produktion           Øvrigt                                  IT                 Årligt teknisk     

(Mio. kr.)                                                                                   ledningsnet                                          forfald i alt

Varme                           19,0          2,0                              2,0                             1,0          24,0   
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Økonomisk råderum
Trods usikkerhederne i Asset Management-
portalen er resultatet særdeles anvendeligt. 

Størrelsesordenen på de årlige forringelser 
i vandselskaberne skal sammenholdes med 
det økonomiske råderum og bestræbelserne 
på at opretholde produktionssystemerne. 
Det betyder, at de ophobede efterslæb fort-
sat vil vokse. I varmeselskabet må investe-
ringerne sikres gennem et driftsmæssigt 
overskud. 

Behovene (idealpuljerne) vurderes i forhold 
til de aktuelle økonomiske råderum, og det 
kan for perioden 2021-2023 præsenteres på 
følgende måde:

Investeringer 2021-2023
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Selskab               Driftens                            Gældsafvikling        Økonomisk råderum                    

(Mio. kr.)                  likviditetsvirkning

2022
Spildevand                            71,9                               8,5                               63,4               

Vand                                    9,9                       2,2                                  7,6             

Varme                                  16,9                     17,5                               -0,6  

2023
Spildevand                            72,7                       8,8                               63,8               

Vand                                    8,5                       2,3                                 6,2             

Varme                                  16,9                     17,8                               -0,9                

2021
Spildevand                            84,1                       8,2                               75,9               

Vand                                  10,3                       2,2                                 8,2             

Varme                                   17,3                     17,3                                 0,0                



Alle indsatser i spildevandssel-
skabet retter sig mod at redu-
cere selskabets omkostninger, 
sikre et renere vandmiljø, en 
mere effektiv drift og bekæm-
pelse af konsekvenserne ved de 
ændrede regnvandsmønstre.
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Spildevand 

Resumé: 

Det vil de kommende år være i spildevands-
selskabet, der foretages de mest omfattende 
investeringer. Investeringsporteføljen til reno-
veringerne finansieres via selskabets løbende 
drift i alle årene, hvorimod finansieringen af 
renoveringen af de blivende renseanlæg ’Mod 
nye tider’ finansieres delvist gennem den opbyg-
gede likviditet, tilpasning af investeringsporte-
følje og dels gennem en låneoptagelse.

Investeringer 2021-2023
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Investeringsplanerne for perioden 2020-2023     
kan sammenfattes i følgende overblik (mio. kr.):

    2021 2022 2023     Perioden i alt

*4 x Renseanlæg                   162,7   33,3      0,0         196,0          

Blivende renseanlæg      1,5      1,5      1,5              4,5 

Pumpestationer og bygværker    3,8     7,3   14,8          25,9 

Ledningsnet                     15,9 10,85       30,85            57,6

Sektorplanlægning                                   14,3   10,0   10,0           34,3

Innovation       0,5      0,5      0,5              1,5

Opstart af projekter til året efter           1,0      1,0      1,0              3,0

I alt ekskl. 4 x renseanlæg                37,0 31,15 58,65         126,8

*4 x renseanlæg (Mod nye tider) er medtaget for overblikkets skyld. 

Spildevand 

Investeringer 2021-2023

Selskabets medarbejdere har 
i 2020 opfundet en simpel 

løsning til at afklare om der er 
uvedkommende vand i områ-

der med dobbeltbrønde 
i Nykøbing F.
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I 2020 har der været stor fokus på at finde uvedkommende vand. Alene i Nykøbing by 
er der fundet 198 fejltilslutninger svarende til ca. 71.000 m³ overfladevand årligt.
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Spildevand 

Investeringer 2021-2023

Selskabet har fortsat fokus 
på at renovere renseanlæg, 
således at de drives mest 

effektivt, overholder miljøkrav 
samt giver det mest optimale 

arbejdsmiljø for selskabets 
medarbejdere.



14 15

De blivende renseanlæg
Som konsekvens af arbejdet med kloakeringen i det åbne land og 
reduktionen i antallet af blivende renseanlæg, er der udarbejdet 
nye udledningstilladelser. De vil komme til at gælde for de nye 
renseanlæg (Gedser, Nykøbing F, Marielyst og Stubbekøbing) og i 
tilknytning hertil også en del af de bygværker og pumpestationer, 
som indgår i oplandene til de enkelte anlæg. 

Der vil i sammenhæng til myndighedskravene også kunne stilles 
krav om opførelse af forsinkelsesbassiner til regn- og spildevand.
Omfanget af disse krav er fortsat uafklarede, men dialogen i rela-
tion til arbejdet med renoveringen af Nykøbing F. Renseanlæg 
antyder, at kravene forventes at blive omfattende.

I 2019 blev der igangsat en analyse af de 5 resterende bliven-
de renseanlæg: Krumsø, Rykkerup, Hesnæs, Tårup og Frejlev. 
Analysen er færdiggjort i 2020, og den afspejler de kommende 
investeringer på renseanlæggene. Med udgangspunkt i analysen 
vil der i 2023 blive udarbejdet udbudsmateriale til renovering i 
perioden 2024-2026.
 
Umiddelbart er der ingen planer for selskabets 4 små mekaniske 
trixanlæg, da de p.t. overholder gældende lovkrav.

Det anbefales, at der anvendes  1,5 mio. kr. årligt over de 
næste 3 år til mindre renoveringer samt myndighedsarbejderne 
tilhørende renseanlæggene. Selskabet vil prioritere renoveringen 
af de 5 anlæg således, at arbejderne gennemføres som individu-
elle projekter tidsmæssigt forskudt. 
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Spildevand 

Pumpestationer og bygværker 
I ledningsnettet er der 276 centrale pumpestationer, 
som er af varierende tilstand. De er opdelt i 2 kate-
gorier: 28 strategiske og de øvrige pumpestationer. 
Der er gennem de seneste år foretaget forskellige 
levetidsforlængende indsatser.

I 2020 er alle pumpestationerne blevet screenet 
med henblik på at målrette alle indsatser for at 
reducere driftsomkostningerne, øge driftssikker-
heden, forbedre arbejdsmiljøet samt overholde 
gældende lovgivning. Endvidere er værktøjet blevet 
designet til at indeholde et strategisk og økonomisk 
overblik for de kommende investeringer.

Screeningen viste flere pumpestationer, som står 
over for en omfattende renovering, andre kræver 
mindre udskiftninger, og endelig er der nyere pum-
pestationer, som ikke kræver renovering over de 
kommende år. Renoveringsplanen for prioriteringen 
vil blive udarbejdet i 2021.

Renoveringerne udbydes i rammeaftale i 2022. Her-
efter forventes det, at der kan renoveres en pulje 
pumpestationer årligt.

Bygværkerne er tidligere blevet gennemgået, dog 
udestår der 22, som ikke er blevet screenet. Dette 
arbejde skal udføres i 2021 og der skal desuden 

Investeringer 2021-2023

Fremadrettet skal der være 
mulighed for logning, på selska-

bets bygværker. Etablering af 
loggere vil blive udført over de 

kommende år. 
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udarbejdes en renoveringsplan for de 125 nuværende bygværker, som har en 
central rolle i ledningsnettet. Der er over de sidste 10 år udført forskellige 
levetidsforlængelser og forbedringer på bygværkerne. Men ligesom på pumpe-
stationerne er der behov for en ensretning af alle bygværker evt. opdelt på for-
skellige kategorier. Investeringen forventes gennemført over en 10-årig periode 
med en strategisk renovering af bygværker. 

Renoveringerne forventes udbudt i rammeaftale i 2022.

Det anbefales, at der anvendes 3,8 mio. kr. i 2021 til disse indsatser og 
efterfølgende 7,3 mio. kr. i 2022 og 14,8 mio. kr. i 2023.
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Spildevand 

Ledningsnettet
Som følge af de tiltagende klimaændringer har selskabet fortsat fokus på at 
nedbringe indsivninger og uvedkommende vand samt at opretholde ledninger-
nes servicemål. Dette gøres blandt andet ved tv-inspektion og ved at renovere 
ledningerne med No-Dig (strømpeforing).

I Sakskøbing fortsættes arbejderne med at adskille regn- og spildevands-
systemerne, således at transporten af regnvand til renseanlægget i Hunseby 
reduceres. Projektet i 2021 og 2022 vil omhandle projektering af etape 2 og 3. 
Samtidig kan der udføres mindre omkoblinger på ledningsanlægget.

I 2023 skal der udføres projekter omkring Kildepladsen, til reducering af over-
fladevand samt separering.

I forbindelse med den nye Sundskole og udvidelse af Guldborgsundcentret er 
der behov for at etablere en ny regnvandsledning, som kan transportere regn-
vandet til recipienten. Anlægsarbejderne udføres i 2021, således at ledningen 
er klar, når byggerierne står færdige.

Det anbefales, at der anvendes 15,9 mio. kr. til disse indsatser i 2021, og 
budgettet forventes at blive 10,85 mio. kr. i 2022 og 30,85 mio. kr. i 2023. Efter-
følgende forventes det, at puljen igen vil falde for at skabe et finansierings-
mæssigt grundlag for indsatserne på pumpestationer og bygværker. 

Investeringer 2021-2023
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I 2020 har der været stor 
fokus på både renovering af 

ledningerne og oppumpnings-
brøndene på ledningsnettet. 
Derudover har der været stor 

fokus på uvedkommende vand 
i Nykøbing F. og i oplandet til 
Nykøbing F. Renseanlæg. Det 

har vist sig, at der er store 
indsivninger af grundvand 
i selskabets ledninger, og 

mange fejltilslutninger hvor 
ejendommenes regnvand er 
fejlkoblet på spildevandsled-

ningerne. 
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Spildevand 

Sektorplanlægningen
Kloakeringen i det åbne land omfatter forsat myndighedernes opsamling af 
ejendomme, som ikke har efterkommet udstedte påbud. Samtidig er en ny 
spildevandsplan undervejs, og det forventes, at den er godkendt i løbet af 
januar 2021. Den vil bl.a. komme til at omfatte ejendomme, som ligger i nær-
heden af de nuværende spildevands-trykledninger.

I 2021 fortsættes arbejderne med etablering af bassiner som opsamling på 
allerede kloakerede områder samt tilslutning af nye kunder i det åbne land.

I 2022-2023 vil arbejderne fortsætte med opfyldelse af spildevandsplanen. 
Både med nye minipumpestationer og separatkloakering af mindre områder.

Det anbefales, at der anvendes 14,3 mio. kr. til disse indsatser i 2021, og 
10,0 mio. kr. årligt de efterfølgende år. 
 

Investeringer 2021-2023
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Selskabet har i 2019 og 2020 
etableret 11 ny forsinkelses-
bassiner som led i at opfylde 

kravene i spildevandsplanen. I 
2021 vil der blive etableret 

4 bassiner.
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Spildevand

På det miljøvenlige slam-
behandlingsanlæg i Frejlev 

bliver slammet forvandlet til 
granulat, som kan spredes ud 

på landbrugs jord.

Investeringer 2021-2023
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Innovation
I den kommende 3-årige periode vil de innovative 
indsatser alle koncentrere sig om miljøvenlig slam-
behandling. 

Det anbefales, at der anvendes 0,5 mio. kr. årligt til 
driftsoptimering.
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Alle indsatser i vandselska-
bet skal rette sig mod at fast-
holde kundernes tillid til det 
høje kvalitetsniveau selska-
bet har samt en effektiv og 
stabil drift.

Vand

Resumé: 
Vandselskabet har begrænset økonomisk 
råderum, og derfor bliver det i dette selskab 
særlig vigtigt at finde den rette balance 
mellem hensynet til sikker drift og fortsat 
reduktion af driftsomkostninger.

Investeringsporteføljen til renoveringerne 
finansieres i årene 2021 - 2023 via selskabets 
løbende drift. 

Investeringer 2021-2023
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Nykøbing F. Vandværk skal 
i 2021 renoveres. Projektet 

omfatter en gennemgribende 
renovering af vandværket.

Investeringsplanerne for perioden 2021-2023     
kan sammenfattes i følgende overblik (mio. kr.):

    2021 2022 2023     Perioden i alt

Vandværker     4,3   4,0    2,0          10,3
Boringer      0,0   0,5    3,5            4,0
Ledningsnet     1,7   2,3     1,8            5,8
Vandmåler        0,3   0,5  0,75          1,55
Opstart af projekter til året efter   0,2   0,2    0,2            0,6
Buffer      0,3   0,3    0,3            0,9   
I alt      6,8   7,8  8,55        23,15

Vand

Investeringer 2021-2023
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Vandværket i Sakskøbing er blevet renoveret fra ”kælder til kvist” med nyt tag, 
styringer, el, nye ventiler samt driftsoptimeringer. Renoveringen har ikke med-
ført driftsforstyrrelser for selskabets kunder under renoveringen.
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Vand

Vandværker
I 2017 blev der udarbejdet tilstandsrap-
porter for bygningsmassen på selskabets 
4 vandværker. Med udgangen af 2020 ude-
står der kun mindre renoveringsarbejder på 
Nykøbing F. og Nysted vandværk. 

I 2021 udarbejdes der en treårsplan, for 
renovering af vandværkerne samtidig med 
udarbejdelse af renoveringsplaner for for 
vandværkerne i Stubbekøbing og Nysted. 
På Nykøbing F. Vandværk gennemføres en 
omfattende renovering, hvor styringerne 
udskiftes. Der ændres på rørinstallationer, 
volumen øges på reaktionstanken m.m. Alt 
sammen for at øge driftssikkerheden.

I 2022 vil Stubbekøbing Vandværk blive 
renoveret, og i 2023 vil arbejderne på Nysted 
Vandværk blive udført. 

Det anbefales, at der anvendes 4,3 mio. 
kr. til disse indsatser i 2021 og mellem 2,0 
og 4,0 mio. kr. de efterfølgende år.

Investeringer 2021-2023
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Når der arbejdes i vandvær-
kernes mest risikofyldte 

zoner, tager både selskabets 
medarbejdere og leverandø-
rer alle forholdsregler for at 

opfylde ISO22000.
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Selskabet har 28 boringer fordelt på 
selskabets 4 vandværker. Med udgangen 
af 2020 er 26 af dem blevet renoveret og 
levetidsforlænget, så levetiden er forlæn-
get med mellem 5-10 år, herefter skal de 

igen kontrolleres.

Vand

Boringer
På baggrund af en gennemført tilstands-
vurdering af selskabets boringer i de for-
udgående år er det konstateret, at der er 
en enkelt boring, som har en begrænset 
levetid på under 5 år. Her afventer sel-
skabet afklaring fra vandmyndigheden, 
om der kan etableres en ny boring på 
samme kildeplads, eller der skal findes 
en ny placering. Endvidere har selska-
bet en boring, som kun indvinder få m3. 
Denne afventer ligeledes en afklaring fra 
myndigheden.

De sidste 2 boringer, som endnu ikke er 
renoveret, har udfordringer med vandkva-
liteten. Det forventes, at alle 4 boringers 
fremtid vil blive klarlagt i samarbejde 
med vandmyndigheden i løbet af 2021.

Såfremt selskabet har behov for at der 
skal etableres nye boringer, vil disse blive 
projekteret i 2022 til udførelse i 2023.

Det anbefales, at der anvendes 0 kr. 
til disse indsatser i 2021, og efterfølgen-
de er der afsat 0,5 mio. kr. til projektering 
i 2022 og 3,5 mio. i 2023 til etablering af 
nye boringer.

Investeringer 2021-2023
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Vand

Ledningsnet
For at fastholde vandspildet på det historisk-
lave niveau skal der i 2021 udarbejdes en reno-
veringsplan, som skal indeholde en plan for 
renoveringer af ledningsnettet i de 4 vandværks-
områder. Planen vil tage afsæt i ledningernes 
alder, materiale, brudfrekvens, placering og led-
ningernes servicemål.

Selskabets strategi er fortsat at fastholde det 
lave vandspild i ledningsnettet. Dette gøres bl.a. 
ved brug af noiseloggere, som blev etableret i 
perioden 2011-2014. Levetiden for batterierne 
er næsten opbrugt, og derfor er der behov for 
en udskiftning. I 2020 er loggerne i Sakskøbing 
blevet levetidsforlænget, og i 2021 og frem mod 
2023 skal de resterende loggere have udskiftet 
batterier.

I 2022 og 2023 fortsætter renoveringen af led-
ninger, udskiftning af batterier på loggere samt 
vedligeholdelse af renoveringsplanen.

Det anbefales, at der anvendes 1,7 mio. kr. 
til disse indsatser i 2021, og i de efterfølgende år 
skal der afsættes mellem 1,8 og 2,3 mio. kr. årligt.

Investeringer 2021-2023
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For at opretholde en sikker 
drift og overholde ISO22000, 
uddannes eksterne leveran-

dører til at udføre arbejder på 
selskabets produktionsap-

parat.
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Vand

Investeringer 2021-2023

Vandmålere
Teknologien på målere udvikler sig med hastige skridt. Selskabet indkøbte nye 
målere med tilhørende datatransmission i 2011. Selskabet råder over ca. 1400 
datatransmissionsenheder, som har behov for batteriskift ca. hvert 5. år for 
at kunne opretholde transmissionen og modtage data fra vandmålerene. Det 
forventes, at der løbende kan ske en udskiftning af batterierne over 3 år.

I 2022 gennemføres en grundig analyse af målerenes fremtid, og i den for-
bindelse udarbejdes en handlingsplan for en eventuel implementering af ny 
teknologi i vandnettet.

I 2023 udarbejdes der et udbud på baggrund af analysen fra 2022.

Det anbefales, at der anvendes 0,3 mio. kr. til denne indsats i 2021, 0,5 
mio. kr. i 2022 og 0,75 mio. kr. i 2023.
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Selskabet overvåger vandspild hver eneste måned, 
som beregnes via selskabets vandmålere.
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Varme

Investeringer 2021-2023

Alle indsatser i varmesel-
skabet skal rette sig mod at 
reducere driftsomkostninger 
og fastholde effektiv og sta-
bil drift.

Resumé: 
Investeringerne i varmeselskabet skal ses i 
et kort tidsperspektiv. Det skyldes primært 
udsigterne til en ny økonomisk rammesty-
ring af varmeselskaberne i hele landet. Den 
3-årige oversigt skal derfor iagttages med 
dette forbehold.
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Varme

Investeringsplanerne for perioden 2020-2022  
kan sammenfattes i følgende overblik (mio. kr.):

    2021 2022 2023     Perioden i alt

Kedelcentraler     2,35    3,2    3,5         9,05
Boosterstationer       0,5    1,7    1,5            3,7
Ledningsnet       8,0    6,0    6,0          20,0
Innovation       0,3    0,3    0,3            0,9
Projekter året efter       0,2    0,2    0,2            0,6
Buffer       0,5    0,5    0,5            1,5
I alt                    11,85  11,9  12,0       35,75

Investeringer 2021-2023

Selskabet har fokus på 
renovering af fjernvarme-
ledningerne og nedbringe 

varmetabet i ledningsnettet.
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Varme

Investeringer 2021-2023

For at opretholde den høje 
driftssikkerhed, således at 
der altid kan leveres varme 

ud til kunderne, er der et 
løbende behov for renovering 

af selskabets centraler.  



40 41

Kedelcentraler 
I 2018 gennemgik Central Øst en større renovering, hvor styringerne blandt 
andet blev udskiftet. I 2020 blev der taget en beslutning om at ændre 
brændselsformen fra bioolie til biodiesel for Central Øst og Nord. Derfor 
skal der i 2021 udarbejdes en implementeringsplan for den nye brændsel. 
Det forventes, at der i forbindelse med planen skal gennemføres mindre 
røromlægninger på Central Øst.

For at opretholde driftssikkerheden er der behov for røromlægninger på 
Central Øst og udskiftning af ventiler på Central Nord i 2021. Samtidig skal 
der udføres en analyse af alle komponenter på centralerne for at udarbejde 
en renoveringsplan.

Som der blev beskrevet i sidste års projektkatalog, blev der udarbejdet til-
standsvurderinger i 2017, som indeholdt en vurdering af bygningsmassen. 
Der er udarbejdet en renoveringsplan, som påbegyndes i 2022, og det for-
ventes, at der skal bruges 4,2 mio. kr. i 2022 og 2023 på centralerne. Endvi-
dere skal der forsat renoveres fjernvarmerør på begge centraler i 2022 og 
2023, som er etableret da centralerne blev bygget.

Det anbefales, at der anvendes 2,35 mio. kr. til disse indsatser i 2021 og 
mellem 3,2 og 3,5 mio. kr. de efterfølgende år.
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Varme

Investeringer 2021-2023

Selskabet skal overvåge og styre leveringen af varmen ud til ledningsnettet. 
Derfor er overvågning og alarmer et vigtig værktøj i den daglige drift.
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Boosterstationer og undercentraler
Inden for en årrække skal der ske en opgradering af under-
centralerne. For at få afklaring på både undercentralerne og 
boosterstationerne, skal der i 2021 udarbejdes et overblik over 
deres tilstand, og det skal besluttes, hvilke renoveringstiltag 
der skal til for at kunne opretholde en sikker drift fremover.

I 2022 skal renoveringerne udbydes og påbegyndes, og det for-
ventes, at både boosterne og undercentralerne kan renoveres 
over en 3-årig periode.

Det anbefales, at der anvendes 0,5 mio. kr. til disse indsat-
ser i 2021, og i de efterfølgende år er der et investeringsbehov 
på 1,5-1,7 mio. kr. årligt. Selskabet forventer, at investeringen 
samlet set vil være ca. 4 mio. kr.
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Varme

Investeringer 2021-2023

I de sidste 4 år er ledningsnettet blevet termograferet med drone. Det har resulteret i, at små 
begyndende brud er blevet lokaliseret, inden de er blevet store og kritiske. Denne indsats har 
medvirket til, at vandspildet aldrig har været lavere, end det er i dag.
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Ledningsnet
I det kommende år skal der udarbejdes en 
10 års renoveringsplan, som tager afsæt i 
alder, materiale, viden fra termograferinger-
ne, brudfrekvens, placering, koordinerede 
arbejder med kommunen og ledningernes 
servicemål. 

I 2021 skal der udføres 3 ledningsrenove-
ringer.

I 2022 og 2023 fortsætter renoveringen af 
ledninger samt vedligeholdelse af renove-
ringsplanen.

Det anbefales, at der anvendes 8. mio. 
kr. til indsatserne i 2021 og 6,0 mio. kr. i 
både 2022 og 2023.
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Varme

Investeringer 2021-2023

I jagten på at optimere selskabets ressourcer i hverdagen gælder det om at tænke innovativt. 
Hvordan kan vi optimere og registrere den viden, som den enkelte medarbejder har, således 
at den er tilgængelig for resten af selskabets medarbejdere?



46 47

Innovation
Selskabet jagter løbende nye løsninger til afhjælpning af centrale 
udfordringer. Dette kan ske enten i samarbejde med andre aktører 
eller ved egne forsøg.

Det anbefales, at der anvendes 0,3 mio. kr. årligt de næste 3 år.
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