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Indledning
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På vej mod verdens mest effektive ressourceanlæg
Det er sikkert. Verdens mest effektive ressourceanlæg og
vidensplatform til behandling af spildevand får hjemme i Aarhus.
Tæt på byen. Tæt på havet. Tæt på hverdagen vil Aarhus
ReWater tage imod vores spildevand og omdanne det til nye
materialer, nye produkter og ny energi til de næste 50 år. Mindst.
Vi oplever det allerede i dag som varme, biogas, el og gødning.
I fremtiden bliver det også muligt at fremstille proteiner og måske
endda medicin fra spildevand. På sigt er det kun et spørgsmål
om at lade døren stå åben for det, vi endnu ikke har tænkt.
Det kræver en innovativ tilgang og vi har derfor formuleret en
innovationsstrategi, som afsæt for en fortsat udvikling af Aarhus
ReWater.
Med Aarhus ReWater følger der en helt ny og revolutionerende
måde at se på spildevand og vores samlede ressourcer – en
løbende gentænkning af, hvordan vi gør gode ting bedre. Det
betyder også, at vi kommer til at løse en af Danmarks store
udfordringer: At sikre plads til fortsat vækst i Aarhus i takt med at
vi har brug for at være CO2-neutrale og mere og mere grønne i
vores handlinger. Vi er bevidste om vores ansvar som en CSRcertificeret virksomhed og inddrager FN’s 17 Verdensmål som
en integreret del af Aarhus Vand og Aarhus ReWater.
Derfor er Aarhus ReWater heller ikke færdigt en gang for alle.
I kraft af sin fleksible opbygning er det altid i bevægelse. Det
tilpasser sig. Det udvikler sig. Det handler ikke om, hvad vi har.

Det handler om, hvad tingene skal blive til. I dialog. Og i fællesskab med alle. Aarhus ReWater vil mere end noget andet skulle
opleves som en vedvarende ressource for byen, for Danmark og
for verden.

Spildevands-udfordringen
Befolkning

Her kan borgerne dykke ned i den forskel, som cirkulær
økonomi kan gøre – også for livet i bugten. Ligesom de vil kunne
nyde at have en nabo, der året rundt byder velkommen med
spektakulær arkitektur og rekreative arealer.

Befolkningsvækst
~5,000-6,000 ind./år

Her vil det, vi normalt spilder, forvandle sig til noget meningsfuldt
og nyttigt. Her kan studerende og virksomheder fra hele verden
lege sig frem til nye idéer og ny forretning. Her kan de sætte
koncepter i søen og teste, hvad der er bæredygtigt. Kort sagt.
Her vil den samlede virkning konstant være større end summen
af de enkelte dele. Aarhus ReWater bliver samtidig en del af
en kommende vandklynge – et fællesskab for interessenter i
vandbranchen, der gennem samarbejde og interessefællesskaber medvirker til at styrke vandbranchen nationalt såvel som
internationalt.

Politisk målsætning om
0-vækst

Som verdens mest effektive ressourceanlæg vil Aarhus ReWater
bidrage til et renere og mere attraktivt Aarhus. Et vartegn for alt
det vi kan i byen og som vi med stolthed ønsker at give til kommende generationer.

Udledning

Figur 1: Aarhus ReWater vil skulle fastholde nuværende udledningskrav målt i absolutte værdier, på trods af stigende spildevandsmængder fra en by i fortsat udvikling.
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Aarhus ReWater – Strategisk baggrund
For ca. 15 år siden besluttede den danske
regering et serviceeftersyn af den danske
vandsektor på linje med det, man havde
lavet i energisektoren. Baggrunden var, at
hvile-i-sig-selv princippet i vandsektoren
ikke gav tilstrækkeligt incitament til at drive
forsyningsselskaberne økonomisk optimalt.
Allerede på det tidspunkt besluttede byrådet i Aarhus at tage
denne udfordring op og give spildevandsstrukturen i kommunen
et servicetjek. På daværende tidspunkt havde Aarhus Vand 17
renseanlæg, og der blev gennemført forskellige scenarieberegninger for, hvordan strukturen kunne udformes bedst muligt. Der
blev gennemregnet en række alternativer - lige fra at opdatere
og reinvestere i de 17 renseanlæg til at etablere ét helt nyt
Marselisborg Renseanlæg. Det endte med en plan, hvor de
små og urentable renseanlæg skulle nedlægges hurtigst muligt.
Herved kunne man spare ca. 14 procent af driftsudgifterne.
Planen fastlagde desuden, at den optimale struktur indebar en

yderligere centralisering til kun to anlæg: Egå og Marselisborg.
Herved kunne driftsudgifterne reduceres med op til 40 procent
årligt.

Anlæggets kapacitet forventes udvidet til op mod 550.000 PE,
hvilket svarer til den forventet befolkning i 2060 baseret på de
seneste prognoser.

I dag har Aarhus Vand 4 anlæg tilbage: Åby, Viby, Egå og
Marselisborg Renseanlæg. Både Åby, Viby og Marselisborg ville
stå overfor en omfattende og dyr renovering for blot at kunne
leve op til nutidens lovkrav på miljøområdet. Derudover er der,
på baggrund af befolkningstilvæksten i kommunen, behov for
at udvide den samlede kapacitet yderligere. Befolkningstallet
vokser med ca. 5.500 om året.

Det er valgt at etablere det kommende Marselisborg Renseanlæg som et ressourceanlæg benævnt Aarhus ReWater.
Ambitionen er, at det kommende anlæg – udover at leve op til
nuværende og kommende krav om spildevandsrensning – bliver
et state-of-the-art anlæg i forhold til at sikre optimalt vandmiljø
i Aarhus Bugt til gavn for mennesker og natur. Navnet skal
signalere, at anlægget udover at rense spildevand og sikre et
godt vandmiljø, kommer til at udvinde ressourcer af spildevand i
et hidtil uset omfang. For at styre, optimere og automatisere de
mange processer og maskiner vil det nye ReWater blive udstyret
med sensorer i hidtil uset omfang. De mange on-line data vi
blive indsamlet i real tid og anvendt til dynamisk proces og
industriel optimering så det samlede anlæg fungerer optimalt any
time any where. De mange data giver også input til etablering
af digitale simuleringsmodeller (twins) af det samlede anlæg der
lærer i realtid og kan anvendes til at forudsige de optimale driftsscenarier.

Aarhus Kommune og Aarhus Vand har derfor besluttet at
arbejde videre med en løsning med to anlæg - Egå og
Marselisborg. Egå Renseanlæg er netop energirenoveret for
80 mio. kr., og har nu den nødvendige kapacitet. Marselisborg
Renseanlæg er derimod for lille, og det vil kræve en meget stor
økonomisk investering at renovere anlægget blot til at opfylde
det nuværende behov. Derudover kan anlægget ikke udvides
på den nuværende placering. Derfor skal der etableres et nyt
anlæg med en optimal placering i forhold til det nuværende
ledningssystem, og så langt fra boligområder som muligt.

De stoffer, der normalt bliver betragtet som affaldsstoffer, som
skal bortskaffes, skal udnyttes som værdifulde ressourcer og
blive til grøn el, varme og gødning. Det rensede spildevand vil
også kunne genanvendes til for eksempel køling. Formålet med
at udnytte ressourcerne i spildevandet er at nedsætte omkostningerne til spildevandsrensningen bl.a. ved salg af energi.
Derudover er formålet også at reducere CO2-udledningen og
spare på knappe ressourcer som eksempelvis fosfor. Det skal
understøtte Aarhus Vands ambition om at være helt energi- og
CO2-neutral senest i 2030.
Mange af teknologierne til at lave et ressourceanlæg er kendte
og bliver allerede anvendt på vores nuværende renseanlæg. Andre teknologier skal først udvikles. Målet er, at Aarhus
ReWater bliver verdens mest ressourceeffektive renseanlæg.
Det vil sige det anlæg i verden, der er bedst til at udnytte affaldsstofferne i spildevandet, og som samtidigt skaber mest værdi af
det til gavn for miljøet, borgerne og samfundet.
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Geografi
Europa

Danmark

Aarhus Kommune

Aarhus Havn
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Aarhus
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Åby Renseanlæg
Marselisborg Renseanlæg

Aarhus Lystbådehavn

Viby Renseanlæg

Aarhus Vand er en dansk forsyningsvirksomhed.

Aarhus Vand er geografisk placeret i Aarhus Kommune.

Nuværende renseanlæg i Aarhus Kommune.
Åby og Viby Renseanlæg nedlægges
Egå og Marselisborg Renseanlæg bevares.
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Mulige fremtidige placeringer af Aarhus ReWater
(Marselisborg Renseanlæg).
1

Hovedforslag

2

Alternativ 1

3

Alternativ 2

Vision
Aarhus Vand har følgende vision
for Aarhus ReWater:
At bygge verdens mest
ressourceeffektive renseanlæg.

”bliver et fantastisk sted fordi det
udnytter stedets potentiale og skaber
den gode forbindelse til byen

”øger anlæggets performance
ved at udvikle og bruge stateof-the-art teknologi”

”udvinder vandets ressourcer
ved at udvikle og bruge stateof-the-art teknologi”

”bliver den gode nabo ved
at åbne op og dele ud”

Vi vil bygge verdens
mest ressourceeffektive
renseanlæg der:

”bliver et ’vanddannende’
sted hvor vandhåndtering
forstås og sanses”

Mission

”skaber vækst og eksport
gennem klyngesamarbejde
regionalt og nationalt”

”har et berigende og
sikkert arbejdsmiljø”

”øger lønsomheden
gennem symbioser og nye
forretningsområder”

I forlængelse af visionen har Aarhus Vand
følgende mission for Aarhus ReWater:
Etableringen af Aarhus ReWater sker som led i målsætningen i
Spildevandsplan 2017-2020 for Aarhus Kommune, hvor spildevandsrensning i Aarhus skal samles på to centrale faciliteter, Egå
og Marselisborg.

”accelererer udviklingen og skaber
aktivt medejerskab fordi vi tænker i
alternativ finansiering”

”ikke er for dyrt at anlægge
fordi vi optimerer produkter og
byggeprocesser”

Anlægget skal håndtere øgede vandmængder og affaldsstof,
samtidig med at miljøbelastningen ikke forøges. Endvidere skal
anlægget indpasses i en bynær sammenhæng og bidrage positivt til udviklingen både lokalt på Tangkrogen og bredere i forhold
til liv og erhvervsliv i Aarhus.
Figur 2: Vision
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Prospekt
Aarhus Vand står overfor at opføre et stateof-the-art renseanlæg. Dette kræver involvering af en lang række forskellige kompetencer fra de bedste partnere i branchen.
Aarhus Vand vil derfor gennemføre en række udbud
over de kommende år med henblik på at udvælge disse
samarbejdspartnere.
Formålet med nærværende prospekt er at give interesserede
partnere indblik i Aarhus Vands overordnede tanker for Aarhus
ReWater, herunder de bærende principper inden for innovation,
bæredygtighed, modularitet og fleksibilitet samt digitalisering og
automation.
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Prospektet giver ligeledes en forståelse for, hvilke udbud Aarhus
Vand påtænker at opdele arbejdet i.
Prospektet beskriver således de bærende principper for Aarhus
ReWater samt de planlagte udbud. For udbuddene beskrives
indholdet af opgaven (ydelsen) samt en overordnet redegørelse
af bindinger og grænseflader til projektets øvrige parter.
Samarbejdsform og aftaleforhold vil ligeledes være beskrevet i
prospektet.
Dermed er det forventningen, at prospektet også vil kunne give
interesserede rådgivere, leverandører, entreprenører og forskningsinstitutioner m.fl. den fornødne indsigt i projektet til at kunne
vurdere, hvilke udbud, der er relevant for netop dem.

Udfordringerne er store og mange og kalder på de bedste
kompetencer og know-how – nationalt såvel som internationalt.
For at styrke mulighederne for en bred deltagerskare udgives
Prospektet i både en dansk og en engelsk version.
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Innovation
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For at sikre at Aarhus ReWater bliver – og
forbliver - verdens mest ressourceeffektive
renseanlæg har Aarhus Vand udarbejdet en
innovationsstrategi, som bygger på seks
innovationsprincipper:
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Innovationsstrategi
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PRINCIP 1
En 360 graders analyse af de tekniske, finansielle, politiske og menneskelige ressourcer.

Beskrivelsen tager sit afsæt i en 360 graders analyse af
udviklingspotentialet i forbindelse med etableringen af
Aarhus ReWater.

Go / no go

Evnen til at tænke i dybden

Go / no go

PRINCIP 3
Det lærende anlæg

PRINCIP 2
Adskil udvikling og byggeri

Det er dyrt og svært at udvikle, når detailprojekteringen
og udførelsen går i gang. Derfor er vi færdige med at
udvikle og teste, inden vi ”går i jorden”.

Udvikling
Eksterne eksperter

//

Test

Vi bygger ikke et færdigt anlæg for de næste 100 år. Vi
bygger et anlæg, der gør os klogere undervejs, og som
hele tiden forbedres. Vi bygger til de behov, vi kender
og skaber fleksibilitet for resten. Og vi tænker i kortere
livscyklusser de steder, hvor der er en hurtig teknologisk
udvikling eller nye krav.

Implementering

Eksterne
eksperter
Usual suspects

Usual
suspects
Wild cards
Wild cards

Rense
anlæg

Fokus

Ta
n
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PRINCIP 4
Inviter det uventede

Innovationsudfordringerne er for omfattende og
komplekse til alene at kunne løses af vandbranchens eksistererende aktører. Der er brug for inspiration og viden
udefra. Både fra de eksterne eksperter, der kan gå i
dybden, og wild card, der er gode til at tænke på tværs.
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PRINCIP 5
Forbered overdragelsen

Aarhus ReWater skal realiseres i et lykkeligt møde
mellem ekstern viden og dem, der kender til og i sidste
ende kan realisere opførelsen af anlægget. Det er vigtigt
at sikre samspillet, så der er plads til nye idéer, samtidig
med at disse modnes og gøres realiserbare.

PRINCIP 6
Tænk i alle skalaer

g kro g e n

A arh us by

e s s R io n A arh
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Dan

Evnen til at tænke i bredden

Effekt

us

s k v a n d kly n g e

Aarhus ReWater er et projekt, der udspiller sig på mange
skalaer. Det unikke resultat opnås, når der er sammenhæng mellem det lokale sted, byen, regionen og den
danske vandklynges internationale forankring.

#14: Hvordan kan Aarhus ReWater både
som anlæg og som besøgssted være et
”vanddannende” sted, hvor vandets og
dets håndtering forstås og sanses?

#1: Hvordan udnytter man bedst den
centrale placering i Aarhus og det stedbundne potentiale på Tangkrogen?

#4: Hvordan opnår vi energi- og
CO2 neutralitet i vandkredsløbet i
hele Marselisborg oplandet?

#2: Hvordan skaber vi en renere havn
og Aarhus Bugt, samtidig med at vi
renser vandet fra et Aarhus i vækst?

#5: Hvordan undgås lugtgener,
når anlægget placeres i bynær
sammenhæng?

#3: Hvordan understøtter vi konstante
forandringer, fleksibilitet til nye krav og
systemeksport gennem modularisering?

#6: Hvordan bruger vi
ressourcerne i spildevandet optimalt?

#15: Hvordan sikrer man at Aarhus ReWater bliver en
god nabo i lokalområdet ved at åbne og dele ud? For
uddybende beskrivelse af innovationsstrategien, herunder innovationsprincipper og -udfordringer, henvises til
dokumentet ”Marselisborg ReWater – Innovation Strategy”,
udarbejdet af Smith Innovation på opdrag af Aarhus Vand.

Politiske ressourcer

Fys
isk
er

#8: Hvordan kan forskellige vandkvaliteter indgå i industrisymbioser?

#12: Hvordan kan Aarhus Vand tiltrække ekstern kapital og medejere?

#9: Hvordan kan man lave et fuldautomatiseret renseanlæg, hvor ingen mennesker er i
kontakt med beskidt og farligt materiale?
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#7: Hvordan håndteres restslam, så det
kan bidrage til den cirkulære økonomi?
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t
i
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Med afsæt i innovationsprincipperne har
Aarhus Vand identificeret 15 udfordringer,
der er centrale at få løst for at udvikle
verdens mest ressourceeffektive
renseanlæg:

Fysiske ressourcer
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Innovationsudfordringer

Menneskelige ressourcer

Finansielle ressourcer
#10: Hvordan kan Aarhus Vand øge
sine indtægter gennem symbioser og
nye forretningsområder?

#13: Hvordan kan Aarhus ReWater
styrke den danske vandklynge
internationalt, og hvilke regionale samspilsmuligheder er der med førevare- og
IKT-klyngen i Business Region Aarhus?

#11: Hvordan kan vi optimere løsninger og samarbejder, så vi bygger
med mindst muligt spild uden at miste
kvalitet?

Figur 3: Innovationsudfordringer
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FN’s Verdensmål
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Vi integrerer FN’s Verdensmål for bæredygtighed
FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals, SDG)
blev vedtaget i 2015. Her forpligtede 193
af verdens lande sig til i fællesskab at arbejde målrettet for en bæredygtig udvikling
af vores samfund og klode.

Mange vurderer det som den mest ambitiøse plan for klodens
fremtid nogensinde, andre som den sidste reelle chance for at
vende en udvikling som i dag styrer direkte mod et sammenbrud
af økosystemer og basale livsvilkår, som vi i dag tager for givet i
den vestlige verden.
”Man kan ikke lede uden mål. Og man kan ikke have mål uden
ledelse. Verdensmålene, FN’s 17 globale bæredygtighedsmål,
er den største ledelsesudfordring, der nogensinde har eksisteret. Og den største mulighed for en bedre verden for alle
mennesker”. Sådan konkluderer professor Steen Hildebrandt i

bogen ”Verdensmålene - vor største mulighed og udfordring”,
og med Aarhus ReWater ønsker Aarhus Vand at gribe udfordringen og blive ledende inden for spildevandsrensning og
ressourceudnyttelse.

Set med Aarhus Vands synsvinkel er det særdeles interessant at
bemærke, at vand for første gang har fået sit eget mål, verdensmål nr. 6: ”Adgang til – og bæredygtig forvaltning af vand og
sanitet for alle”.

De 17 verdensmål har en sammenhæng og er indbyrdes
forbundet og afhængige af hinanden. De danner dermed en
kompleks ramme for en fælles udvikling af vores fælles jordklode. Målene skal opfyldes af alle landene i verden frem mod
2030.

Vandmålet er ambitiøst og fokuserer på relevante og forskellige
emner som sikkert drikkevand, spildevandsrensning, vandeffektivitet og miljøbeskyttelse.

FN’s 17 Verdensmål
FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling er den mest
ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde. For at den
skal lykkes, skal verdens lande og regeringer og vi hver især
bidrage. I Aarhus Vand har vi i mange år arbejdet systematisk
med bæredygtighed, og vi er en CSR-certificeret virksomhed,
hvilket kræver, at vi har styr på hele paletten af emner inden for
samfundsansvarlighed: Forbrugerforhold, miljø, klima og arbejdsforhold, forretningsetik, menneskerettigheder og vores bidrag til
den lokale samfundsudvikling.
Desuden har vi et strategisk fokus på miljø- og klimaområdet,
hvor vi præsterer væsentligt bedre end lovens krav. Derfor er det
naturligt for os at integrere verdensmålene i vores Strategi 2020
og i de projekter, hvor verdensmålene er relevante.
Det gælder primært målene:
• 6 (rent vand og sanitet)
• 13 (klimaindsats)
• 14 (livet i havet).

Figur 4: Aarhus Vands virksomhedsplan 2018, s. 12
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Verdensmålene i Danmark og
den d
 anske Vandbranche
Den danske regering har i marts 2017 fremlagt den danske
handleplan for FN’s Verdensmål. Af denne fremgår, at i forhold til
verdensmål nr. 6, vil indikatoren for implementeringen være EU’s
Vandrammedirektiv, som fastsætter de overordnede målsætninger, som god tilstand i vandløb, søer, hav og grundvand.
DANVA, som er interesseorganisationen for danske drikkevands- og spildevandsselskaber, har efterfølgende kommenteret
regeringens handlingsplan og bl.a. udtalt, at
”Denmark can however go beyond just implementing the
EU Water Framework Directive and be more ambitious in
fulfilling the SDG’s. The water sector has a huge potential
to contribute and there is a growth potential for the sector
in sharing Danish water knowledge and technology globally,
whilst improving the environment globally”.

Certificering
Samfundsansvar (CSR)

I forhold til regeringens danske handleplan indikerer denne
udtalelse en endnu mere ambitiøs tilgang til FN’s Verdensmål.
I tråd med dette har DANVA, sammen med andre forsyningsorganisationer, udarbejdet en vision for sektoren, og her er et
af de bærende principper, at forsyningsselskaberne pålægges
at tage et samfundsansvar. I den forbindelse er der udarbejdet
en plan for, hvordan sektoren kan bidrage til realisering af FN’s
Verdensmål for en bæredygtig udvikling. DANVA fremlagde i
september 2018 ”Vandsektoren og Verdensmålene”, der er et
oplæg til hvordan den danske vand og spildevandsbranche
opfylder FN’s Verdensmål.

Arbejdsmiljøledelse

Energiledelse

Verdensmålene og Aarhus Vand
Aarhus Vand har i mange år arbejdet systematisk med bæredygtighed, og er en CSR-certificeret virksomhed. Dette kræver,
at Aarhus Vand forholder sig til hele paletten af emner inden
for samfundsansvarlighed: Forbrugerforhold, miljø, klima og
arbejdsforhold, forretningsetik, menneskerettigheder og bidrag til
den lokale samfundsudvikling. Aarhus Vand er certificeret på en
række konkrete områder som:
• Samfundsansvar (ISO 49001)
• Arbejdsmiljø (ISO 18001)
• Energiledelse (ISO 50001)
• Miljøledelse (ISO 14001)
• Fødevaresikkerhed (ISO 22000)
Med denne baggrund har det været naturligt, at Aarhus Vand
har taget ledelsesmæssige ejerskab af FN’s Verdensmål, og
iværksat en proces med at afsøge muligheder, udfordringer og
potentialer med at integrere verdensmålene i Aarhus Vand.
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I Aarhus Vands Virksomhedsplan 2018 er verdensmålene
italesat ved, at de vil blive integreret i Strategi 2020 - primært for
verdensmålene 6, 13 og 14 - og i de projekter, hvor verdensmålene er relevante.

Miljøledelse

I oktober 2018 modtog Aarhus Vand, Erhverv Aarhus’ særpris
2018 for arbejdet med FN’s 17 Verdensmål, bl.a. med følgende
begrundelse:
”Aarhus Vand har ikke kun implementeret verdensmål nr.
6 ind i virksomheden, men arbejder med alle 17 som en
integreret del af virksomheden. Ved at udfordre sig selv,
som virksomhed, med at ville integrere alle 17 verdensmål
går Aarhus Vand forrest som et eksempel for mange andre.
Derfor er det også helt på sin plads, at Lars Schrøder og
hele Aarhus Vand skal anerkendes”.
Aarhus Vand er nu i en udviklingsproces som både består af at
informere og inspirere medarbejderne om verdensmålene, samt
afsøge og kortlægge hvor og hvordan man kan konkretisere
verdensmålene i Aarhus Vands udvikling og drift.

Betydning
Aarhus Vand har siden 2011 været certificeret indenfor samfundsansvar. Det betyder, at Aarhus Vands ledelsessystem er certificeret
og løbende bliver holdt op imod DS49001, der er den danske
standard for samfundsmæssig ansvarlighed. Certificeringen
sender et klart signal om, at det fortløbende fokus på effektiviseringer ikke må ske på bekostning af hensynet til miljø, arbejdsmiljø,
samfundsinvolvering, menneskerettigheder og andre ”bløde
værdier”.

Aarhus Vands ledelsessystem har også et medarbejderfokus, idet
Aarhus Vand følger op på arbejdsmiljøet i forhold til standarden
DS/OHSAS 18001. Det betyder, at der er fokus på, at Aarhus
Vands medarbejdere arbejder i et sikkert og udviklende fysisk og
psykisk arbejdsmiljø, og at ingen kommer til skade.

Aarhus Vand har et stort strømforbrug på sine værker. Derfor
er Aarhus Vand også blevet energicertificeret efter standarden ISO 50001 i efteråret 2009, med henblik på at nedsætte
energiforbruget.

I foråret 2008 opnåede Aarhus Vand certificering på miljøledelse
og arbejdsmiljø. I miljøledelse bliver Aarhus Vands ledelsessystem
certificeret efter ISO 14001, som betyder, at Aarhus Vand afleder
og renser spildevand effektivt og til mindst mulig gene for miljøet.
Samtidig indebærer miljøledelsen, at Aarhus Vand passer godt på
grundvandsressourcerne ved blandt andet at beskytte dem mod
forurening.

Fødevaresikkerhed

I 2006 blev Aarhus Vands styring af drikkevandskvaliteten certificeret efter standarden ISO 22000 HACCP. Aarhus Vand kalder det
”Dokumenteret Drikkevandssikkerhed”.
I praksis betyder det, at Aarhus Vands ledelsessystem er blevet
godkendt som et godt værktøj til sikker levering af et af Aarhus
Vands kerneprodukter, nemlig drikkevand af højeste kvalitet.

Verdensmålene og Aarhus ReWater
FN’s Verdensmål vil indgå som en naturlig
del i udviklingen, realiseringen og driften
af Aarhus ReWater, hvor det er ambitionen
at projektet såvel som det færdige anlæg,
både nu og fremover, bliver state-of-the-art
indenfor renseanlæg/ressourceanlæg og
kan danne platform for international eksponering og demonstration af bæredygtige
partnerskaber, teknologi, forretningsmodeller og projektudvikling.
Verdensmålene kan bruges direkte og indirekte, samt som
fælles inspirationskilde og rammesætning for en vision.
Direkte, i forhold til at rammesætte et mål samt i forhold til at
kunne kvantificere det. Det kunne f.eks. være verdensmål nr. 7,
som er Bæredygtig energi. Her lyder delmål 7.2: ”der skal være
betydeligt mere bæredygtig energi i den globale energiforsyning”.
Set i dette lys kunne en mulig målsætning være, at Aarhus
ReWater skal være energiproducerende. En målsætning, der
kan kvantificeres ved et energiregnskab for det samlede energiforbrug for anlægget.
Verdensmålene kan også have en indirekte karakter, hvor de
mere er til inspiration og retningsgivende for en aktion eller
aktivitet, uden at den kan måles og vejes direkte med to streger
under resultatet. Et eksempel herpå kunne f.eks. være verdensmål nr. 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, hvor delmål
11.7 lyder: ”inden 2030 skal vi give alle mennesker adgang til
sikre, inkluderende og tilgængelige offentlige steder og grønne
områder”. Dette delmål ville kunne være retningsgivende og rammesættende for en overordnet målsætning for Aarhus ReWater,
uden den hverken skal eller behøves at blive kvantificeret
yderligere.
At arbejde med FN’s 17 Verdensmål kan være udfordrende, da
de både kan være grundlag og rammesættende for ambitioner,
målsætninger, tankegang og retning, samt meget faktuelle,
veldefinerede og kvantificerbare målsætninger og ønsker.
For Aarhus ReWater ønsker Aarhus Vand sammen med sine
samarbejdspartnere at finde den endelige form og ambition for
hvor stor vægt, betydning og forpligtelse de enkelte verdensmål
skal have.

Med Aarhus Vands forpligtelse til FN’s Verdensmål er det
afgørende, at der for projektet Aarhus ReWater sikres, at verdensmålene får en grundlæggende og forpligtende rolle.
I de udbud, der skal gennemføres i forbindelse med identifikation
af de mange samarbejdspartnere, vil Aarhus Vand derfor stille
krav om, at de bydende forholder sig til verdensmålene og byder
ind med forslag til processer og løsninger.
Det er Aarhus Vands forhåbning og forventning, at det ved at
koble verdensmålene op på et projekt af Aarhus ReWaters størrelse – såvel visionært, innovativt og økonomisk – vil være muligt
at fremtvinge en positiv udvikling i et marked af virksomheder,
aktører og interessenter, der bliver tvunget til at tage aktioner
på og forholde sig kreativt og innovativt til verdensmålene og
dermed påvirke en bevægelse hen imod opfyldelse af de ambitiøse verdensmål.

processen med udvikling, design, udførelse og drift af Aarhus
ReWater.
Det er derfor naturligt, at sammenholde bæredygtighedsmålene
med de innovationsudfordringer, som relaterer sig specifik til
Aarhus ReWater.
I det følgende sammenstilles bæredygtighedsmålene med
innovationsudfordringerne og Aarhus Vands retningslinjer for
samfundsmæssigt ansvar. Sammenstillingen skal alene ses som
Aarhus Vands første bud på inkorporering af FN’s 17 Verdensmål
i Aarhus ReWater, og skal derfor kvalificeres og videreudvikles
sammen med samarbejdspartnerne.
I forbindelse med gennemførelse af de kommende udbud
vil Aarhus Vand derfor stille krav om, at de kommende

samarbejdspartnere forholder sig til bæredygtighedsmålene
og, med afsæt i blandt andet efterfølgende oplistning, uddyber
og udfordrer Aarhus Vands ambitioner samt bringer overvejelserne med i det videre arbejde omkring realiseringen af Aarhus
ReWater. Samarbejdspartneren skal derfor se den efterfølgende
sammenstilling som en inspiration og et dynamisk afsæt, der
skal udfordres i den videre inkorporering af bæredygtighedsmålene i projektet.
De enkelte innovationsudfordringer er i nedenstående alene
anført ud for det verdensmål, som det umiddelbart vurderes at
relatere sig mest til. I den videre proces skal det dog afdækkes, i
hvilket omfang innovationsudfordringerne kan knyttes op på flere
verdensmål.

Inddragelse af verdensmålene i de kommende udbud påtænkes
at kunne ske gennem et eller flere initiativer, f.eks.:
• Samarbejdspartneren bedes redegøre for tilgang til og
integration af verdensmålene i egen organisation og forretningsområder. Dvs., hvad har man gjort for at tage ejerskab
på verdensmålene i eget hus.
• Verdensmålene forventes at have en betydende rolle i alle af
projektets faser, og samarbejdspartnerne bedes fremkomme
med forslag til, hvorledes denne proces kan understøttes og
hvorledes verdensmålene kan løftes ind i både designfasen,
projekteringsfasen og udførelsesfasen.
• Samarbejdsparterne forventes at bidrag til at afdække, hvorledes det idriftssatte anlæg fra start og over tid kan bidrage
positivt til opfyldelse af verdensmålene.
Alle tre ovenstående muligheder vil rykke markant og afgørende
mod at løfte verdensmålene, både for det konkrete projekt, men
også for de virksomheder, aktører og interessenter der vil være
med. Derigennem kan arbejdet med verdensmålene understøttes og stimuleres i et forholdsvis omfattende omfang, som
kunne være til stor inspiration for andre store eller mindre udbud.
Dette stiller krav til Aarhus Vands samarbejdspartnere, og det
er forventningen, at alle samarbejdspartnere deltager aktivt ved
at tage ejerskab og i at inkorporere bæredygtighedsmålene i
projektet.
Bæredygtighed skal således ses som en rettesnor eller ledestjerne for de mål og valg, der skal træffes hele vejen gennem

Figur 5: Aarhus ReWater og Verdensmålene
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Aarhus ReWater innovationsudfordringer og FN’s Verdensmål
Innovationsudfordringer markeret med #

Aarhus Vand stiller etiske og
sociale krav til alle samarbejdspartnere og leverandører,
herunder krav om overholdelse af
diverse ILO-konventioner til bekæmpelse af bl.a. tvangsarbejde
og børnearbejde.

Aarhus Vand stiller etiske og
sociale krav til alle samarbejdspartnere og leverandører,
herunder krav om overholdelse
af diverse ILO-konventioner vedr.
løn- og arbejdsvilkår.

Hvordan undgås lugtgener, når
anlægget placeres i bynær sammenhæng? (#5)

Globalt arbejder Aarhus
Vand målrettet med videndeling indenfor blandt andet
spildevandssektoren til en
række lande. Dette blandt
andet i USA, gennem Water
Technology Alliance, og i Afrika,
gennem 3Vand.

Hvordan kan Aarhus ReWater
både som anlæg og som
besøgssted være et ”vanddannende” sted, hvor vandets
og dets håndtering forstås og
sanses? (#14)
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Aarhus Vand er CSR-certificeret
og stiller etiske og sociale krav
til alle samarbejdspartnere og
leverandører, herunder krav om at
der ikke må diskrimineres, og alle
personaleforhold skal baseres på
relevante og objektive kriterier.

Hvordan understøtter vi konstante
forandringer, fleksibilitet til nye
krav og systemeksport gennem
modularisering? (#3)

Aarhus ReWater innovationsudfordringer og FN’s Verdensmål
Innovationsudfordringer markeret med #

Hvordan bruger vi ressourcerne i
spildevandet optimalt? (#6)

Hvordan kan man lave et fuldautomatiseret renseanlæg, hvor
ingen mennesker er i kontakt med
beskidt og farligt materiale? (#9)

Hvordan kan forskellige vandkvaliteter indgå i industrisymbioser?
(#8)

Aarhus Vand ønsker bl.a., at samarbejdspartnerne tænker energibevidst gennem
hele processen, både i design- og
projekteringsfasen i forbindelse med valg
af løsninger, men også i produktions- og
udførelsesfasen med hensyn til produktionsmetoder, leveringsmetoder (tog, skib,
bil, etc.) og udførelsesmetoder.
Aarhus Vand lægger stor vægt
på, at vores leverandører og samarbejdspartnere også arbejder
aktivt for at løfte deres samfundsmæssige ansvar.

Hvordan sikrer man, at Aarhus
ReWater bliver en god nabo i
lokalområdet ved at åbne og dele
ud? (#15)

Hvordan håndteres restslam, så
det kan bidrage til den cirkulære
økonomi? (#7)
Hvordan kan vi optimere løsninger
og samarbejder, så vi bygger med
mindst muligt spild uden at miste
kvalitet? (#11)
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Aarhus ReWater innovationsudfordringer og FN’s Verdensmål
Innovationsudfordringer markeret med #

Aarhus Vand er førende i verden i forhold til
at udnytte ressourcerne i spildevand til grøn
energi, og målet er, at producere energi og
genanvende renset vand og næringsstoffer
fra spildevand i et omfang, der ikke er set
andre steder. Aarhus Vand har desuden et
mål om at blive helt energi- og CO2-neutrale
i 2030, og er godt på vej. I 2018 er målet,
at Aarhus Vand når op på selv at producere
55 procent af den energi, der bruges i hele
virksomheden.
Et andet væsentligt område er Aarhus Vands
indsats i forhold til at tilpasse Aarhus, så
vi undgår oversvømmelser som følge af
klimaændringerne. Det stiller store krav til infrastrukturen og styringen af vandets kredsløb. I
samarbejde med byens borgere, kommunen
og en række vidensaktører vil Aarhus Vand
fortsætte udviklingen af værdiskabende og
effektive klimaløsninger, som Aarhus ReWater
bliver en del af.

Vores spildevandsrensning har stor betydning for, at livet i havet har
det godt. En ren Aarhus Bugt med de biologiske og rekreative værdier,
det fører med sig, er afhængig af en effektiv rensning af meget store
mængder spildevand.
Den opgave udfører Aarhus Vand godt, og påtager sig et ekstra ansvar
ved at medvirke til en rekreativ anvendelse af søer, åer og havneområde.
Aarhus Vand har et stort fokus på at effektivisere driften af renseprocesser
og på at fremtidssikre anlæg og rensekapacitet yderligere.
Hvordan opnår vi energi- og CO₂
neutralitet i vandkredsløbet i hele
Marselisborg oplandet? (#4)

Hvordan skaber vi en renere havn
og Aarhus Bugt, samtidig med
at vi renser vandet fra et Aarhus i
vækst? (#2)

Aarhus Vands viden om effektiv spildevandsrensning er allerede i dag
efterspurgt globalt og vil bidrage til at højne viden om – og niveauet for –
spildevandsrensning i en række lande. Det vil give en forbedring af livet i
havet i et globalt perspektiv.

Globalt er der stor interesse
for Aarhus Vands viden om
energioptimering og energiudnyttelse på renseanlæg, og
det skaber en hurtigt voksende
vækst, hvor Aarhus Vand i en
række lande nu understøtter
kapacitetsopbygning og dansk
teknologieksport.
Hvordan udnytter man bedst
den centrale placering i Aarhus
og det stedbundne potentiale på
Tangkrogen? (#1)

Aarhus Vand er CSRcertificeret og stiller krav til alle
samarbejdspartnere om at
efterleve gældende lovgivning og
retningslinjer.

Hvordan kan Aarhus Vand øge
sine indtægter gennem symbioser
og nye forretningsområder? (#10)
Hvordan kan Aarhus Vand
tiltrække ekstern kapital og medejere? (#12)
Hvordan kan Aarhus ReWater
styrke den danske vandklynge
internationalt, og hvilke regionale samspilsmuligheder er der
med fødevare- og IKT-klyngen i
Business Region Aarhus? (#13)
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Værktøjer til
teknisk innovation
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Værktøjer til teknisk innovation
Kortlægning af ressourcernes potentiale
Der er behov for værktøjer, der understøtter den tekniske innovation. I følgende beskrives en række værktøjer, som Aarhus
Vand foreslår bragt i spil. Videreudviklingen
af værktøjerne vil skulle ske i samarbejde
med blandt andre proces-konsortiet - og
øvrige samarbejdspartnere – ligesom det
forventes, at samarbejdspartnerne introducerer egne værktøjer i det omfang de kan
erstatte, supplere eller understøtte de her
beskrevne.

Da Aarhus Vand med Aarhus ReWater ønsker at opføre verdens
mest ressourceeffektive spildevandsanlæg, er det i sagens natur
af vital betydning, at der løbende er opmærksomhed omkring
såvel den nuværende som den forventede fremtidige værdi og
volumen af specifikke ressourcer, da dette har afgørende betydning for hvilke teknologiske procestrin, der skal indgå i anlægget.
Ligeledes vigtigt er det at have overblik over de teknologiske
muligheder i forbindelse med ressource-genvinding og opgradering fra spildevandsrensning. De ressourcer og teknologier, der
med miljø- og forretningsmæssig fordel anvendes i dag, er ikke
nødvendigvis de rigtige at anvende om 10, 20 eller 30 år.
Ved at kortlægge ressourcernes nuværende og forventede
fremtidige værdier og voluminer skabes såvel et nuværende
øjebliksbillede, som en forventning til udviklingen af de specifikke
ressourcers potentialer, hvilket skal understøtte valget af teknologiske procestrin.
Aarhus Vand ønsker derfor at udvikle og benytte værktøjer, der
kan støtte opnåelse af det bedst mulige fremsyn på området.

Udvikling i ressourcens værdi over tid
2020

2025

Nedenstående figur illustrerer et bud på udviklingen af enkelte
ressourcers værdi over tid. Figuren er ikke udtømmende og har
alene til formål at illustrere tankegangen.

Ressourcepyramiden vil, ligesom værdien af de enkelte ressourcer, udvikle sig over tid og er således et udtryk for et
øjebliksbillede.

Det er hensigten, at overblikket løbende skal revurderes og
opdateres, såfremt det skønnes, at øjebliksbilledet eller den
forventede fremtidige udvikling har ændret sig, eller at der opstår
mulighed for udvinding af andre ressourcer, der skal tilføjes
figuren. Herved skabes et overblik over ressourcernes nuværende og forventede fremtidige værdi.

Tilsammen udgør ressourcepyramiden og buddet på udviklingen
i forskellige ressourcers værdi over tid grundlaget for vurderingen
af de specifikke ressourcers potentiale.

For at vurdere en ressources potentiale, er det ikke tilstrækkeligt
udelukkende at vurdere på værdien af denne. Det er ligeledes
nødvendigt at kortlægge volumen over tid. For hvad nytter det,
at en ressource har høj værdi, hvis der er ressourceknaphed?
Ressourcepyramiden er her et værktøj, som Aarhus Vand foreslår anvendt til at anskueliggøre de enkelte ressourcers volumen
i forhold til hinanden.

Sammenhængen mellem volumen og værdi kunne f.eks. sammenfattes i en matrice, se nedenstående figur, som anskueliggør
forventningerne til hvilke ressourcer, der udgør det største potentiale ud fra et miljø-økonomisk og forretningsmæssigt perspektiv.
I forhold til Aarhus ReWater er det tanken, at matricen kunne
anvendes som værktøj til at beskrive et øjebliksbillede af såvel
den nuværende som de fremtidige forventninger til ressourcernes potentialer. Dette med henblik på, at kunne udpege de
væsentligste ressourcer, og dermed designe et anlæg, der er
state-of-the-art, såvel ved idriftsætning som over tid.

Øjebliksbillede af ressourcernes volume
Værdi

2050
Høj

Råstoffer til medicinalog sundhedsområdet

Helbred og Livsstil

Lav

Høj

Protein

Fødevarer og Foder

Lav

Høj

Fosfor, biochar,
aktiv kul mv.

Marterialer
og Kemikalier

Biogas, biodisel

Transport

Potentiale

Størst Potentiale

Ressource med høj værdi,
men med knap volume

Ressourcer med høj værdi
og stor volume

Mindst potentiale

Potentiale

Ressourcer med lav værdi
og lille volume

Ressourcer med lav værdi,
men med stort volume

Lav

Høj
Lav

Høj

El, varme

Energi

Lav

Figur 6
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Figur 7: Ressourcepyramiden - eksempel.

Figur 8: Øjebliksbillede af ressourcens potentiale.

Volume

Tertiary treatment

Teknologi-radar
Aarhus ReWater er fremtidens ressourceanlæg – ikke kun
ved ibrugtagning, men også fremadrettet. Det betyder, at der
i designfasen er behov for at anvende værktøjer, som f.eks.
en ”teknologi-radar” til at kigge ind i fremtiden og forudse nye
teknologier samt vurdere, indenfor hvilke tidshorisonter de bliver
tilgængelige.

Secondary
treatment

Sludge
treatment

Et eksempel på en sådan teknologi-radar er ”Corporate
Foresight Radar”, udviklet på Aarhus Universitet. (For yderligere
information henvises til ”Corporate Foresight Benchmarking
Report 2018: How leading firms build a superior position in
markets of the future.”, Aarhus BSS, Aarhus University.) Denne
teknologi-radar er tilpasset Aarhus Rewater og fremgår af efterfølgende figur.

Teknologisk
kompleksitet
Lav
Mellem
Høj

Eksempel 1:

• Mellem teknologisk
kompleksitet
• Stort forretningspotentiale
• Lav strategisk
betydning

Forretningspotentiale

Strategisk
betydning

Begrænset
Stort

Primary
Treatment

Ressource
recovery

Lav
Mellem
Stor

Eksempel 2:

• Lav teknologisk
kompleksitet
• Begrænset forretningspotentiale
• Stor strategisk
betydning

Pilot koncept

Teknologier, som er afprøvet i mindre skala eller
pilotskala, men ikke har
været eftervist i fuldskala
og hvor der ikke er dokumenteret erfaring under
tilsvarende forhold, som
er gældende for Aarhus
ReWater.

Produkt koncept

Teknologier, som er
implementeret i fuldskala
anlæg, men som stadig
skal udvikles og dokumenteres og hvor der
stadig mangler erfaring
eller kun er begrænset
erfaring under tilsvarende
forhold, som er gældende for Aarhus ReWater.

Klar til markedet

Teknologier, som er
velafprøvede og veldokumenterede fra
flere fuldskala anlæg
under betingelser, der er
tilsvarende forhold, der
er gældende for Aarhus
ReWater.

Figur 9: Teknologi-radar
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Teknologier

Modenhed

Kompleksitet

Forretningspotentiale

3.1

Fjernelse af mikroplastik, lægemidler eller andre miljøfremmede stoffer

Anvendt
forskning

Høj

Stort

3.2

Forbedret P-fjernelse (0,2 eller
0,1 mg/l)

Markedsklar

Mellem

Begrænset

• FN’s verdensmål
• Ressource effektivitet

3.4

Forbedret N-fjernelse (4-6 mg/l
eller lavere?)

Produkt
koncept

Høj

Stort

• FN’s verdensmål
• Ressource effektivitet

3.5

Desinfektion

Markedsklar

Mellem

Begrænset

• FN’s verdensmål

3.6

Genanvendelse af behandlet spildevand til vanding af parker mv. eller vask

Produkt
koncept

Høj

Stort

• FN’s verdensmål

4.1

Anaerob udrådning (mesofil og/
eller termofil proces)

Markedsklar

Lav

Stort

• FN’s verdensmål
• Ressource effektivitet
• Anlægs-modularitet

4.2

Termisk hydrolyse

Produkt
koncept

Høj

Stort

• FN’s verdensmål
• Ressource effektivitet
• Anlægs-modularitet

4.3

Slamafvanding

Markedsklar

Mellem

Stort

• Anlægs-modularitet

4.4

Slamtørring

Markedsklar

Høj

Begrænset

4.5

Slamforbrænding

Markedsklar

Høj

Begrænset

5.1

Energi

Markedsklar

Høj

Stort

• FN’s verdensmål
• Ressource effektivitet

Areas
Efterrensningstrin
I forbindelse med tilpasningen af teknologi-radaren til Aarhus
ReWater er der derudover, i efterfølgende tabel, defineret
foreløbige ”areas” og teknologier, og der er givet eksempler på
vurdering af udvalgte teknologier ift. modenhed, teknologisk
kompleksitet, forretningspotentiale og strategisk betydning.
Det bemærkes, at dette er et øjebliksbillede, og at der skal
arbejdes med at udbygge og opdatere teknologi-radaren i forbindelse med Aarhus ReWater.

Tilsammen udgør Ressourcepyramiden/Ressource-matricen
og Teknologi-radaren et værktøjssæt, der vil kunne indgå i
processen med at designe Aarhus ReWater og understøtte
beslutningen om, hvordan procesanlægget skal designes,
herunder hvilke teknologier, der skal implementeres fra dag ét og
hvilke, der skal forberedes for.

Slambehandling
Areas
Primær
rensningstrin

Teknologier

Forretningspotentiale

Strategisk
betydning

Primær sedimentation med forbedret kemisk dosering/koagulering

Markedsklar

Lav

Stort

• FN’s verdensmål
• Ressource effektivitet

1.2

Mikrofiltrering med kemisk
dosering / koagulering

Produkt
koncept

Høj

Stort

• FN’s verdensmål
• Ressource effektivitet
• Anlægs-modularitet

Anvendt
forskning

Høj

2.1

Traditionel CAS med nitrogen
og fosforfjernelse

Markedsklar

Mellem

Begrænset

2.2

Granulerende slamproces

Produkt
koncept

Mellem

Stort

• Anlægs-modularitet

5.2

P-nyttiggørelse fra afvandingsvand
(struvit) og fra aske (forbrænding)

Produkt
koncept

Høj

Stort

• FN’s verdensmål

2.3

MBBR (Moving Bed Biofilm
Reaktor)

Produkt
koncept

Høj

Begrænset

• Anlægs-modularitet

5.3

Biochar og/eller aktivt kul

Anvendt
forskning

Høj

Stort

• FN’s verdensmål

2.4

MBR (Membrane Bio Reaktor)

Produkt
koncept

Høj

Begrænset

• Anlægs-modularitet

5.4

Biodiesel

Anvendt
forskning

Høj

Begrænset

• FN’s verdensmål

2.5

Rejektvandsbehandling (sidestrøms anammox proces)

Markedsklar

Mellem

Stort

• Ressource effektivitet

5.5

Organiske forbindelser som PHA’er,
mediumkæde carboxylsyrer

Anvendt
forskning

Høj

Begrænset

• FN’s verdensmål

2.6

To-trins bestående af høj
kulstofhøst efterfulgt af næringssaltfjernelse (dvs. A-B med B-trin
for eksempel med anammox)

Anvendt
forskning

Høj

Stort

• Ressource effektivitet
• Anlægs-modularitet

5.6

Genbrug af behandlet spildevand

Produkt
koncept

Høj

Stort

• FN’s verdensmål

5.7

Varmepumper

Markedsklar

Mellem

Stort

• FN’s verdensmål
• Ressource effektivitet

Anaerob processer til at omdanne
organiske stoffer til kemikalier, der kan
blive en del af fremtidens bioraffinaderi

Anvendt
forskning

5.8

Opgradering af biogas

Produkt
koncept

Høj

Stort

• FN’s verdensmål
• Ressource effektivitet

Høj

Stort

Figur

Begrænset

• FN’s verdensmål
• Ressource effektivitet
• Anlægs-modularitet

• FN’s verdensmål

A-proces (høj kulstofhøst),
biosorption

2.7
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Kompleksitet

1.1

1.3

Sekundær
rensningstrin /
biologisk
rensning

Modenhed

Strategisk
betydning

-

• FN’s verdensmål
• Ressource effektivitet
• Anlægs-modularitet

Ressource
genvinding /
udnyttelse

Figur

Prioritering af ejerskab til løsninger
Gennem arbejdet med innovationsudfordringerne vil der opstå
en mangfoldighed af løsningsmuligheder. For at kunne prioritere hvem, der skal påtage sig udviklingsopgaven, har Aarhus
Vand udviklet nedenstående værktøj ”Innovationsudfordringer –
Vigtighed og ejerskab”.
Værktøjet giver et øjebliksbillede og vil være under løbende
forandring i takt med at der opstår nye muligheder og randbetingelser – så som udledningskrav, miljømål, ressourcepyramidens
sammensætning, m.v. – ændrer sig.
Igennem værktøjet ” Innovationsudfordringer – Vigtighed og
ejerskab” skabes et overblik over behov, ansvar og aktiviteter, og
værktøjet kan således være med til at optimere på Aarhus Vands
og øvrige interessenters udbytte af et eventuelt samarbejde, da
det afdækkes, hvor de forskellige parters interesse ligger. Alle
parter behøver med andre ord ikke at være med i alt.
Værktøjet skal ses som en del af den samlede værktøjskasse
til at prioritere og fastholde beslutninger i forbindelse med valg
mellem forskellige løsninger. Værktøjet indgår således som et
samlet element sammen med teknologiradarens afdækning af
fremtidige teknologier og mega-trends ressourcepyramidens/
ressource-matricens vurdering af de miljø-økonomiske perspektiver for udvalgte råstoffer.

Betydning for
Aarhus Vand

Innovationsudfordringer – betydning og ejerskab

Aarhus Vand ejer innovationsprojekterne

Aarhus Vand-partnerskaber ejer innovationsprojekterne

• Nytænkning af spildevandsbehandling
- Genanvendelse af ressourcer
- Fleksibilitet
- Modular opbygning

• Testanlæg for vand-/spildevandsteknologier

• Forbedring af sikkerhed og sundhed
- Forbedring af arbejdsmiljø, f.eks. ved at indføre automation og
robotteknologi

• Lugtreduktion – biologisk behandling og genanvendelse af renset
udblæsningsluft

• Genanvendelse af affaldsslam
• Genanvendelse af renset spildevand i symbioser

• SMART ReWater
- Tilpasning og lagring af energi i SMART GRID.

Intet ejerskab for innovationsprojekter

Ekstern partner ejer innovationsprojekterne
• Forbedret tertiær behandling (miljøskadelige stoffer,
mikroforureningskilder)
• Genvinding af kvælstof, biopolymerer og proteiner
• Opstrømsrensning
• Optimering af procesudstyr og -komponenter
• Næste generation af sekundær behandling (ny io-proces)
• Genvinding af ædle metaller (dvs. guld og sølv).

Figur 10: Prioritering af ejerskab til løsninger

Betydning for samarbejdspartnere

23

5

Modularitet og
fleksibilitet
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Modularitet og fleksibilitet
Modularitet
I en hastigt forandrende verden er også
spildevandsbehandling og ressourceudnyttelse underlagt nye udfordringer, da
stadig flere betydende parametre ændres
– ikke blot nu, men i al fremtid.

Disse parametre omfatter blandt andet:
• Øget urbanisering (større byfortætning)
• Regulering af spildevandsbehandling (strengere krav til
emissionsniveauer, nye stoffer, …)
• Ressourceafsætning (regulering, udbud og efterspørgsel)
• Stigende variable vandmængder som følge af vandbesparelse og klimaændringer
• Infrastruktur (transport og behandling)
• Vandsektoren (konsolidering og centralisering)
• Klimaændringer (megatrends – varme, tørre somre eller
kolde, regnfulde somre med regnskyl af større intensitet)
• Spildevandsteknologier mv. informationer
ӖӖ Nye rense- og slambehandlingsmetoder, med et større
fokus på genanvendelse og større ressourceeffektivitet

ӖӖ Sensorteknologi (pris, kvalitet, anvendelsesområde …)
ӖӖ IoT (dataindsamling, lagring og udtræk af informationer …)
ӖӖ Computing (processorkraft, cloud services…)
ӖӖ Biologisk innovation og raffinement (herunder anvendelse
af nye genetiske værktøjer som nye typer af bakterier,
DNA sekventering, CRISPR, …)
ӖӖ Materialer og udførelsesmetoder (konstruktioner, f.eks.
3D-print og robotanvendelse)
ӖӖ Robotter og droner (overvågning, service og
vedligeholdelse…)
Som en væsentlig præmis må det forventes, at Aarhus ReWater
vil blive pålagt et krav om fastholdelse – og muligvis reduceret
– udledningskrav målt i absolutte værdier, på trods af befolkningstilvækst i en by i fortsat udvikling.

For at sikre, at det nye ressourceanlæg ikke forældes, er det påkrævet, at det bliver fleksibelt på alle tænkelige måder. Vandveje
gennem anlægget skal være konstrueret til at lette kontinuerlig
modifikation af anlægget, og anlæggets procesanlæg skal på
enkel vis kunne modificeres til at håndtere nye muligheder og
krav. Dette forventes understøttet af en høj grad af modularitet af hovedproceslinjen såvel som individuelle procestrin og
elementer heraf samt - ligeså vigtigt - ressourceudvinding og
”produktionsfabrikker”.
Modularitet i design er en designmetode, der opdeler et system
i mindre enheder, der kan oprettes uafhængigt og efterfølgende
tilpasses/ombygges uafhængigt af resten af anlægget.
Modularitet giver en række fordele så som fleksibilitet og mulighed for at tilføje nye løsninger ved blot at tilslutte et nyt modul.
Eksempler på velkendte modulære systemer er f.eks. biler og
computere.

Illustration: Inspiration til fleksible vandveje som et koncept. Photo by CEphoto, Uwe Aranas
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Fleksibilitet
Anlægget skal understøtte konstant udvikling og omkonfiguration
(ombygning).
For at kunne følge med og være på forkant af den globale innovation indenfor spildevandsrensning, ressourceudvinding og
forretningsmodeller er det afgørende, at anlægget er designet til
at være vært for flere spor af spildevandsrensning med henblik
på at kunne sikre samarbejde med universiteter, nystartede
virksomheder, virksomheder, forsyningsvirksomheder og offentlige organisationer. Der skal ligeledes sikres plads, teknologi og
juridiske rammer, der muliggør fortsat udvikling og forbedring af
ressourceudvinding/produktion og opbygning af forretningsmodeler baseret herpå, såvel som omkring processer og opgaver
forbundet med den grundlæggende men dog avancerede
spildevandsbehandling.
For at understøtte dette behov, opereres med et princip for et
procesanlæg med flere vandveje, illustreret i nedenstående figur.

Fælles
forretningsmodel

Da roller og ansvar er genstand for konstant forandring er det et
ufravigeligt krav, at Aarhus Vand er ejer og ansvarlig for udformning af anlægget samt har den fulde kontrol over hovedsporet
for vand- og slambehandlinger samt de procesmæssige
kvalitetsniveauer i hele anlæggets vand- og slambehandlingsspor. Samarbejdspartnere skal således have mulighed for at
eksperimentere med eller udføre visse veldefinerede opgaver
(som f.eks. udvikling, test og demonstration) og/eller processer, herunder nye servicekoncepter, indenfor nøje fastlagte
kvalitetskrav.
Et grundlæggende krav til anlægget er derfor et generisk,
kontrollerbart og yderst fleksibelt layout til de grundlæggende
vandveje. Det skal derfor også tilstræbes i videst muligt omfang
at adskille bygningsdele fra procesanlæg.

Levetid for konstruktioner, procesteknologier,
Scada-systemer etc.:

Traditionelt opføres kommunale spildevandsrensningsanlæg i

Spor 2: Ressourcegenindvinding og udvinding

Spor 1: Spildevandsrensning

Co-creation

Spor 3: Udvikling, test & demonstration
Figur 11: Procesanlæg med flere vandveje
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Danmark i høj kvalitet ved hjælp af byggematerialer med lang
levetid, for eksempel insitu-støbt beton, rustfrit stål og udstyr af høj
kvalitet.
De typiske forventede levetider er:
• Konstruktioner				40-60 år
• Mekanisk udstyr				10-20 år
• El-installationer, el-tavler, paneler, etc.

5-15 år

• Scada-systemer og instrumentering		

5-10 år

Disse forventede levetider er traditionelle, men behøver nødvendigvis ikke at være definerende for Aarhus ReWater. Faktisk vil
tidsrammen for nogle af disse elementer sandsynligvis blive kortere,
da procesformer og ressourceanlæggets funktionalitet forventes
at ændre sig over tid i et hurtigere tempo end det hidtil har været
kendt i (vand)branchen.

For eksempel er fastlæggelsen af materialetype og levetid for
konstruktioner et udtryk for et valg. Fremfor at vælge traditionelle
byggematerialer, kunne man anvende materialer med reduceret
levetider, såfremt det harmonere med behovet for oftere udskiftning
af bygnings- og procesdele i overensstemmelse med tankegangen
om modularitet og fleksibilitet. Anvendelse af livscyklusomkostninger og livscyklusanalyse, herunder bæredygtighedsbetragtninger,
kan betragtes som en alternative designtilgang, især i forhold til
valg af vandbelastede konstruktioner.
Endvidere vil teknologier med lavere levetid – så som digitalisering
(1-3 år) og robot-teknologier (1-5 år) højst sandsynligt blive integreret i det nye ressourceanlæg.
Det bemærkes, at denne levetidstankegang vil kunne give anledning til, at nye aftaleformer for service og vedligehold vil kunne
komme på tale.
Fleksibilitet i designet skal inddrages i overvejelserne omkring ovennævnte livscyklusser.

Anlæggets layout og ejerskab af anlæggets vandveje
Anlægget tænkes opbygget omkring en primær hovedstrøm (Q),
der er ejet af Aarhus Vand og som til stadighed sikrer og garanterer opfyldelse af anlæggets primære formål, nemlig rensning af
spildevandet og at slamrestproduktet overholder de gældende
kvalitetskrav.

ressourceudnyttelse eller implementeres evt. i den primære
hovedstrøm (Q). Det andet spor (R) etableres med henblik på at
skabe mulighed for ressourceudvinding gennem ”produktionsfabrikker”, som f.eks. kan opstå som rene eksterne projekter eller i
en form for partnerskab mellem Aarhus Vand og eksterne parter.

Derudover etableres to yderligere spor. Et spor (D) med mulighed, for eksterne samarbejdspartnere af Aarhus Vand, for at
tilkoble og afprøve nye teknologier i et virkeligt miljø, uden at der
er risiko for at påvirke hovedstrømmens renseprocesser. I forbindelse med denne mulighed for innovation og afprøvning vil der
blive udviklet forskellige forretningsmodeller for brug af ”live-labs”
og udvikling af ny teknologi.

Allerede i designfasen skal der arbejdes med alle tre spor for at
sikre, at anlægget både ved ibrugtagning og 10, 15 og 25 år
senere stadig er ”fremtidens” ressourceanlæg.
Det er vigtigt, at det nye ressourceanlæg:

• Faciliterer behovsstyret modularitet

Fabrik 1
Fosfor

R

Q

Mekanisk
Forbehandling

D

Fabrik 2
Energi

Biologisk
behanlding

D1

Fabrik 3
Aktivt kul

Tertiær
rensning

D2

Men også mere grundlæggende ændringer i f.eks. procesopsætningen af spildevandets hovedlinje kan forventes, hvor
teknologien ændres i allerede etablerede linjer. Det kan for eksempel være en ændring fra mere traditionelle teknologier (f.eks.
aktiveret slamteknologi) til andre teknologier (fastfilm, membran,
granuleret slam, osv.).
Anlægget skal derfor designes ud fra et proces- og kontrolkoncept, hvor det planlægges og forberedes til at kunne gennemgå
forholdsvis enkle og hurtige modifikationer, der opfylder fremtidige krav, herunder:

• Understøtter høj grad af fleksibilitet

Når teknologier og produkter er modne til at blive til forretningskoncepter, overføres de til det andet spor (R), sporet for

Dette illustreres i nedenstående figur: Anlæggets layout, hvor
udvidelser i forskellige faser og ressourcegenvinding (kaldet
"fabrikker") tilføjes over tid.

Fabrik 4
Proteiner

Slam
behandling

D3

• Scenarie-drevne strategier for konstante cykler af
redesigne-bygge-drive-gentag
Anlægget skal opbygges, så det kan håndtere de tre primære
”spor”. Det primære ”spor” er at sikre en effektiv rensning af
spildevandet fra det tilsluttede opland, hvilket er selve eksistensberettigelsen for Aarhus ReWater. Der vil derfor også i
udbuddene af disse entrepriser blive stillet krav om garantier til
funktion og kvalitet.

Rn

Q5

D4

• Tilpasning til konstante ændringer gennem en modulær
tilgang

Qn

Dn

Figur 12: Anlæggets layout
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Digitalisering og
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Digitalisering
Aarhus Vand er i gang med en digital omstilling. Formålet er at positionere Aarhus
Vand som en dansk og international digital
rollemodel og trendsætter i vandbranchen.
Det er derfor afgørende, at alle aspekter af
Aarhus ReWater er gennemtænkt og designet som en digital ’native’ app og indeholder en platform til håndtering af vandinformationer og big data.
De forretningsmæssige behov bag Aarhus ReWater bør nøje
indarbejdes i og være i overensstemmelse med platformens
design. Styring af dataintegration og grænseflader (API) er vigtige
komponenter i big data- og analyseplatformen, og samme
styring skal håndtere dataaspekterne af de mange delprojekter i
Aarhus ReWater.
Platformen til vandoplysninger og big data vil blive bygget
omkring en åben, lagdelt arkitektur bestående af:
Datasamlingslag: Et fleksibelt og skalerbart datasamlingslag
vil muliggøre indfødning af struktureret samt ustruktureret data.
Data fødes ind via konfigurerbare ’data factories’ (ETL) og katalogiseres i et ”data warehouse”.
Lager- og dataoverførselslag: Data bliver normaliseret og
lagret i et ”enterprise data warehouse”, og omfatter også realtidsstreaming af online IoT-data.

Analyselag: Analyselaget er bygget oven på arkitekturen for
vandoplysningerne.
Et applikationsgrænsefladelag (API): Muliggør tovejskommunikation og dataudveksling med en lang række applikationer.
Applikationslag (app): Med en række værktøjer til at analysere
vand og proces, samt præsentationer og visualiseringsværktøjer.
Platformen vil give Aarhus ReWater betydelige fordele og bibringe reel, konkret værdi i form af bl.a.:
• Nem indfødning af data
• IoT-data; SCADA; remote sensing-data; projekterings-/som
udført-data; GIS; KPI/præstationsmålinger
• Dataoverblik – adgang – robust – sikkerhed – skalerbarhed
• Platform til innovation og samarbejde
• Stærke visualiseringer og rapporter
• Samarbejde mellem forretningspartnere, hvor de kan
kombinere deres produkter og ydelser for at opfylde kundernes behov. Nye sky-baserede softwareplatforme muliggør
fangst, sammenlægning og udveksling af data på tværs af
økonomien.
• Remote sensing-data (droner) til at overvåge Aarhus ReWater
og inspicere procesanlæg, tanke mv.

Det vil være ideelt at udvikle en eller flere digitale tvillinger til
vandoplysningsdelen lige fra starten af projektet. Digitale tvillinger
er softwarerepræsentationer af aktiver og processer, man bruger
til at forstå, forudsige og optimere præstationer for at forbedre
forretningsmæssige resultater. Digitale tvillinger har tre komponenter: en datamodel, et sæt ”analytics” eller algoritmer, samt
viden. Digitale tvillinger bruger historiske data om kontekst og
præstationsevner til at forstå fortiden, anvender direkte og indirekte data for at se nuværende forhold, og anvender ”machine
learning” og viden for at forudsige fremtiden. Et hierarki af digitale
tvillinger består oftest af: komponent, aktiv, system og proces.
Hvis man kender den nuværende kontekst og forudsiger den
fremtidige tilstand af en digital tvilling, kan man effektivt overvåge, simulere og kontrollere et aktiv eller proces, samt optimere
livscyklusser, uanset om den er online eller offline.
Anvendelse af en omfattende platform og digital tvilling-tilgangen
handler meget om at realisere og gøre Water 4.0 operationel i
realtid, for eksempel ved brug af:
• IoT-avancerede sensorplatformen

Platformen og applikationen kan også anvendes til at diskutere
gennemsigtig og digital risikostyring for entreprenører. Digital
risikostyring kan bruges til at skabe ægte værdi for forretningen ved at forbedre effektiviteten og kvaliteten af beslutninger
om risici. En digitaliseret risikofunktion yder også bedre overvågning og mere effektiv overholdelse af lovkrav. Da 5-D BIM
(risikovurdering/-styring) er så visuel og intuitiv, har entreprenører
bedre mulighed for at identificere risici på et tidligere tidspunkt
og derved træffe bedre beslutninger. For eksempel kan projektplanlæggere visualisere og anslå, hvordan et ændringsforslag
vil påvirke projektets omkostninger og tidsplan. Ligeledes er det
vigtigt, at der anvendes VR-værktøjer under projektering, så driftspersonalet kan se og opleve rørføringer, placeringer af ventiler
og pumper samt få et indtryk af rumoplevelsen.
Digitaliseringen vil føre til nye forretningsmuligheder, og forretningsmodeller vil blive skabt. Det er vigtigt for Aarhus Vand,
at Aarhus Vand har ejerskab over de data og de beslutninger, der er forbundet med anvendelse af KPI-rapporter/
præstationsmålinger.

• AI/ML til at optimere processer
• BlockChain-teknologier (digital bitcoin/digitale signaturer)
til at skabe intelligente kontrakter, der sikrer sporbarhed og
gennemsigtighed
• Remote sensing
• Robotteknologi (f.eks. til at understøtte en automatisering af
vedligeholdelsen)
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Automation
Aarhus Vands automationsplatform bygger
på anvendelse af simple lokale kontrolsløjfer i PLC overlejret med mere komplekse globale styringer i overordnet system.
Platformen, der er blevet udviklet siden
2005 anvendes bl.a. til integreret realtidsstyring af afløbssystem og renseanlæg, og
det forventes, at automationsprincipperne
implementeres på Aarhus ReWater og
yderligere udvikles i anlæggets projekteringsfase. Principperne, systemniveauerne
og de vigtigste funktioner er beskrevet nedenfor.
Robuste og hurtige, lokale kontrolsløjfer i en PLC, kombineret
med fleksibiliteten i et overordnet system (Level2+-system), der
kan håndtere algoritmer og modeller som softwaresensorer,
er blevet brugt af Aarhus Vand til at skabe et effektivt miljø til at
implementere og drifte komplekse, realtids-styresystemer. Miljøet
bygger på en flerlagsstruktur, hvor der ikke blot skelnes mellem
SCADA/PLC og det overordnede systems funktionaliteter, men
også mellem hvilke sensorer, der må anvendes inden for hvert
lag. Lagene er kort beskrevet nedenfor.
SCADA/PLC: Kaldes også standardlaget eller tilbagefaldslaget,
hvor styringer (udover timere og tællere) bygger på sensorer, der
anses for at være robuste og stabile – såsom flow (magnetisk/
induktiv), niveau, temperatur, konduktivitet etc. Dette lag består

Realtids
moniterings- og
styresystem

normalt af lokale, simple kontrolsløjfer, der kører (frekvens i sekunder) på baggrund af standardindstillinger, der vedligeholdes
manuelt af operatør vha. en brugergrænseflade, der kører på
SCADA-systemet. Formålet med dette lag er at sikre en enkel og
robust styring, der opfylder det basale mål – som på et renseanlæg eksempelvis er: At sikre overholdelse af kravene til afløbet.
Men da effektiviteten (anvendelse af energi og kemikalier) kan
være lav, anses det for at være en tilbagefaldsstyring. SCADAsystemet håndterer også alle komponentalarmer.
Overordnet System: Kaldes også det optimerede eller globale
lag, hvor styringer også kan anvende sensorer, der kan anses
for at være stabile nok, hvis de vedligeholdes og valideres
løbende (realtids-datavalidering). Dette kan være sensorer som
ammonium, nitrat, fosfat, suspenderet stof, slamtæppe etc. Det
overordnede system kan integrere flere lag, der typisk består af
styringer, der udnytter tilstedeværelsen af de bedre procesinformationer og anvender dem i et mere globalt perspektiv ved
at ændre indstillingerne i de lokale kontrolsløjfer i PLC (frekvens
i minutter). Formålet med disse lag er at sikre optimeret styring,
som kan opfylde flere mål – som på et renseanlæg kan være:
At overholde (eller mere) udlederkravene på effektiv vis – ved at
bruge mindre energi og færre kemikalier, minimere udledning af
drivhusgasser, forbedre genvinding af forskellige stoffer, udvide
kapaciteten om nødvendigt, etc.
Sikkerheden omkring anvendelsen af en aktuator ligger altid i
PLC’en (lag 1). For eksempel: Kan en pumpe startes, før en
ventil er åben eller andre pumper slukket etc. Indstillingen, der
faktisk bruges til at styre en aktuator, sendes tilbage til de øvre
lag. Princippet er vist på efterfølgende figur, hvor en flowindstilling (set-punkt) fra styreniveau 3 er valgt til at styre en pumpe

vha. en lokal kontrolsløjfe baseret på en PID-styring af flowet.
Når man bevæger sig opad i lagstrukturen øges kompleksiteten,
og der er behov for flere data, beregninger etc. Hvis eksempelvis en modelberegning i lag 3 fejler pga. mangel på data eller
anden information, falder styringen automatisk tilbage til lag 2.
I lag 2 gælder den samme regel, så hvis styringen svigter falder
den automatisk tilbage til lag 1, hvor standardindstillingerne så
anvendes i den lokale kontrolsløjfe. (Der kan også defineres
en nødsituation/lag 0, hvor automatisk styring lukkes ned, og
manuel styring tager over).
Kun en operatør kan vælge at styringen skal bringes et lag
opad igen, da et tilbagefald skyldes en fejl eller en ukendt
hændelse, der skal håndteres, før styringen kan bringes et
lag opad. Styringsstrukturen anvender således konceptet om
kaskadestyring af indstillinger (set-punkter), hvor beslutningen
om at bruge en indstilling fra et overliggende lag altid ligger i

Systemniveauer
Set-punkts styring og
mulighed for modellering mv.
(Level2+system, etc.)

det underliggende lag (Q-SP-select). Derudover kontrollerer det
underliggende lag, at indstillingen er gyldig. For eksempel: Hvis
indstillingen ligger uden for driftsområdet, justeres den til at ligge
inden for driftsområdet.
Konceptet om kaskadestyring af indstillinger betyder, sammen
med tilbagefaldsstrategien, at kompleksiteten vedrørende styring
flyttes væk fra PLC’erne. PLC’en skal fokusere på simple, effektive, lokale kontrolsløjfer for aktuatorer, og om disse aktuatorer er
tilgængelige for anvendelse. Det vil sige, hvis styringen i et overliggende lag fejler, så er det værste, der kan ske, at styringen
falder tilbage til en sikker (men mindre optimal) styring i lag 1.
Derudover antyder konceptet, at termen aktuator bruges i
en bredere definition. Eksempelvis er en pumpe ikke bare
en pumpe, men derimod en enhed der kan flytte en ønsket
mængde vand, hvilket vil sige at enheden også indeholder en
frekvensomformer og en flowmåler (eller tryktransducer). Det
samme princip gælder for ventiler, kippe, kompressorer etc.

Level 3 Realtids
modellering, etc.

Q-Calc3-SP

Q-SP-Select2-3
Level 2
Beregninger
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Sensorer / Aktuatorer

Figur 14
Flowmåler

Pumpe

Multilagsstrukturen illustreret i nedenstående figur bidrager
med fleksibilitet og understøtter modularitet, da nederste lag er
komponentrelateret, hvorimod de øvre lag er procesrelaterede.
Det betyder, at de forskellige processer kan implementeres ved
forskellig drift af komponenterne gennem disses indstillinger
(set-punkter). Det er lige præcis her, at procesviden bruges til at
optimere.

Den øgede kompleksitet i de øvre lag forudsætter, at det
overordnede system (Level2+-system) kan fungere som dataintegrator, da data kan komme fra andre kilder end PLC’en/
SCADA, og beregninger kan udføres i andre systemer – eksempelvis deterministiske modeller, AI-systemer mv. Men uanset
hvor kompleks styringen og driften er, er det de samme lokale
kontrolsløjfer, der er tilgængelige.

Multilagsstrukturer
Level 2. System
Ekstern modelleringssoftware (kildepladser,
distributionsnet og afløbssystemer, renseanlæg, mv.)

Software-sensorer, procesalarmer, regulatorer, modeller

Validerede
data
Andre systemer (databaser, lab., vedligeholdelse,
meteorologi, ...) og manuel
indtastning

Resultater
inkl. set-punkter

Datavalidering, signalfiltrering,
aggregering, visualisering,
rapporter

Målinger
Set-punkter

Set-punkter

SCADA/PLC (OPCserver)
Sensorer/aktuatorer

Figur 15
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Udbud
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De kommende udbud
Overordnet tidsplan

De kommende udbud

Som led i realiseringen af Aarhus ReWater vil der gennem de
kommende år blive gennemført en række forskellige udbud.

I forbindelse med realiseringen af Aarhus ReWater vil der
løbende opstå behov for at udbyde rådgivnings- og entrepriseydelser. Med henblik på at understøtte ønsket om inddragelse af
den nyeste teknologi og de fremmeste kompetencer og knowhow nationalt såvel som internationalt, forventes de bærende
udbud gennemført med FIDIC som aftalegrundlag. Det er Aarhus
Vands forventning, at man derved bedst muligt understøtter
mulighederne for internationalt samarbejde.

Nedenstående oversigt er således en indikation af hvilke udbud,
der er og/eller forventes gennemført som led i realiseringen
af Aarhus ReWater. Endelig entrepriseopdeling vil først blive
fastlagt som led i den videre afklaring i forbindelse med design
af anlægget.

Den endelige opdeling i entrepriser og leverancer vil i stor udstrækning afhænge af udfaldet af det forløb, som Aarhus Vand
skal gennemløbe sammen med proces-konsortiet i forbindelse
med design af anlægget og kan derfor på nuværende tidspunkt
ikke fastlægges endegyldigt. Det er Aarhus Vands forhåbning,
at den efterfølgende beskrivelse vil give interesserede rådgivere,
leverandører, entreprenører og forskningsinstitutioner m.fl. den
fornødne indsigt i projektet til at kunne vurdere, hvilke udbud, der
er relevant for netop dem. Herunder hvornår i processen, der
skal udvises interesse for projektet.

• Arkitekt-rådgiver

Udbuddene gennemføres tidsmæssigt forskudt gennem de
kommende år under hensyn til hvornår der tidsmæssigt er
behov for at aktivere de efterspurgte ydelser. En forudsætning
for at der kan kontraheres på anlægsudbuddene er, at den
forudgående myndighedsproces (VVM, lokalplan og kommuneplan-tillæg) er afsluttet.
Udbuddene forventes gennemført i henhold til
Forsyningsvirksomhedsdirektivet, som blandt andet åbner mulighed for udbud med forhandling og innovationspartnerskab.
Den detaljerede tidsplan for hvert enkelt tilbud vil fremgå
af det tilhørende udbudsmateriale, efterhånden som dette
offentliggøres.

Beskrivelse af de enkelte udbud
Den forventede opdeling i udbudspakker er sket ud fra nogle
overordnede betragtninger:
• Opdelingen i udbudspakker er sket under hensyntagen til, at
der sikres tilstrækkelig konkurrence.
• Opdelingen i udbudspakker er sket ud fra et ønske om at
sikre, at de rette kompetencer bliver styrende for den enkelte
opgave.

• Bygherrerådgiver
• VVM-rådgiver
• Proces-konsortium
• Totalentreprenør, ressourceanlæg (forventeligt 1-2 stk.)
• Totalentreprenør, byggemodning (inkl. landindvinding)
• Eventuelle supplerende entrepriseudbud

• Opdelingen i udbudspakker er sket ud fra et ønske om at
begrænse antallet af grænseflader, da disse medfører en
risiko for fejl.
• Opdelingen i udbudspakker er sket med henblik på at
sikre en sammenhæng i gennemgående elementer, f.eks.
styringsanlæg, og en samlet CE-mærkning af proces- og
funktionsafsnit.
Efterfølgende er de påtænkte udbud beskrevet overordnet med
henblik på at formidle indsigt i indholdet og forskelle mellem
udbuddene.

ReWater - TIDSPLAN
Myndighedsproces

Start		

Slut

VVM for Helhedsplan

01-06-2019

01-04-2021

VVM for råstofindfvinding

01-06-2019

01-04-2021

Udbud af byggemodning

01-07-2021

01-01-2022

Byggemodning (inkl. landindvinding)

01-01-2022

01-07-2023

Udbud af Arkitekt-rådgiver

01-06-2019

01-10-2019

Udbud af Proces-konsortium

01-07-2019

01-02-2020

Udbud af totalentrepriser

01-09-2019
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Fase 0 – Valg af samarbejdspartnere

01-02-2020

01-10-2020

Fase 1 – Indledende design
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01-07-2021

Fase 2 – Endeligt design

01-07-2021

01-01-2023

Fase 3 – Projektering

01-01-2023

01-07-2024

Udførelse

01-07-2024

01-07-2027
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Design og projektering
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01-05-2019

Figur 16: Overordnet udbuds- og udførelsestidsplan
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Bygherrerådgiver
Aarhus Vand har i efteråret 2017 gennemført udbud af bygherrerådgivning med henblik på at få valgt en rådgiver til at varetage
gennemgående bygherrerådgivning på
Aarhus ReWater frem til ibrugtagning af det
samlede procesanlæg, inkl. 1- og 5-års
eftersyn.
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Bygherrerådgiveren leverer blandt andet:
• Teknisk input til VVM
• Teknisk rådgivning
• Udbudsrådgivning
• Rådgivning i øvrigt
Bygherrerådgiveren er Aarhus Vands uvildige gennemgående
rådgiver, der vejleder i forhold til projektets øvrige samarbejdsparter. Bygherrerådgiveren bistår med erfaring og ekspertise i
forhold til det overordnede forløb og sikrer, at Aarhus Vand har
de nødvendige forudsætninger for at kunne træffe de nødvendige og rigtige beslutninger til rette tid. Bygherrerådgiverens rolle

er således at guide Aarhus Vand gennem projektets forskellige
faser på en sådan måde, at alle relevante og nødvendige beslutninger træffes på det rigtige tidspunkt. Bygherrerådgiveren bistår
Aarhus Vand og optræder eventuelt som Aarhus Vands stedfortræder i dialogen med projektets øvrige samarbejdspartnere.
Bygherrerådgiveren vil ligeledes have som opgave at udfordre
og efterprøve de forslag og anbefalinger, som projektets øvrige
samarbejdspartnere fremlægger for Aarhus Vand med henblik
på at sikre, at projektet holder sig indenfor den overordnede
vision og økonomiske ramme. Derudover vil bygherrerådgiveren
varetage en kvalitetsopfølgning i alle byggeriets faser.
Opgaven som gennemgående bygherrerådgiver er tildelt:
COWI A/S.

Foruden den gennemgående bygherrerådgiver vil Aarhus Vand
løbende inddrage øvrige bygherrerådgivere og specialister
for sparring og kvalificeret efterprøvning af såvel overordnede
principper som specifikke tekniske valg samt prisniveau for foreslåede løsninger. Formålet er at styrke bygherreorganisationen,
med henblik på at sikre den nødvendige uvildige faglige samt
beslutningsmæssige kompetence hos Aarhus Vand.

V VM-rådgiver
Aarhus Vand gennemfører i foråret 2019
udbud af VVM-rådgivning omfattende rådgivningsydelser i forbindelse med gennemførelse af VVM (miljøvurderingsproces) for
Aarhus ReWater.
Udbuddet gennemføres i samarbejde med Aarhus Kommune,
idet VVM-rådgivningen vedrørende Aarhus ReWater indgår i en
samlet VVM-redegørelse for ”Helhedsplan Tangkrogen”, som
foruden ressourceanlægget ligeledes omfatter Marselisborg
Lystbådehavn og event-plads ved Tangkrogen.
VVM-rådgiverens ydelser omfatter blandt andet udarbejdelse af
miljøvurdering og rapportering samt i nærmere defineret omfang
teknisk rådgivning i forbindelse hermed.

VVM-rådgiverens arbejde vil skulle koordineres tæt med den
VVM-proces, der er igangsat i regi af Aarhus Havn på tilstødende arealer. Tekniske input til VVM-redegørelsen vil derfor i
større eller mindre omfang blive leveret af projektets øvrige parter
(Aarhus Vand, Aarhus Kommune, Aarhus Havn, bygherrerådgiver, m.fl.), hvor det vurderes hensigtsmæssigt ud fra et krav om:
• Et tæt koordinerende samarbejde mellem de to projekter

Opgaven er speciel derved, at der på nuværende tidspunkt
endnu ikke er truffet politisk beslutning i Aarhus Byråd om den
endelige placering af Aarhus ReWater. Der er således tre mulige
placeringer, der alle forventes at skulle indgå i det videre arbejde
med miljøkonsekvensvurderingen.
Tildelingen af opgaven som VVM-rådgiver forventes afklaret maj,
2019

• At der tages hensyn til kumulative aspekter
• At der er overensstemmelse mellem de to projekter for så
vidt angår metodevalg i de kortlæggende undersøgelser og
vurderinger, således at resultater og vurderinger fremstår
ensartede for de miljøtemaer for hvilke det er relevant
• At dobbeltarbejde undgås.

De tre placeringer

Aarhus

Aarhus

n

Re

g

nlæ

a
se

Aarhus
Renseanlæg

Renseanlæg
Ansøgt
havneudvidelse
Aarhus Lystbådehavn

Hovedforslaget: hvor renseanlægget placeres i tilknytning til en udvidelse af
Marselisborg Lystbådehavn.

Aarhus Lystbådehavn

Alternativ 1: hvor renseanlægget placeres på eksisterende havnearealer under
Aarhus Havn

Aarhus Lystbådehavn

Alternativ 2: hvor renseanlægget placeres på søterritoriet udenfor stenkastningen
på Østmolen i forbindelse med en planlagt udvidelse af Østhavnen (Yderhavnen).
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Arkitekt-rådgiver
Faglig tyngde
Aarhus Vand planlægger at tilknytte en
arkitekt-rådgiver i løbet af 2019.

Opgaven
Placeringen af ReWater i overgangen mellem land og hav, by og
havn, lystbådehavn og eventområde kalder på en bearbejdning
af anlægget, der rækker ud over dets blotte nytteværdi og indoptager omgivelserne – byens borgeres behov og muligheder - i
området.
Tilrettelæggelsen af samspillet med omgivelserne åbner mulighed for at anlægget kan udgøre et hængsel mellem borgere
og brugere. Herved kan anlæggets centrale og altafgørende
betydning for det omgivende samfunds hygiejne og sundhed
anskueliggøres og udbredes.

Anlæggets tilrettelæggelse og udformning skal åbne fortællingen om den vitale funktion, der er tilstede i den enkelt borgeres
hverdag, fremfor at lukke sig om sig selv som et løsrevet
element i den omgivende samfundsstruktur.
Anlæggets centrale placering og samspillet med den omgivende
by er derfor af afgørende betydning for anlæggets udformning.
Ydelsen, som arkitekt-rådgiveren skal levere, omfatter udarbejdelse af et overordnet arkitektonisk hovedgreb for det
samlede ressourceanlæg – en masterplan, inkl. overordnet
designmanual.
Masterplanen for projektet skal bl.a. sikre:
• Fokus på samspillet mellem land og hav, by og havn, lystbådehavn og eventområde – hængsling mellem anlæg og
omgivelser.
• Fokus på samspillet mellem bygningsanlæg og procesanlæg set fra brugernes perspektiv, dvs. et godt arbejdsmiljø
gennem fokus på indretning, tilgængelighed, servicérbarhed,
renholdelsesmuligheder m.m.
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• En gennemgående overordnet arkitektonisk linje.
• Et fastlagt og defineret kvalitetsniveau for det samlede anlæg.
• En velfungerende og sammenhængende infrastruktur, herunder udformning af veje og stier.
• Koordinering og samstemmelse med de omkringliggende
arealer, herunder lystbådehavnen og havnearealerne.
Endvidere skal arkitekt-rådgiveren understøtte den overordnede
tankegang omkring fleksibilitet og modularitet.
Foruden overstående skal arkitekten forventeligt ligeledes levere
inputs til VVM-processen.
Udbuddet forventes udformet som en rammeaftale med en
option, der giver Aarhus Vand mulighed for, at lade arkitektrådgiveren overgå til de to totalentreprenørteams. I så fald vil
arkitekt-rådgiveren foruden overstående ydelser, ligeledes skulle
foretage endelig design og arkitekt-projektering af de enkelte
anlæg, bygninger og udearealer.

Det forventes, at arkitekt-rådgiveren besidder stærke faglige
kompetencer indenfor såvel byplanlægning som landskabsarkitektur og bygningsdesign. Aarhus Vand vil derfor være
indforstået med, at arkitekt-rådgiveren eventuelt består af et
team af virksomheder, der tilsammen favner de kompetencer,
der kræves for at kunne løse opgaven.
Endvidere er det afgørende, at arkitekt-rådgiveren evner at indgå
i et tæt, åbent og konstruktivt samspil med teknikere (proceskonsortium, leverandører, m.fl.), entreprenører og bygherre
omkring udvikling af fremtidens ressourceanlæg, hvor teknologier, modularitet og fleksibilitet er nøgleord for udviklingen af et
state-of-the-art-anlæg og hvor alle fagligheder gennem partneringsamarbejdet skal evne at bidrage til fællesskabets bedste.

Innovation
Det er Aarhus Vands forventning, at arkitekt-rådgiveren besidder
evnerne til aktivt at bidrage med at løse Aarhus Vands innovationsudfordringer, bl.a. innovationsudfordring #1, #14 og #15.

Proces-konsortium
Opgaven
Aarhus Vand planlægger at gennemføre
udbud af proces-konsortium for Aarhus
ReWater i løbet af 2019.

Ydelsen, som proces-konsortiet skal levere, omfatter opstilling af designgrundlag og efterfølgende design af det samlede
procesanlæg (ressourceanlæg). Dette med fokus på at skabe et
state-of-the-art ressourceanlæg med en høj grad af fleksibilitet
og modularitet.
Projektledelsen varetages naturligt af totalentreprenøren i
egenskab af primær kontraktholder. Proces-konsortiet forventes imidlertid, i forbindelse med design af anlægget, at bidrage
aktivt i procesledelsen og være den proaktive og drivende kraft i
designfasen.
Proces-konsortiet skal afdække, vurdere og risikovurdere alle
relevante nuværende og fremtidige teknologier. Det er her vigtigt,
at proces-konsortiet ikke kun fokuserer på én bestemt teknologi,
men evner at kortlægge og bringe alle relevante nuværende og
fremtidige teknologier i spil. Proces-konsortiet forventes derfor
at levere uafhængig rådgivning, uafhængigt af hvilke teknologier
proces-konsortiet selv måtte kunne levere.
For at realisere Aarhus Vands vision om at opføre verdens mest
ressourceeffektive spildevandsanlæg skal proces-konsortiet
ligeledes medvirke til at kortlægge, hvilke ressourcer der skal

udvindes, dette såvel ud fra det nuværende som det forventede
fremtidige potentiale.
Proces-konsortiet skal, blandt andet på baggrund af overstående, opstille løsningsscenarier for design af det samlede
procesanlæg (ressourceanlægget), og skal derudfra, i samarbejde med bygherre, udvikle og fastlægge det endelige
design.
Løbende i processen skal valg af teknologier underkastes en
risikovurdering med henblik på at sikre det nødvendige grundlag
for, at Aarhus Vand kan træffes et kvalificeret valg mellem forskellige teknologier. Ligeledes skal teknologierne holdes op mod
FN’s 17 Verdensmål, og der skal foretages miljø-økonomiske
analyser.
Proces-konsortiet skal definere grænseflader mellem de forskellige teknologier og leverancer, herunder grænseflader mellem
totalentreprisen for vandbehandling og totalentreprisen for
slambehandling. Derudover skal proceskonsortiet fastlægge
kravspecifikationer samt proces- og funktionsgarantier. Det vil
således være proces-konsortiet, der får til opgave at sikre den
overordnede sammenhæng mellem de enkelte entrepriser/

leverancer og formulere de tekniske krav, der stilles til disse.
Herunder også kvalitetskrav til anbefalede ressourceudvindinger
og de indbyrdes snitflader/leverancer og tekniske krav. Alt dette
med henblik på at sikre kvaliteten af det samlede anlæg.
Proces-konsortiet skal bidrage til at definere og beskrive Aarhus
Vands krav til automatisering (herunder automatisering af fremtidens vedligehold), digitalisering og anvendelse af indsamlede
data.
Derudover skal proces-konsortiet planlægge indkøring af anlægget, herunder inddragelsen af Aarhus Vands organisation, og
allerede i designfasen involvere Aarhus Vands driftsafdeling for at
sikre en optimal og velfungerende driftssituation.
Overstående sker i samarbejde med Aarhus Vand. Proceskonsortiet skal dog være den styrende og drivende kraft.
Det bemærkes, at i forbindelse med de efterfølgende indkøb er
proces-konsortiet ikke afskåret fra muligheden for at levere teknologier, men at det heller ikke er garanteret. Proces-konsortiet
skal således forstå sin vigtigste rolle som design-rådgiver og ikke
teknologi-leverandør.
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Faglig tyngde
Proces-konsortiet skal evne at være den styrende og drivende
kraft i processen med at udvikle og fastsætte det endelige
design af det samlede procesanlæg (ressourceanlægget).
Det er Aarhus Vands forventning, at proces-konsortiet besidder
evnerne til at designe et projekt af en størrelse og kompleksitet
svarende til Aarhus ReWater. Det forventes, at proces-konsortiet
evner proaktivt at varetage procesledelsen og håndtere en vekselvirkning mellem overblik og høj detaljering.
Proces-konsortiet skal evne at understøtte et samskabelsesprojekt med deltagelse af mange forskellige parter (bygherre,
entreprenører, m.fl.), der alle skal have mulighed for at bidrage
med hver deres faglighed.
I den forbindelse skal proces-konsortiet evne at understøtte
de mange idéer og ændringer, der opstår i forbindelse med
samskabelsesprojektet, samtidig med at det forventes at
proces-konsortiet er den styrende part, der til stadighed fastholder det samlede overblik over procesanlægget og afklarer de
afledte konsekvenser af foreslåede ændringer. Det bemærkes
i den forbindelse, at det forventes, at proces-konsortiet evner
at arbejde bredt, dvs. med alle former for teknologier frem for et
snævert udvalg. Det forventes, at proces-konsortiet påtager sig
en proaktiv rolle i forhold til at sikre projektets fremdrift.
Det forventes, at proces-konsortiet evner at forankre projektets
partneringånd i egen organisation.
Proces-konsortiet skal løbende sikre inddragelse af Aarhus
Vands organisation. Aarhus Vands drifts- og serviceafdeling skal
inddrages med henblik på at sikre en optimal og velfungerende
driftssituation.
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Opgaven kræver indsigt i sammenhæng i vandrensning og ressourcestrømme. Proces-konsortiet skal blandt andet besidde
faglig indsigt indenfor maskinleverancer, el- og ventilationsanlæg, lugtemissioner/-minimering samt hydraulisk overblik, der
understøtter fleksibilitets-tankegangen. Endvidere efterspørges
kompetencer inden for:
• Sammenhold af livscyklusvurderinger/ miljøøkonomiske
analyser
• Mængde-, energi- og ressourcescenarie
• Mængde-, energi- og ressourcebalancer
• Mængdebalance (COD, N og P)
• Energibalance (El og Varme)
• Procesmodel for vand- og slamveje
• Automatiseret drift og vedligehold
Proces-konsortiet skal endvidere kunne indgå i dialog med
Aarhus Vand omkring digitalisering, med henblik på valg af
løsninger i overensstemmelse med Aarhus Vands krav til data
platform, governance, m.v.
For at opnå den store faglig bredde, gerne med internationalt
præg, som kræves for at arbejde med mange forskellige teknologiske løsninger, forventes proces- konsortiet at bestå af mere
end en enkelt rådgiver.

Innovation

Innovationspartnerskab

Det er Aarhus Vands forventning, at proces-konsortiet kan
bidrage aktivt til at løse Aarhus Vands innovationsudfordringer,
herunder koblingen til FN’s Verdensmål.

Udbuddet af proces-konsortiet gennemføres som et innovationspartnerskab. Efter endelig valg af innovationspartnere
vil proces-konsortiet skulle indgå i 1-2 totalentrepriseteam(s)
sammen med totalentreprenør udpeget af Aarhus Vand.
For yderligere information om innovationspartnerskab se efterfølgende beskrivelse.

Det er forventningen, at proces-konsortiet evner at inddrage den
nyeste viden og erfaring fra designfasen, som kan medvirke til at
understøtte Aarhus Vands visioner og ambitioner om modularitet
og fleksibilitet samt ressourceudnyttelse, herunder kvalificerede
valg af teknologier og procesanlæg.
Proces-konsortiet skal påtage sig opgaven som facilitator af
innovationsprocessen og være den part i samarbejdet, der
driver innovationsprocessen med afsæt i egne erfaringer og
de værktøjer og rammer, som Aarhus Vand har præsenteret i
nærværende Prospekt.

Totalentreprenører (Ressourceanlæg)
Aarhus Vand planlægger at gennemføre
udbud af totalentrepriser omhandlende
ressourceanlægget i løbet af 2019.

Opgaven

Faglig tyngde

Innovation

Ydelsen består i design, projektering samt opførelse af det
samlede ressourceanlæg.

Totalentreprenøren skal evne at være den styrende og drivende
kraft i projekteringen og udførelsen af ressourceanlægget.

Opgaven bliver som udgangspunkt udført i to totalentrepriser.
Afhængigt af udvælgelsen i udbudsprocessen vil opgaven dog
kunne udføres som én samlet totalentreprise. Se efterfølgende
beskrivelse af udbudsmodellen.

Det er Aarhus Vands forventning, at totalentreprenøren besidder
evnerne til at projektere, udføre og styre et projekt af en størrelse
og kompleksitet svarende til Aarhus ReWater. Det forventes, at
totalentreprenøren evner proaktivt at styre og drive processen
(økonomi, tid, kvalitet, risiko og arbejdsmiljø) og evner at inddrage de rette kompetencer i projektteamet, efterhånden som
behovet opstår.

Det er Aarhus Vands forventning, at totalentreprenøren kan
bidrag aktivt til at løse Aarhus ReWaters innovationsudfordringer,
herunder koblingen til FN’s Verdensmål.

I fald udbudsprocessen resulterer i to totalentrepriser, vil disse
forventeligt blive opdelt i henholdsvis vand- og slambehandling.
Endelige grænseflader mellem de to totalentrepriser fastsættes i
givet fald af Aarhus Vand med bistand fra proces-konsortiet.
Totalentreprenøren skal både i projekterings- og udførelsesfasen
varetage projektledelsen og styringen af opgaven. Herunder
sikre økonomi, tid, kvalitet og arbejdsmiljø samt varetage risikovurderingen og -styringen. Ikke blot i forhold til egen organisation
men ligeledes i forhold til underentreprenører, -rådgivere og
leverandører.
Valg af underentreprenører, -leverandører og -rådgivere foretages
i samspil mellem totalentreprenøren og Aarhus Vand, idet alle
betydende underentreprenører, -leverandører og -rådgivere vil
skulle være omfattet af partneringsamarbejdet. I denne sammenhæng bemærkes, at totalentreprenøren vil skulle indgå i et
totalentrepriseteam sammen med proces-konsortiet udpeget
af Aarhus Vand, ligesom der vil være mulighed for at arkitektrådgiveren, udpeget af Aarhus Vand, ligeledes vil skulle indgå i
totalentrepriseteamet.
I forbindelse med dannelse af det enkelte totalentrepriseteam
vil der skulle gennemføres et fælles kortvarigt innovationsforløb,
hvor det sikres, at beslutninger og overvejelser fra de indledende
forløb for henholdsvis proces-konsortium og totalentreprenør
gøres til fælles ”gods” og at roller og ansvar i det videre forløb
bliver tydeliggjort for alle projektets parter. Det forventes, at totalentreprenøren påtager sig den styrende rolle i dette forløb.
Totalentreprenøren skal forestå indkøb af teknologier, m.v. I
den forbindelse skal totalentreprenøren, som led i den åbne
økonomi, sikre inddragelse af Aarhus Vand i indkøbsprocessen.
Aarhus Vand forbeholder sig i den forbindelse retten til at bede
om at få indhentet ekstra tilbud på delydelser og -leverancer.

Det er forventningen, at totalentreprenøren evner at inddrage
den nyeste viden og erfaring fra projekterings- og udførelsesfasen, som kan medvirke til at understøtte Aarhus Vands visioner
og ambitioner om modularitet og fleksibilitet samt ressourceudnyttelse, herunder kvalificere valg af materialer, levetider og
udførelsesmetoder.

Totalentreprenøren skal evne at facilitere samarbejdet, herunder
evne at understøtte et samskabelsesprojekt med deltagelse af
mange forskellige parter (bygherre, proces-rådgivere, m.fl.), der
alle skal have mulighed for at bidrag med hver deres faglighed.

Det er forventningen, at totalentreprenøren påtager sig opgaven
som den styrende part i samarbejdet, med henblik på at sikre
den overordnede sammenhæng mellem økonomi, tid og kvalitet.

Det forventes, at totalentreprenøren evner at forankre projektets
partneringånd i egen organisation samt facilitere den i samarbejdet med projektets øvrige parter.

Innovationspartnerskab

Totalentreprenøren forventes at kunne efterleve Aarhus Vands
krav om anvendelse af 3D-projektering samt Virtual Reality som
formidlingsværktøj, når Aarhus Vands medarbejdere skal kommentere på design af anlægget.

Udbuddet af totalentreprisen vedr. ressourceanlægget gennemføres som et innovationspartnerskab. Efter endelig valg
af innovationspartnere vil totalentreprenøren skulle indgå i et
totalentrepriseteam sammen med proces-konsortiet udpeget af
Aarhus Vand. For yderligere information om innovationspartnerskab se efterfølgende beskrivelse.

Totalentreprenøren skal løbende sikre inddragelse af Aarhus
Vands organisation, både i forbindelse med design og projekteringen, udførelsen og indkøringen. Aarhus Vands drifts- og
serviceafdeling skal inddrages både i design og projektering,
med henblik på at sikre en optimal og velfungerende driftssituation, og i forbindelse med indkøring og aflevering.
Med den valgte model vil Aarhus Vand have indflydelse på
totalentrepriseteamets sammensætning og kan kræve en
samarbejdspart udskiftet, såfremt vedkommende ikke bidrager
i ønsket omfang. Ligeledes kan Aarhus Vand kræve, at teamet
tilknytter yderligere kompetencer i nødvendigt omfang efter
nærmere dialog med Aarhus Vand herom.

Der skal løbende i processen bibeholdes et fokus på arbejdsmiljø (i såvel udførelsesfasen som driftsfasen) samt inkorporering
af FN’s Verdensmål og Aarhus Vands certificeringer i projektet.
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Totalentreprenør (Byggemodning)
Aarhus Vand planlægger at gennemføre
udbud af totalentreprise omhandlende
byggemodning i løbet af sidste halvdel
af 2021.

Opgaven

Faglig tyngde

Innovation

Ydelsen, som totalentreprenøren skal levere, omfatter projektering og udførelse af byggemodning for Aarhus ReWater.
Omfanget afhænger af resultatet af den forestående VVMproces og fastlægges derfor først i det kommende udbud.
Såfremt Aarhus ReWater skal etableres på indvundet søterritorium, vil totalentreprisen omfatte spunsning og landindvinding m.v.

Totalentreprenøren skal evne at være den styrende og drivende
kraft i design, projekteringen og udførelsen af opgaven.

Det er Aarhus Vands forventning, at totalentreprenøren kan
bidrage aktivt til at løse Aarhus ReWaters innovationsudfordringer, herunder koblingen til FN’s Verdensmål, med fokus på de
udfordringer og mål, der vurderes at have størst relevans for
anlægsentreprisen. Krav til totalentreprisen vil blive fastlagt i det
konkrete udbudsmateriale.

Totalentreprenøren skal både i projekterings- og udførelsesfasen
varetage projektledelsen og styringen af opgaven. Herunder
sikre økonomi, tid, kvalitet og arbejdsmiljø samt varetager risikovurderingen og -styringen. Ikke blot i forhold til egen organisation
men ligeledes i forhold til underentreprenører, -leverandører og
rådgivere.
Valg af underentreprenører, -leverandører og -rådgivere foretages
i samspil mellem totalentreprenøren og Aarhus Vand, idet alle
betydende underentreprenører, -leverandører og -rådgivere vil
skulle være omfattet af partneringsamarbejdet.

Det er Aarhus Vands forventning, at totalentreprenøren besidder evnerne til at designe, projektere, udføre og styre et projekt
af en størrelse og kompleksitet svarende til Aarhus ReWaters
byggemodning. Det forventes, at totalentreprenøren evner
proaktivt at styre og drive processen (økonomi, tid, kvalitet, risiko
og arbejdsmiljø) og evner at inddrage de rette kompetencer i
projektteamet, efterhånden som behovet opstår.
Opgaven kræver faglig indsigt inden for blandt andet geoteknik,
anlægsteknik, landindvinding, spunsning, forsyninger, landskabelige arbejder samt vejanlæg.
Totalentreprenøren skal evne at facilitere samarbejdet, herunder
evne at understøtte et samskabelsesprojekt med deltagelse af
mange forskellige parter (bygherre, arkitekt-rådgiver, m.fl.), der
alle skal have mulighed for at bidrag med hver deres faglighed.
Det forventes, at totalentreprenøren evner at forankre projektets
partneringånd i egen organisation samt facilitere den i samarbejdet med projektets øvrige parter.
Totalentreprenøren skal løbende sikre inddragelse af Aarhus
Vands organisation, både i forbindelse med design, projekteringen og udførelsen.
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Udbudsmodel
Innovationspartnerskab
En traditionel udbudsproces er ofte kendetegnet ved, at det ønskede produkt er
beskrevet relativt detaljeret fra starten. Det
stiller store krav til bygherrens evner til på
et højt detaljeringsniveau at beskrive de
ønskede ydelser. Da Aarhus ReWater skal
realiseres med afsæt i fremtidens løsninger, er det ikke muligt for Aarhus Vand selv
at designe anlægget. Det må nødvendigvis
ske i samarbejde med branchens stærkeste kompetencer, som tilsammen besidder
det største kendskab til nutidens og fremtidens teknologier.
En traditionel udbudsproces er ligeledes kendetegnet ved, at der
meget tidligt i forløbet – ofte allerede inden bygherren har offentliggjort udbudsmaterialet - sker en holddannelse, som bygherren
ikke har indflydelse på. Dermed er der en indbygget risiko for,
at de hold, der byder ind på opgaven, ikke er de stærkeste og
mest relevante hold.
Endelig anerkender Aarhus Vand, at de traditionelle
udbudsformer, med ofte store krav til omfanget af det tilbudsmateriale, som de bydende skal aflevere, medfører betydelige
transaktionsomkostninger.
Aarhus Vand forventer derfor at gennemføre en række af udbud
efter en model, der begrænser tilbudsomkostningerne, åbner op
for en mere fleksibel holddannelse, og giver plads til innovation
og udvikling i designfasen indtil projektet og økonomien låses
endeligt i projekteringsfasen forud for udførelse.
Der vil som konsekvens heraf være behov for at kunne tilknytte/
udskifte samarbejdspartnere (underrådgivere, underentreprenører og leverandører) undervejs i processen, i takt med at der sker
afklaring af, hvilke teknologiske processer, der er de rigtige at
inddrage i forbindelse med realiseringen af Aarhus ReWater.
Modellen beskrives nærmere i det følgende og vil blive udfoldet i
de enkelte udbud, idet der må forventes, at der kan forekomme
variationer mellem de enkelte udbud.

Idet projektet Aarhus ReWater indeholder betydelige innovative
elementer som er nødvendige for at realisere visionen om at
bygge verdens mest ressourceeffektive renseanlæg, vælges
det at udbyde proces-konsortiet og totalentrepriserne omhandlende selve ressourceanlægget, som et innovationspartnerskab,
jævnfør Forsyningsvirksomhedsdirektivet (direktiv 2014/25/EU)
artikel 49.
Dette for at udnytte muligheden for at indgå en eller flere partnerskabskontrakter med henblik på først at udvikle og efterfølgende
indkøbe tjenesteydelser, varer og/ eller bygge- og anlægsarbejder til et innovativt state-of-the-art ressourceanlæg.
Innovationspartnerskab er en ny og særlig procedure til udvikling
og efterfølgende indkøb af nye, innovative varer, bygge- og
anlægsarbejder og tjenesteydelser. Innovationspartnerskabet
indledes med gennemførelse af et traditionelt udbud med
forhandling efterfulgt af en innovationsfase og afsluttes med
et indkøb (projektering og udførelse). Aarhus Vand ønsker
gennem innovationspartnerskabet at finde de helt rette samarbejdspartnere til at realisere Aarhus ReWater. Gennem en
indledende fase bringes partnernes kompetencer i spil gennem
et reelt samarbejde med Aarhus Vand og det endelige valg af
samarbejdspartnere afgøres således ikke af CV’er og tidligere
partneringerfaring, men derimod af hvorledes samarbejdspartneren præsterer i forhold til det konkrete projekt, Aarhus ReWater.

delmål beslutte at bringe en partnerskabskontrakt til ophør.
Såfremt der er indgået flere parallelle innovationspartnerskaber,
kan Aarhus Vand tilsvarende efter hver fase reducere antallet af parter med hvem innovationspartnerskabet videreføres.
Dette sker ved at bringe den individuelle kontrakt til ophør. Det
er Aarhus Vands forventning, at antallet af innovationspartnere - efter en indledende fase 0 - reduceres til henholdsvis
1 proces-konsortium og 1-2 totalentreprenører. Det videre innovationsforløb med henblik på at fastsætte det endelige design
samt projektering af Aarhus ReWater gennemføres derefter alene
i samarbejde med disse samarbejdspartnere.

Udbud
m/forhandling

Prækvalifikation

Tilbud

Indkøb

Innovationsforløbet afsluttes ved indgåelse af en eller flere aftaler
om indkøb af den udviklede ydelse. Dette såfremt det i løbet
af innovationsprocessen er lykkes at indfri de mål og resultatniveauer, der er fastsat for innovationspartnerskabet. I forbindelse
med Aarhus ReWater består dette indkøb forventeligt i igangsætning af selve udførelsen af det projekterede ressourceanlæg.
Uanset udfaldet af innovationsforløbet bevarer Aarhus Vand
retten til det udarbejdede materiale.

Indledende
fase

Delmål

Valg

Udbud med forhandling

Første fase består af et udbud med forhandling med henblik på
at udvælge de parter, der skal indgå i innovationspartnerskabet.
Antallet af tilbudsgivere begrænses ved gennemførelse af en
prækvalifikation under hensyntagen til de involverede parters
samlede transaktionsomkostningerne. Efter prækvalifikationen
gennemføres en tilbudsfase med et forhandlingsforløb, hvor
partnerskabskontrakterne tildeles på baggrund af en evaluering
af de endelige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste
forhold mellem pris og kvalitet”. Hermed er innovationspartnerne
fundet. Det er Aarhus Vands forventning, at der udpeges 2-3
innovationspartnere på baggrund af det gennemførte udbud.
Antallet fastlægges endeligt i udbudsmaterialet for det enkelte
udbud.

Innovationspartnerskab

Herefter indledes anden fase. Denne fase består forventeligt af
2-3 sideløbende innovationsforløb, hvor den endelige løsning
udvikles. Innovationspartnerskabet vil være inddelt i faser med
dertil hørende delmål. Aarhus Vand kan efter afslutning af hvert
Figur 17: Eksempel på forløb af innovationspartnerskabets indledende fase, fase 0.
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Funktions- og procesgarantier
Entreprenørerne vil skulle leve op til en
række funktions- og kvalitetskrav, som fastlægges nærmere i udbudsmaterialet og/
eller undervejs i innovationspartnerskabet i
forbindelse med valg af endelige løsninger
og teknologier.
Det må forventes, at det vil blive stillet som betingelse, at en
procentdel af entreprisesummen tilbageholdes, indtil der er gennemført indkøring af de leverede ydelser og alle krav i henhold til
funktions- og kvalitetsgarantien er opfyldt. Endelige krav fastlægges på baggrund af det endelige design inden igangsættelse af
projektering og/eller udførelse.
I nærværende figur er en oversigt over hvilke funktions- og
procesgarantier, der typisk kunne inkluderes ved gennemførelse
af totalentrepriserne.

Anlæggets behandlingsfase

Totalentreprise i partnerskab

Hovedproces

Funktionel Driftsgaranti
(Eksempler)

Forbehandling

• Hydraulisk kapacitet

Generel procesgaranti

Garanti for genanvendelse
af ressourcer (Eksempler)

• Energiforbrug
• Kemikalieforbrug
Primær behandling

• Hydraulisk kapacitet
• Energiforbrug

Sekundær behandling

• Hydraulisk kapacitet
• Energiforbrug, iltning
• Energiforbrug, blandere
• Ekstra kulstof til
denitrificering
• Kemikalieforbrug
• Iltningseffektivitet

Tertiær behandling

En generel procesgaranti
er mulig (vand-/slamlinje).
Herunder fjernelse af forureningskilder i alle anlæggets
faser

• Hydraulisk kapacitet
• Energiforbrug
• Kemikalieforbrug

Slambehandling

• Energiforbrug/-produktion

• Energiproduktion

• Kemikalieforbrug
• Værdi af biogasproduktion

Ekstra anlæg
Ressourceforbrug
(produktskabelse)

• Tilførselskapacitet
• Energiforbrug
• Kemikalieforbrug

Lugtbehandling
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• Lugtenhed/m3, kapacitet

En generel procesgaranti
er mulig (vand-/slamlinje).
Herunder fjernelse af forureningskilder i alle anlæggets
faser

• Fosforgenvindingsandel (%)
• Sand

8

Samarbejde og
aftaleforhold
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Samarbejde og aftaleforhold
Partneringsamarbejde
Aarhus Vands primære samarbejdspartner(e) i forbindelse med realisering af Aarhus ReWater bliver de(t)
totalentreprenørteam(s), der skal opføre
ressourceanlægget.

Aarhus Vand har lang erfaring med at gennemføre projekter i
partnering. Erfaringerne er gode og Aarhus Vand er overbevist
om værdien i tætte længerevarende samarbejder, hvor parterne gennem åbenhed omkring økonomi og løsninger evner at
bringe projektet i centrum og i fællesskab høste gevinsten af den
opnåede innovation.

I det følgende vil samarbejde og aftaleforhold derfor blive beskrevet med fokus på dette aftaleforhold, mens det for øvrige
samarbejdsparter vil blive beskrevet, hvorledes de forholder sig
til denne/disse totalentreprise(r).

Partnering som samarbejdsform er således en indgroet del af
Aarhus Vands DNA og gennem inddragelse af allerede høstede
erfaringer med samarbejdsformen – positive såvel som negative – er det forventningen, at dette også vil være den rigtige
samarbejdsform at anvende i forbindelse med opførelsen af
Aarhus ReWater.

Først gives dog en indføring i partneringtankegangen og hvilke
hensigter, der ligger bag denne samarbejdsform.
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Det er en af målsætningerne i Vandsektorloven, som Aarhus
Vand er underlagt, at vand- og spildevandssektoren i Danmark
skal effektivisere deres aktiviteter. For at imødekomme dette krav,
har Aarhus Vand valgt, at basere samarbejdsformen for hovedparten af udbuddene på partnering.

Tanken med partnering er at dyrke en samarbejdsform, som
gennem åben og ærlig kommunikation øger den gensidige
respekt og tillid mellem samarbejdsparterne. I denne dialog kan
man lettere beslutte en række fælles målsætninger – og støtte
hinanden i at opnå dem – og risikoen for konflikt formindskes.

Aarhus Vand ønsker med valg af partnering som samarbejdsform at flytte fokus fra egne interesser til fælles interesser med
projektet og de gode løsninger i centrum, således at den enkelte
ikke kun plejer egne interesser og egen økonomi.

Med partneringsamarbejdet ønsker Aarhus Vand at opnå:

• optimal udnyttelse af branchens know-how til at sikre et
state-of-the-art-anlæg

Ved partnering forstås en samarbejdsform, der er baseret på
dialog, tillid, åbenhed og hvor projektet gennemføres med fælles
målsætninger baseret på fælles økonomiske interesser.

Det er hensigten med partneringsamarbejdet, at alle samarbejdsparterne vil vedkende sig den gensidige afhængighed, og
at samarbejdsparterne vil prioritere selve samarbejdet så højt,
at man respektfuldt kalder hinanden for ”partnere” – og taler
åbent om problemer og fælles interesser med et fælles fokus på
projektet.

Aarhus Vand har gennem snart 15 år arbejdet på at udvikle en
alternativ samarbejdsform baseret på partnering indenfor byggeog anlægsarbejder. Dette er et bevidst valg, der blandt andet
tager afsæt i økonomiske og kvalitetsmæssige hensyn samt
samfundsmæssige hensyn og interesser.

Aarhus Vands forventning til partneringsamarbejdet er således,
at alle parter kan høste fordele af at hjælpe hinanden og at der
på den baggrund vil opstå øget værdiskabelse til gavn for alle
parter i samarbejdet – både samarbejdsparterne og Aarhus
Vand.

• fællesskab omkring visionen for Aarhus ReWater
• projektet kommer i centrum

• et socialt og fagligt udviklende samarbejde
• en sund forretnings- og incitamentsmodel for alle parter

Aftaleorganisation for de primære totalentrepriser
Organisering af samarbejdet
Totalentreprenørteamene, der skal opføre
ressourceanlægget, anses som Aarhus
Vands primære samarbejdspartnere i
forbindelse med realisering af Aarhus
ReWater. Det bemærkes, at proceskonsortiet er en del af disse teams.
Aftaleorganisationen for de primære totalentrepriser fremgår af
nedenstående organisationsdiagram, der viser organiseringen for
den enkelte totalentreprenør. Det er Aarhus Vands forventning, at
der, i forhold til selve ressourceanlægget, udbydes to totalentrepriser, én for vandbehandling og én for slambehandling.
Valg og tilknytning af underentreprenører,-rådgivere og -leverandører vil blive foretaget i samarbejde med Aarhus Vand, der skal
forudgodkende disse. Undervejs i projektet vil bygherre have
mulighed for at få udskiftet og/eller tilknyttet underentreprenører,
-rådgivere og -leverandører, såfremt dette vurderes nødvendigt.
Internt består Aarhus Vands organisation af en styregruppe,
en projektgruppe og en række arbejdsgrupper. Styregruppen

består af ledelsesrepræsentanter fra Aarhus Vand og har
til opgave at godkende og/eller træffe endelig beslutninger angående de indstillinger og forslag, der forelægges fra
projektgruppen.
Totalentreprenørens primære kontaktflade vil være Aarhus Vands
projektgruppe. Projektgruppen består af medarbejdere fra
Aarhus Vand, der i større eller mindre grad er allokeret til projektet. Projektgruppen repræsenteres af Aarhus Vands projektleder,
der varetager den daglige kontakt til totalentreprenøren.
Til understøttelse af projektgruppen er der internt i Aarhus Vand
tilknyttet en række arbejdsgrupper med hvert sit fagområde.
Koordinering og kommunikation mellem arbejdsgrupperne og
totalentreprenøren sker gennem projektgruppen.
Foruden totalentreprenøren indgår Aarhus Vand blandt andet en
rammeaftale med en arkitekt-trådgiver og har derudover tilknyttet
en bygherrerådgiver til opgaven. Det bemærkes i den forbindelse, at der vil være mulighed for, at den valgte arkitekt-rådgiver vil
skulle indgå i totalentrepriseteamet. For uddybende beskrivelse
af disse rådgiveres ydelser og roller henvises til Prospektets
foregående afsnit.

Samarbejdet parterne imellem vil blive organiseret på en række
niveauer.
Projektgruppe: For hver enkelt totalentreprise vil der således
blive nedsat en projektgruppe og en styregruppe.
Projektgruppen udgøres som minimum af en projektleder fra henholdsvis Aarhus Vand og totalentreprenøren.
Projektgruppens opgave er at varetage den løbende dialog
mellem parterne.
Styregruppe: Det er forventningen, at partneringsamarbejdet vil
understøtte en samarbejdsform, som medvirker til at minimere
konfliktniveauet. For at understøtte projektgruppen nedsættes en
styregruppe, bestående af ledelsesrepræsentanter fra henholdsvis Aarhus Vand og totalentreprenøren. Styregruppen forventes
at få en aktiv rolle med møder på månedsbasis. Såfremt der
i løbet af projektet opstår problemstillinger, der ikke kan afklares på projektgruppeniveau, løftes de op til styregruppen, der
behandler disse.
Koordineringsgruppe: I det omfang Aarhus Vand entrerer med
flere entreprenører og der dermed opstår behov for koordinering
af grænseflader, vil Aarhus Vand tage initiativ til at nedsætte en

Aarhus Vand
Styregruppe

Styregrupper
Arkitektrådgiver

Totalentreprenør

Underleverandør(er)

Bygherrerådgiver

Totalentreprenør

Underentreprenør(er)

Underrådgiver(er)

Koordineringsgruppe
Processkonsortium

Fælles styregruppe: Koordineringsgruppen suppleres med en
fælles styregruppe, bemandet med ledelsesrepræsentanter med
den fornødne beslutningskompetence. Den fælles styregruppes rolle er at behandle problemstillinger, der går på tværs af de
enkelte styregrupper/entrepriser.
Koordineringsgruppen kan i relevant omfang beslutte at nedsætte delkoordineringsgrupper til håndtering af udvalgte opgaver.
Projektorganisationen for et så stort projekt som Aarhus ReWater
vil over tid komme til at omfatte rigtig mange personer, som
organisatorisk vil være opdelt i en lang række grupper (projektgruppe, styregruppe, koordineringsgruppe, etc.). For at sikre
et bedre grundlag for en løbende vidensdeling og koordinering
parterne imellem, må det derfor påregnes, at Aarhus Vand vil
stille krav om, at der f.eks. oprettes et fælles projektkontor for
nøglemedarbejdere fra alle væsentlige samarbejdspartnere.

Fælles
Styregruppe

Arbejdsgrupper

Aarhus Vand
projektgruppe

koordineringsgruppe, der skal sikre, at grænseflader koordineres
og at suboptimering undgås. Koordineringsgruppen sammensættes af de enkelte totalentreprenørers projektledere samt af
Aarhus Vands projektleder.

Figur 18: Totalentreprisens
aftaleorganisation

Styregruppe 1

Styregruppe 2

Totalentreprenør 1

Totalentreprenør 2

Aarhus Vand

Aarhus Vand

Projektgruppe 1

Projektgruppe 2

Totalentreprenør 1

Totalentreprenør 2

Aarhus Vand

Aarhus Vand
Figur 19: Organisering
af samarbejdet
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Samarbejdsfaser og incitament
Samarbejdsmodellen for de primære totalentreprenørteams tager afsæt i et innovationspartnerskab, hvor samarbejdet er baseret på partnering. Samarbejdet er opdelt
i en række hovedfaser: Indledende design,
Endelig design, Projektering og Udførelse.

processer, der er de rigtige at inddrage i forbindelse med realiseringen af Aarhus ReWater.
Det bemærkes, at der vil være en mulighed for, at den valgte
arkitekt-rådgiver vil skulle indgå i entrepriseteamet.
Dette betyder ligeledes, at der i de(t) valgte totalentrepriseteam(s)

Exit?

Udbud
m/forhandling

Dernæst udbydes innovationspartnerskab for proces-konsortiet.
Parallelt hermed udbydes innovationspartnerskab for totalentreprenørerne. Som udgangspunkt opdeles opgaven med selve
ressourceanlægget i to totalentrepriser, en for vandbehandling og
en for slambehandling. Der vil derfor blive gennemført et adskilt
indledende innovationsforløb for henholdvis vand- og slambehandling. Forløbet er i nærværende figur benævnt Fase 0.

Mellem de forskellige faser indlægges gates med mulighed for
at opsige samarbejdet og bringe aftalen til ophør, såfremt det
vurderes, at projektet ikke kan realiseres på tilfredsstillende vis.
Uanset om Aarhus Vand benytter sig af muligheden for at bringe
en aftale til ophør, bevarer Aarhus Vand retten til det materiale,
der er udarbejdet frem til tidspunktet for samarbejdets ophør.
Med den valgte samarbejdsmodel - bygget op omkring partneringsamarbejde og innovationspartnerskab - søges skabt
en mere fleksibel teamdannelse, forstået på den måde, at det
vil være muligt at tilknytte/udskifte samarbejdspartnere (underrådgivere, underentreprenører og leverandører) undervejs i
processen, i takt med at der sker afklaring af, hvilke teknologiske
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former for teknologier og inddrage disse i arbejdet for at sikre et
state-of-the-art ressourceanlæg, på tværs af teknologier.
Nedenfor findes en uddybende beskrivelse af det videre samarbejdes forskellige faser. Beskrivelsen tager udgangspunkt i, at
der som afslutning på Fase 0 vælges to totalentreprenører, og
der derfor dannes to totalentrepriseteams.
Det bemærkes, at der sideløbende hermed gennemføres
udbud af de øvrige entrepriser.

Innovationspartnerskab

Forud for udbud af innovationspartnerskaberne med proceskonsortiet og totalentreprenørerne, gennemføres et udbud af
arkitektrådgivning med henblik på at få udarbejdet en masterplan
for projektet og skitser til grundlag for VVM-processen.

Efter gennemførelse af de indledende faser i form af udbud
med forhandling og et parallelt forløb, hvor der arbejdes med
flere delmål (se beskrivelse af innovationspartnerskab i foregående afsnit) udpeges det proces-konsortium og de(n)
totalentreprenør(er), som Aarhus Vand vurderer bedst egnede
til at medvirke til at realisere visionen for Aarhus ReWater. Det er
her det afgøres, om der bliver én eller to totalentrepriser afhængigt af, om den samme totalentreprenør eller to forskellige findes
bedst egnede til at løfte opgaven i forbindelse med henholdvis
vand- og slambehandling. Fase 0 afsluttes således med valg af
proces-konsortium og valg af forventeligt 1-2 totalentreprenører,
der efterfølgende sættes sammen i et/to totalentreprenørteam(s).
I fald der udpeges to totalentreprenører, vil proces-konsortiet
således indgå som rådgiver i begge totalentrepriseteams.

løbende kan inddrages teknologier og know-how fra de udskilte
innovationspartnerskaber, såfremt der vurderes behov herfor.
Det søges derfor ikke at finde et proces-konsortium, der kan
levere én bestemt teknologi, men et proces-konsortium, der
evner at indgå i et totalentrepriseteam og gennem en stor faglig
bredde med internationalt præg, evner at arbejde med alle

Prækvalifikation

Indledende
fase

Tilbud

Delmål

Proceskonsortium

Exit?

Exit?

Dannelse af totalentrepriseteam
(Proces-konsortium + entreprenør)

Valg

Konsortium

Totalentrepriseteam 1
(Vandbehandling)
Totalentrepriseteam 2
(Slambehandling)

Totalentreprenører

Vand

Slam

Figur 20

Fase 0

Valg af samarbejdspartnere

Fase 1

Indledende design

Fase 2

Endeligt design

Fase 3

Projektering

Fase 4

Udførelse

Fase 0 – Valg af samarbejdspartnere

I denne fase gennemføres udbud med forhandling med
henblik på at udvælge de samarbejdspartnere, der skal indgå i
innovationspartnerskabet.
Herefter indledes innovationsforløbene, der efter en indledende
fase fører til udvælgelse af de samarbejdspartnere, der skal
indgå i de totalentrepriseteams, der skal medvirke til at realisere
Aarhus ReWater.
For nærmere beskrivelse af processen, der leder frem til valg
af samarbejdspartnerne, henvises til tidligere beskrivelse af
innovationspartnerskabet.

Fase 1 – Indledende design

delleverancer fastlægges med henblik på at sikre kvaliteten af
det samlede anlæg. Dette omfatter ligeledes fastlæggelse af
krav til procesgarantier.

• Foreløbigt flow- og procesdiagram
• Foreløbig hydraulisk profil
• Miljøøkonomisk analyse (udarbejdelse af værktøj og 1.
beregning. Værktøjet skal til stadighed kunne anvendes for at
kunne vurdere nye teknologipakker)
• Ressourcepyramiden

Den indledende designfase skal sikre, at der skabes sammenhæng gennem hele anlægget og på tværs af alle processer,
men må ikke fratage muligheden for fortsat innovation i den
efterfølgende Fase 2 (Endelig design).

• 1. budget, miljø og økonomi

I Fase 1 fastlægges endvidere de forskellige leverancer og det
sikres, at alle grænseflader mellem disse er entydigt defineret,
ligesom krav til input og output fra de forskellige entrepriser og

Nedenstående figur illustrerer forløbet gennem angivelse af tre
hovedfaser (WS1, WS2 og WS3). Det bemærkes, at det må
forventes, at der bliver behov for at nedbryde hver af disse
workshops i en række underforløb, for at skabe den nødvendige
fremdrift i projektet. Ligeledes vil der blive oprettet arbejdsgrupper, der arbejder med delområder mellem de forskellige
workshops.

I forbindelse med gennemførelse af fasen skal det blandt andet
endeligt afklares, hvilke teknologier, der skal indarbejdes i anlægget – enten fra start eller alene forberedes for. Fastlæggelsen af
det endelige design kræver derfor involvering af en lang række
forskellige kompetencer og fagligheder, hvoraf adskillige ikke er
kendte på det tidspunkt, hvor processen igangsættes.

Det primære arbejde vil inden for hver totalentreprise foregå i et
designsamarbejde med deltagelse af totalentreprenøren (inkl.
proces-konsortium og evt. arkitekt-rådgiver), underentreprenører,
-leverandører og -rådgivere udpeget af bygherre, bygherre samt
dennes rådgivere i form af blandt andet bygherrerådgiver.

I denne fase samarbejder parterne omkring udvikling af endeligt
design, der skal danne grundlag for igangsætning af projekteringen. Med afsæt i Aarhus Vands overordnede mål og krav
skal parterne i fællesskab søge de bedste løsninger ud fra en
samlet afvejning af kvalitet og tid indenfor den givne økonomiske
ramme.

På baggrund af outputtet fra Fase 0, er nogle af de opgaver,
som skal varetages i Fase 1, en viderebearbejdning af:

Efter valg af proces-konsortium og totalentreprenører og efterfølgende dannelse af totalentrepriseteams igangsættes den
indledende designfase (Fase 1).
I denne fase foretages indledende design af anlægget, herunder
fastlæggelse af ”vandveje” gennem anlægget og hovedprincipper for renseprocesser baseret på krav til innovation, modularitet
og fleksibilitet.

Fase 2 – Endeligt design

• Radar
• Første bud på teknologier (inkl. alternativer)
• Miljømæssig 0-påvirkning
• Indledende design af fremtidig drift og vedligehold

Efter gennemførelse af Fase 1 er der indlagt en exit-mulighed,
hvor Aarhus Vand er berettiget til at standse samarbejdet og
bringe aftalen til ophør såfremt det vurderes, at projektet ikke kan
realiseres på tilfredsstillende vis. Såfremt Aarhus Vand træffer
beslutning om at fortsætte samarbejdet igangsættes til Fase 2.

Fasen vil derfor have karakter af et læringsforløb med tilbageløb
(innovationsforløb), hvor den opsamlede erfaring inddrages i det
videre arbejde. Der vil således skulle gennemføres et forløb med
en række workshops, hvor forskellige temaer behandles. Hver
workshop afsluttes med en risikoanalyse, hvor projektets risici
på det givne tidspunkt i processen afdækkes og kapitaliseres
som led i den løbende risiko- og økonomistyring. Se endvidere
efterfølgende afsnit om økonomopfølgning og risikostyring for
uddybning.
Mellem workshopsene arbejdes videre på baggrund af den
erfaringsopsamling og de beslutninger, der blev skabt på den
seneste workshop.

Det enkelte totalentreprenørteam er forpligtet til at deltage i et
koordineringsarbejde med deltagelse af de øvrige samarbejdspartnere, herunder det andet totalentrepriseteam. Formålet med
dette samarbejde er at sikre en tværgående koordinering i såvel
design- og projekteringsfasen som udførelsesfasen. Parterne
er således forpligtet til at indgå i et partneringsamarbejde med
fokus på optimering af det samlede anlæg, således at det
sikres, at beslutninger vedrørende delprocesser under én entreprise ikke får negativ afsmitning på processer under en anden
entreprise.
Designfasen afsluttes først, når anlæggets procesdesign er
entydigt defineret. Forudsætning for igangsætning af projekteringsfasen er således, at der ikke mangler afklaring vedrørende
elementer af innovativ karakter, som grundet usikkerhed omkring

Proces for
workshops
Workshop 1

Workshop 2

• Fælles forståelse

• Præsentation af muligheder

• Muligheder

• Arbejde med optimalt design

• Risikoanalyse

• Risikoanalyse

• Økonomiske ramme

• Økonomiske ramme
• Til- og fravalg af muligheder

Workshop 3
• Præsentation af
detaljeret design
• Valg af design
• Risikoanalyse
• Økonomiske ramme

Figur 21
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funktion og/eller tid kan risikere at medføre en væsentlig (negativ)
indflydelse på det videre forløb. Forholdet søges afdækket ved
gennemførelse af en risikoanalyse i forbindelse med afslutning af
designfasen.
Nogle af de opgaver, som skal løses i Fase 2, er:
• Inddragelse af underentreprenører/-leverandører/rådgivere
• Endeligt flow- og procesdiagram
• Endelig hydraulisk profil
• Endeligt anlægsdesign
• Miljøøkonomisk analyse (2. beregning)
• Væsentlige teknologier fastlægges
• Liste over mulige fremtidige tiltag (2. generation -efter anlægget er færdigt i sin 1. udgave)
• Risiko-afdækning
• Procesgarantier
• Beskrivelse af snitflader mellem de enkelte udbud
(Procesmæssige og entreprisemæssige sammenhænge)
• Miljømæssig 0-påvirkning
• Design af fremtidig drift og vedligehold
• 2. budget, miljø og økonomi
Efter gennemførelse af Fase 2 er der indlagt en exit-mulighed,
hvor Aarhus Vand er berettiget til at standse samarbejdet og
bringe aftalen til ophør såfremt det vurderes, at projektet ikke kan
realiseres på tilfredsstillende vis. Såfremt Aarhus Vand træffer
beslutning om at fortsætte samarbejdet igangsættes til Fase 3.
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Fase 3 - Projekteringsfasen

I denne fase samarbejder parterne omkring udarbejdelse af det
endelige projekt, der skal danne grundlag for igangsættelse af
bygge- og anlægsarbejdet.
Fasen gennemføres på flere niveauer.
Det primære arbejde vil inden for hver totalentreprise foregå i et
projekteringssamarbejde med deltagelse af totalentreprenøren
(inkl. proces-konsortiet og evt. arkitekt-rådgiver), underentreprenører, -leverandører og -rådgivere, bygherre samt dennes
rådgivere i form af proces-rådgiver og bygherrerådgiver.
Totalentreprenøren er forpligtet til at deltage i et koordineringsarbejde med deltagelse af blandt andet det andet
totalentrepriseteam. Formålet med dette samarbejde er at sikre
en tværgående koordinering i såvel design- og projekteringsfasen som udførelsesfasen. Parterne er således forpligtet til at
indgå i et partneringsamarbejde med fokus på optimering af det
samlede anlæg, således at det sikres, at beslutninger vedrørende delprocesser under én entreprise ikke får negativ afsmitning
på processer under en anden entreprise.
Aarhus Vand har gode erfaringer med brug af Virtual Reality
som værktøj til at lade Aarhus Vands medarbejdere ”gå en tur”
i anlægget og teste, om anlægget er indrettet under hensyn til
den daglige drift, f.eks. i forhold til adgangsforhold, placering
af ventiler, m.v. Dermed forebygges uhensigtsmæssigheder,
der har begrænset betydning i projekteringsfasen, men som
kan have store økonomiske konsekvenser at skulle ændre i
udførelsesfasen.
Aarhus Vand stiller derfor krav om anvendelse af 3D-projektering
samt at der anvendes Virtual Reality som formidlingsværktøj,
når Aarhus Vands medarbejdere skal kommentere på design
af anlægget. Her er det især vigtigt, at der sikres inddragelse af
driftspersonalet.

Det er derfor vigtigt, at der er fokus på at inddrage medarbejderne fra den daglige drift i denne fase.
Efter gennemførelse af Fase 3 afsluttes innovationsforløbet og
der er indlagt en exit-mulighed, hvor Aarhus Vand er berettiget
til at standse samarbejdet og bringe aftalen til ophør såfremt
det vurderes, at projektet ikke kan realiseres på tilfredsstillende
vis. Såfremt Aarhus Vand træffer beslutning om at fortsætte
samarbejdet fortsættes til Fase 4, innovationspartnerskabets
indkøbsfase.

Fase 4 - Udførelsesfasen

I denne fase igangsættes selve anlægsarbejdet. Fase 4 kan
ikke igangsættes, inden der foreligger et godkendt projekt med
tilhørende targetbudget.
Efter anlæggets færdiggørelse skal der forud for aflevering gennemføres en afsluttende afprøvning, idriftsættelse og indkøring
af anlægget.
Med henblik på at sikre korrekt indkøring af anlægget og
fyldestgørende overdragelse til Aarhus Vands driftspersonale,
skal totalentreprenørteamsene varetage driften af anlægget i en
indkøringsperiode.
I indreguleringsperioden skal der – foruden indregulering af
anlægget – gennemføres undervisning og træning af Aarhus
Vands driftspersonale. I undervisningen og træningen skal
foruden totalentreprenørerne og proces-konsortiet også deltage
alle betydende underentreprenører, -leverandører og -rådgivere,
således at undervisningen altid varetages af den mest kompetente part.

Samlet økonomi for
totalentrepriserne
Targetbudget
• Dækningsbidrag
• Risikotillæg
• Anlægsudgift

Bygherreleverancer
Bygherretid
Økonomiske reserve (bygherre)
Figur 22

De primære samarbejdspartneres honorar
Bonusprogram
Med den valgte samarbejdsmodel arbejdes
der med en økonomisk ramme for den enkelte totalentreprise, hvor parterne forpligter hinanden til at søge projektet realiseret
indenfor denne. Aarhus Vand forventer, at
samarbejdspartnerne medvirker til at anvise løsningsforslag og prioritere, hvorledes
der opnås størst værdi indenfor den givne
ramme.
Løbende gennem arbejdet med det indledende og det endelige design varetager totalentreprenøren økonomistyringen for
egen entreprise og udarbejder og opdaterer et targetbudget for
totalentreprisen således det sikres, at der er overensstemmelse
mellem projektet og den angivne økonomiske ramme.
I budgetteringen skal der arbejdes med et risikotillæg, der
reduceres løbende i takt med, at projektet konkretiseret og
specificeres i højere og højere grad. For uddybning henvises til
efterfølgende afsnit vedrørende økonomiopfølgning.
Først i forbindelse med afslutning af Fase 3, projekteringsfasen,
fastlåses targetbudgettet for den enkelte totalentreprise, som
herefter bliver styrende for økonomiopfølgningen og den
efterfølgende honorering af totalentreprenørteamet.
Det er af afgørende betydning for Aarhus Vand, at arbejdet med
fastlæggelse af targetbudgettet tillægges stort fokus, således
at der skabes størst mulig sikkerhed for overholdelse af den
økonomiske ramme inden udførelsesfasen igangsættes.
Samtidig ønsker Aarhus Vand at skabe incitament til at udtænke
og indarbejde gode idéer i projektet, såvel i de indledende faser,
som efter igangsætning af Fase 3 (projekteringsfasen).
Med overstående i mente er følgende model fastsat for, hvorledes proces-konsortiet og totalentreprenøren/-erne honoreres.

Fase 0 – Valg af samarbejdspartnere

Aarhus Vand betaler i Fase 0 samarbejdspartneren for
deltagelse i innovationspartnerskabet, dvs. forløbet efter
udbuddet med forhandling. Timeforbrug afregnes efter
medgået tid til kostpriser tillagt dækningsbidrag i henhold til
aftalegrundlaget. Dækningsbidrag (procentsats) og timepriser fastlægges i forbindelse med indgåelse af aftale med den

enkelte samarbejdspartner, idet procentsatsens størrelse
forventes at indgå som en konkurrenceparameter i udvælgelsen
af samarbejdspartnere.
Det samlede honorar for deltagelse i det indledende innovationsforløb er dog maksimeret, idet der til gennemførelsen af
forløbet fastlægges et honorarbudget, som ikke kan overskrides. Honorarbudgettet fastlægges af Aarhus Vand og oplyses i
forbindelse med offentliggørelse af udbudsmarterialet. Hensigten
hermed er at fastlægge et fælles niveau for indsatsen på tværs
af de deltagende samarbejdspartnere. Samtidigt bliver forløbet
en test af, hvorledes samarbejdspartneren evner at indgå i et
partneringsamarbejde, hvor fuld åbenhed omkring økonomien er
afgørende for samarbejdets succes.

Fase 1 – Indledende design

Aarhus Vand betaler i Fase 1 samarbejdspartneren for deltagelse i det indledende design. Timeforbrug afregnes efter
medgået tid til kostpriser tillagt dækningsbidrag i henhold til
aftalegrundlaget. Dækningsbidrag (procentsats) og timepriser fastlægges i forbindelse med indgåelse af aftale med den
enkelte samarbejdspartner, idet procentsatsens størrelse
forventes at indgå som en konkurrenceparameter i udvælgelsen
af samarbejdspartnere.

Fase 2 – Endeligt design

Aarhus Vand betaler i Fase 2 samarbejdspartneren for deltagelse i den endelige designfase. Timeforbrug afregnes efter
medgået tid til kostpriser tillagt dækningsbidrag i henhold til
aftalegrundlaget. Dækningsbidrag (procentsats) og timepriser fastlægges i forbindelse med indgåelse af aftale med den
enkelte samarbejdspartner, idet procentsatsens størrelse
forventes at indgå som en konkurrenceparameter i udvælgelsen
af samarbejdspartnere.

Fase 3 – Projekteringsfasen

Aarhus Vand betaler i Fase 3 samarbejdspartneren for deltagelse
i projekteringsfasen. Timeforbrug afregnes efter medgået tid til
kostpriser tillagt dækningsbidrag i henhold til aftalegrundlaget.
Dækningsbidrag (procentsats) fastlægges i forbindelse med
indgåelse af aftale med den enkelte samarbejdspartner, idet
procentsatsens størrelse forventes at indgå som en konkurrenceparameter i udvælgelsen af samarbejdspartnere.

Fase 4 - Udførelsesfasen

Samarbejdspartneren modtager et fast dækningsbidrag (procentsats af anlægsudgiften) for gennemførelse af entreprisen.
Procentsatsen fastlægges i forbindelse med indgåelse af aftale
med den enkelte samarbejdspartner, idet procentsatsens
størrelse forventes at indgå som en konkurrenceparameter i
udvælgelsen af samarbejdspartnere.
Efterfølgende er targetbudgettet låst og kan alene ændres,
såfremt der aftales til- og/eller frakøb.

Overskuds-/underskudsdeling

For at fremme det fælles fokus på at optimere projektet og
tænke omkostningsbevidst også efter fastlæggelse af targetbudgettet, vil aftalen med den enkelte totalentreprenør
for ressourceanlægget indeholde en model for overskuds-/
underskudsdeling.
Aarhus Vand forbeholder sig endvidere mulighed for at anvende
overskuds-/underskudsdeling i andre aftaleforhold, f.eks. i totalentreprisen vedrørende byggemodning. Modellen fastlægges
endeligt i samarbejdsaftalen, der offentliggøres sammen med
udbudsmaterialet.
Modellen tager afsæt i følgende principper. Overskud/underskud
beregnes ved at sammenholde de samlede faktiske omkostninger sammenholdt med targetbudgettet fastlagt ved afslutning af
Fase 3.
Såfremt projektet gennemføres til en lavere pris end targetbudgettet, fastlagt ved afslutning af Fase 3, deles den
opnåede besparelse efter følgende fordelingsmodel:
• Bygherre 		

50%

• Samarbejdspartner

50%

Såfremt projektet gennemføres til en højere pris end
targetbudgettet, fastlagt ved afslutning af Fase 3, deles
merudgiften efter følgende fordelingsnøgle:
• Bygherre 		

25%

• Samarbejdspartner

75%

Foruden dækningsbidraget overvejer Aarhus Vand at give
totalentreprenøren mulighed for at opnå yderligere betaling i form
af en række bonusser, der gives såfremt projektet realiseres
indenfor nogle nærmere definerede vilkår. Eksempler på bonusmål fremgår af nedenstående:

Mål 1: Overholdelse af tidsplan

Aarhus Vands mål er at gennemføre projektet til aftalt tid af
hensyn til koordinering med øvrige egne entrepriser, sikre rettidig
afvikling af Åby, Viby og Marselisborg Renseanlæg samt minimering af belastningen af lokalområdet.
Bonus for mål 1 gives når følgende kriterier er opfyldt:
• Byggeriet afleveres senest den [dato indsættes efter Fase
3] uden væsentlige mangler, jf. udbudsmaterialets krav og
definitioner.
Bonus for opfyldelse af mål 1 forventes at kunne udgøre op til
1% entreprisens targetbudget. Størrelsen af bonus for mål 1
fastlægges i udbudsmaterialet.

Mål 2: Mangelfri aflevering

Aarhus Vands mål er at kunne ibrugtage et ressourceanlæg,
som ikke er behæftet med fejl eller mangler. Udbetaling af bonus
for mål 2 er betinget af samtidig opfyldelse af mål 1.
Bonus for mål 2 gives når følgende kriterier er opfyldt:
• Alle mangler, jf. udbudsmaterialets krav, er udbedret ved
afleveringen.
Bonus for opfyldelse af mål 2 forventes at kunne udgøre op til
1% af entreprisens targetbudget. Størrelsen af bonus for mål 2
fastlægges i udbudsmaterialet.

Mål 3: Effektiv indkøring

Aarhus Vands mål er at sikre, at indkøringen af ressourceanlægget forløber effektivt og rettidigt. Udbetaling af bonus for mål 3 er
betinget af samtidig opfyldelse af mål 2.
Bonus for mål 3 gives når følgende kriterier er opfyldt:
• Indkøring er gennemført rettidigt og til fuld tilfredsstillelse, jf.
udbudsmaterialets krav.
Bonus for opfyldelse af mål 3 forventes at kunne udgøre op til
1% af entreprisens targetbudget. Størrelsen af bonus for mål 3
fastlægges i udbudsmaterialet.

Samarbejdspartnerens honorar for Fase 4 fastlægges i forbindelse med afslutning af Fase 3. På baggrund af det godkendte
projekt og tilhørende anlægsudgift fastlægges et targetbudget.
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Økonomiopfølgning
Elementerne i den samlede projektøkonomi
for Aarhus ReWater er illustreret i nedenstående figur. Projektøkonomien består af
en lang række delelementer, hvoraf nogle
alene afhænger af bygherren, mens andre i
høj grad afhænger af samarbejdspartnerne.
Økonomistyringen sker løbende, og der vil igennem hele
projektet foregå granskning af økonomien, således at eventuelle budgetafvigelser afdækkes tidligst muligt, og korrektioner i
projektet kan foretages rettidigt med henblik på at efterleve det
samlede budget.
Aarhus Vands ambitioner for Aarhus ReWater er store, og det er
afgørende, at økonomistyringen – sammen med blandt andet risikoanalyse - bliver anvendt som et aktivt værktøj til at kvalificere
de valg, der skal træffes i innovationsfasen som led i udviklingen
af ressourceanlæggets design.

Der vil skulle arbejdes med successiv kalkulation og differentieret
risikotillæg. I den indledende designfase, hvor der arbejdes på et
meget tidligt stadie i forhold til valg af teknologier, skal der indarbejdes et relativt højt risikotillæg. I takt med at projektet detaljeres
i stigende grad og øvrige samarbejdspartnere tilknyttes i form
af entreprenører og leverandører i den endelige designfase og
projekteringsfasen, reduceres risikotillægget.

Totalentreprenør

Bygherre

Det er totalentreprenøren, der fastlægger og har ansvaret for
budgettering og økonomistyring inden for sin egen totalentreprise. Totalentreprenøren varetager egen økonomiopfølgning på
sædvanlig vis, jf. overstående principper, men der stilles skærpede krav til dokumentation og opfølgning, idet samarbejdet er
baseret på åben økonomi.

For at sikre, at Aarhus Vand har et samlet økonomisk overblik
over projektet, hele vejen gennem projektforløbet, vil Aarhus
Vand etablere en controller-funktion. Controlleren skaber overblik
over projektets samlede økonomi, med henblik på fastholdelse
af den økonomiske ramme, på tværs af de enkelte entreprenører, leverandører og rådgivere samt Aarhus Vands leverancer og
interne forbrug (bygherreleverancer og bygherretid).

Der er fuld åbenhed om økonomien, og bygherren er til enhver
tid berettiget til at kræve de nødvendige oplysninger til kontrol af
samarbejdspartnerens prisfastsættelse.

Det styrende parameter er targetbudgettet, der defineres som
summen af anlægsudgift, risikotillæg og dækningsbidrag. I takt
med at projektet opnår en stadig større detaljeringsgrad kan
usikkerheden reduceres og den eventuelle frigjorte reserve
overgår til anlægsudgiften (således at targetbudgettet søges
fastholdt). Dermed inddrages en eventuel besparelse i projektet
med henblik på at skabe mere kvalitet eller medvirke til at realisere yderligere tiltag.

Alle parter er medansvarlige for at sikre, at økonomien holdes
indenfor totalentreprisens økonomiske ramme og er forpligtet til
at medvirke til at optimere økonomien med henblik på at sikre
den mest optimale løsning indenfor de givne rammer.

Princip herfor fremgår af nedenstående figur.

Overblikket skabes på baggrund af bidrag fra projektets mange
samarbejdspartnere og der vil derfor blive stillet krav til indrapportering fra projektets parter, både i relation til form og indhold.
Dette for at sikre ensartethed og gennemsigtighed.
Controller-funktionen har til formål at skabe et sammenhængende billede af den samlede projektøkonomi og fratager på ingen
måde de øvrige samarbejdspartnere for deres ansvar for egen
økonomiopfølgning og overholdelse af budgetter og økonomiske
rammer.

Dækningsbidrag

Samlet projektøkonomi

Anlægsudgift

Targetbudget

Risikotillæg

Enterprise 1

Enterprise 2

Enterprise 3

• Dækningsbidrag

• Dækningsbidrag

• Dækningsbidrag

• Risikotillæg

• Risikotillæg

• Risikotillæg

• Anlægsudgift

• Anlægsudgift

• Anlægsudgift

Targetbudget

Targetbudget

Targetbudget

Bygherreleverancer
Bygherretid
Økonomiske reserve (bygherre)

Figur 23
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Figur 24

Fase 1
Indledende design

Fase 2
Endelig design

Fase 3
Projekteringsfasen

Fase 4
Udførelse

Tid

Risikostyring
Risikostyring vil skulle udføres som en
integreret del af alle entrepriser gennem
hele projektets levetid. Der udføres risikoanalyse både på delprojektniveau og på
tværs af entrepriserne for at afdække risici i
grænsefladerne mellem entrepriserne.
Risikostyringen vil således have væsentlig
indflydelse på fastlæggelse af risikotillægget, som indgår i opgørelsen af targetbudgettet, jf. foregående beskrivelse af økonomiopfølgning.

I forbindelse med opstart af nye entrepriser og/eller ved faseskift
(indledende design til endeligt design, endeligt design til projektering, projektering til udførelse, udførelse til idriftsætning) skal
der gennemføres en risikoanalyse, hvor projektets relevante og
væsentlige risici afdækkes.
Risikoanalysen forventes typisk at blive gennemført som en
workshop med deltagelse af alle relevante parter, hvor der
i et koncentreret forløb er mulighed for at inddrage mange
interessenter, og hvor en fælles gennemgang af projektet
erfaringsmæssigt vil bringe de fleste og ofte væsentligste problemstillinger frem.
På baggrund af parternes bud på risici fastlægges niveauet for
den enkelte risiko. Det vil sige, sandsynligheden for at risikoen
indtræffer og dens konsekvens.

Risikoberegning

Beskrivelse

Handling

>40

Uacceptabelt

Nødvendigt at eliminere risiko eller overføre til 2. part

Uønsket

Søge at undgå eller overføre til 2. part

Håndterligt

Håndtere risikoen

4-9
1-3

Kan ignoreres, men følges

Det er totalentreprenøren, der er ansvarlig for at forestå processen omkring risikostyring, herunder facilitere workshops og
ajourføre risikoanalysen.

Risikoniveauer

10
7
5
2
1

1
Figur 25

der skal indgå i vurderingen af anlægsbudgettets robusthed,
herunder vurderingen af behov for hensættelser til uforudseelige
udgifter.

Risikostyringen kan opdeles i en række faser, der gentages i en
cyklus med henblik på at sikre, at den indledende risikoanalyse
omsættes til en aktiv risikostyring og ikke blot bliver et statisk
værktøj. Uanset om risikofaktorerne vedrører tid, kvalitet, myndighedsforhold eller andet, har de ofte en økonomisk konsekvens,

Sandsynlighed

Prioritering

10-39

På baggrund af risikoanalysen skal der udarbejdes en handlingsplan, der omsætter risikoanalysen til et styringsværktøj, hvor der
træffes beslutning om, hvorledes den enkelte risiko håndteres
i praksis. Skal risikoen accepteres, reduceres, elimineres eller
overføres til anden part, f.eks. ved at tegne en forsikring? Det er
f.eks. ikke tilstrækkeligt at udpege arbejdsulykker som en risiko.
For at risikoanalysen skal have en chance for at udmønte sig i et
konkret resultat, skal der sættes handlinger bag. I tilfældet med
arbejdsulykker kunne det f.eks. være at få indført procedurer,
der højner sikkerhedsniveauet på byggepladsen.

Figur 26
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Konsekvens
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Baggrundsmateriale
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Baggrundsmateriale
Følgende baggrundsmateriale er anvendt i forbindelse med
udarbejdelsen af Prospektet.

“Marselisborg ReWater. Innovation Strategy.”
Smith Innovation, 2016.

“Marselisborg Ressourceanlæg. Innovationsstrategi.”
Smith Innovation, 2016.

“Marselisborg Ressourceanlæg. Forslag til løsning af
innovationsudfordringer. Visitkortkatalog.”
Smith Innovation, 2017.

“Corporate Foresight Benchmarking Report 2018:
How leading firms build a superior position in markets
of the future.”
Aarhus BSS, Aarhus University.

Læs mere på www.aarhusvand.dk/en/international/solutions/aarhus-rewater/aarhus-rewater/
hvor materialet kan downloades.
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