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PROGRAM   

► HOFORs 50-årsstrategi
► Opbygning og metodik 

► HOFORS områdeplaner
► Opbygning og metodik 

► Planernes anvendelse internt 
og eksternt:

► På tværs af HOFORS 
organisation

► Ejerkommuner og myndigheder
► BIOFOS
► Naboforsyninger
► Nabokommuner



De 
forandringer 

står vi 
overfor  

De veje kan 
vi gå 

Den retning 
vælger vi 

Det arbejder 
vi for  

50-års strategien skal skabe en samlet strategisk retning for de 
omfattende investeringer i vand, spildevand og klimatilpasning frem mod 
2070 

Den værdi og 
samfundsnytte, 

som vi ønsker at skabe.  

De krav og muligheder, 
som vi kommer til at

forholde os til i fremtiden. 

De scenarier for fremtidens 
vand og spildevand, som vi 

kan se for os. 

Den langsigtede udvikling, 
som vi mener skaber mest 
værdi for byen, borgerne 

og naturen.  



DET 
ARBEJDER 
VI FOR 

DET 
ARBEJDER 
VI FOR 



…vi folder vores vision ud til
fire konkrete pejlemærker, der tilsammen

skal guide vores arbejde for at skabe
fremtidens bæredygtige byer…



DET ARBEJDER VI FOR











DE FORANDRINGER STÅR VI 
OVERFOR
DE FORANDRINGER STÅR VI 
OVERFOR



…vi fremhæver de forandringer, vi anser som særligt og 
inddeler dem i

fem kategorier, der påvirker hinanden
på kryds og tværs…



BYUDVIKLING

KUNDER OG BORGERE

KLIMA, MILJØ OG RESSOURCER

TEKNOLOGI

DIGITALISERING



BYUDVIKLING
Urbaniseringen er en global tendens, der fører til større koncentration af mennesker, viden og 
virksomheder i voksende metropolområder, der i stigende grad konkurrerer internationalt. 

Forventet befolkningsudvikling i HOFOR's forsyningsområde i henhold til danmarks statistik, der foretager kommunespecifikke befolkningsfremskrivninger frem til
2045.



Planlægning af stigende vandleverance
Befolkningstilvæksten forventes at medføre en større 
vandleverance. Det betyder, at det kan blive nødvendigt at 
inddrage nye kilder til vand og investere i en større 
forsyningskapacitet. 

Integration af lokale vandressourcer i den fælles 
vandforsyning
Et voksende fokus på bæredygtighed i by-udviklingen kan 
betyde, at vi vil se flere byområder, hvor vi baserer os på 
lokale vandressourcer.

DET BETYDER UDVIKLINGEN FOR HOFOR

Integrerede overfladeløsninger
Byens vækst betyder, at der i stigende grad vil blive fokus 
på at udnytte hver kvadratmeter i byrummet bedst muligt. 

Ny intensiv bynatur
Byens natur bliver i højere grad integreret med byens 
øvrige anlæg og byggerier på eksempelvis tage, facader, 
parkeringsanlæg og infrastruktur. 



KUNDER OG BORGERE
Klimaforandringer og et stigende fokus på bæredygtighed og naturbeskyttelse betyder, at 
vand og spildevand rykker højere op på dagsordenen for HOFORs kunder.



Forventninger om bæredygtighed og 
gennemsigtighed
Når vandforbruget kommer i fokus som del af en
bæredygtig livvstil, udløser det nye service-forventninger
til HOFOR.

Forventninger om individuelle løsninger
En mere sammensat og mangfoldig kundekreds kan
betyde mere differentierede ønsker til vandleverancen. 

Stigende vandpriser og stigende
kommunikationsbehov
Indførelsen af mere avanceret og specialiseret
vandbehandling vil føre til stigende enhedspris på vand, 
som vil skabe et større behov for transparens og 
kommunikation.

DET BETYDER UDVIKLINGEN FOR HOFOR

Forventninger om bæredygtighed og 
gennemsigtighed
Kunderne vil i stigende grad forvente, at HOFOR er en 
ressourcebevidst virksomhed, der anvender ressourcerne 
i spildevand optimalt.

Forventninger om individuelle løsninger
Der kan opstå en udbredt forventning om, at HOFORs 
ansvarsområder også skal involvere de negative 
konsekvenser af klimaforandringerne.

Kundedrevet planlægning og udvikling
Flere kunder kan komme til at ønske indflydelse på deres 
spildevandsløsninger, og spildevand kan i stigende grad 
blive betragtet som et aktiv for det lokale fællesskab.



KLIMA, MILJØ OG RESSOURCER
Tilpasningen til et klima i hastig forandring og omstillingen til et CO2 neutralt samfund og sikring 
af naturens værdier er nogle af de helt store overskrifter for udviklingen de kommende årtier.

Kilde: Observationsdata: DMI

UDVIKLING I NEDBØR SOMMER

UDVIKLING I NEDBØR VINTER



Stigende fokus på grundvandsbeskyttelse
Klimaforandringerne forskubber vandbalancen og kan 
medføre skærpede krav om, at grundvands-indvindingen 
påvirker den omkringliggende natur mindst muligt.

Øget lokal genanvendelse af vand
Øget fokus på genbrug af husholdningernes vand kan 
medføre nye krav til HOFOR om at levere nye cirkulære 
systemer. 

Ressourceoptimering i en cirkulær økonomi
Forventningerne til genanvendelse af restprodukter stiller 
nye krav til de metoder, der anvendes. I dag er det 
gældende for blødgøringen af vand, hvor kalkpellets bliver 
genbrugt I industrien.

DET BETYDER UDVIKLINGEN FOR HOFOR

Helhedsorienteret klimatilpasning
Skybrudssikringen indebærer etableringen af en helt ny 
blå/grøn infrastruktur. 

Natur- og miljøbeskyttelse som 'driver' for nye 
løsninger
Stigende fokus på bæredygtighed kan føre til nye og 
stærkere krav om beskyttelse af naturen og vandmiljøet. 

Ressourceoptimering i en cirkulær økonomi
Som led i en ny cirkulær økonomi kan der komme større
fokus på at genanvende ressourcer i spildevandet som
varme, fosfor og nitrogen. 



TEKNOLOGI
Vandforsyningen og spildevandshåndteringen er midt i en omfattende 
teknologiudvikling, der i høj grad er drevet af klimaforandringerne og hensyn til 
vandmiljøet.



Alternative vandressourcer bliver mere 
konkurrencedygtige 
Den globale mangel på ferskvandsressourcer må 
forventes at accelerere den internationale udvikling af 
billigere og mere energieffektive rense-teknologier.

Mere vand vil blive genanvendt på 
husholdningsniveau
Nye renseteknologier vil på sigt muliggøre, at en stor 
andel af husholdningernes spildevand renses og 
genanvendes til alle formål i husholdningerne.

Droner og robotter kan ændre måden vi leverer
vand
Kunstig intelligens, droner og robotteknologi kan få en
stor indvirkning på vandforsyningen, som vi kender den i
dag. 

DET BETYDER UDVIKLINGEN FOR HOFOR

Lokal rensning af regnvand vil blive mere udbredt
Det er ikke altid muligt at rense vandet lokalt, hvorfor der 
fortsat skal udvikles centrale anlæg til 
regnvandsrensning. 

Lokal rensning af spildevand er en langsigtet 
mulighed
Teknologierne til lokal spildevandsrensning eksisterer og 
kan blive udviklet betydeligt over de kommende årtier. 



DIGITALISERING
Vandforsyning og spildevandshåndtering er som alle andre brancher på vej 
igennem en gennemgribende digitalisering.

Radarbillede fra HOFORs lokale X-bånds radar der 
bruges til at undersøge regnens spatielle fordeling over 
HOFORs forsyningsområde



Finmasket kundeindsigt kan optimere 
forsyningen
Digitaliseringen vil generere store mængder data, som vil 
give helt ny indsigt i kundernes forbrug og behov. 

Monitorering og styring kan øge effektiviteten
HOFORS anlæg og infrastruktur bliver i stadigt højere grad 
digitaliseret, hvilket medfører nye muligheder for 
monitorering og kvalitetssikring. 

Behov for fokus på digital forsyningssikkerhed 
Digitaliseringen medfører nye kompetencebehov både i 
forhold til udvikling og drift, men også i forhold til digital 
sikkerhed. 

DET BETYDER UDVIKLINGEN FOR HOFOR

Monitorering og styring kan optimere 
spildevandshåndteringen
HOFOR har med implementeringen af et SRO-system 
taget første skridt til monitorering og styring af 
spildevandssystemet. 

Bedre varsling kan give bedre 
kapacitetsudnyttelse
Med varsling og realtidsmodellering bliver det i fremtiden 
muligt at udnytte kapaciteten i de eksisterende 
afløbssystemer.

Behov for digitale kompetencer og fokus på 
digital sikkerhed
Manuelt arbejde erstattes af teknologier og automatisk 
overvågning. 



DE VEJE 
KAN VI GÅ



…vi opstiller forskellige scenarier for 
fremtidens vandforsyning og spildevandshåndtering og 

tydeliggør de overordnede strategiske valg… 



DE CENTRALE UDFORDRINGER FOR 
SPILDEVAND
HOFORs afløbsinfrastruktur bliver udfordret på mange måder af de forandringer vi forventer at 
møde i fremtiden

▶ Hvordan beskytter vi bedst byen og naturen mod de samlede påvirkninger af 
klimaforandringerne - skybrud, sommertørke, våde vintre, stigende grundvand, 
havvandstigninger, stormflod?

▶ Hvordan bidrager vi bedst muligt til at skabe en rig og mangfoldig bynatur, der styrker 
naturgrundlaget og borgernes livskvalitet?

▶ Hvordan forbereder vi os til nye kundeforventninger f.eks., at HOFOR skal sikre ejendomme 
mod vand i kældre, rotter eller helt eliminere miljøpåvirkningen fra byens afløbssystemer?



TRE SCENARIER FOR HOFORS AFLØBSINFRASTRUKTUR 



I dag er 60 procent af HOFORs forsyningsområde fælleskloakeret. Et muligt 
fremtidsscenarie er at fastholde dette kloakeringsprincip, når afløbet skal udvikles de 
kommende 50 år. 



EN BÆREDYGTIG HVERDAG
Et fælles system vil altid medføre en væsentlig risiko for kælderoversvømmelse og overfyldte 
skybrudsbassiner, hvilket potentielt kan indebære sundhedsmæssige risici. 

FÆLLESSKABER OM VAND
Et fælles system bygger videre på mere end 150 års investeringer i at håndtere 
hovedstadsområdets spildevand med en kollektiv løsning, der er til gavn for alle. 

NATUR I BALANCE
Med et fællessystem er det umuligt helt at undgå overløb og bypass til vandmiljøet, selvom 
mængden kan reduceres, og spildevandet kan hygiejniseres.

FREMSYNET FORRETNING
En fastholdelse af et fællessystem kan være økonomisk fordelagtigt på kort sigt, fordi man kan 
bygge videre på den eksisterende infrastruktur. Det kan derudover give begrænsede muligheder for 
at skabe holistiske løsninger på tværs af vandkredsløbet.

VURDERING AF SCENARIET



I dette scenarie gennemføres en separering af de eksisterende fælles-kloakerede 
områder i takt med, at afløbssystemet alligevel skal udvikles og fornyes hen over de 
kommende 50 år. 



Regn og spildevand afledes i et fællessystem og renses centralt.  

Systemet er af sundhedshensyn baseret på lukkede bassiner og rør.  

Klimatilpasning og skybrudssikring kan udføres som åbne anlæg, hvor disse udelukkende modtager 
vand fra terræn. Regn og spildevand afledes i et fællessystem og renses centralt.  

Systemet er af sundhedshensyn baseret på lukkede bassiner og rør.  

Klimatilpasning og skybrudssikring kan udføres som åbne anlæg, hvor disse udelukkende modtager 
vand fra terræn. 

EN BÆREDYGTIG HVERDAG
Ved at håndtere regn- og spildevand som to adskilte fraktioner er der gode muligheder for at skabe 
en mere grøn hverdag, hvor regnvand magasineres, transporteres eller infiltreres i grønne 
byrumsprojekter med rekreative kvaliteter. 

FÆLLESSKABER OM VAND
Med separate afløbssystemer bliver det væsentligt mere oplagt at skabe lokale løsninger, der 
supplerer den centrale afløbsinfrastruktur.

NATUR I BALANCE
En separat håndtering af spildevand og regnvand betyder, at regnvand kan forblive i det lokale 
vandkredsløb og være med til at sikre eksempelvis grundvandsdannelse og sommervandføring i 
åer.

FREMSYNET FORRETNING
Scenariet indebærer en transformation af de eksisterende fællleskloakerede oplande, der vil være 
meget omfattende og kræve en årtier lang implementering. 

VURDERING AF SCENARIET



I dette fremtidsscenarie multisepareres systemet, hvilket betyder, at byens vand 
fraktioneres efter kvalitet.



EN BÆREDYGTIG HVERDAG
Med et multisepareret system i et styret vandkredsløb kan vi sikre kunderne mod kælderstuvninger, 
fordi vi fraseparerer spildevandet. 

FÆLLESSKABER OM VAND
Et styret vandkredsløb kræver samstyring og koordinering på tværs af de urbane kredsløb, hvor 
ansvaret i dag er fordelt på mange forskellige aktører. 

NATUR I BALANCE
Et multisepareret system og et styret vandkredsløb giver mulighed for at gennemføre målrettede 
renseindsatser på de forskellige regnvandsfraktioner, hvorfor vi kan udnytte energi, næringsstoffer 
og andre ressourcer i vandet effektivt. 

FREMSYNET FORRETNING
Investeringer der kan indgå et i styret vandkredsløb vil være meget robuste i forhold til 
klimaforandringer og fremtidig lovgivning og regulering. 

VURDERING AF SCENARIET



DEN RETNING 
VÆLGER VI



…på baggrund af vurderingen 
af de forskellige scenarier, beskriver vi 

hvad vi kan gøre for at præge udviklingen 
og hvordan vi kan indbygge fleksibilitet og robusthed i 

fremtidige investeringer… 



VEJEN TIL ET STYRET 
VANDKREDSLØB
Eksisterende og nye 
byområder 



STRATEGISKE INITIATIVER 
I den videre udvikling af spildevand skal vi sikre, at fremtidige 
tiltag hænger sammen med vores igangværende aktiviteter og initiativer 

Styrkelse af HOFORs interne strategiske
planlægning

Operationalisering af 50 års strategien i
områdeplaner og masterplaner

Nye fællesskaber og nye forretningsmodeller

Langsigtet strategisk planlægning og styring med 
BIOFOS

Styring på tværs af afløbsinfrastrukturen

Centrale og decentrale systemer

Holistiske løsninger og vandoperatørrollen

Ansvar for politisk påvirkning



…fremtidens løsninger defineres ikke alene af tekniske 
muligheder eller økonomiske forretningsmodeller. De 

opstår i dialog med kommuner, virksomheder, kunder og 
borgere om, hvordan vi sammen kan udvikle bedre og 

mere bæredygtige byer. 
50 års strategien er afsæt for denne dialog… 



OMRÅDEPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 

► Status – Eksisterende forhold
► Kloakeringsprincipper 
► Hovedstruktur
► Recipienter
► Alder og Tilstand
► Stuvningsberegninger 

► Plan – Planer og Projekter
► Nye anlægsprojekter til budget 2020
► Eksisterende anlægs- og planprojekter
► Øvrig planlægning (spildevandsplan, 

Kommuneplan, skybrudsplan…) 

► Perspektiv – Den langsigtede udvikling
► Konkretisering af 50-årsstrategien
► Konkrete mål for delområder



STATUS - HOVEDSTRUKTUR

► Kloakeringsprincip 

► Hovedoplade

► Hovedledninger



STATUS - RECIPIENTOPLANDE

► Oplande til recipienter

► Udløbspunkter 

► Overløbspunkter

► Vandområdeplaner

► Badevand



PLAN – PLANER OG PROJEKTER

► Besluttede anlægsprojekter

► Anlægsprojektor til budget 2020 

► Masterplaner

► (Byudvikling- og by 
omdannelsesområder)



PERSPEKTIV – TRE DELOMRÅDER 

► Konkretiserede mål for den 
langsigtede udvikling  



ANVENDELSE AF DEN STRATEGISKE PLANLÆGNING 

► HOFORS organisation 
► Investeringsramme for investering 

og udvikling
► Teknisk ramme for Masterplaner og 

skybrudsprojekter

► Ejerkommuner 
► Myndighedsdialog om fremtidige 

spildevandsplaner, 
vandområdeplaner, badevandsmål,  
byudvikling etc. 

► BIOFOS  
► Dialog om afløbsinfrastrukturens 

udvikling

► Naboforsyninger og –Kommuner 
► Dialog om afløbsinfrastrukturens 

udvikling på tværs af myndigheder 
og forsyningsselskaber 


