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RENOVAND 
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Omkostninger ved tidlig udskiftning 

af vandledninger 

 

Fordele ved tidlig udskiftning af 

vandledninger 

 

• Fremrykning og forøgelse af 

langsigtede anlægsomkostninger 

• Øge tab som følge af trafikgener i 

den forventede længere 

anlægsperiode 

• Øgede omkostninger ved afbrydelse 

af forsyningen 

 

 

 

• Hyppigere trafikgener 

• Lavere brudfrekvens og mindre 

lækage over tid 

• Lavere retableringsomkostninger 

• Mindre erstatninger til bolig- og 

lodsejere 

• Lavere omkostninger ved vandspild  

 

 

 

 

• Mindre trafikgener 

• Mindre socioøkonomiske tab i 

relation til kritiske forbrugere 

COST OG BENEFIT 

Kilde: RenoVand kravspecifikation 
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År 

30 årig 100STB i land området 

B: sparede anlægsrelaterede omk. ved at vente 1 år med udskiftning (kr.)
C: ekstra brudrelaterede omk. ved at vente 1 år med udskiftning (kr.)

OPTIMALT RENOVERINGSÅR 

32 år fra nu 
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År 

30 årig 100STB i indre by området  

B: sparede anlægsrelaterede omk. ved at vente 1 år med udskiftning (kr.)
C: ekstra brudrelaterede omk. ved at vente 1 år med udskiftning (kr.)

OPTIMALT RENOVERINGSÅR 

59 år fra nu 
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INVESTERINGSTUNGE RENOVERINGER 

I VANDLEDNINGSNETTET 

• Krav om 10 årige budgetter 

• Analyse af tekniske og økonomiske konsekvenser af valgte 

prioriteringer  

• Gennemsigtighed ud fra de givne forudsætninger 

• Indgår som en udvidelse af de eksisterende samarbejde med 

Aarhus Vand og Vand Center Syd 
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SERVICEMÅL/RENOVERINGSSTRATEGI 

• Brud: 

Antallet af brud fastholdes eller reduceres ved et stort antal brud 

• Lækage %:  

Lækageprocenten fastholdes eller reduceres ved > 10% 

• Ledningsalder: 

Gennemsnitlig ledningsalder fastholdes eller mindskes hvis der er 

mange meget gamle ledninger 

• Værdi af ledningsnettet: 

 Anlægsværdien fastholdes 
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• Renoveringsplanen fastlægges ud fra brud/ lækage (80 % vægtet 

værdi) og cost benefit (20 %). 

• Der udtages ledninger for en 10-årig periode, disse ledninger 

puljes i områder 

• Herefter kan der koordineres med andre forsyningsarter.  

 

 

 

UDARBEJDELSE AF RENOVERINGSPLAN 
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EKSEMPEL PÅ UDARBEJDNING AF 

RENOVERINGSPLAN FOR HERLEV 

• 110 km vandledning eksklusiv stik 

• Lækagetab i 2007-2011 på gennemsnitlige 163.000 m³/år (~ 11 %)  

• Brudregistrering for perioden 2000-2012 (i snit 37 brud/år) 

• Renoveringsbudget: 3,5 mio. kr./år 

• Renoveringsprisen sættes til 3.500 kr./m 

• Udbedring af brud sættes til 40.000 kr. pr brud 

• Fremskrivning af brud og lækage tilpasses til forsyingsområdet 

vha. kalibrering 
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FASTLÆGGELSE AF 

RENOVERINGSBUDGET UD FRA 

SCENARIER 

Der oprettes  
forskellige 
scenarier for at 
fastlægge 
budgettet 

1. Ingen renovering  
2. 100% Cost Benefit 
3. 100% fokus på brud 
4. 100% fokus på materialeskift 
5. X% brud – Z% materiale 
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SCENARIER 

 
• 2 standard scenarier 

– Ingen renovering 

– Cost benefit (det optimale renoveringsår ) 

• Egne fastsatte scenarier 

– 100 % brud årligt budget 3,5 mio. kr. 

– 100 % brud årligt budget 5,6 mio. kr. 

– 100 % brud årligt budget 7 mio. kr. 

• Ud fra scenarierne dannes der kort samt en rapport som viser : 

– Udviklingen i brud 

– Udviklingen i lækage 

– Anlæggets værdi 

– Gennemsnits ledningsalderen 



13 

UDVIKLINGEN I BRUD BASERET PÅ 

SCENARIER 
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UDVIKLINGEN I LÆKAGE BASERET PÅ 

SCENARIER 
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UDVIKLINGEN I ANLÆGGETS VÆRDI 
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LEDNINGSANLÆGGETS 

GENNEMSNITSALDER 
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FASTLAGTE BUDGETTER FOR HELE 

HOFOR 

Forsyningsområde Renoveringsbudget pr 

år mio. kr. 

Albertslund 7 

Brøndby 7,5 

Dragør 3,5 

Herlev 7 

Hvidovre 7 

København 35 

Rødovre 7 

Vallensbæk 3,5 
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UDVALGT SCENARIE 

• Ud fra rapporten fastlægges 10 års budgettet til 7 mio. kr./ år 

• Der udtages ledninger i 10 år ud fra en søgning på scenarier 

 80% vægt på nedbring af brud 

 20% vægt på cost-benefit optimale 

 

 Disse ledninger puljes og undersøges nærmere med manuel 

gennemgang 
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UDTAGNING AF LEDNINGER VIA 

SCENARIER 
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FÆRDIGE PLAN TIL KOORDINERING  

MED ANDRE FORSYNINGSARTER 
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• RenoVand valgt som beslutningsstøtteværktøj inden for 

ledningsrenovering. 

• Integration af Asset Management i C-B analyser og prioritering af 

investeringer. 

• 10 årige renoveringsplaner og optimale investeringer udarbejdet  

for alle forsyninger.  

• Færdig plan udarbejdet for Herlev (ledningerne puljes i 

lokalområder). Hvidovre godt på vej.  

• RenoVand vurderes efter de første måneder brug som et godt og 

brugbart værktøj.  

• RenoVand giver de tekniske og økonomiske overblikke som vi 

har brug for. 

 

 

KONKLUSION 
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