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Hvad er VVM? 
 

Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land 

fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs 

virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 

2010. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet 

væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. 

 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og 

for den endelige beslutning om projektets realisering. 

 

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det 

kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om 

alternativer. 

 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på  

• mennesker, fauna og flora  

• jordbund, vand, luft, klima og landskab  

• materielle goder og kulturarv, og  

• samspillet mellem disse faktorer 

 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne 

grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. 

VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. 

 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen med ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen 

udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunal-bestyrelsen. Miljøstyrelsen varetager imidlertid 

opgaven for de anlæg, hvor Miljøstyrelsen har godkendelseskompetencen og anlægget kan etableres 

inden for rammerne af den gældende lokalplan. 
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1. Indledning 

DONG Energy A/S ønsker at øge biomasseindfyringen og opnormere kapaciteten for 
Avedøreværket. Omlægningen af Avedøreværket til øget brug af biomasse udgør et afgørende 
element i opfyldelsen af både de københavnske varmeselskaber og DONG Energys målsætninger 
om reduktion af CO2-udledningen fra produktion af el og varme. 

Miljøstyrelsen, der er VVM- og miljøgodkendelsesmyndighed for projektet, har afgjort, at projektet 

er VVM-pligtigt i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 39.  

I henhold til reglerne om VVM (vurdering af virkninger på miljøet) kan projektet ikke realiseres, før 

der er tilvejebragt et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. Miljøstyrelsen er miljømyndighed 

for miljøgodkendelse af projektet. Miljøstyrelsen skal også udarbejde kommuneplantillægget med 

tilhørende VVM-redegørelse. Når det er Miljøstyrelsen, der er VVM myndighed, tjener 

kommuneplantillægget  alene som bærer af VVM proceduren.  Miljøstyrelsens VVM er uden 

egentlig planbidrag, og er derfor heller ikke omfattet af miljøvurderingsloven. 

Da kommuneplantillægget ikke udarbejdes af kommunen, skal det ikke vedtages af 

Kommunalbestyrelsen.   

Avedøreværket ligger i nærheden af de to Natura 2000-områder henholdsvis nr. 143 (Vestamager 

og havet syd for) og nr. 142 (Saltholm og omliggende hav). Der er udarbejdet en separat 

naturkonsekvensvurdering for projektets virkninger på Natura 2000-områderne i henhold til 

bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen1. Konklusionerne fra naturkonsekvensvurderingen er 

resumeret i denne VVM-redegørelse. 

Det er de ansøgte ændringer i driften, der er genstand for vurderingerne i denne VVM-redegørelse, 

dvs. forskellen mellem virkningerne af det ansøgte projekt og virkningerne fra Avedøreværket, hvis 

det ansøgte projekt ikke realiseres. Desuden vurderes kumulative virkninger dels i form af de 

samlede virkninger fra værkets drift, dels i form af værkets bidrag sammenholdt med 

baggrundsbidraget.  Der er ikke kendskab til andre projekter, planer eller programmer, der vil 

medføre en øget deposition af stoffer, der skal indgå i en kumulativ vurdering. 

1.1 VVM af projektforslaget 

Projektet er VVM-pligtigt, idet det omfatter en opnormering af værkets indfyrede effekt på mere 

end 120 MW. Dermed overskrides tærskelværdien fastsat i VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 

2a2, og ændringen er således VVM-pligtig i henhold til bilag 1, punkt 393. 

Formål med VVM 

Formålet med en VVM-redegørelse er at vurdere de væsentligste miljømæssige virkninger af et 

projekt, så man allerede på et tidligt tidspunkt har mulighed for at modificere projektet for at undgå 

eller mindske uønskede virkninger. Vurderingen af de væsentlige virkninger på miljøet 

gennemføres på grundlag af en forudsigelse af virkningernes art og omfang. Formålet er endvidere 

at give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat og en endelig beslutning om projektets 

realisering. 

Indkaldelse af ideer og forslag 

Afgørelsen om VVM-pligt skal offentliggøres forud for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, og den 

offentlige bekendtgørelse skal indeholde oplysninger om, hvordan offentligheden får adgang til 

relevante oplysninger, herunder bl.a.: 

1 VVM-anmeldelsens indhold 

                                                                    
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer om udpegning og administration af 
internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
2 "Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW" 
3 "Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv 
opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag" 
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2 Afgørelsen om, at projektet er VVM-pligtigt 

3 Angivelse af, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger. 

I den første offentlighedsfase inviteres offentligheden til at komme med ideer og forslag til 

projektet. Den første offentlighedsfase varer som regel to til fire uger; men der ligger ingen krav til 

varigheden af denne. Indkomne ideer og forslag indgår i relevant omfang ved fastlæggelse af VVM-

redegørelsens indhold og detaljeringsgrad, herunder hvilke alternativer, der skal belyses i VVM-

redegørelsen samt hvilke miljøemner, der bør være særligt fokus på. 

Den første offentlighedsfase, idefasen, for dette projekt varede fire uger og fandt sted i perioden den 

11. januar - 13. februar 2012. 

De indkomne høringssvar er gengivet i bilag 1. 

VVM-redegørelsen 

VVM-redegørelsens indhold og omfang er defineret dels ud fra det ansøgte projekts karakteristika 

og lovgivningskrav til VVM-redegørelser, dels ud fra de ideer og forslag, der er kommet fra borgere, 

virksomheder, organisationer og berørte myndigheder i den første offentlighedsfase. En VVM-

redegørelse skal indeholde en redegørelse for anlæggets påvirkning af: 

› Landskabet og jordbunden 
› Befolkningen – herunder eventuel sundhedsfare 
› Plante- og dyreliv 
› Kulturarv og materielle goder, herunder fortidsminder 
› Vandmiljø, luft og klima 
› Øvrige påvirkninger af miljøet på kort og langt sigt 
› Samspillet mellem disse faktorer 

Desuden skal VVM-redegørelsen gøre rede for hvilke foranstaltninger, der er taget eller skal tages 

for at modvirke eller nedbringe uønskede miljømæssige konsekvenser af projektet. 

VVM-redegørelsen skal belyse de miljømæssige konsekvenser af relevante alternative 

projektforslag. Som minimum skal der vurderes et 0-alternativ, det vil sige den situation, der 

sandsynligvis vil være, såfremt det ansøgte projekt ikke realiseres. Det er miljømyndigheden, der i 

henhold til reglerne i VVM-bekendtgørelsen afgør, hvorvidt et foreslået alternativ skal belyses i en 

VVM-redegørelse. Alternativer, som har været på tale, skal nævnes, og det skal begrundes, hvorfor 

de er fravalgt.  

1.2 Natura 2000-konsekvensvurdering 

EUs habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver stiller krav om udpegning af naturområder med streng 

beskyttelse af visse naturtyper samt visse arter af planter og dyr, der forekommer i de udpegede 

områder. Direktiverne er i Danmark implementeret ved bl.a. habitatbekendtgørelsen. De udpegede 

internationale naturbeskyttelsesområder betegnes Natura 2000-områder. Forekomsten af 

naturtyper og arter, der ligger til grund for udpegningen af et Natura 2000-området, kaldes 

udpegningsgrundlaget. 

De Natura 2000-områder, der potentielt kan blive påvirket, er N143 "Vestamager og havet syd for" 

og N142 "Saltholm og omliggende hav". 

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ikke på forhånd kan udelukkes, at projektet potentielt kan have 

en væsentlig effekt i de nævnte Natura 2000-områder og har derfor i henhold til 



 
 

  

  

 
 

 

 

habitatbekendtgørelsens4 bestemmelser afgjort, at der skal gennemføres en konsekvensvurdering af 

projektets virkninger på disse områder under hensyn til deres bevaringsmålsætninger. Afgørelsen 

er bl.a. begrundet i Natur- og Miljøklagenævnets (NMKN) afgørelse af 4. november 2011 vedr. en 

tidligere ansøgning om brændselsomlægning på Avedøreværket (Natur- og Miljøklagenævnet 2011). 

NMKN konkluderede vedr. det tidligere projekt, at "det ikke kan udelukkes, at projektet i sig selv 

eller i sammenhæng med værkets nuværende emissioner [af kvælstofforbindelser, svovlforbindelser 

og tungmetaller] indebærer en risiko for skade på Natura 2000-områdets integritet, og at denne 

usikkerhed må medføre, at der skal foretages en nærmere vurdering". 

Viser konsekvensvurderingen, at projektet vil skade Natura 2000-områderne, kan der ikke 

meddeles godkendelse til projektet. 

1.3 Offentliggørelse og afgørelse 

Forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse  vil blive offentliggjort via 

Miljøstyrelsens hjemmeside. Der vil være en offentlighedsfase på otte uger, hvor borgere, 

foreninger, myndigheder og andre interesserede har mulighed for at fremsende bemærkninger til 

planforslaget.  

Bemærkninger og indsigelser vil blive sammenfattet i en sammenfattende redegørelse over 

høringssvar, som vil indgå i Miljøstyrelsens samlede grundlag for en endelig stillingtagen til 

projektet.  

Miljøgodkendelse 

Miljøstyrelsen afgør, om og på hvilke vilkår projektet kan godkendes og gennemføres. Hvis et 

projekt er omfattet af krav om en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven skal godkendelse af 

projektet ske i miljøgodkendelsen.  

Avedøreværket og dette projekt er omfattet af kravet om en miljøgodkendelse.  

1.4 Klageadgang 

Miljøstyrelsens endelige afgørelse kan indklages for Natur- og Miljøklagenævnet inden for fire uger 

efter offentliggørelse af afgørelsen. Natur- og Miljøklagenævnet kan afgøre, om eventuelle klager 

har opsættende virkning for gennemførelse af projektet. 

1.5 Læsevejledning 

Denne publikation er opbygget som fire dele. 

 

Del 1 indeholder Forslag til kommuneplantillæg. Denne del gennemgår forslag til 

kommuneplantillæg til Hvidovre  Kommunes Kommuneplan 2009.  Forslaget til 

kommuneplantillægget indeholder en gennemgang af forholdet til anden planlægning . Dette er 

nærværende rapport. 

 

Del 2 indeholder et ikke-teknisk resumé af den VVM-redegørelse, der er indeholdt i del 3. 

Miljøstyrelsens vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-tekniske resumé.  

 

Del 3 er VVM-redegørelsen uden det ikke-tekniske resumé, som fremgår af del 2. 

 

                                                                    
4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
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Del 4 er Naturkonsekvensvurderingen. 

 

Del 1 og del 2 er udarbejdet af Miljøstyrelse som myndighed i samarbejde med Nordforbrænding og 

Hørsholm Kommune. 

 

Del 3  og 4 er udarbejdet af Dong Energy som bygherre i samarbejde med Miljøstyrelsen som VVM-

myndighed. Denne arbejdsdeling er betinget af, at VVM-myndigheden i henhold til planlovens § 57a 

kan anmode bygherren om at give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige 

for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere VVM-

pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren, evt. sammen med sine konsulenter, 

udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, som så færdigredigeres i samarbejde med VVM-

myndigheden. Det er i sidste ende VVM-myndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den 

offentlige høring omkring forslaget til kommuneplantillæg med VVM.  

  

Samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg med VVM, er der offentliggjort 

et forslag til miljøgodkendelse. 

 

› Del 5: Bilagsbind 

Bilag er samlet i et særskilt bilagsbind, del 5. Der er udarbejdet følgende bilag til VVM-

redegørelsen: 

› Bilag 1a: Høringsnotat fra første offentlighedsfase. Miljøstyrelsen Roskilde, 2012 

› Bilag 1b: Udkast til høringssvar fra første offentlighedsfase. Miljøstyrelsen Roskilde, 2012 

› Bilag 2: Visualiseringsrapport. Gotlieb Paludan, 2012 

› Bilag 3: Scenarier for brændselsomlægning. Notat. DONG Energy, 5. juli 2012 

› Bilag 4: Luftkvalitetsberegninger til VVM for Avedøreværket. Notat. DONG Energy, 16. 

august 2012 

› Bilag 5a: Depositioner af kvælstof og tungmetaller ved Avedøreværket. DCE - Nationalt 

Center for Miljø og Energi. Institut for Miljøvurdering. Aarhus Universitet. Notat. 4. juni 2012 

› Bilag 5b: Depositioner af kvælstof og tungmetaller ved Avedøreværket - supplerende figurer. 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Institut for Miljøvurdering. Aarhus Universitet. 

Notat. 30. maj 2012 

› Bilag 6a: Miljømåling - Ekstern støj. Avedøreværket. Eksisterende støjforhold marts 2012 

samt støjforhold ved øget biomasseanvendelse og opnormering. Rambøll, 2012 

› Bilag 6b: Infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer fra Avedøreværket. Rambøll, 2012 

› Bilag 6c: Kumulative effekter af ekstern støj omkring Avedøreværket. Rambøll, 2012 

› Bilag 6d: Lydeffektbestemmelser af støjkilder på Avedøreværket. Rambøll, 2012 

› Bilag 7: Analyseresultater for vandprøver fra Køge Bugt. Prøvetagningsrapport nr. 535. 

Institut for bioscience/miljøvidenskab. Aarhus Universitet, 9. maj 2012 



 
 

  

  

 
 

 

 

› Bilag 8: Kalvebod Fælled. Undersøgelse af overfladejord. Notat. COWI. 1. maj 2012 

› Bilag 9a: Hydraulisk modellering af bidrag fra atmosfærisk deposition til havet og af ændret 

kølevandsudledning. Teknisk bilag til VVM-redegørelse. COWI, 20. september 2012 

› Bilag 9b: Vurdering af effekten af brændselsomlægningen på Avedøreværket på 

koncentrationen af tungmetaller i Klydesøen. COWI, 20. september 2012 

› Bilag 10a: Biologiske feltundersøgelser på Avedøre Holme og Vestamager. COWI, 19. 

september 2012 

› Bilag 10b: Biologiske feltundersøgelser. Optællinger af fugle ved Klydesøen. COWI, 21. juni 

2012 

› Bilag 11: Analyseresultater for vand og sediment fra Klydesøen. Eurofins, 28. juni 2012 
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2. Formål med brændselsomlægningen 

2.1 Projektbaggrund 

Det globale behov for energi forventes at vokse i de kommende år, og behovet skal mødes samtidig 

med, at CO2-udledningen reduceres kraftigt. Energisektorens udfordringer er en del af en større 

udfordring, der handler om, hvordan vi som moderne samfund benytter vores ressourcer bedst 

muligt. I Danmark inkluderer det også politiske tiltag for at reducere anvendelsen af fossile 

brændsler og det samlede energiforbrug. 

DONG Energy udbygger antallet af vindmølleparker, der kan levere vedvarende energi, men 

behovet for kraftværker er stadig til stede. Dels kan vindmøller og anden vedvarende energi endnu 

ikke dække Danmarks energibehov, og dels har vi brug for elproduktion fra værkerne i perioder, 

hvor vinden ikke blæser. 

DONG Energy arbejder kontinuerligt for at reducere CO2-udledningen fra koncernens el- og 

varmeproduktion, både i Danmark og uden for landets grænser, ved at øge produktionen af "grøn 

energi". Målsætningen er en halvering af udledningen af CO2 per produceret MWh fra 2006 til 

2020, og i 2040 skal 85 % af DONG Energys samlede el- og varmeproduktion være CO2-neutral. 

Målsætningen skal være opfyldt for DONG Energys samlede energiproduktion, dvs. inkl. de 

udenlandske kraftværker og vindmøller. I forhold til 2006 anvendes i dag halvt så meget kul, og i 

2015 forventes anvendelsen at være reduceret til en tredjedel af den mængde kul, der anvendtes i 

2006. 

Ud over DONG Energys egen strategi for reduktion af CO2-emissionen har varmeselskaberne 

omkring København et ønske om at reducere CO2-emissionen i forbindelse med produktion af 

fjernvarme for derigennem at bidrage til målet om CO2-neutralitet. Specifikt ønsker Københavns 

Kommune at være den første CO2 neutrale hovedstad allerede i 2025. 

Regeringen indgik i marts 2012 en energiaftale for årene 2012-2020 med alle partier i Folketinget 

undtagen Liberal Alliance. Det fremgår af aftalen, at godt 35 % af det danske energiforbrug i 2020 

skal dækkes af vedvarende energi. 

Et element i aftalen er en gradvis omstilling til vedvarende energi ved at omlægge til biomasse på de 

centrale kraftvarmeværker. 

DONG Energy har vurderet, at omlægningen af Avedøreværket til øget brug af bæredygtig biomasse 

udgør et afgørende element i opfyldelsen af Energiaftalen, de københavnske varmeselskabers 

(afledt af Københavns Kommunes ønske) og DONG Energys målsætninger.  

DONG Energy har derfor udarbejdet et projekt for omstilling af Avedøreværket således, at 

produktionen af el og varme primært baseres på anvendelsen af biomasse i form af træpiller 

samtidigt med, at anvendelsen af kul, olie og naturgas reduceres. Gennemførelsen af omstillingen til 

indfyring af en væsentlig større mængde af træpiller end i dag hviler på en række forudsætninger, 

som beskrives nærmere i de følgende afsnit. 

2.1.1 Eksisterende tekniske forhold 

Avedøreværket består af to kraftværksblokke - blok 1 og blok 2. Blok 1 er et kedelanlæg med en 

kapacitet på ca. 595 MW med mulighed for en overlast på op til 670 MW. Blok 1 er aktuelt fyret 

primært med kul.  

Blok 2 består af en hovedkedel med en kapacitet på 805 MW, en biokedel med en kapacitet på 100 

MW og to gasturbiner, hver på 135 MW. I hovedkedlen anvendes træpiller, naturgas og olie som 

brændsel, mens der aktuelt indfyres halm i biokedlen. I gasturbinerne anvendes naturgas som 

brændsel. 



 
 

  

  

 
 

 

 

2.2 Det ansøgte projekt 

DONG Energy ønsker at øge biomasseanvendelsen på Avedøreværket. Dette gøres muligt ved i 

første omgang at øge biomasseindfyringen på de kedler, der i forvejen fyres med biomasse (hoved- 

og biokedel på blok 2), hvilket er muligt med et minimum af fysiske ændringer på anlægget. 

Dernæst ændres blok 1 til – ud over kul og olie – også at kunne fyres med biomasse. Tredje og sidste 

skridt er at øge Avedøreværkets samlede varmeproduktion ved at etablere nye anlæg (separat 

turbine til biokedlen samt ny varmeforsyningsledning til H. C. Ørstedværket) og derigennem at øge 

værkets samlede biomasseindfyring.  

Etablering af ændringerne afhænger af mange forhold, som DONG Energy ikke alene er 

bestemmende over, som lovgivning, brændselspriser, samarbejdspartnere og andet. Det er derfor 

ikke på forhånd muligt at fastlægge hvilke og hvor mange af de beskrevne ændringer, der ender med 

at blive gennemført. Da VVM-redegørelsen og den tilhørende miljøgodkendelse skal kunne rumme 

de kommende mulige driftssituationer, er det valgt at lave miljøvurderingerne på det mest 

miljøbelastende af de herunder opstillede scenarier: 

› Scenarie 1, der repræsenterer driftssituationen, hvor anvendelse af biomasse i blok 2 

(hovedkedlen og biokedlen) er øget i forhold til i dag 

› Scenarie 2, der repræsenterer driftssituationen i scenarie 1, og hvor blok 1 derudover er 

omlagt til anvendelse af biomasse 

› Scenarie 3, der repræsenterer driftssituationen i scenarie 1 og 2, og hvor der derudover er 

foretaget ændringer af hovedkedlen på blok 2, så denne kan levere mere biomasseproduceret 

varme til fjernvarmenettet end i dag. Der er også etableret separat turbine til biokedlen. 

Driftsscenarie 1 kræver indledningsvis ikke fysiske ændringer af biokedlen eller hovedkedlen, idet 

der kan anvendes mere biomasse i de bestående kedler. F.eks. kan der i hovedkedlen anvendes 

mere end de 300.000 tons træpiller/år, der i dag er begrænsningen i miljøgodkendelsen. Etablering 

af en 4. mølle på blok 2s hovedkedel er dog en forudsætning for fuld dækning af driftsscenarie 1, 

idet den 4. mølle øger indfyringen af biomasse på blok 2s hovedkedel fra 660 MW til 880 MW. Den 

4. mølle forventes idriftsat i 2014. Det er forventningen, at scenarie 1 vil være en kortvarig 

driftssituation (under 2 år), idet omlægningen af blok 1 til biomasseanvendelse forventes påbegyndt 

hurtigst muligt efter udstedelse af miljøgodkendelse, således at driftsscenarie 2 er repræsentativ for 

driften af værket fra 2014. De fysiske ændringer af hovedkedlen på blok 2, der skal foretages inden 

driftsscenarie 3 kan indtræde, forventes tidligst etableret ved udgangen af 2015, men er dog ikke 

kun betinget af DONG Energys vilje og evne til at øge biomasseanvendelsen, men er også betinget af 

varmebehovets udvikling i København og en udbygning af fjernvarmetransmissionskapaciteten fra 

Avedøreværket til det centrale København. 

2.2.1 Projektets tekniske forudsætninger 

 

Udfordringer ved biomasse 

Biomasse kan give en signifikant CO2-reduktion, hvis den produceres bæredygtigt og anvendes 

energieffektivt. Afbrænding af biomasse betragtes regulatorisk som CO2-neutralt, da den mængde 

CO2, der optages ved biomassetilvækst, svarer til den mængde, der frigives ved afbrændingen af 

biomassen. Udledningen af CO2 fra forbrænding af fossile brændsler neutraliseres ikke tilsvarende 

af en CO2-optagelse. Når biomassen fortrænger fossile brændsler på kraftværkerne, opnås der 

dermed en betydelig reduktion af udledningen af CO2. 

Hvor meget indfyringen af biomasse i stedet for fossile brændsler reducerer det globale CO2-udslip, 

afhænger for det første af hvilken form for biomasse, der er tale om, og hvordan den produceres og 
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transporteres. For det andet afhænger det af, om produktionen af eksempelvis træpiller har 

konsekvenser for den samlede skovmasse. Planter og træer udgør et stort lager af CO2, der som 

minimum bør holdes konstant, så atmosfæren ikke tilføres mere CO2. 

Der er udfordringer ved visse former for biomasse, som hænger sammen med den måde, som 

biomasseproduktionen foregår på, af sammensætningen af det lokale økosystem og af de 

konsekvenser, som biomasseproduktionen et sted har for arealanvendelsen et andet sted. 

Vurdering af biomasses bæredygtighed bør vurderes i det konkrete tilfælde. Det handler om at 

opstille standarder for bæredygtighed, vurdere lokale biomasseressourcer i et konkret 

livscyklusperspektiv og handle med de leverandører, som kan dokumentere, at deres biomasse er 

bæredygtig. 

DONG Energys træpiller kommer i dag hovedsageligt fra europæiske lande. De fleste industrilande, 

herunder de europæiske lande, har et overblik over den samlede nationale skovmasse og har 

implementeret lovgivning, der som minimum sikrer opretholdelsen af den nuværende skovmasse 

og bæredygtig udnyttelse af skoven. Det gør det muligt at kontrollere, at de lagre af CO2, som 

biomassen udgør, samlet set opretholdes og at biodiversiteten beskyttes. Efterhånden som 

efterspørgslen på biomasse i Europa stiger, forventer DONG Energy at øge importen af træpiller fra 

lande uden for Europa, f.eks. fra det sydøstlige USA hvor der er gode vækstbetingelser og store 

biomasseressourcer, som tidligere er blevet udnyttet i papirindustrien og som nu kan anvendes til 

produktion af træpiller. 

I dag findes der ingen alment accepterede retningslinjer i Danmark, EU eller på globalt plan for, 

hvad der forstås ved bæredygtig fast biomasse. Indtil der kommer sådanne retningslinjer, er DONG 

Energy gået sammen med andre europæiske energiselskaber i initiativet IWPB5. Formålet er at 

udarbejde bæredygtighedskriterier og i første omgang fokusere på dokumentation for leverede 

træpiller.  

Bæredygtighedskriterierne er baseret på otte overordnede principper. Principperne skal: 

› Sikre en minimumsreduktion af drivhusgasser sammenlignet med fossile brændsler 
› Undgå reduktion af eksisterende naturlige kulstoflagre  
› Beskytte biodiversiteten  
› Bevare eller forbedre jordkvaliteten  
› Bevare eller forbedre vandkvaliteten  
› Bevare eller forbedre luftkvaliteten  
› Ikke true produktion af mad og vand og lokal brug af biomasse  
› Bidrage til forbedret levestandard, samt medarbejderes og lokalsamfundets velfærd  

Alle principper bliver obligatoriske, da markedet i dag er i stand til at levere veldefineret 

dokumentation, der gør verifikation mulig.  

DONG Energy er sammen med sine partnere i gang med at vurdere, hvordan principperne kan 

implementeres og hvordan der kan udarbejdes et system, der skal sikre en systematisk vurdering af 

DONG Energys leverandører af træpiller. I forhold til indirekte klimamæssige konsekvenser for 

arealanvendelsen af øget biomasseforbrug (indirekte arealanvendelse og kulstofbinding) findes der 

i dag ingen anerkendt metode til at opgøre disse effekter. Indtil en anerkendt metode foreligger, 

tager IWPB udgangspunkt i et forsigtighedsprincip baseret på ovenstående kriterier. 

DONG Energy vil sikre, at anvendelsen af træpiller som minimum reducerer de direkte 

drivhusgasemissioner (fremstilling, transport og afbrænding) med 80% sammenlignet med 

emissionerne fra et kulfyret kraftværk. 

 

                                                                    
5 Industrial Wood Pellet Buyers består af energiselskaberne EON, GDF Suez, Vattenfall, Electrabel, Drax, RWE og DONG 
Energy. 



 
 

  

  

 
 

 

 

Tilsætning af kulflyveaske sammen med biomasse 

Avedøreværkets kedelanlæg er oprindeligt konstrueret til indfyring af kul, olie og gas. Når der i 

stedet indfyres biomasse, opstår der problemer med korrosion og tilslagning af kedlerne samt 

deaktivering af katalysatorer for NOx-reduktion. For at nedsætte korrosion og tilslagning, og på den 

måde opretholde kedlernes fulde kapacitet, samt for at reducere deaktiveringen af katalysatorer, er 

der behov for at tilsætte et alkalisk absorberende materiale i forbrændingen. Dette alkalisk virkende 

materiale er i projektet fastlagt til at være kulflyveaske, som er det additiv, der i dag tilsættes 

sammen med biomasse i hovedkedlen på blok 2. DONG Energy arbejder løbende på at finde 

alternativer til anvendelsen af kulflyveaske som additiv samt på at reducere mængden af tilsat 

kulflyvaske. 

2.2.2 De kapacitetsmæssige forudsætninger 

Det er en teknisk forudsætning for VVM-redegørelsens scenarie 3, at der samtidig etableres en ny 

fjernvarmeledning fra Avedøreværket til fjernvarmenettet i det centrale København. Denne ledning 

forventes at kunne etableres fra Avedøreværket til H. C. Ørstedværket. Det bemærkes, at etablering 

af forsyningsledningen ikke er en del af denne projektansøgning. 

2.2.3 De markedsmæssige forudsætninger 

 

Forhold i varmemarkedet 

Fjernvarmen, som varmeselskaberne i hovedstadsregionen leverer til forbrugerne, produceres på en 

række forskellige anlæg. Grundlastforsyningen leveres fra affaldsforbrændingsanlæggene i 

regionen. Også geotermi dækker en lille andel som prioriteret grundlast.  

Yderligere varmebehov dækkes fra de centrale kraftvarmeværker, først og fremmest Amagerværket 

og Avedøreværket. 

Yderligere behov for varmeproduktion dækkes af ældre og mindre effektive kraftvarmeenheder på 

H. C. Ørstedværket og Svanemølleværket. Endelig er der spidslastproduktion og backup ved havari 

fra rent varmeproducerende kedelanlæg på H. C. Ørstedværket og Svanemølleværket samt på 

yderligere gas- og oliefyrede varmecentraler i området.  

DONG Energy forventer, at fjernvarmeforbruget i København frem mod 2030 vil være svagt 

faldende. Det skyldes, at de planlagte udvidelser af fjernvarmeområderne mere end kompenseres af 

de planlagte energieffektiviseringer. Varmemængden, der leveres fra 

affaldsforbrændingsanlæggene, forventes at være stort set uændret. Der er i regi af Hovedstadens 

Geotermi Selskab planer om at etablere et geotermianlæg på 65 MJ/s omkring 2020. Yderligere 

udbygning med geotermi forventes først at være realistisk efter 2025. 

Med en ambition om reduceret CO2-emission spiller Amagerværket og Avedøreværket en særlig 

rolle i den fremtidige varmeforsyning, fordi disse kraftvarmeværker som udgangspunkt producerer 

en væsentlig del af den fjernvarme, som varmeselskaberne leverer i hovedstadsområdet (af 

størrelsesorden 30 % produceres på Avedøreværket), og anlæggene derudover er egnede til 

ombygning fra brug af fossilt brændsel til brug af ren biomasse.  

På Avedøreværket vil det nuværende forbrug af fossile brændsler til varmeforsyningen kunne 

erstattes af træpiller med en investering på ca. DKK 500 mio. DONG Energy har planer om at 

udfase en række fossilt baserede kraftvarmeenheder på H.C. Ørstedsværket (HCV) og 

Svanemølleværket (SMV). Enhederne udfases, fordi energiproduktionen på disse anlæg er relativt 

ineffektiv, og fortsat drift vil kræve betydelige investeringer. Det drejer sig specifikt om SMV7, der 

forventes udfaset i 2013, HCV7, der forventes udfaset i 2015, og HCV8, der forventes udfaset i 

2020-2025. Med udfasningen af disse anlæg vil der ikke være tilstrækkelig kapacitet i det 
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københavnske fjernvarmesystem til at dække det forventede grundlastbehov med 

kraftvarmeenheder i vintersæsonen.  

DONG Energy skønner, at der i perioden frem mod 2030 vil mangle i størrelsesordnen 200-300 

MJ/s fjernvarme, selv når der tages højde for udbygningen med geotermi og planlagte 

energieffektiviseringer. Dette fjernvarmebehov skal dækkes ved enten at øge 

energieffektiviseringsindsatsen, ved at udvide eksisterende kraftvarmeenheder, ved at etablere ny 

produktionskapacitet eller en kombination af de tre muligheder. 

En mulighed, der overvejes, og som er indarbejdet i i projektet (scenarie 3), er at etablere en 

fjernvarmeledning fra Avedøreværket til H.C. Ørstedsværket. Det skaber mulighed for at øge 

kapaciteten på Avedøreværket, så værket samlet set vil kunne levere 200 MJ/s ekstra ”grøn varme” 

(svarende til scenarie 3). Det vil i alt kræve investeringer i størrelsesordenen DKK 1 mia. 

Alternativt kan der skabes ny kapacitet ved etablering af store varmepumper. Det vil kræve en 

væsentlig investering, og set ud fra et effektivitetssynspunkt er det bedre at udvide fleksibiliteten 

mellem produktion af el og varme på de eksisterende kraftvarmeværker end at etablere store 

varmepumper. Et andet alternativ er at udvide produktionen af geotermibaseret varme yderligere, 

hvis dette skønnes hensigtsmæssigt efter erfaringerne med det planlagte geotermianlæg på 65 

MJ/s. Et tredie alternativ er at etablere et nyt flisfyret anlæg. Denne løsning vil kræve en betydelig 

investering, og fleksibiliteten af et sådant anlæg vil ikke være nær så høj som kraftvarmeenhederne 

på Avedøreværket.  

Forhold i elmarkedet 

Avedøreværket indgår som de øvrige danske kraftværker på det nordeuropæiske elmarked. En øget 

produktion på Avedøreværket vil blive modsvaret af en tilsvarende reduktion på et andet kraftværk i 

Danmark, det øvrige Norden eller et af vore øvrige nabolande.  

Produktionen fra vindkraft og vandkraft har lave variable driftsomkostninger og vil derfor stort set 

altid kunne afsætte produktionen til elmarkedet. Kraftvarmeenheder har fordel af samproduktionen 

af el og varme, hvilket reducerer de variable driftsomkostninger til produktion af både el og varme. 

Sådanne anlæg vil derfor ofte kunne afsætte elproduktionen til markedet. Anlæg, der kun 

producerer el (kondensværker), har generelt højere produktionsomkostninger, og disse anlæg vil 

kun kunne producere, når behovet for el overstiger den produktion, der ikke kan leveres fra 

vindmøller, vandkraftværker og kraftvarmeværker. 

Den planlagte omlægning af Avedøreværket fra fossile brændsler til biomasse vil i kombination med 

den planlagte opnormering af værkets kapacitet øge den biomassebaserede kraftvarmeproduktion 

ganske betydeligt og samtidigt reducere produktionen af el fra kondensenheder. 

Den øgede produktion af el fra især vindkraft stiller krav til fleksibilitet i elsystemet. Der findes i dag 

ikke en effektiv metode til lagring af el, og derfor skal fleksibilitetsbehovet håndteres ved hjælp af 

udveksling med naboområderne og ved at udvide fleksibiliteten af de øvrige produktionsenheder. 

På sigt kan fleksibelt forbrug også få betydning. For så vidt angår udveksling af el, udgør 

vandkraftværkerne i Norden en oplagt mulighed for at balancere den danske vindkraftproduktion. 

De mest oplagte indenlandske muligheder er at stimulere et mere fleksibelt elforbrug fra f.eks. øget 

brug af elbiler og varmepumper samt at udnytte fleksibiliteten på blandt andet Avedøreværket til at 

variere produktionen af el og varme. Der er allerede i dag en vis fleksibilitet, og der arbejdes med at 

udvide fleksibiliteten. 



 
 

  

  

 
 

 

 

3. Projektbeskrivelse 

I dette kapitel beskrives det planlagte projekt. Dette inkluderer en beskrivelse af processen omkring 

biokonverteringen, opnormeringen og tilsætning af kulflyveaske på Avedøreværket og de planlagte 

bygningsmæssige og tekniske ændringer. 

3.1 Avedøreværket 

Avedøreværket producerer el og fjernvarme til hovedstadsområdet, og er placeret på Avedøre 

Holme i det sydøstlige hjørne af Hvidovre Kommune. Avedøre Holme udgør med sine 450 hektar 

landets største samlede erhvervs-/industriområde, og er etableret på inddæmmede og opfyldte 

arealer. Amagermotorvejen (E20) adskiller området fra den øvrige del af Hvidovre Kommune. Figur 

3.1 og Figur 3.2 viser placeringen af Avedøreværket. 

Avedøreværket har i dag en samlet indfyret effekt på 1.770 MW. Værket består af to blokke, 

Avedøreværkets blok 1, der gik i kommerciel drift i oktober 1990 og Avedøreværkets blok 2, der gik i 

kommerciel drift i januar 2002. De nuværende anlægsdata for Avedøreværket er vist i Tabel 3.1, se 

endvidere anlægsbeskrivelsen i afsnit 2.1.1.  

For så vidt angår biomasse anvender Avedøreværket i dag årligt ca. 300.000 tons træpiller i 

hovedkedlen på blok 2 og ca. 150.000 tons halm i biokedlen på samme blok. 

 

Figur 3.1 Oversigt over DONG Energys centrale værker, inkl. Avedøreværkets placering syd for København 
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Figur 3.2 Avedøreværkets placering på Avedøre Holme syd for København 

Avedøreværkets blok 1 og hovedkedlen på blok 2 er udstyret med effektive røggasrensningsanlæg, 

der renser røgen for kvælstofoxider, støv og svovldioxid. I deNOx-anlægget reagerer røgens 

kvælstofoxider med ammoniak, og der dannes frit kvælstof og vand. I støvfilteret opsamles mere 

end 99 % af flyveasken og i afsvovlingsanlægget "vaskes" røgen med kalkvand, som reagerer med 

svovlet i røggassen og danner gips. Ud over asken fra røggasrensningen (flyveaske) dannes der 

forbrændingsslagger i kedlerne (bundaske). Asken (flyve- og bundaske) og gipsen er restprodukter 

fra værket, men betegnes som mineralprodukter, da de kan erstatte ikke-fornybare råstoffer, der 

ellers skulle have været anvendt ved f.eks. beton- og cementproduktion eller i gipspladeindustrien. 

Genanvendeligheden af restprodukterne har en stor miljømæssig og økonomisk værdi, da 

alternativet til genanvendelse er deponering. 

Røggassen fra gasturbinerne renses ikke for støv og svovl, da naturgassen har et meget begrænset 

indhold af disse. Røggassen fra biokedlen på blok 2 renses for støv i et posefilter. 

Siden 1990 har DONG Energy reduceret udledningen af kvælstofoxider (NOX) fra egne kraftværker 

med 89 %, og udledningen af svovldioxid (SO2) med 99 %. Dette er opnået ved at installere 

miljøanlæg til røggasrensning og nedlægge de ældste kraftværksblokke.  

3.2 Beskrivelse af det tekniske projekt 

I dette afsnit beskrives det tekniske projekt, som ønskes gennemført. 

Projektet omhandler: 

› Udvidelse af losse- og brændselslagerfaciliteter til en øget mængde biomasse inkl. 
etablering af et mellemlager til våd kulflyveaske 

› Omlægning af blok 1 til biomasseindfyring 
› Omlægning af blok 2’s hovedkedel til øget biomasseindfyring 
› Omlægning af blok 2’s biokedel til øget biomasseindfyring 
› Tilsætning af kulflyveaske. 

Projektet medfører ændringer af den indfyrede effekt på værkets blok 1 og blok 2, hoved- og 

biokedlen. De eksisterende samt de fremtidige effekter fremgår af Tabel 3.1. 



 
 

  

  

 
 

 

 

Tabel 3.1 Nominelt indfyret termisk effekt for kedler og brændselstyper for normal drift og overlastdrift 

Eksisterende situation Projektforslag 
 

Blok 1 Blok 2 
hovedkedel 

Biok 2 
biokedel Blok 1 Blok 2 

hovedkedel 
Blok 2 

biokedel 

Brændsel 
Kul 
Olie 

Naturgas 
Olie 

Træpiller 
(maks. 

300.000 t/år) 

Halm 
Flis 

Træpiller 
Naturgas 

Kul 
Olie 

Biomasse1 

Naturgas 
Olie 

Biomasse1 

Biomasse2 

Naturgas 

Mulighed 
for 
tilsætning 

- Kulflyveaske3 - Kulflyveaske3 Kulflyveaske3 - 

Indfyret 
effekt 

Alle 
brændsler: 
595 MW 
(Overlast 
kul: 670 

MW) 

805 MW 100 MW 

Kul, olie: 624 MW 
Biomasse: 642 MW 
(Overlast kul: 670 

MW) 

Olie: 805 MW 
Gas: 910 MW, 
Biomasse 960 

MW 

125 MW 

1) Defineret som biomasse, der er omfattet af IED, Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. 

november 2010 om industrielle emissioner. I beregningerne anvendes træpiller. 

2) Defineret som biomasse, der er omfattet af IED, Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. 

november 2010 om industrielle emissioner. I beregningerne anvendes halm. 
3) Kun ved indfyring med biomasse og olie. 
 

Projektet indeholder nye synlige anlæg som vist på Figur 3.3. Derudover foretages ændringer af 

eksisterende anlæg, så disse tilpasses biokonverteringen. Ændringerne beskrives i det følgende. 
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Figur 3.3 Placering af nyanlæg i dette projekt. 

3.2.1 Udvidelse af anlæg til losning, opbevaring og transport af biomasse 

For at kunne håndtere den øgede mængde biomasse omfatter projektet supplement og tilpasninger 

af losseanlæg, silokapacitet og transportanlæg.  

Projektet omfatter etablering af følgende bygningsdele: 

› Ny træpillesilo (nr. 1. i Figur 3.4) 

› Skråbånd fra kajbånd til lagersiloer (nr. 2 i Figur 3.4) 

› Forlængelse af eksisterende kajbånd for losning af biomasse (nr. 3 i Figur 3.4) 

› Tilpasning af eksisterende kajbånd for losning af såvel kul som biomasse (nr. 4 i Figur 3.4). 

› Etablering af mellemlager til opbevaring af våd kulflyveaske, der skal anvendes som tilsætning 

ved forbrænding af biomasse på blok 1. 

 

Figur 3.4 Transport af brændsel efter biokonvertering af Avedøreværket.  

 

Fra Avedøreværkets havn vil biomasse blive transporteret med de eksisterende transportbånd (3 i 

Figur 3.4), som løber langs med havnekajen, til de eksisterende lagerfaciliteter (5 i Figur 3.4). Det 

eksisterende korte kajbånd (3) forlænges, således at losningen bliver mere fleksibel. 

Det eksisterende kajbånd i fuld længde (4) modificeres til at kunne håndtere både kul og biomasse. 

Fra dette kajbånd etableres nyt skråbånd (2) til eksisterende (5) og evt. ny træpillesilo (1). 

Etablering af en ny træpillesilo med en lagerkapacitet på 65.000 tons er afhængig af de fremtidige 

muligheder for fleksibel tilførsel af biomasse. Siloen opføres således sandsynligvis ikke samtidig 



 
 

  

  

 
 

 

 

med etablering af de nye bånd og tilpasninger af eksisterende transportsystemer, men muligvis på 

et senere tidspunkt, hvis behovet for ekstra lagerkapacitet til biomasse opstår. 

Eksisterende mulighed for transport af kul direkte til blok 1 fastholdes og modificeres, så der også 

kan transporteres biomasse uden om træpillelagrene direkte til dagsiloer i blok 1 og 2. 

Den eksisterende kulplads vil fortsat anvendes til opbevaring af kul. Opkørsel af kul til blok 1 vil ske 

via det eksisterende transportbånd, der i dag skiftevis fører kul til blok 1 og biomasse til blok 2 

(hovedkedel). Båndanlæg og øvrige systemer for transport af kul fra kulpladsen til blok 1 samt 

transport af biomasse fra eksisterende lagre til blok 2 fastholdes. Der vil blive behov for en mindre 

udvidelse af disse anlæg, så der også kan transporteres biomasse fra den nye træpillesilo, hvis dette 

etableres. 

Tilsætning af våd kulflyveaske kræver etablering af et lager til mellemlagring af asken mellem 

modtagelse og tilsætning i kedlen. Lageret etableres på den eksisterende kulplads, se Figur 3.3, og 

vil have en kapacitet på 20.000 tons. Asken modtages med skib og lastbiler. 

Værkets eksisterende kraner anvendes til losning, og kranen kan flytte asken direkte ind på lageret. 

På lageret omplaceres asken med en frontlæsser på en måde, så lagerets areal udnyttes bedst mulig. 

Den våde aske opbevares i en bunke af max. 6 m højde. Lageret omsluttes af en ca. 2,5 m høj væg. 

Ved tilsætning til blok 1 sigtes asken, læsses på lastbil og køres til et påslag ved blok 1, hvor den 

aflæsses. Dosering foregår ved, at våd kulaske tilføres proportionalt med træpillerne og doseres ved 

hver mølle i faldrør efter cellesluse. 

3.2.2 Omlægning af Avedøreværkets blok 1 til biomassefyring 

Projektet omfatter omlægning af Avedøreværkets blok 1 til også at kunne anvende biomasse som 

brændsel.  

Projektet omfatter etablering af følgende bygningsdele: 

› Bloksiloer til biomasse ved vestfacaden af kedelhus for blok 1 (nr. 1 i figur 3 og nr. 6 i Figur 

3.4) 

› Udbygning af eksisterende skråbånd fra brændselslagre til blok 1 og blok 2 med tværbånd, så 

biomasse kan tilføres de nye bloksiloer for blok 1 (nr. 7 i Figur 3.4)  

› Modifikation af kedel- og fyringsanlæg inde i kedelhuset til træpilledrift  

› En eventuel ny bioflyveaskesilo (nr. 4 i Figur 3.3). 

Når biomasse skal transporteres ind til blokkene fra eksisterende lagerhaller og -siloer, foregår det 

via båndet i kultunnellen (nr. 8 i Figur 3.4), som går fra bunden af kullageret til de eksisterende 

transportbånd, der i dag skiftevis fører kul til blok 1 og biomasse til blok 2. 

Brændselsomlægning af blok 1 medfører, at der etableres fire dagsiloer for biomasse ved 

vestfacaden af blok 1 kedelhus (nr. 1 i Figur 3.3 og nr. 6 i Figur 3.4). Ved blok 1’s kedelhus udbygges 

med et tværbånd (7) for transport af biomasse til de nye dagsiloer. Siloerne vil fungere som et 

mellemlager for biomassen på vej til kedlen, for at sikre en vedvarende strøm af biomasse når 

blokken kører. Fra dagsiloerne transporteres biomassen til de 4 eksisterende kulmøller, som 

ombygges til fleksibelt brændselsskift mellem kul og biomasse. Det vil være muligt under drift at 

skifte mellem kul- og træpillefyring. Dette vil blive gennemført ved, at én mølle ad gangen tømmes 

for det aktuelle brændsel og derefter startes op på det andet brændsel. Tømning og genfyldning af 

én mølle tager ca. ½ time. Et brændselsskift fra kul til træpiller eller omvendt kan således 

gennemføres på ca. 2 timer. Fordelen ved at bruge dette koncept er, at de eksisterende kulmøller på 
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blok 1 kan anvendes til formaling af biomasse også. Dermed undgås store tilbygninger til det 

eksisterende anlæg. 

Fra møllerne blæses den formalede biomasse til brænderne på samme vis som for kulstøv. 

Miljøanlæggene, der hører til blok 1, vil være i drift uanset brændselsvalg. Ved biomassefyring vil 

afsvovlingsanlægget på grund af den lave svovlbelastning producere gips af ringere kvalitet. Der 

forventes desuden et forøget vedligeholdelsesbehov af deNOX-anlægget ved biomassefyring. 

For at forebygge korrosion og tilslagning af kedlen samt deaktivering af katalysatorer for NOX-

reduktion, er der behov for at tilsætte 5 tons flyveaske pr. 100 tons biomasse på blok 1. 

Kulflyveasken tilsættes som tør aske i hver enkelt brænder fra en ny askesilo. Askesiloen placeres i 

det nordøstlige hjørne af eksisterende kedelhus på blok 1. Der tilføres kulflyveaske til denne silo via 

lastbiltransport fra andre kulfyrede anlæg. 

Der ønskes på sigt mulighed for at substituere den tørre aske med anvendelse af våd kulflyveaske 

(samme askemængde regnet på tør basis). Den våde kulflyveaske vil tilføres i pramme og opbevares 

i et lukket lager. Herfra transporteres asken til en doseringsgrube i kedelhuset, hvorfra den vil blive 

tilført faldrøret i de enkelte møller sammen med biomasse. 

Blandingen af aske med biomasse og tørring af asken i møllerne sikrer, at asken fordeles til de 

enkelte brændere sammen med den formalede biomasse. Virkningen i kedlen (forebyggelse af 

korrosion og tilslagning) og påvirkningen af det eksterne miljø ved anvendelsen af våd kulflyveaske 

vil være identisk med tilsætning af tør kulflyveaske i de enkelte brændere. Der vil blive gennemført 

forsøg med tilsætning af våd kulflyveaske, inden permanent tilsætning besluttes etableret. 

Der er på Avedøreværket to siloer for flyveaske, som afsættes til henholdsvis beton- og 

cementindustrien. Når blok 1 bliver 100 % biomassefyret, vil der muligvis være behov for en ekstra 

silo til flyveaske (nr. 4 på Figur 3.4). Behovet skyldes udelukkende ønsket om at have mulighed for 

at kunne opbevare tre forskellige typer flyveaske. 

3.2.3 Omlægning af blok 2’s hovedkedel til øget biomasseindfyring 

I første omgang kræver øget biomasseindfyring i blok 2’s hovedkedel ikke fysiske ændringer, idet 

blokken allerede i dag kan indfyre mere end de 300.000 tons træpiller pr. år, som i dag er 

begrænsningen i blokkens miljøgodkendelse. 

For at opnå udvidelsen af indfyringskapaciteten fra 660 MJ/s til 880 MJ/s, skal der dog ske fysiske 

ændringer af blok 2's hovedkedel. Ændringerne gennemføres i 2 trin. I første trin udvides 

indfyringskapaciteten af biomasse ved etablering af en 4. mølle til knusning af biomasse inden 

indfyring i kedlen, men dampmængden fra hovedkedlen til blok 2’s turbine øges ikke. Dette kræver 

ingen bygningsmæssige ændringer, men kun mindre anlægsændringer inde i eksisterende 

bygninger. 

I næste trin opnormeres hovedkedlen på blok 2 til 960 MJ/s ved biomasseindfyring for at kunne 

levere 113 % dampmængde fra hovedkedlen, så turbinen kan udnyttes fuldt ud uden tilførsel af 

damp fra biokedlen. I dette trin forsynes biokedlen med en separat modtryks-dampturbine (uden 

havvandskøling) for at øge fjernvarmeproduktionskapaciteten. Trin 2 forudsætter, at der etableres 

en øget varmetransmissionskapacitet fra Avedøreværket til varmeforsyningsområderne i CTR (dele 

af København). Der vil blive gennemført separat vurdering af en sådan varmetransmissionsledning 

efter reglerne i miljøbeskyttelses- og planloven, hvis etableringen bliver aktuel. 

Etablering af 4. mølle 

Hovedkedlen på blok 2 blev oprindeligt designet, så den er egnet til gas-, olie- og kulfyring, men 

kedlerne blev ikke forsynet med kulfyringsaggregater som for eksempel siloer og møller. 

Efterfølgende blev kedlen gjort mere fleksibel, således at der kunne fyres med svær fyringsolie og 

træpiller. For at indfyre træpiller blev der installeret 3 møller, der kunne dække det 



 
 

  

  

 
 

 

 

kapacitetsbehov, der var på daværende tidspunkt. Anlægget har teknisk mulighed for yderligere 1 

mølle, hvorved kapacitet til anvendelse af biomasse øges.  

Øget biomassefyring kræver mindre anlægsændringer inde i blokbygningen. Der skal etableres en 

fjerde bloksilo og en mølle, inkl. biomassetildeler og faldrør. Der var i det oprindelige design af blok 

2 forberedt fundament til den fjerde silo og mølle ved, at der er spunset omkring området. Der må 

dog påregnes grundvandssænkning under arbejdet med støbning af fundament til den sidste silo og 

mølle. Den mængde grundvand, der indvindes ved grundvandssænkningen, afledes til kloak. 

Hvidovre Kommune er myndighed for udstedelse af en midlertidig tilslutningstilladelse til 

kloaksystemet. 

Etableringen af den fjerde bloksilo og mølle inde i kedelbygningen vil være den største 

anlægsændring ved omlægning af hovedkedlen på blok 2 til fuld biomassefyring. 

Tilsætning af kulflyveaske sker allerede ved den eksisterende drift på 3 møller og planlægges fortsat. 

Fra eksisterende silo i kedelhuset for blok 2 blæses kulflyveasken ind over de enkelte brændere 

hørende til de 3 eksisterende møller. Denne løsning vil fortsat dække behovet, og vil blive etableret 

tilsvarende for brænderne hørende til den 4. mølle. 

Baseret på korttidsforsøg med reduceret kulflyveasketilsætning er det vurderet muligt i forbindelse 

med projektet at gennemføre en reduktion af den tilsatte askeandel fra 5 til 2,5 tons kulflyveaske pr. 

100 tons biomasse. Der henvises til afsnit 3.2.5 for redegørelse for denne reduktion samt 

redegørelse for forskellen i behov for kulflyveaskeandel mellem blok 1 og blok 2. 

På længere sigt ønskes mulighed for at substituere den tørre aske med anvendelse af våd 

kulflyveaske (samme askemængde regnet på tør basis). Dette forventes gennemført på samme 

måde, som beskrevet for blok 1. 

Opnormering af blok 2’s hovedkedel til øget dampmængde 

I dag består blok 2 af et multibrændselsanlæg, som består af en hovedkedel og en biokedel, der 

begge leverer damp til en fælles turbine. Turbinen er således udlagt for en større dampmængde, end 

hovedkedlen alene kan levere. Det er ønsket at opnormere den indfyrede effekt på blok 2’s 

hovedkedel således, at denne alene vil kunne forsyne den eksisterende turbine med fuld 

dampmængde. 

Opnormeringen af blok 2’s hovedkedel omfatter fjernelse af flaskehalse i kedelanlægget, så 

dampydelsen øges til 113 %. Opnormeringen består af: 

› Ny fødevandspumpe til hovedkedlen (erstatter den eksisterende) 

› Røggaskøler med opvarmning af fjernvarmevand 

Den overskydende dampmængde fra biokedlen vil kunne forsyne en separat turbine, som etableres 

som en del af projektet (se afsnit 3.2.4). Dette trin forudsætter etablering af ny 

transmissionsledning fra Avedøreværket til varmeforsyningsområderne i CTR således, at den øgede 

fjernvarmeproduktion kan afsættes til fjernvarmenettet i København. 

3.2.4 Øget biomasseindfyring på biokedlen samt separat modtryksturbine 

Biokedlen er designet til at kunne levere 41 kg/s friskdamp. Miljøgodkendelsen tillader en 

kontinuerlig indfyring på ca. 100 MJ/s, hvilket svarer til en dampproduktion på 34,4 kg/s. Det er 

derfor ønsket at kunne udnytte biokedlen fuldt ud svarende til en indfyret effekt på op til 125 MJ/s. 

Der kræves ingen ændringer af biomassekedlen for at kunne øge indfyringen af biomasse til 125 

MJ/s, og den øgede indfyring indgår således allerede i scenarie 1 og 2. 
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Når hovedkedlen opnormeres til at kunne levere damp til den eksisterende hovedturbine alene, kan 

den ekstra damp fra biokedlen i stedet udnyttes i en ny separat turbine, som producerer fjernvarme 

og el uden havvandskøling (modtryksturbine). Den separate bioturbine forudsættes etableret i fase 

3, og driften af denne er således indregnet i scenarie 3. 

Projektet for en ny modtryksturbine består af: 

› Etablering af turbinebygning (nr. 5 i Figur 3.3) 

› Etablering af nyt turbineanlæg inkl. generator og ventiler samt vand/damp-systemer 

› Modificering af anlægsstyring, SRO  

› Ændring af rørføringer 

Dette trin forudsætter etablering af ny transmissionsledning fra Avedøreværket til 

varmeforsyningsområderne i CTR således, at den øgede fjernvarmeproduktion kan afsættes til 

fjernvarmenettet i København. 

3.2.5 Tilsætning af kulflyveaske og initiativer til at fjerne eller reducere mængden 

Ved biomasseindfyring frigøres alkalisalte under forbrænding til gasfasen og udkondenserer ved 

afkøling til alkaliklorid- og sulfat partikler, der medfører kloridkorrosion i kedlen og deaktivering af 

katalysatorer i deNOX-anlæggene. Ved tilsætning af kulflyveaske i fyrrummet indbindes alkali i 

kulflyveasken og klor og svovl frigøres til røggassen som HCl og SO2. Dermed kan kraftig 

katalysatordeaktivering og kloridkorrosion undgås. Hertil kommer, at kulflyveasketilsætning 

afhjælper problemer med belægningsopbygning i fyrrum og overhedersektion. 

I den nuværende situation, når der fyres med biomasse på blok 2, tilsættes der tør kulflyveaske 

modtaget fra DONG Energys andre kulfyrede kraftværker, samt en mindre mængde kulflyveaske fra 

blok 1. Der tilsættes i dag omkring 15.000 tons kulflyveaske om året.  

Efter brændselsomlægningen, hvor det bliver muligt at fyre 100 % biomasse på både blok 1 og blok 

2, er det fortsat nødvendigt at have mulighed for tilsætning af kulflyveaske for at modvirke 

korrosion og tilslagning af kedlerne og deaktivering af katalysatorerne. Fremover ønskes mulighed 

for også at anvende våd kulflyveaske på både blok 1 og blok 2 som alternativ til tør kulflyveaske. 

Ligeledes vil det være nødvendigt at tilsætte kulflyveaske ved oliedrift.  

Baggrund for de vurderede andele af kulflyveasketilsætning ved træpillefyring 

 

Reduktion af kulflyveaskeandel på blok 2 

Udgangspunktet har været en kulflyveasketilsætning på blok 2 på 5 tons pr. 100 tons biomasse. Der 

er tidligere udført et korttidsforsøg, hvor alkali/klor-kemien er undersøgt under halv 

kulflyveaskedosering på blok 2. Forsøget viste, at indbinding af alkali i kulflyveasken og frigørelse af 

klor til gasfasen var uændret ved halv askemængde. På dette grundlag forventes det, at forhold 

vedrørende katalysatordeaktivering og overhederkorrosion ikke forringes ved en halvering af 

kulflyveaske-tilsætningen. Risikoen for slaggeopbygning kunne dog ikke undersøges ved 

korttidsforsøget. 

Ved længerevarende forsøg uden kulflyveasketilsætning er det konstateret, at der sker 

slaggeopbygning på fyrrumsvægge og skærm. Disse slaggeforhold er endnu ikke undersøgt ved halv 

kulflyveasketilsætning. I april 2012 er der installeret vandstrålesodblæsere til at renholde 

fyrrumsvæggene på blok 2. Drift med halv kulflyveasketilsætning kan iværksættes, når de nye 

vandstrålesodblæsere er idriftsat. Der skal i den sammenhæng følges op med et måleprogram, der 

kan bekræfte, at alkali/klor-kemien er under kontrol og at tilslagning af fyrrum og overhedere kan 



 
 

  

  

 
 

 

 

undgås. Det forventes, at med denne udrustning kan kedlen holdes fri for slaggeopbygning med 

halv kulflyveaskeandel. Der kan vise sig behov for at udbygge sodblæseranlæg på dele af kedlen. 

Reduktion af kulflyveaskeandel på blok 1 

Modelberegninger har vist, at der i det tangentialfyrede fyrrum på blok 2 opnås en effektiv 

opblanding af tilsat kulflyveaske. Blok 1 er derimod vægfyret og her viser tilsvarende beregninger, at 

god opblanding er vanskeligt at opnå ved tilsætning af kulflyveaske. For at opretholde en 

tilstrækkelig indbinding af alkali i kulflyveaske på blok 1, må der derfor påregnes en højere 

kulflyveaskeandel på blok 1 end på blok 2, således at den ringere opblanding modvirkes af en højere 

askemængde. 

Det er også af betydning, at blok 1 er konstrueret med et mere kompakt fyrrum end blok 2. 

Tendensen er således højere røggastemperaturer ud af fyrrummet på blok 1, hvilket forøger risikoen 

for slaggedannelse og korrosion på overhederne.  

Begge forhold taler for en højere kulflyveaskeandel på blok 1 end på blok 2. 

Der er hidtil regnet med en tør kulflyveaskeandel på blok 1 på 7 %. Med de ændringer der foretages 

på blok 2, hvor en kulflyveaskeandel på 2,5 % skønnes tilstrækkeligt fremover, er vurderingen, at 

der bliver behov for en tør kulflyveaskeandel på 5 % for blok 1. 

Der er igangsat en undersøgelse af, om kulflyveaske kan doseres via møllerne (som våd 

kulflyveaske), hvilket vil medføre den bedst tænkelige opblanding af kulflyveaske og dermed give 

mulighed for at reducere kulflyveaskeandelen. Metoden er dog endnu ikke afprøvet i praksis på blok 

1 og kan derfor endnu ikke lægges til grund for vurdering af fremtidig kulflyveaskeandel. 

Drift uden kulflyveasketilsætning 

Drift uden dosering af kulflyveaske er forbundet med flere væsentlige ulemper. De væsentligste 

tekniske konsekvenser ved biomassefyring uden kulflyveasketilsætning er: 

› Meget høj katalysator deaktiveringshastighed, hvilket medfører større udgifter til 

katalysatorudskiftning og NOX-afgifter samt risiko for driftstab på grund af katalysatorskift i 

varmesæsonen 

› Kloridkorrosion i overhedere, hvilket indebærer, at damptemperaturen skal reduceres fra 560 

til 540ºC og heraf følgende reduktion i el-virkningsgrad 

› Forøget risiko for væsentlig slaggeopbygning, især ved høj last med tilhørende øget risiko for 

havari og øget behov for udetid for forebyggende rensning i varmesæsonen 

Det er pt. ikke muligt at fastholde varmeproduktionen på Avedøreværket uden tilsætning af 

kulflyveaske sammen med træpiller. Varmekunderne i København efterspørger omlægning af den 

nuværende varmeproduktion til ”grøn varme”. Anlæggene på Avedøreværket har derudover 

forsyningsforpligtelser over for varmeselskaberne i hovedstadsregionen. Det er derfor en væsentlig 

forudsætning for konvertering til biomasse, at anlæggene på Avedøreværket i varmesæsonen kan 

udnyttes på fuld last også ved indfyring af biomasse.  

Der er gennemført en vurdering af, om der findes alternativer til anvendelse af kulflyveaske: 

Alternative additiver omfatter tre grupper af stoffer: 

› Lermineraler 

› Calciumfosfater 

› Svovlbaserede additiver 
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Kulflyveaske doseres for at afhjælpe katalysatorforgiftning, tilslagning og kloridkorrosion gennem 

indbinding af alkali (natrium og kalium) og frigørelse af klor og svovl. En tilsvarende effekt skal 

kunne opnås ved alternative additiver. 

Svovlbaserede additiver (som f.eks. ChlorOut processen) kan forhindre kloridkorrosion, men har 

kun begrænset eller ingen effekt i forhold til katalysatordeaktivering og tilslagning. Svovlbaserede 

additiver er derfor ikke noget fuldgyldigt alternativ til kulflyveaske. 

Calciumfosfater har principielt en effekt, der svarer til kulflyveaske, men der er risiko for 

sidereaktioner, der i sig selv kan medføre katalysatorforgiftning. For at optimere og verificere denne 

proces er der behov for yderligere udvikling og fuldskalatest. Dertil kommer, at det er uafklaret 

hvorledes calciumfosfatadditiver kan fremskaffes i tilstrækkeligt volumen Samlet set vil det kræve 

en stor indsats at nå frem til en teknisk og økonomisk holdbar løsning for calciumfosfatbaserede 

additiver. 

Lermineraler har fysiske og kemiske egenskaber, der er sammenlignelige med kulflyveaske, og de 

har et lavere indhold af kviksølv. Lermineraler er derfor det mest nærliggende alternative additiv til 

kulflyveaske-dosering ved træpillefyring. Der er en række tekniske udfordringer med at fremskaffe 

og anvende lermineraler, der skal afklares, inden det kan afgøres, om lermineraler udgør et reelt 

alternativt additiv. Dette gælder især forekomst, kvalitet, tungmetalindhold, oparbejdnings- og 

håndteringsmetoder samt pris. Såfremt resultaterne indikerer, at en løsning er interessant, skal der 

gennemføres fuldskalaforsøg på et træpillefyret anlæg omfattende blandt andet alkalikemi-

målinger, emissioner og restproduktkvalitet. En oversigt over initiativer med formål at reducere 

miljøbelastning fra tilsætning af kulflyveaske er vist i Tabel 3.2. 

Øvrige udviklingsaktiviteter med henblik på reduceret belastning fra anvendelse af kulflyveaske 

som additiv 

 

Supplerende røggasrensning 

Der gennemføres en state-of-the-art gennemgang af kendte løsninger til tungmetalrensning i 

røggas, herunder driftserfaringer fra kulfyrede og affaldsfyrede anlæg, samt overslag over anlægs- 

og driftsøkonomi. Dette vil blive efterfulgt af fuldskalaforsøg, såfremt der kan identificeres et 

perspektiv. 

Rensning af kulflyveaske for tungmetaller 

Såfremt kulflyveaske kan renses for tungmetaller inden indfyring, vil de luftformige emissioner af 

tungmetaller kunne begrænses. Det skal undersøges, om tungmetalindholdet i kulflyveaske kan 

reduceres ved en termisk eller en våd proces. I begge tilfælde vil der være tale om processer, der 

ikke er erfaring med og derfor vil kræve et betydeligt udviklingsarbejde. 

Ved en termisk behandling af kulflyveaske opvarmes materialet til en bestemt temperatur, hvorved 

flygtige tungmetaller frigøres og kan opsamles i et luftrensesystem. Potentialet kan undersøges ved 

et laboratorieforsøg, hvor kulflyveaske opvarmes til forskellige temperaturer og det tilbageværende 

indhold af tungmetaller i kulflyveaske analyseres. Herved kan den optimale behandlingstemperatur 

fastlægges og der kan på det grundlag beskrives en teknisk løsning for termisk behandling af 

kulflyveaske. Termisk behandling er primært aktuelt for Hg og Se, der er flygtige tungmetaller, men 

afhængigt af temperaturen kan der muligvis opnås en effekt også for andre tungmetaller, f.eks. 

cadmium. 

Der gennemføres endvidere forsøg med opslæmning af kulflyveaske i vand, evt. under tilsætning af 

kemikalier, hvorved tungmetaller kan bringes helt eller delvist i opløsning. 

Aktivitetsoversigt for reduceret miljøbelastning  

Tabel 3.2  giver en oversigt over DONG Energys aktiviteter for en reduceret miljøbelastning fra 

flyveaske. 



 
 

  

  

 
 

 

 

Tabel 3.2 Oversigt over aktiviteter for reduceret mijløbelastning 

Tiltag Aktivitet Aktivitet Tidshorisont 

Reduceret 
dosering af 
kulflyveaske 

AVV2: Demonstration af 2,5 % 
kulflyveaske-dosering, Forsøg 
med yderligere reduktion  

 

 

AVV1: Forsøg med reduceret 
kulflyveaske-dosering efter 
konvertering 

Fuldskalatest 

 

 

 

Fuldskalatest 

Dokumentation af 2,5 % 
kulflyveaske ved 4-mølledrift 
inden for 1 år efter idriftsættelse. 
Forsøg med yderligere reduktion 
inden for 2 år efter idriftsættelse. 

Dokumentation af 5 % 
kulflyveaske inden for 1 år efter 
idriftsættelse. Forsøg med 
yderligere reduktion inden for 2 
år efter idriftssættelse. 

Alternative 
additiver 

Fase 1: Teknisk/økonomisk 
grundlag for lermineraler som 
additiv 

 

Fase 2: Fuldskalaforsøg med 
lermineral som additiv 

Udredning 

 

 

Fuldskalatest 

Afrapportering Q1-2014 

 

Afhænger af udredningen og 
idriftsættelsestidspunkter 

Supplerende 
røggasrensning 

Teknisk/økonomisk gennemgang 
af metoder til røggasrensning for 
tungmetaller 

Udredning Afrapportering Q1-2014 

Rensning af 
kulflyveaske 

Laboratorieundersøgelse af 
potentiale for termisk behandling 

Laboratorieundersøgelse af 
potentiale for våd 
behandlingsproces 

Laboratorieforsøg 

 

Laboratorieforsøg 

Planlægning af forsøg Q1-2014 

Afrapportering Q3-2014 

 

3.2.6 Restprodukter 

Restprodukterne ved forbrænding af askeholdige brændsler i forbindelse med el og 

varmeproduktion er hovedsagelig bundaske (slagge), gips og flyveaske. Disse restprodukter 

genanvendes i stort omfang, og betegnes derfor ofte som mineralprodukter. DONG Energys 

overordnede målsætning på mineralproduktområdet er at sikre, at så stor en andel som muligt af 

restprodukterne genanvendes.  

Den prioriterede rækkefølge er: 

› Genanvendelse som råstof eller færdigt materiale i industri eller landbrug 

› Genanvendelse som erstatning af naturlige fyldmaterialer i bygge- og anlægsprojekter 

› Deponering 

Denne prioritering vil også blive anvendt for de mineralprodukter, der produceres på 

Avedøreværket efter omlægning af brændselsindfyringen. 

For nuværende bliver kulflyveasken fra blok 1 hovedsageligt anvendt i betonindustrien. 

Kulbundaske anvendes til blokstensproduktion i England. Flyveasken fra blok 2’s hovedkedel 

(bioaske) bliver anvendt i cementindustrien, og blokkens bundaske anvendes som råvare til 

isoleringsmateriale eller, afhængig af brændselssammensætningen, også til blokstensproduktion i 

England. Flyveasken fra halmfyring i biokedlen anvendes som opfyldningsmateriale. Bundasken fra 

biokedlen kan anvendes direkte til jordforbedring.  
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Mineralprodukterne fra kulforbrænding og halmforbrænding kan fortsat genanvendes efter 

omlægningen af brændselsindfyringen. Når tilsætningen af kulflyveaske sammen med biomasse 

(træpiller) i fremtiden sænkes, vil sammensætningen af mineralprodukterne ændres. Det vil derfor 

skulle undersøges, om mineralprodukterne produceret i de 3 driftsscenarier også fremover vil 

kunne afsættes til de samme formål som i dag. 

3.2.7 Anlægsaktiviteter 

Ud over de beskrevne områder, vil der i forbindelse med etableringen af anlægget, etableres 

byggepladsareal til leverandører og eksterne håndværkere. Pladsen etableres inden for 

Avedøreværkets eksisterende område. 

De primære aktiviteter i anlægsfasen vil være etablering af siloer, turbinebygning og montage af 

maskinanlæg. En foreløbig tidsplan for aktiviteterne er vist i Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Oversigt over de primære anlægsaktiviteter for den samlede brændselsomlægning 

Primære anlægsaktiviteter Tidsrum 

Etablering af bloksiloer og bioflyveaskesilo 2013-141) 

Ombygning af kulmøller og anlæg i kedelhus 2013-141) 

Omstilling af blok 1 til 
biomasse 

Idriftsættelse 20141) 

Fundering af den 4. mølle 20132) 

Montage af den fjerde mølle (herunder 
tildeler, bloksilo mm.) 

2013-142) 

Omstilling af blok 2 til 100 
% biomasse 

Idriftsættelse af den fjerde mølle 20142) 

Opnormering af blok 2 til 
113 % dampmængde 

Udskiftning af flaskehalse i 
vand/dampsystemet og fyringsanlæg for blok 
2 

Afhænger af etablering 
af fjernvarmeledning 

Separat dampturbine på 
biokedlen 

Etablering af modtryksdampturbine med 
tilhørende vand/dampsystem og kobling til 
biokedel 

Afhænger af etablering 
af fjernvarmeledning 

Etablering af 
medforbrænding af våd 
flyveaske 

Etablering og idriftsættelse (såfremt projektet 
besluttes gennemført) 

2013-141) 

1) Forudsætter Varmeaftale og investeringsbeslutning for blok 1 i april 2013 
2) Forudsætter Varmeaftale og investeringsbeslutning for blok 2 i april 2013 

3.2.8 Aktiviteter i driftsfasen 

I forbindelse med driften af anlægget vil der ikke ske inddragelse af arealer. Aktiviteterne i 

driftsfasen vil indebære, at der skal modtages mere biomasse. Det vil samtidig betyde et mindre 

forbrug af naturgas, kul og olie.  

Det forventede driftsmønster er beskrevet i afsnit 4.2. 

 



 
 

  

  

 
 

 

 

3.2.9 Projekt sideløbende med VVM-redegørelsen 

Ud over de beskrevne projekter, som knytter sig til brændselsomlægningen, er der planer om 

indkøb af en ny lossekran til Avedøreværket. Projektet er ikke en del af denne VVM-redegørelse, 

men eventuelle påvirkninger fra kranen, herunder visuelle påvirkninger og støj, er indeholdt i 

nærværende VVM-redegørelse, for at vurdere de kumulative effekter.  

De eksisterende lossekraner på Avedøreværket er en grabkran til losning af biomasse og en 

kontikran (skovle på en kæde) til losning af kul. 

Idet den nuværende kulkran (kontikranen) er slidt og der forventes øget biomasseandel og 

reduceret kulandel, er det besluttet at indkøbe et nyt losseaggregat til losning af både kul og 

biomasse. Losseaggregatet af snegletype er indkøbt inden for rammerne af gældende 

miljøgodkendelse og ventes idriftsat i 2013. 
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4. Driftsscenarier og alternativer til projektet  

I dette kapitel beskrives de driftsscenarier, der indgår i vurderingen af miljøbelastningen fra 

Avedøreværket efter projektets helt eller delvise gennemførelse. I kapitlet indgår også en beskrivelse 

af 0-alternativet, som er det driftsscenarie, det forventes for Avedøreværket, hvis projektet ikke 

gennemføres. 

Dernæst følger en præsentation af de alternativer, som er taget med i en del af VVM-redegørelsen 

eller ikke belyses yderligere. Det drejer sig om placeringsmæssige alternativer, alternativer til 

tilsætning af flyveaske og drift uden fossile brændsler samt alternative energiforsyninger. 

Omgivelsernes modtagelighed for miljøpåvirkninger kan inddeles i effekter, der først kan 

observeres efter adskillige års påvirkning, og effekter, der optræder umiddelbart i forlængelse af 

miljøpåvirkningen. Langtidseffekter kan f.eks. skyldes påvirkning af naturen ved deposition af 

forurenende stoffer fra luft eller tilførsel af forurenende stoffer med spildevand til marine 

bundlevende dyr og planter. Korttidseffekter kan f.eks. være støj, som påvirker modtageren i det 

øjeblik, den udsendes. 

På baggrund af ovenstående er der derfor opstillet forskellige scenarier, der benyttes til at vurdere 

effekterne af projektets gennemførelse. 

4.1 Baggrund 

De fremtidige maksimale indfyrede effekter fremgår af Tabel 4.1. Det bemærkes, at brændværdien 

varierer af brændselstypen. Derudover afhænger kedlens virkningsgrad af brændselstypen, hvorved 

den indfyrede effekt også varierer med brændselstypen, hvis kedlen skal produceres den samme 

mængde energi i form af damp. Virkningsgraden af blok 1 har derudover ændret sig, siden den 

blokken blev tagte i drift. Der skal således indfyres 624 MW kul for at producere den samme 

mængde el og varme, som tidligere var muligt ved indfyring af 595 MW. Dette skyldes en generel 

ældning af anlægget samt installation af miljøanlæg (deNOX) og ændringer af højtryksturbinen. 

 

Tabel 4.1 Nominelt indfyret termisk effekt for kedler og brændselstyper for normal drift og overlastdrift 

Eksisterende situation Projektforslag 
 

Blok 1 Blok 2 
hovedkedel 

Blok2 
biokedel Blok 1 Blok 2 

hovedkedel 
Blok 2 

biokedel 

Brændsel 
Kul 
Olie 

Naturgas 
Olie 

Træpiller 
(maks. 

300.000 t/år) 

Halm 
Flis 

Træpiller 
Naturgas 

Kul 
Olie 

Biomasse1 

Naturgas 
Olie 

Biomasse1 

Biomasse2 

Naturgas 

Mulighed 
for 
tilsætning 

- Kulflyveaske3 - Kulflyveaske3 Kulflyveaske3 - 

Indfyret 
effekt 

Alle 
brændsler: 
595 MW 
(Overlast 
kul 670 

MW) 

805 MW 100 MW 

Kul, olie: 624 MW 
Biomasse 642 

MW 
(Overlast kul 670 

MW) 

Olie: 805 MW 
Gas 910 MW, 
Biomasse 960 

MW 

125 MW 

1) Defineret som biomasse, der er omfattet af IED, Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. 

november 2010 om industrielle emissioner. I beregningerne anvendes træpiller. 



 
 

  

  

 
 

 

 

2) Defineret som biomasse, der er omfattet af IED, Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. 

november 2010 om industrielle emissioner. I beregningerne anvendes halm. 
3) Kun ved indfyring med biomasse og olie. 

Den nominelt indfyrede termiske effekt svarer til kedlernes maksimale brændselslast. Det vil sige, 

at den indfyrede effekt er et udtryk for, hvor meget brændsel der maksimalt kan indfyres pr. 

tidsenhed. Den indfyrede effekt siger ikke noget om den årlige produktion af el og varme fra en 

kedel, da dette vil afhænge af den reelle belastning af kedlen samt antallet af driftstimer, hvor en 

kedel producerer til henholdsvis el- og varmenettet. 

Projektet indebærer ændringer af Avedøreværket, som sandsynligvis vil foregå trinvis, og det er 

derfor valgt at opstille 3 scenarier, der belyser den gradvise omlægning til mere biomasse og 

opnormering af værket, se Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Oversigt over scenarier 

Scenarie Beskrivelse 

0-scenariet Fremtidig drift af Avedøreværket uden gennemførelse af projektet, dvs. med fortsat 
stor andel af kulindfyring 

Scenarie 1 Biomasseanvendelsen på blok 2 forøges med overvejende varmeproduktion, men 
blok 1 omlægges endnu ikke. 

Scenarie 2 Ændringerne beskrevet under scenarie 1 er gennemført. Biomasseanvendelsen 
udvides derudover med omlægning af blok 1 til mulighed for biomasse. 

Scenarie 3 
Ændringerne beskrevet under scenarie 1 og 2 er gennemført. Biomasseanvendelsen 
øges yderligere, idet værkets muligheder for at afsætte produceret varme øges. 
Derudover understøtter rammevilkårene også elproduktion på biomasse. 

 

4.2 Driftsscenarier 

Produktionen på et kraftværk varierer fra år til år. Denne variation skyldes de konstant varierende 

markedsvilkår, som især skyldes påvirkningerne fra vind og vejr. I år med store nedbørsmængder i 

Norge og Sverige vil der være en stor andel af vandkraft i systemet og dermed mindre drift på de 

danske kraftværker. Disse år kaldes vådår. Modsat vil der være mere drift på de danske kraftværker 

i år, hvor der ikke falder tilstrækkelig nedbør i Norge og Sverige - disse år kaldes tørår. Med en 

stigende andel af elproduktion fra vind, vil dette også medføre variationer fra år til år. Derudover 

skal der med jævne mellemrum udføres vedligeholdelse og reparationer på de enkelte kraftværker, 

hvilket gør, at værkerne kan være ude af i drift i kortere eller længere tid. Dette medfører også 

udsving i produktionen fra år til år. 

I det følgende foreslås flere scenarier, som beskriver den trinvise omlægning af Avedøreværket fra 

anvendelse af overvejende fossile brændsler til overvejende biomasse. For hvert scenarie er vurderet 

et årligt brændselsforbrug fordelt på brændselstyper og anlæg ud fra skønnet gennemsnitlig 

driftstid for anlæggene. 

Driftstiderne er vurderet ud fra den forventede efterspørgsel efter fjernvarme i hovedstadsområdet 

samt efterspørgslen efter el i Nordpool-markedet. 

For at belyse projektets langsigtede påvirkninger af naturen omkring Avedøreværket er det 

interessant at opstille gennemsnitsscenarier for værkets drift. Gennemsnitsscenarierne dækker 
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således over både vådår og tørår og de produktionsudsving, der følger af dette. Ud over våd- og 

tørår afhænger produktionen på de danske kraftværker af produktionen fra vindmøller, 

produktionen fra udlandet og af brændselspriserne. De opstillede scenarier repræsenterer således 

den forventede gennemsnitlige, årlige produktion. Der vil forekomme år, hvor de faktisk anvendte 

brændselsmængder er højere end de mængder, der indgår i beregningerne, ligesom der vil 

forekomme år, hvor de anvendte brændselsmængder er lavere. 

Det fremtidige brændselsforbrug er vurderet ud fra DONG Energys strategimodel. Modellen 

beregner produktionen på de centrale danske kraftværker baseret på en vurdering af fremtidige 

markedsforhold. Der beregnes produktion på alle de centrale danske kraftværker, inkl. værker ejet 

af Vattenfall. Modellen tager højde for prognoser for produktion af el fra vindmøller, ligesom 

udenlandsk produktion, der importeres til Danmark indgår i modellen. 

Beregningerne er gennemført for en indfyret effekt, som svarer til den normale driftsform af de 

respektive kedler. Værdierne fremgår af gennemgangen af scenarierne i de følgende afsnit. 

Derudover kan de fleste kedler drives med en højere indfyret effekt i kortere perioder. De 

maksimale indfyrede effekter er angivet i Tabel 4.1, inkl. overlastdrift på blok 1. 

4.2.1 0-scenariet 

0-scenariet beskriver de miljømæssige forhold, hvis projektet ikke gennemføres. I givet fald vil 

Avedøreværket blive drevet videre under de eksisterende miljøgodkendelsers vilkår og med den 

nuværende brændselssammensætning. 

0-scenariet vil ligeledes betyde, at der ikke indfyres mere biomasse pr. år på Avedøreværket, hvilket 

betyder, at den CO2-reduktion, der er en konsekvens af projektet, udebliver. 

Det gennemsnitlige brændselsforbrug i 0-scenariet, der er beregnet ved hjælp af strategimodellen, 

er vist i Tabel 4.3 og antal driftstimer er beskrevet i bilag 3. Der er beregnet en forventet 

brændselssammensætning på baggrund af estimerede brændselspriser for 2015. Prisforskellen på 

naturgas og fuelolie, der afgør valget af supplement til indfyringen af biomasse på blok 2 i dag, 

estimeres til at være usikker efter 2015. 

Det betyder, at blok 2, ud over de 300.000 tons træpiller, vil køre med det brændsel (gas eller 

fuelolie), der til enhver tid er billigst. Indfyring af fuelolie vil medføre en større emission af CO2 og 

tungmetaller end indfyring af gas, og vil dermed give anledning til det mest miljøbelastende 0-

scenarie. I en VVM-redegørelse ses på forskellen i miljøpåvirkning mellem 0-scenariet og den 

fremtidige driftssituation. Det vil sige, at for brændselsomlægning af Avedøreværket vil den største 

forskel på 0-scenariet og fremtidig drift optræde ved et 0-scenarie, hvor der anvendes 300.000 tons 

træpiller samt gas i hovedkedlen på Avedøreværkets blok 2. 0-scenariet i denne VVM-redegørelse er 

derfor fastsat til det scenarie, hvor der indfyres træpiller samt gas, for at kunne belyse den værste 

merbelastning af Avedøreværkets omgivelser som følge af projektet. 

Blok 1 har i 0-scenariet indfyring af kul og ganske lidt fuelolie, svarende til situationen i dag. 

Tabel 4.3 Brændselsindfyring på Avedøreværket i 0-scenariet ved valg af naturgas som supplement til biomasse på 
blok 2s hovedkedel 

Brændsel 
Indfyret effekt v. normal drift 

Blok 1/Blok 2 hovedkedel/Blok 2 
biokedel/Gasturbiner 

0-scenariegas 
Mængde 

0-scenariegas 
Energi 

Kul 595 / - / - / - MJ/s 646.140 tons   15.636.600 GJ 
Naturgas - / 805 / - / 270 MJ/s 180.864.000 Nm3     7.162.200 GJ 
Fuelolie 595 / 805 / - / - MJ/s 2.489 tons       100.800 GJ 
Træpiller - / 660 / - / - MJ/s 300.000 tons     5.160.000 GJ 
Halm - / - / 100 / - MJ/s 148.966 tons     2.160.000 GJ 



 
 

  

  

 
 

 

 

Brændsel 
Indfyret effekt v. normal drift 

Blok 1/Blok 2 hovedkedel/Blok 2 
biokedel/Gasturbiner 

0-scenariegas 
Mængde 

0-scenariegas 
Energi 

Br. i alt   30.219.600 GJ 
Elproduktion      3.124.199 Mwh 
Varmeproduktion   10.400.157 GJ 
Kølevandstab      5.623.067 GJ 

Totalvirkningsgrad   71,6 % 

 

Det bemærkes, at brændselsforbruget afviger fra det historiske forbrug. Dette skyldes, at der er sket 

væsentlige ændringer af energipriser og af de øvrige anlæg, som i konkurrence med anlæggene på 

Avedøreværket dækker efterspørgslen i markedet. Således betyder lukningen af flere kulfyrede 

anlæg, at der i 0-scenariet forventes væsentlig øget efterspørgsel i elmarkedet efter produktion på 

den kulfyrede blok 1, som forventes at få høj driftstid.  

For blok 2 gælder, at træpillemængden på 300.000 tons/år reserveres til kraftvarmeproduktion i 

varmesæsonen. I forhold til el-markedet vil der være væsentlig lavere efterspørgsel efter produktion 

på blok 2 baseret på olie eller gas end historisk, da de fremtidige olie- og gaspriser forudses at blive 

højere end de historiske priser. 

I forhold til den historiske produktion forventes således væsentligt højere driftstid af blok 1 og 

væsentligt lavere driftstid af blok 2. 

Omfanget af kondensproduktion (med havvandskøling) forventes at resultere i et kølevandstab af 

størrelsesorden 5.600 TJ/år eller ca. 18,6 %. 

Sideløbende med brændselsomlægningen er der et projekt på Avedøreværket med indkøb af en ny 

lossekran til kul og biomasse, som ikke hænger sammen med brændselsomlægningen, og som 

derfor også vil blive gennemført i det tilfælde, at brændselsomlægningen ikke bliver gennemført. 

Projektet er beskrevet i afsnit 3.2.9 og vist i Figur 3.3. Dette sideløbende projekt er inkluderet i det 

anvendte 0-alternativ. 

4.2.2 Scenarie 1 

I scenarie 1 er strategimodellen anvendt til at lave en prognose for de danske værkers produktion 

efter delvis opnormering af hovedkedlen på blok 2 (etablering af 4. mølle) med mulighed for 

fuldlastdrift på biomasse samt øget indfyring af biomasse i biokedlen på blok 2 (125 MW), men 

konvertering af blok 1 er endnu ikke gennemført. Resultatet for Avedøreværket er vist i mængder i 

Tabel 4.4 og i energienheder i Tabel 4.5. En detaljeret vurdering fremgår af bilag 3. Tabellerne 

angiver ligeledes forskellen mellem scenarie 1 og 0-scenariet. 

Tabel 4.4 Den gennemsnitlige brændselsindfyring på Avedøreværket i scenarie 1 samt forskellen mellem scenarie 1 og 
0-scenariet 

Brændsel Indfyret effekt v. normal 
drift 

Blok 1/blok 2 
hovedkedel/blok 2 

biokedel/Gasturbiner 

Enhed 0-
scenarie 

Scenarie 
1 

Afvigelse i forhold 
til  

0-scenariet 

Kul 595 / - / - / - MJ/s Tons 646.140 605.455 -40.686 -6 % 

Naturgas - / 820 / - / 270 MJ/s 1000 
Nm3 180.864 59.173 -121.691 -67 % 

Fuelolie 595 / 805 / - / - MJ/s Tons 2.489 2.489 - 0 % 
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Brændsel Indfyret effekt v. normal 
drift 

Blok 1/blok 2 
hovedkedel/blok 2 

biokedel/Gasturbiner 

Enhed 0-
scenarie 

Scenarie 
1 

Afvigelse i forhold 
til  

0-scenariet 

Træpiller - / 880 / - / - MJ/s Tons 300.000 994.605 694.605 232 % 

Halm - / - / 125 / - MJ/s Tons 148.966 170.690 21.724 15 % 

 

Tabel 4.5: Indfyret og produceret energimængde i scenarie 1 samt forskellen mellem scenarie 1 og 0-scenariet 

Brændsel Enhed 0-scenarie Scenarie 1 Afvigelse i forhold til  
0-scenariet 

Kul GJ  15.636.600    14.652.000        -984.600  -6 % 

Naturgas GJ    7.162.200      2.343.240      -4.818.960  -67 % 

Fuelolie GJ       100.800        100.800                  -    0 % 

Træpiller GJ    5.160.000    17.107.200     11.947.200  232 % 

Halm GJ    2.160.000      2.475.000         315.000  15 % 

Br. i alt GJ 30.219.600 36.678.240      6.458.640  21 % 

Elproduktion MWh 3.124.199 3.824.699 700.500 22,4 % 

Varmeproduktion GJ 10.400.157 11.961.216 1.561.060 15,0 % 

Kølevandstab GJ 5.623.067 7.236.316 1.613.249 28,7 % 

Totalvirkningsgrad % 71,6 % 70,2 % -1,4  

 

Den samlede energimængde i det indfyrede brændsel er øget med 21 % i forhold til 0-scenariet. 

Idet træpilleforbruget ikke længere er begrænset til 300.000 tons/år, bliver blok 2 den foretrukne 

blok i varmemarkedet, og varmeproduktionen på blok 2 øges væsentligt. Også i de timer, hvor 

varmeproduktion fra blok 2 ikke er efterspurgt, forventes en vis biomassebaseret el-produktion, idet 

denne er mere attraktiv i elmarkedet end gasbaseret elproduktion. Naturgas vil primært blive brugt 

i gasturbinerne, som vil være i drift, når elpriserne er høje. Alt i alt forventes driftstiden af blok 2 at 

stige væsentligt. 

Selv om blok 2 overtager en del af varmeproduktionen fra den kulfyrede blok 1, så falder 

kulforbruget på blok 1 kun med ca. 6 %, fordi kulbaseret kondensproduktion fortsat forventes at 

være attraktiv i elmarkedet i den overvejende del af den tid, hvor blok 1 nu er frigjort fra 

varmeproduktion. 

Da der forventes øget kondensproduktion (med havvandskøling) stiger kølevandstabet fra ca.18,6 % 

til ca. 19,7 % eller til i alt ca. 7.240 TJ/år. 

Kun en mindre del af stigningen i det samlede brændselsforbrug skyldes, at biomasse har en lavere 

virkningsgrad end de fossile brændsler. 

4.2.3 Scenarie 2 

I scenarie 2 gennemføres konverteringen af blok 1 med opnormering ved biomassedrift, mens blok 

2 stort set fastholdes i samme gennemsnitsdrift som vurderet i scenarie 1. Det forudsættes, at 



 
 

  

  

 
 

 

 

rammevilkår overvejende understøtter biomasseanvendelse til kraftvarmedrift, og der vil derfor 

stadig være et forbrug af fossilt brændsel til kondensproduktion, herunder især kondensproduktion 

med kul på blok 1. En detaljeret vurdering fremgår af bilag 3. Resultatet for Avedøreværket er vist i 

mængder i Tabel 4.6 og i energienheder i Tabel 4.7. 

Tabel 4.6 Den gennemsnitlige brændselsindfyring på Avedøreværket i scenarie 2 samt forskellen mellem scenarie 2 og 
0-scenariet 

Brændsel Indfyret effekt v. normal drift 

Blok 1/blok 2 
hovedkedel/blok 2 

biokedel/Gasturbiner 

Enhed 0-
scenarie 

Scenarie 
2 

Afvigelse i forhold 
til 

0-scenariet 

Kul 595 / - / - / - MJ/s Tons 646.140 283.716 -362.425 -56 % 

Naturgas - / 820 / - / 270 MJ/s 1000 
Nm3 180.864 64.082 -116.782 -65 % 

Fuelolie 595 / 805 / - / - MJ/s Tons 2.489 2.491 2 0 % 

Træpiller 640 / 880 / - / - MJ/s Tons 300.000 1.459.256 1.159.256 386 % 

Halm - / - / 125 / - MJ/s Tons 148.966 170.690 21.724 15 % 

 

Tabel 4.7 Indfyret og produceret energimængde i scenarie 2 samt forskellen mellem scenarie 2 og 0-scenariet 

Brændsel Enhed 0-scenarie Scenarie 2 Afvigelse i forhold til  
0-scenariet 

Kul GJ 15.636.600 6.865.920 -8.770.680 -56 % 

Naturgas GJ 7.162.200 2.537.640 -4.624.560 -65 % 

Fuelolie GJ 100.800 100.872 72 0 % 

Træpiller GJ 5.160.000 25.099.200 19.939.200 386 % 

Halm GJ 2.160.000 2.475.000 315.000 15 % 

Br. i alt GJ 30.219.600 37.078.632 6.859.032 23 % 

Elproduktion MWh 3.124.199 3.850.319 726.120 23,2 % 

Varmeproduktion GJ 10.400.157 12.459.284 2.059.127 19,8 % 

Kølevandstab GJ 5.623.067 6.931.951 1.308.884 23,3 % 

Totalvirkningsgrad % 71,6 % 71,0 % -0,6  

 

Den samlede energimængde er øget med 23 % i forhold til 0-scenariet. I forhold til scenarie 1 er der 

tale om en stigning på 1,3 %. En del af stigningen skyldes den dårligere virkningsgrad af biomassen i 

forhold til den mængde fossile brændsler (primært kul på blok 1), der er udgået i scenarie 2. 

Da blok 1 nu har mulighed for biomassedrift, øges varmeproduktionen på blok 1 væsentligt (af 

størrelsesorden 15 %) - primært ved fortrængning af varmeproduktion på anlæg uden for 

Avedøreværket. Som en konsekvens af den omfattende kraftvarmeproduktion baseret på biomasse, 

bliver kulanvendelsen mere end halveret. 

Selvom en lille del af varmeproduktionen på blok 2 fortrænges, øges biomasseanvendelsen 

yderligere i hovedkedlen på blok 2 i forhold til scenarie 1, idet denne kedels kondensproduktion på 



38 ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 1 – VVM REDEGØRELSE 
 

 

biomasse øges en smule. På blok 2 er der fortsat også en del produktion på gasturbinerne ved høje 

el-priser. 

Da der forventes øget varmeproduktion på Avedøreværket, er kølevandstabet stort set af samme 

omfang som i scenarie 0, nemlig 18,7 % eller i alt 6.930 TJ/år. 

4.2.4 Scenarie 3 

I scenarie 3 er der foretaget ændringer af hovedkedlen på blok 2, så denne bliver i stand til at levere 

mere varme til varmeforsyningen. Det drejer sig om etablering af en fjernvarmeledning fra 

Avedøreværket til varmenettet i København. I forbindelse med ombygningen forbedres 

totalvirkningsgraden ved biomassedrift på blok 2 i forhold til scenarie 2. Derudover antages 

rammevilkår ændret, så biomasseanvendelse til kondensdrift bliver mere attraktivt end 

kulanvendelse, og der er derfor skønnet en øget biomasseanvendelse i forhold til scenarie 2, mens 

anvendelsen af fossilt brændsel er reduceret væsentligt. En detaljeret vurdering fremgår af bilag 3. 

Resultatet for Avedøreværket er vist i mængder i Tabel 4.8 og i energienheder i Tabel 4.9. Det 

bemærkes, at der alene er tale om grove skøn, da de ændrede rammevilkår ikke er søgt konkret 

defineret. 

Tabel 4.8 Den gennemsnitlige brændselsindfyring på Avedøreværket i scenarie 3 samt forskellen mellem scenarie 3 og 
0-scenariet 

Brændsel Indfyret effekt v. normal 
drift 

Blok 1/blok 2 
hovedkedel/blok 2 

biokedel/Gasturbiner 

Enhed 0-
scenarie 

Scenarie 
3 

Afvigelse i forhold til 
0-scenariet 

Kul 595 / - / - / - MJ/s Tons 646.140 44.331 -601.810 -93 % 

Naturgas - / 890 / - / 270 MJ/s 1000 
Nm3 180.864 38.436 -142.427 -79 % 

Fuelolie 595 / 805 / - / - MJ/s Tons 2.489 2.491 2 0 % 

Træpiller 640 / 930 / - / - MJ/s Tons 300.000 1.885.186 1.585.186 528 % 

Halm - / - / 125 / - MJ/s Tons 148.966 201.724 52.759 35 % 

 

Tabel 4.9 Indfyret og produceret energimængde i scenarie 3 samt forskellen mellem scenarie 3 og 0-scenariet 

Brændsel Enhed 0-scenarie Scenarie 3 Afvigelse i forhold til  
0-scenariet 

Kul GJ 15.636.600 1.072.800 -14.563.800 -93 % 

Naturgas GJ 7.162.200 1.522.080 -5.640.120 -79 % 

Fuelolie GJ 100.800 100.872 72 0 % 

Træpiller GJ 5.160.000 32.425.200 27.265.200 528 % 

Halm GJ 2.160.000 2.925.000 765.000 35 % 

Br. i alt GJ 30.219.600 38.045.952 7.826.352 26 % 

Elproduktion MWh 3.124.199 3.909.501 785.302 25,1 % 

Varmeproduktion GJ 10.400.157 13.827.063 3.426.906 33,0 % 



 
 

  

  

 
 

 

 

Brændsel Enhed 0-scenarie Scenarie 3 Afvigelse i forhold til  
0-scenariet 

Kølevandstab GJ 5.623.067 6.701.165 1.078.098 19,2 % 

Totalvirkningsgrad % 71,6 % 73,3 % 1,7  

 

Den samlede energimængde er øget med 26 % i forhold til 0-scenariet. I forhold til scenarie 2 er 

brændselsforbruget øget 2,6 % primært grundet en øget varmeproduktion og i mindre grad den 

dårligere virkningsgrad af biomasse sammenlignet med kul.  

Kølevandstabet forventes at blive reduceret til ca. 17,6 % eller i alt ca. 6.700 TJ/år. 

4.2.5 Opsummering 

De gennemsnitlige årlige brændselsforbrug i de fire scenarier vist i Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Gennemsnitligt årligt brændselsforbrug i 0-scenariet og de tre driftsscenarier 

Brændsel Anlæg 
0-scenarie 

Tons 
Scenarie 1 

Tons 
Scenarie 2 

Tons 
Scenarie 3 

Tons 

Blok 1 646.140 605.455 283.716 44.331 
Kul 

Blok 2 (hovedkedel) 0 0 0 0 

Blok 1 0 0 455.442 736.744 
Biomasse 

Blok 2 (hovedkedel) 300.000 994.605 1.003.814 1.148.442 

Blok 1 1.058 1.058 1.060 1.060 
Olie 

Blok 2 (hovedkedel) 1.431 1.431 1.431 1.431 

Blok 1 0 0 0 0 

Blok 2 (hovedkedel) 124.409.000 1.491.000 1.491.000 1.618.000 Naturgas1) 

Gasturbiner 56.455.000 57.682.000 62.591.000 36.818.000 

Halm Blok 2 (biokedel) 148.966 170.690 170.690 201.724 

1) Mængden er angivet i Nm3/år 

4.2.6 Tilsætning af kulflyveaske 

De årlige mængder af kulflyveaske, der tilsættes sammen med biomasse, er angivet i Tabel 4.11. 

Mængderne svarer til 5 % af den årligt indfyrede mængde af biomasse i blok 1 og 2,5 % (5 % i 0-

scenariet) af den årligt indfyrede mængde af biomasse i hovedkedlen på blok 2. Derudover tilsættes 

8,3 % kulflyveaske sammen med olie i begge kedler (der tilsættes ikke kulflyveaske sammen med 

olie på blok 1 i scenarie 0 og 1). 

Tabel 4.11 Årligt tilsatte mængder af kulflyveaske sammen med biomasse og olie relateret til det forventede årlige 
brændselsforbrug i de forskellige scenarier 

 
0-scenarie 

Tons 

Scenarie 1 

Tons 

Scenarie 2 

Tons 

Scenarie 3 

Tons 

Med biomasse     
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0-scenarie 

Tons 

Scenarie 1 

Tons 

Scenarie 2 

Tons 

Scenarie 3 

Tons 

Blok 1 0 0 22.772 36.837 

Blok 2 (hovedkedel) 15.000 24.865 25.095 28.711 

Med olie     

Blok 1 0 0 88 88 

Blok 2 (hovedkedel) 119 119 119 119 

I alt 15.119 24.984 48.074 65.755 

 

4.3 Alternativer 

I det følgende beskrives de alternativer, som det er valgt at belyse i denne VVM-redegørelse, eller 

som ikke er medtaget. Begrundelser for ikke at belyse alternativer yderligere fremgår ligeledes. 

4.3.1 Alternative placeringer af biomasseforbrænding 

Da et af formålene med projektet er, at levere "grøn varme" til København, skal den øgede 

varmeproduktion på biomasse placeres på et centralt kraftværk i Københavnsområdet. Ud over 

Avedøreværket ejer og driver DONG Energy H. C. Ørstedsværket og Svanemølleværket. Da disse 

anlæg udelukkende fungerer som spidslastanlæg og i dag ikke anvender faste brændsler samt ikke 

har kapacitet til at øge den ”grønne” varmeforsyning til København, er der ikke vurderet yderligere 

på disse anlæg. DONG Energy har derfor reelt ikke alternative muligheder for at øge den ”grønne 

varmeforsyning” til København. Alternative placeringer er derfor ikke yderligere belyst.  

4.3.2 Alternativer til tilsætning af kulflyveaske 

Der er i dag ikke egnede tekniske alternativer, der kan erstatte tilsætningen af kulflyveaske på 

Avedøreværket. Tilsætning af kulflyveaske ved biomassefyring sikrer, at kedlen ikke korroderer og 

tilslagger samt modvirker forøget deaktivering af de-NOX-katalysatorerne. I forhold til den 

gældende miljøgodkendelse til tilsætning af kulflyveaske i hovedkedlen på blok 2 (max 6,5 %), 

opererer projektet kun med en tilsætning af 5 % aske ved biomasseindfyring i blok 1 og 2,5 % aske 

ved biomasseindfyring i hovedkedlen på blok 2.  

Tilsætning af kulflyveaske sammen med biomassen medfører et øget indhold af tungmetaller i 

røggassen i forhold til indfyring af ren biomasse. Da tilsætning af kulflyveaske ikke kan undværes af 

ovennævnte tekniske årsager, er askens bidrag til emissionen af tungmetaller inkluderet i den 

samlede emission af tungmetaller fra værkets skorstene, som anvendes ved miljøvurderingerne. 

For at illustrere størrelsen af kulflyveaskens bidrag til emissionen af tungmetaller, er der foretaget 

en emissionsberegning, hvor der teoretisk er antaget tilsætning af et alternativt additiv uden 

indhold af tungmetaller. Disse scenarier er benævnt scenarie 1X-3X. Beregningerne anses for at 

være hypotetiske, da et alternativt additiv, også vil have et vist indhold af tungmetaller, uden at 

dette indhold pt. kan kvantificeres. 

4.3.3 Fremtidig drift uden fossile brændsler på Avedøreværket 

I denne VVM-redegørelse indgår scenarier, som repræsenterer en gradvis omstilling af 

produktionen på Avedøreværket til en større anvendelse af biomasse. Omstillingen til mere 



 
 

  

  

 
 

 

 

biomasseanvendelse er båret af DONG Energys strategi om, at en større andel af 

energiproduktionen stammer fra brug af fornybare ressourcer (som biomasse), samt efterspørgslen 

efter CO2-neutralt fjernvarme i hovedstadsområdet. Desuden vil markedsforhold som el- og 

varmebehov, brændselspriser samt energipolitik være afgørende for graden og hastigheden i 

omstillingen til en højere biomasseanvendelse. 

Scenarie 3 repræsenterer den største grad af omlægning til biomasseindfyring på Avedøreværket I 

dette scenarie indgår stadig en årlig gennemsnitlig anvendelse af kul i blok 1 på godt 44.000 tons. 

For at illustrere konsekvensen for emissionerne fra værket, hvis Avedøreværket helt undlader at 

anvende fossile brændsler i produktionen, er der regnet på et scenarie 3B, hvor de 44.000 tons kul 

er erstattet af en tilsvarende energimængde biomasse. 

4.3.4 Geotermi 

Geotermisk energi er energi udvundet fra jordens indre. Energien kan udnyttes ved at pumpe varmt 

vand op fra dybe vandførende lag i undergrunden og udnytte den til opvarmning og evt. generering 

af elektricitet. Ifølge Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) findes der 

geotermiske reserver i det østlige Sjælland, der kan dække 30-50 % af fjernvarmeproduktionen i 

hovedstadsområdet i flere tusind år. 

Energistyrelsen skriver bl.a. følgende på deres hjemmeside om geotermi (fra 2009): 

”Selv om udnyttelse af geotermisk energi til opvarmning er en velkendt teknologi, er den ikke fuldt 

konkurrencedygtig på almindelige markedsvilkår. Forskningsbehovet samler sig om at sikre 

injektionsboringer mod korrosion, bakteriel aktivitet og udfældninger for at begrænse 

driftsomkostningerne. Der kan være et potentiale for at kombinere geotermisk varmeproduktion 

med lagring af varme, som kunne stamme fra solvarme eller overskydende varmeproduktion fra 

affaldsforbrænding om sommeren. Med de temperaturforhold, der er i undergrunden i Danmark, 

vil der ikke være basis for produktion af elektricitet.”  

Hvis geotermi på et tidspunkt bliver en energikilde i større målestok, så produktion kan foregå på 

almindelige markedsvilkår med tilhørende eventuelle tilskudsregime, vil varmeproduktionen fra 

geotermi være prioriteret før varmeproduktion fra alle Avedøreværkets kedler på grund af de lavere 

driftsomkostninger. Geotermi vil således ikke være i konkurrence med varmeproduktionen fra 

Avedøreværket. 

Der er i regi af Hovedstadens Geotermi Selskab planer om at etablere et nyt geotermianlæg på 65 

MJ/s i København. Anlægget forventes tidligst at kunne være i drift omkring 2020, idet der vil gå 

skønsmæssigt 6-8 år, fra projektet er besluttet og godkendt, inden det kan tages i drift. Yderligere 

københavnske anlæg baseret på geotermi forventes først at kunne idriftsættes efter 2025. Geotermi 

vil således kun kunne dække en meget begrænset andel af fjernvarmebehovet i København i de 

kommende 10-20 år. 

Uanset en eventuel udbygning med geotermi vil der fortsat være behov for varmeproduktion fra 

Avedøreværket i minimum 20-30 år. Det er derfor valgt ikke at belyse geotermi som alternativ til 

øget varmeproduktion på Avedøreværket yderligere. 
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5. Risiko 

5.1 Oplag af træpiller 

5.1.1 Foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af brand i silo til 
træpiller  

Oplag og håndtering af træpiller kan potentielt medføre brand og/eller eksplosion, da træstøv, som 

andet brændbart støv og mel, er eksplosivt, når støvkoncentrationen er tilstrækkelig høj. På 

Avedøreværket opbevares der allerede i dag træpiller i siloer. Siloen, der forventes opført i 

forbindelse med det ansøgte projekt, vil være tilsvarende den eksisterende store lagersilo til 

træpiller. Erfaring fra opbevaring og håndtering af træpiller i den eksisterende silo vil blive anvendt 

ved etablering og drift af den nye silo. Den nye silo vil på tilsvarende måde som den eksisterende 

silo blive indrettet efter ATEX-direktiverne (direktiv 94/9/EC samt direktiv 1999/92/EC) og 

Bygningsreglementet 20086. 

Som en del af myndighedsbehandlingen af byggetilladelsen for det ansøgte projekt, vil beskrivelser 

og vurderinger af foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af konsekvenser af et uheld blive 

forelagt myndighederne, og i samarbejde med bl.a. beredskabsmyndigheden vil alle relevante 

forhold for at reducere sandsynligheden og konsekvenserne ved en brand eller eksplosion blive 

fastlagt nærmere. 

I et silooplag er der risiko for selvantændelse, og derfor indrettes siloen med henblik på at reducere 

denne risiko. Bland andet designes siloen efter princippet "first in, first out", hvilket medvirker til at 

sikre, at opholdstiden for træpillerne er så kort som mulig. Taget kondensisoleres, så der undgås 

fugt fra tagets underside, og der foretages løbende måling af temperatur og kulilte for at kunne 

fange evt. selvantændelsessituationer i opløbet.  

Den biologiske proces, der udvikler varme, er en langsomt udviklende proces, som leder til 

selvantændelse, og derfor vil der være tegn på en startende brand, inden den reelt opstår. Tegnene 

vil være forhøjede temperaturer. En brand i et træpillelager vil typisk opstå som en glødebrand, og 

glødebranden vil udvikle brandgasser. Brandgasserne kommer først når der er opstået en 

glødebrand. Et godt detekteringssystem giver mulighed for at reagere hurtigt ved en glødebrand. 

Til begrænsning af en evt. brand i siloen bliver der etableret et system til indblæsning af inerte 

gasser, kvælstof (N2) og kuldioxid (CO2), som ved indblæsning vil fortrænge ilten og derved kvæle 

ilden, hvorved branden bremses. Derudover undersøges mulighederne for at anvende et koncept 

med flydende kvælstof, der dysses ind over træpillerne, hvilket samtidigt nedkøler pillerne.  

Når målinger i siloen viser, at branden er bremset, kan en nødtømning af siloen påbegyndes. 

Nødtømningen foregår i to omgange. Først udføres det, der kan kaldes en kontrolleret tømning, og 

derefter en reel nødtømning. 

Til kontrolleret tømning vil det konventionelle system benyttes, og nødtømningsåbninger i siden på 

siloen holdes lukkede, da åbning af disse vil betyde øget ilttilførsel, hvorved ilden vil genopblusse. 

Detekteringssystemet er udformet, så det til en hvis grad kan detekteres, hvor i siloen branden er 

opstået. Derfor vil man forsøge at tømme de uberørte områder til dagsiloerne og derigennem 

reducere mængden i siloen. Under hele den kontrollerede tømning indblæses fortsat inert gas og 

siloen overvåges via det dertil indrettede detekteringssystem. 

Når flest muligt af de piller, der er uberørt af branden, er tømt ud, må den resterende mængde 

fjernes med entreprenørmaskiner, altså en nødtømning.  

                                                                    
6 Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, 
fremstilling og oplagring af mel samt visse brandfarlige virksomheder og oplag. 



 
 

  

  

 
 

 

 

Ved åbning af port til silo, i forbindelse med en nødtømning, må det forventes, at den ”sovende” 

brand vil genstarte, da pillerne stadig er varme. Når der er gravet det sidste stykke ind til det 

brændende materiale, skal dette materiale køres ud på en befæstet plads på værkets område, hvor 

det lokale beredskab kan slukke med vand eller skum. Hvis situationen opstår, benyttes 

Avedøreværkets eksisterende plads til formålet. 

5.1.2 Forebyggelse af risiko for eksplosion og brand i øvrige nye anlæg  

Støv, der produceres ved håndtering og formaling af træpiller, kan potentielt være eksplosivt. Som 

en del af det ansøgte projekt, vil der bl.a. ske ændringer på transportanlæg for biomasse, etablering 

af nye dagsiloer til træpiller, etablering af en ekstra mølle til formaling af træpiller på blok 2 samt 

ske en ombygning af de eksisterende kulmøller på blok 1, så de fremover også kan formale træpiller. 

Der etableres diverse foranstaltninger for at reducere risikoen for eksplosion og brand i disse nye 

anlæg. Det drejer sig bl.a. om anlæg til reduktion af støv ved transportanlæg og i omgivelserne, 

temperaturovervågning, ulmedetektorer, videoovervågning på strategiske steder, regelmæssig 

rengøring, valg af materiel i overensstemmelse med anvendelsesformål og zone og særlige 

fremgangsmåder for udførelse af drifts- og vedligeholdelsesarbejde med henblik på at reducere 

risikoen for brand og eksplosion i visse områder. Ud over disse forebyggende tiltag etableres der 

faste brandslukningsanlæg og løst håndslukningsmateriel samt sluknings- og eksplosionsbarrierer. 

5.2 Ammoniakanlæg til røggasrensning for kvælstofoxider 

Avedøreværket har oplag af flydende ammoniak (vandfri) som anvendes til at fjerne kvælstofoxider 

(NOX) fra røggassen i deNOX-anlæggene. 

Ammoniak leveres til Avedøreværket med tankbil i flydende form (maks. 25 tons ad gangen) til en 

ammoniaklagertank, der er placeret under halvtag lige øst for det fælles kølevandsindløb til 

blokkene. Den flydende ammoniak fordampes i en særlig ammoniakfordamperenhed i tilknytning 

til lageret. Efter fordampning ledes ammoniakken i rør til de to kedelbygninger, hvor den 

luftformige ammoniak indblæses i røggaskanalerne efter begge hovedkedler og herefter reagerer 

over en katalysator med røggassernes indhold af kvælstofoxider, og danner frit kvælstof og 

vanddamp. 

Oplaget af flydende ammoniak har en størrelse på 78 tons. Dette betyder, at Avedøreværket er 

omfattet af Risikobekendtgørelsen7 som en kolonne 2-virksomhed, da oplaget er større end 50 tons, 

men mindre end 200 tons. 

Myndighederne i forhold til bestemmelserne i Risikobekendtgørelsen, har henholdsvis den 12. 

januar 2009 (Arbejdstilsynet 2009a) og 28. januar 2009 (Miljøministeriet 2009c) truffet afgørelser 

om sikkerhedsdokumentationen for Avedøreværket (DONG Energy 2008c) og heri accepteret 

sikkerhedsniveauet på værket med fastsættelse af nogle supplerende vilkår om sikkerhedsmæssige 

forhold. 

Med den øgede NOX-afgift, der trådte i kraft i juli 2012, vil der fremadrettet uafhængigt af projektets 

gennemførelse være et øget ammoniakforbrug til røggasrensning og der vil være behov for at øge 

kapaciteten på ammoniakanlægget fra de nuværende 270 kg ammoniak pr. time til en kapacitet på 

460 kg ammoniak pr. time.  

                                                                    
7 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
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Der forventes omtrent en fordobling af forbruget af ammoniak i både 0-scenariet og i scenarie 1 i 

forhold til i dag. I forhold til et øget forbrug af ammoniak har Arbejdstilsynet den 3. juli 2009 

(Arbejdstilsynet 2009b) truffet afgørelse om, at en sådan udvidelse kan rummes inden for det 

eksisterende sikkerhedsdokument. 

I forhold til at kunne øge kapacitetet på anlægget, er det amminakfordamperen der sætter den øvre 

grænse. Ved at øge kapaciteten af ammoniakfordamperen til 460 kg pr. time vil kapaciteten af 

ammoniakanlægget ligeledes øges til 460 kg pr. time. 

For at opnå højest mulig fleksibilitet og et vedligeholdelsesvenligt ammoniakanlæg er det planlagt 

at indsætte to ammoniakfordampere, der hver har en kapacitet på 230 kg pr. time, til erstatning af 

den eksisterende fordamper. Anlægget til ammoniakfordampning ombygges fra et 1- strengs- til et 

2-strengssystem, med hver sin fordamper. Denne anlægsændring er i henhold til bestemmelserne i 

det godkendte sikkerhedsdokumentet blevet risikovurderet og det konkluderes, at der i det nye 

design for ammoniakfordamperanlægget opnås en betydelig lavere risiko (sandsynlighed 

sammenholdt med konsekvens) ved udslip sammenlignet med Avedøreværkets eksisterende anlæg. 

 

"Miljøstyrelsen har i notat af 4. oktober 2012 tilkendegivet, at styrelsen ikke har indvendinger imod, 

at det eksisterende fordamperanlæg udskiftes med et nyt anlæg som det beskrevne, og at der ikke vil 

blive stillet supplerende krav om risikoforebyggende foranstaltninger m.m. Miljøstyrelsen anser 

ikke udskiftningen af fordamperanlægget for at være en væsentlig ændring af risikoen for større 

uheld i omgivelserne (det eksterne miljø).  

 

Arbejdstilsynet har den 28. september 2012 meddelt accept af tillæg til sikkerhedsdokumentet og af 

sikkerhedsniveauet i forbindelse med opnormering af fordamperkapaciteten på det eksisterende 

tankanlæg for ammoniak, jf. afsnit 3.4.13.1. Arbejdstilsynet har i afgørelsen fastsat nogle vilkår, som 

skal være efterkommet ved idriftsætning af det nye ammoniakfordamperanlæg. I afgørelsen 

pointeres, at Arbejdstilsynet alene har forholdt sig til risikoen for større uheld inden for hegnet for 

den ansatte og for 3. person fra oplag og håndtering af ammoniak. 

 

Beredskabet har ikke haft bemærkninger til udskiftningen af den eksisterende fordamper med to 

nye fordampere." 

 



 
 

  

  

 
 

 

 

Ressourceforbrug og affald 

5.3 Eksisterende tekniske forhold 

I dette afsnit beskrives projektets betydning for ressourceforbrug, generering af mineralprodukter 

(også betegnet restprodukter), det interne energiforbrug og affaldsmængderne fra Avedøreværket. 

Ressourceforbrug og internt energiforbrug er oplyst af DONG Energy (DONG Energy 2012b), mens 

oplysninger om affald og restprodukter fremgår af de grønne regnskaber for Avedøreværket (DONG 

Energy Power 2011a, DONG Energy 2009a). Vurderingen af ændringer som følge af projektet tager 

udgangspunkt i den forventede driftsform af anlæggene for de enkelte scenarier (0-scenariet og tre 

driftsscenarier). 

5.4 Anlægsaktiviteter 

5.4.1 Råstoffer 

Projektet indebærer dels nogle konstruktionsmæssige ændringer og udbygninger af Avedøreværket, 

dels ændringer i nogle af de eksisterende tekniske installationer på værket, afhængigt af hvilket af 

de tre driftsscenarier, der er tale om. Der er redegjort nærmere for udbygningerne/ændringerne i 

afsnittet om projektbeskrivelse 

De væsentligste råstoffer, der skal benyttes til disse formål, er konstruktionsmaterialerne beton og 

stål, herunder armeringsstål. Det skønnede forbrug af beton og stål til anlægsarbejder i forbindelse 

med biokonverteringen er angivet i Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Estimeret forbrug af beton og stål til anlægsarbejder 

Anlæg Beton Stål 

Bioturbine 200 m3 200 t 

Kedelændringer, opnormering, 
blok 2 

100 m3 400 t 

Træpillesilo 2 4.500 m3 1.200 t (armeringsstål) 
300 t (silotag) 

AVV2, fjerde mølle 500 m3 200 t 

AVV1, træpiller 200 m3 200 t 

Lossefaciliteter, fase 1 & 2 500 m3 500 t 

Vådaskelager 500 m3 0 t 

Samlet 6.500 m3 3.000 t 

Losseaggregat - 200 t 
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Det største forbrug af beton og stål vil være knyttet til opførelsen af træpillesilo 2, hvor der 

forventes at medgå 4.500 m3 beton og ca. 1.500 tons stål, heraf 1.200 tons armeringsstål. Desuden 

vil der medgå beton og stål til etablering af en 4. mølle og tilhørende silo på blok 2, bloksiloer på 

blok 1, separat turbine til biokedlen samt nye lossefaciliteter og vådaskelager. 

5.4.2 Affald 

Gennemførelsen af projektets anlægsfase medfører en vis produktion af affald, der dels vil bestå af 

overskydende mængder af råmaterialer, dels af forskellige former for emballage. Det vurderes, at 

affaldsmængden vil være beskeden og uden miljømæssig betydning. 

5.5 Drift 

5.5.1 Brændselsforbrug 

Der er redegjort for brændselsforbruget i 0-scenariet og de tre driftsscenarier i afsnit 4.2, og Tabel 

4.10 angiver forbruget fordelt på brændselstyper. 

Herunder gennemgås ændringerne i de indfyrede mængder af de enkelte brændselstyper. De mulige 

miljømæssige påvirkninger ved ændringen i mængderne af brændsler belyses i de efterfølgende 

hovedafsnit i dette kapitel. 

Kul 

Kulforbruget er størst i 0-scenariet, men kun ca. 6 procent lavere i driftsscenarie 1. I driftsscenarie 2 

er kulforbruget mere end halveret i forhold til i 0-scenariet, mens der i driftsscenarie 3 kun 

forbruges ca. 7 procent af kulmængden i 0-scenariet. 

Biomasse 

Biomasse refererer til definitionen af biomasse i IE-Direktivet 8. I dag anvendes træpiller i 

hovedkedlen på blok 2 og halm i biokedlen. I fremtiden kan den anvendte type af biomasse variere, 

især kan halm suppleres med træpiller el. lign. i biokedlen. 

Træpiller 

Det årlige forbrug af træpiller i driftsscenarie 1 forventes at blive mere end tredoblet i forhold til 0-

scenariet (995.000 tons kontra 300.000 tons). I driftsscenarie 2 øges mængden med yderligere 50 

procent til samlet 1,46 millioner tons for de to blokke og i driftsscenarie 3 til samlet 1,89 millioner 

tons, altså mere end en seksdobling i forhold til 0-scenariet. 

Halm 

Forbruget af halm er ca.150.000 tons/år i 0-scenariet og ca. 170.000 tons/år i driftsscenarie 1 og 2, 

mens det i driftsscenarie 3 er lige over 200.000 tons/år. 

Olie 

Forbruget af olie forventes at være begrænset (ca. 2 - 3.000 tons/år i alle scenarier).  

Da der er stor usikkerhed omkring de fremtidige gas- og oliepriser, kan der i 0-scenariet anvendes 

op til 125.000 tons fuelolie om året, hvis olieprisen er lavere end gasprisen. I driftsscenarierne vil 

dette ikke forekomme, fordi el- og varmeproduktionen er baseret på biomasse (og kul på blok 1, 

især i scenarie 1 og 2). 

 

 

                                                                    
8 Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om 
industrielle emissioner. 



 
 

  

  

 
 

 

 

Naturgas 

Efter brændselsomlægningen forventes anvendelsen af naturgas i hovedkedlen på blok 2 at blive 

reduceret fra ca. 124 millioner Nm3/år i 0-scenariets til ca. 1,5 millioner Nm3/år i alle tre 

driftsscenarier. 

Naturgas vil fremover næsten udelukkende blive anvendt i gasturbinerne.  

I 0-scenariet forventes et forbrug af naturgas på ca. 56,5 mio. Nm3/år i gasturbinerne. I 

driftsscenarie 1 og 2 forventes et let forøget forbrug (max. 6 procent, dvs. op til ca. 62,5 mio. 

Nm3/år), mens der i driftsscenarie 3 forventes et noget mindre forbrug, ca. 36,8 mio. Nm3/år 

svarende til et fald på ca. 35 % i forhold til 0-scenariet. 

På grund af usikkerheden om de fremtidige gas- og oliepriser, kan gasforbruget i 0-scenariet falde 

til ca. 56,5 mio. Nm3/år, hvilket svarer til forbruget i gasturbinerne. 

5.5.2 Tilsætning af kulflyveaske 

Som nævnt i afsnit 2.2.1 tilsættes i dag kulflyveaske ved indfyring af træpiller og fuelolie i 

hovedkedlen på blok 2. Det forventede forbrug af kulflyveaske fremgår af Tabel 4.11. Fremover 

forventes også tilsætning af våd kulflyvease sammen med biomasse på blok 1, og på længere sigt 

muligvis også på blok 2. Flyveasken har samme egenskaber i forbindelse med tilsætning, om den er 

tør eller våd. 

5.5.3 Forbrug af kemikalier og hjælpestoffer 

 



48 ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 1 – VVM REDEGØRELSE 
 

 

Tabel 5.2 viser det forventede årlige forbrug af de vigtigste kemikalier og hjælpestoffer ved 0-

scenariet og de tre driftsscenarier. Det skal bemærkes, at der kan være store variationer i det årlige 

forbrug af nogle af hjælpestofferne. Dette skyldes variationer i brændselsforbruget og -

sammensætningen. 

0-scenarie Kemikalier og 
hjælpestoffer 

Enhed 

Historisk Strategimodel 

Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

Saltsyre (100 %) Tons 88 uændret uændret uændret* uændret* 

Natriumhydroxid (100 %) Tons 151 uændret uændret uændret* uændret* 

Ammoniak (100 %) Tons 930 2.115 2.237 1.773 1.519 

Dieselolie m3 151 uændret uændret uændret uændret 

Smøreolie m3 16 uændret uændret uændret uændret 

Smørefedt Tons 1 uændret uændret uændret uændret 

Styrevæske m3 2 uændret uændret uændret uændret 

Hydraulikolie m3 9 uændret uændret uændret uændret 

Kalk Tons 15.673 18.496 17.922 8.331 2.907 

Adipin- og ravsyre Tons 44 uændret uændret uændret uændret 

Natriumsulfid (100 %) Tons 1 uændret uændret uændret uændret 

Natriumbisulfit (100 %) Tons 8 uændret uændret uændret uændret 

Jernchlorid sulfat (100 %) Tons 3 uændret uændret uændret uændret 

Natriumhypochlorit Tons 3 uændret uændret uændret uændret 

Brintoverilte Tons 1 uændret uændret uændret uændret 

Stensalt Tons 25 uændret uændret uændret uændret 

Citronsyre (100 %) Tons 1 uændret uændret uændret uændret 

Polymer Tons 0,4 uændret uændret uændret* uændret* 

Acetylen Nm3 105 uændret uændret uændret uændret 

Argon Nm3 850 uændret uændret uændret uændret 

Helium Nm3 183 uændret uændret uændret uændret 

Hydrogen Nm3 10.043 uændret uændret uændret uændret 

Nitrogen Nm3 3.575 uændret uændret uændret uændret 

Propangas Nm3 189 uændret uændret uændret uændret 



 
 

  

  

 
 

 

 

Tabel 5.2 Det forventede årlige forbrug af kemikalier og hjælpestoffer for 0-scenariet og de tre driftsscenarier. For de 
fleste kemikalier og hjælpestoffer er forskellene mellem scenarierne så små, at de ligger inden for afrundingen. 

*  = Uændret eller mindre stigning. 

Generelt vil brændselsomlægningen kun medføre marginale ændringer af forbruget af kemikalier og 

hjælpestoffer. Dog vil der for ammoniak og kalk ske en mere betydelig ændring, og disse er derfor 

gennemgået nedenfor. 

Ammoniak 

Ammoniak (NH3) anvendes til at fjerne kvælstofoxider (NOX) fra røggassen i deNOx-anlæggene. 

Ved at dosere ammoniak i røggassen kan man ved en katalytisk proces omdanne ammoniak og NOX 

til frit kvælstof (N2) og vand. Derudover anvendes ammoniak til konditionering af spædevand til 

kedelvandssystemet.  

Med den øgede NOX-afgift, der trådte i kraft i juli 2012, kan det betale sig at rense røggassen mere 

effektivt for NOX. Ammoniakforbruget vil derfor stige i forhold til i dag uafhængig af projektets 

gennemførelse. Der forventes omtrent en fordobling af forbruget af ammoniak i både 0-scenariet og 

i scenarie 1 i forhold til i dag. I takt med, at biomasseindfyringen øges i scenarie 2 og 3, vil 

ammoniakforbruget igen falde i forhold til forbruget i scenarie 0 og 1. Det skyldes, at det største 

forbrug af ammoniak knytter sig til indfyringen af kul, hvorfor ammoniakforbruget falder med 

dalende kulforbrug. 

0-scenarie Kemikalier og 
hjælpestoffer 

Enhed 

Historisk Strategimodel 

Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

Saltsyre (100 %) Tons 88 uændret uændret uændret* uændret* 

Natriumhydroxid (100 %) Tons 151 uændret uændret uændret* uændret* 

Ammoniak (100 %) Tons 930 2.115 2.237 1.773 1.519 

Dieselolie m3 151 uændret uændret uændret uændret 

Smøreolie m3 16 uændret uændret uændret uændret 

Smørefedt Tons 1 uændret uændret uændret uændret 

Styrevæske m3 2 uændret uændret uændret uændret 

Hydraulikolie m3 9 uændret uændret uændret uændret 

Kalk Tons 15.673 18.496 17.922 8.331 2.907 

Adipin- og ravsyre Tons 44 uændret uændret uændret uændret 

Natriumsulfid (100 %) Tons 1 uændret uændret uændret uændret 

Natriumbisulfit (100 %) Tons 8 uændret uændret uændret uændret 

Jernchlorid sulfat (100 %) Tons 3 uændret uændret uændret uændret 

Natriumhypochlorit Tons 3 uændret uændret uændret uændret 

Brintoverilte Tons 1 uændret uændret uændret uændret 

Stensalt Tons 25 uændret uændret uændret uændret 

Citronsyre (100 %) Tons 1 uændret uændret uændret uændret 

Polymer Tons 0,4 uændret uændret uændret* uændret* 

Acetylen Nm3 105 uændret uændret uændret uændret 

Argon Nm3 850 uændret uændret uændret uændret 

Helium Nm3 183 uændret uændret uændret uændret 

Hydrogen Nm3 10.043 uændret uændret uændret uændret 

Nitrogen Nm3 3.575 uændret uændret uændret uændret 

Propangas Nm3 189 uændret uændret uændret uændret 
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Ammoniakken transporteres til værket i tankvogne og påfyldes en lagertank med en kapacitet på 78 

tons.  

Det øgede ammoniakforbrug vil ikke medføre et større oplag af ammoniak på Avedøreværket end i 

dag. Enkelte komponenter i det eksisterende ammoniakanlæg skal dog udskiftes for at kunne følge 

med det øgede forbrug, bl.a. skal der indsættes to nye ammoniakfordampere til erstatning af den 

eksisterende. 

Kalk 

Kalk anvendes i afsvovlingsprocessen. Ved at tilsætte kalk til røggassen mindskes udledningen af 

svovldioxid (SO2), og samtidig dannes der gips. I driftsscenarie 1 vil kalkforbruget være nogenlunde 

uændret sammenlignet med det forventede forbrug i 0-scenariet, idet kulforbruget kun reduceres 

en smule i scenarie 1, mens forbruget af biomasse øges betragteligt. 

Træpiller indeholder mindre svovl end kul, hvorfor forbruget af kalk er væsentligt lavere i 

driftsscenarie 2 og især driftsscenarie 3, hvor kulforbruget er meget lavt sammenlignet med 0-

scenariet. 

5.5.4 Mineralprodukter 

Alle faste brændsler vil give anledning til askedannelse ved forbrænding. Asken vil naturligt dele sig 

mellem flyveaske og bundaske i kedlen. Mængden af flyveaske og bundaske samt fordelingen 

mellem de to asketyper afhænger af brændselstypen og hvor store brændselspartikler, der indfyres i 

kedlen, samt af mængden af tilsat flyveaske. 

Gips produceres i afsvovlingsanlægget ved tilsætning af kalk til røggassen for at begrænse 

udledningen af SO2, jf. afsnit 5.5.3.  

Flyveaske, bundaske og gips betegnes ofte for mineralprodukter, da de ofte kan erstatte nogle ikke-

fornybare råstoffer i gips- og beton/cement-industrien. 

Genanvendeligheden af mineralprodukterne (også kaldet restprodukter) har stor miljømæssig 

betydning, men er også af virksomhedsøkonomisk betydning.  

Produktionen af flyveaske, bundaske og gips vil ændre sig som følge af brændselsomlægningen.  

Tabel 5.3 giver en oversigt over den forventede fremtidige produktion af restprodukter, og i det 

følgende redegøres for de ændringer, som brændselsomlægningen forventes at medføre. 

Tabel 5.3 Oversigt over den årlige produktion af mineralprodukter ved de forskellige driftsscenarier. 

Type af mineralprodukt   0-scenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

Flyveaske fra kulfyring Tons 48.102 45.073 21.121 3.300 

Flyveaske fra oliefyring Tons 97 97 168 168 

Flyveaske fra biomasse + tilsat 
kulflyveaske 

Tons 12.058 23.569 42.093 56.827 

Flyveaske fra halm Tons 876 1.004 1.004 1.187 

Bundaske fra kulfyring Tons 12.040 11.282 5.287 826 

Bundaske fra oliefyring Tons 24 24 42 42 

Bundaske fra biomasse Tons 3.931 12.723 22.712 30.660 

Bundaske fra halm Tons 7.886 9.037 9.037 10.680 

Gips Tons 27.744 26.883 12.496 4.361 

 

 



 
 

  

  

 
 

 

 

Mineralprodukter fra biomasseforbrænding 

Flyveaske fra indfyring af biomasse, inklusiv kulflyveaske, afsættes i dag til cementproduktion. 

Bundasken afsættes bl.a. til produktion af isoleringsmateriale. Når tilsætningen af kulflyveaske 

sammen med biomasse i fremtiden sænkes, vil sammensætningen af mineralprodukterne ændres. 

Det vil derfor skulle undersøges, om mineralprodukterne produceret i de 3 driftsscenarier også 

fremover vil kunne afsættes til de samme formål som i dag. 

Hvor det ikke er muligt at anvende bioasken i cement- eller betonproduktion, kan asken anvendes i 

anlægsprojekter efter Miljøbeskyttelseslovens9 § 19 pga. de anlægstekniske egenskaber. Alternativt 

skal asken deponeres. 

Mineralprodukter fra kulforbrænding 

Når der fremtidigt fyres med kul på Blok 1, vil mineralprodukterne kunne afsættes til industriel 

genanvendelse på samme måde, som det sker i dag. 

Det forventes, at flyveasken fra 100 % kulfyring fortsat kan afsættes til betonproduktion. Bundasken 

forventes fortsat at kunne afsættes til blokstensproduktion i England. Gipsen forventes fortsat at 

kunne afsættes til gipspladeproduktion. 

Mineralprodukter fra biokedlen 

Der vil ikke ske nogen ændring af brændslet til biokedlen ved projektet. Derfor vil kvaliteten af 

mineralprodukterne fra biokedlen være uændret. Kun mængden ændres som følge af den øgede 

indfyring. I dag anvendes bundaske til jordforbedring, og flyveasken anvendes som opfyld hos 

NOAH i Norge.  

5.5.5 Affald 

 

Slam 

Der forventes ingen væsentlige ændringer i slammængderne og genanvendelsesmulighederne 

vurderet alene ud fra det ansøgte projekt. Dog er der det seneste år sket en optimering af 

hydrocyklonerne tilknyttet spildevandsudtaget fra afsvovlingsanlæggene. Denne driftsoptimering af 

det eksisterende anlæg forventes at reducere den producerede mængde af filtergips fra det interne 

spildevandsanlæg. 

Produktionen af slam fra neutralisationsbassiner er yderst begrænset. Sidste oprensning var i 2005, 

hvor karrene blev renset pga. lækage fra en ionbytter. Det oprensede materiale på ca. 3 m3 blev kørt 

til sedimentationsbassinerne. 

Produktionen af slam fra sedimentationsbassiner er oplyst af Avedøreværket til 1.300 tons pr. år i 

dag. Slammet sendes til godkendt affaldsmodtager. 
Produktion af filtergips (filtergips fra internt rensningsanlæg) er oplyst af Avedøreværket til i 

størrelsesordenen 1 tons tørstof pr døgn. Filtergips genindfyres ved, at den lægges (pumpes) på 

transportbånd, når der føres kul op til forbrugssiloer. 

Katalysatoraffald 

Et katalysatorlag vejer knap 8 tons og består af katalysatormasse og jern (halvt af hver på 

vægtbasis).  

Katalysatormassen er farligt affald, der sendes til genanvendelse. Genanvendelsesmulighederne 

ændres ikke ud fra det ansøgte projekt. Jernet genanvendes som metalskrot. 

Der udskiftes 1 katalysatorlag pr. år pr. blok som konsekvens af den nye NOX-afgift (der er 3 lag pr. 

blok). Dette gælder alle scenarier, inkl. 0-scenariet. I dag skiftes 1 katalysator-lag på blok 1 hvert 

andet år, og 1 katalysatorlag på blok 2 ca. hver 3. år. 

                                                                    
9 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) med 
senere ændringer. 
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Der er således en ændring i produktionen af katalysatoraffald fra 6-7 tons/år til 16 tons/år, men 

ændringen er en konsekvens af den nye NOx-afgift, der trådte i kraft 1. juli 2012, og er således ikke 

en konsekvens af gennemførelsen af dette projekt. 

Affald i øvrigt 

Ifølge det nyeste offentliggjorte grønne regnskab for Avedøreværket (2010) (DONG Energy Power 

2011a) blev der i 2010 produceret ca. 700 tons ikke-farligt affald og ca. 300 tons farligt affald på 

værket. Mere end 93 % af det ikke-farlige affald blev nyttiggjort (genanvendt), mens resten blev 

bortskaffet. Af det farlige affald kunne 99,5 % nyttiggøres og kun 0,5 % måtte bortskaffes. 

Bortskaffelse af såvel ikke-farligt som farligt affald sker primært ved forbrænding. 

En mere detaljeret oversigt over de typer og mængder af affald, der er produceret på Avedøreværket 

i perioden 2004-2008 gives i det grønne regnskab for 2008 (DONG Energy 2009a). Oplysningerne 

heri angives af DONG Energy fortsat at være aktuelle (DONG Energy 2012b). Alt affald bliver 

behandlet i henhold til Hvidovre Kommunes affaldsregulativ, og det kategoriseres efter, hvorvidt 

det sendes til genanvendelse, forbrænding eller deponering. Genanvendeligt affald omfatter blandt 

andet glas, jern og metal, pap og papir samt akkumulatorer.  

Det forventes ikke, at projektet vil give anledning til betydende ændringer i affaldsmængder eller -

typer. På baggrund af Avedøreværkets fokus på affaldshåndtering og genanvendelse vurderes det , 

at der ikke vil være betydende miljøpåvirkninger forbundet med en eventuel mindre stigning i 

mængderne af de enkelte affaldstyper. 

5.5.6 Internt energiforbrug 

De væsentligste kilder til energiforbrug på Avedøreværket er hjælpeudstyr i forbindelse med el- og 

varmeproduktion og til drift af miljøanlæggene. Elforbruget er bestemt af det antal driftstimer 

blokken kører og de tekniske hjælpeanlæg, der er i drift ved indfyring af de enkelte brændselstyper. 

Tabel 5.4 viser elforbruget på Avedøreværket for 0-scenariet og de tre driftsscenarier.  

Tabel 5.4 Årligt egetforbrug af elektricitet på Avedøreværket for 0-scenariet og de tre driftsscenarier. 

Kategori Enhed 0-scenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

Blok 1 MWh 87.810 82.290 82.470 77.160 

Blok 2, hovedkedel MWh 81.086 148.352 149.717 186.952 

Blok 2, halmkedel MWh 27.600 31.625 31.625 37.375 

Gasturbiner MWh 230 235 255 150 

 

Det fremgår af tabellen, at de tre driftsscenarier medfører et lidt lavere egetforbrug af elektricitet på 

blok 1 end i 0-scenariet, men et betydeligt forøget elforbrug til hovedkedlen på blok 2, især i 

scenarie 3, samt et let forøget forbrug til halmkedlen. Det øgede forbrug til hovedkedlen på blok 2 

skyldes en øget anvendelse af miljøanlæggene ved indfyring af biomasse sammenlignet med gas. 

Sammenlagt vil egetforbruget af elektricitet blive øget med mellem 33 % og mere end 50 % som 

følge af projektet. 

 

 

 



 
 

  

  

 
 

 

 

5.6 Afværgeforanstaltninger 

Det vurderes, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger som følge af ændringer i 

ressourceforbrug, generering af mineralprodukter og affald samt internt energiforbrug på baggrund 

af brændselsomlægningen. 

5.7 Overvågning 

Det vurderes, at der ikke er behov for overvågning som følge af ændringer i ressourceforbrug, 

generering af mineralprodukter og affald samt internt energiforbrug på baggrund af 

brændselsomlægningen. 

5.8 Manglende viden 

Der vurderes ikke at være betydende mangler i videngrundlaget om ressource- og energiforbrug 

samt produktion af affald og restprodukter fra Avedøreværket. 
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6. Trafikale forhold 

6.1 Metode 

Data om skibstrafik og vejtrafik på årlig basis er indsamlet hos henholdsvis Søfartsstyrelsen, 

Vejdirektoratet og Hvidovre Kommune. Trafikken til og fra Avedøreværket er beregnet i de 

forskellige scenarier, ud fra de oplysninger, som DONG Energy har opgivet om brændselsmængder, 

transportform og transporterede mængder med lastbil/skib.  

6.2 Eksisterende trafik 

6.2.1 Vejtrafik 

Avedøreværket ligger på Avedøre Holme sydligt i Hvidovre Kommune. Der er gode adgangsforhold 

via Amagermotorvejen (E20), hvor både frakørsel 21 og 22 kan bruges. Adgangen til selve området 

sker ad Gl. Køge Landevej eller Avedøre Havnevej.  

I år 2010 kørte der 81.100 køretøjer i årsdøgntrafik (ÅDT) på Amagermotorvejen. Ud af dem var 

7.600 køretøjer over 5,8 m, hvilket giver en andel af lastbiler på 9,4 % (Vejdirektoratet 2012). 

Årsdøgntrafikken fremgår af Figur 6.1. 

 

Figur 6.1 Trafik (ÅDT) på vejnettet i området ved Avedøreværket (jf. Vejdirektoratet 2012). I parentes er angivet 
årstallet for trafiktælling. 

 

Vejdirektoratet har i 2002 udgivet en rapport om vejbetjening til Avedøre Holme (Vejdirektoratet 

2002), da der pga. trafikstigninger i området var konstateret kapacitetsproblemer i enkelte af 

krydsene ved motorvejen. I forhold til 2002 er trafikken steget på nogle af ramperne ved frakørsel 



 
 

  

  

 
 

 

 

21 og 22 og faldet for andre. Ved begge frakørsler er det især trafikmængderne i østlig retning, der 

er steget, mens de i vestlig retning er på samme niveau som 2002 eller faldet.  

Nogle af forslagene til kapacitetsforbedringer er gennemført, f.eks. en ny signalregulering ved 

frakørsel 22 og Gl. Køge Landevej.  

Trafiktallene på selve Avedøre Holme er fra Hvidovre Kommunes støjkortlægning i 2007 (Hvidovre 

Kommune 2007b). 

6.2.2 Skibstrafik 

Adgangen til Avedøreværket med skib sker via den havn, som ligger i forbindelse med værket og 

ejes af DONG Energy. I henhold til lovgivning anvendes havnen alene af DONG Energy. Havnen 

anvendes til losning af kul, olie og biomasse, samt udskibning af bundaske (Miljøministeriet 

2009a). 

Avedøre Holme ligger i den nordlige del af Køge Bugt. Vest for Avedøre Holme ligger Køge Bugt 

Strandpark, som er en kunstigt anlagt syv kilometer lang strand. Der ligger fire lystbådehavne i 

forbindelse med strandparken, henholdsvis Brøndby Havn, Vallensbæk Havn, Ishøj Havn og 

Hundige Havn (DAC 2012). Nordøst for Avedøreværket ligger NCC’s erhvervshavn og Hvidovre 

Lystbådehavn. 

Skibstrafikken i nærområdet ved Avedøre Holme omfatter - ud over erhvervstrafik til 

Avedøreværket og NCC’s havn - hovedsageligt lystbåde og mindre fiskerbåde til lystbådehavnene i 

området. Der er ikke andre større industrihavne i nærområdet. Mængden af skibstrafik i området - 

både Køge Bugt og Øresund - fremgår af Figur 6.2.  

 

Figur 6.2 Antallet af skibe per år (vurderet på baggrund af data indsamlet i juli og august 2009). Tætheden er angivet 
som antal skibe per år per celle - cellebredde 100m (Søfartsstyrelsen 2009) 
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Antallet af skibe med AIS, som har krydset den nordlige og den sydlige passagerlinje i Øresund i 

begge retninger, fremgår af Tabel 6.1. Placeringen af passagerlinjerne kan ses i Figur 6.3 

(Søfartsstyrelsen 2012a).  

AIS er et identificeringssystem, som gør det muligt at udveksle oplysninger skibene imellem. Der er 

krav om, at skibe over 300 bruttotons skal have AIS om bord. Fiskeskibe over 15 m og bygget efter 

30. november 2010 skal have AIS ombord, mens fiskeskibe over 15 m, som er bygget før denne dato, 

skal være udstyret med AIS senest 31. maj 2014. Lystsejlere kan anskaffe sig en klasse-B-station, 

som er billigere, men det er ikke et krav (Søfartsstyrelsen 2012b). 

 

Figur 6.3 Placering af passagelinjer, hvor antallet af krydsende skibe med AIS er opgjort. Figuren er fra 
Søfartsstyrelsens hjemmeside (Søfartsstyrelsen 2012a). Ved passagerlinjerne foretages optællinger af skibstrafik. 
Skibstrafikken i Øresund er bl.a. vurderet på baggrund af disse optællinger. 

 

Tabel 6.1 Antal krydsende skibe med AIS i 2010 ved passagelinje Sundet Syd og Sundet Nord (Søfartsstyrelsen 2012a) 

2010 Mod nord Mod syd Total 

Sundet Syd 15.455 17.703 33.158 

Sundet Nord 15.050 17.247 32.297 



 
 

  

  

 
 

 

 

6.3 Trafik til og fra Avedøreværket i projektet 

6.3.1 Anlægsaktiviteter 

Der vil være en mindre stigning i antallet af biler og lastbiler i anlægsperioden. Dels på grund af 

håndværkere, som skal udføre arbejdet, dels pga. fragt af gods (materialer og maskiner). Selve 

bygningsarbejdet omfatter opførelse af siloer, en turbinebygning og diverse mindre anlæg. 

Mængden af transporter i forbindelse med arbejdet vil være ubetydelig i forhold til den eksisterende 

trafik.  

Materialer leveres ikke med skib, hvorved skibstrafikken til og fra Avedøreværket ikke ændres i 

anlægsperioden. 

6.3.2 Vejtrafik 

Antallet af personbiler og varebiler i driftsfasen ændres ikke, da brændselsomlægningen ikke har 

betydning for antallet af ansatte eller for andre vareleverancer end tilførsel af brændsel (halm).  

Årsdøgntrafikken er beregnet ved at gange antallet af biler per dag med to, da et køretøj genererer 

en tur til og en tur fra Avedøreværket - altså to ture. Der er leveringer af brændsel på alle dage i 

løbet af en uge, så det årlige antal lastbiler er i det følgende fordelt på 365 dage.  

Tabel 6.2. Årlig trafik samt årsdøgntrafik (ÅDT) for lastbiler, personbiler og skibe i 0-alternativet og de tre scenarier.  

Lastbiler Person-
biler/-
vare- 
biler 

Skibe 

Årligt antal 

Scenarie 

Årligt  
antal 

Års-døgn-
trafik 
(ÅDT) 

ÅDT 

Kul 

8700 t 

Træpiller 

5000 t 

Øvrige 

Årsdøgn-
trafik (ÅDT) 

0-
scenarie 

14.909 71 300 74 60 2,7 0,7 

Scenarie 
1 

17.362 82 300 70 199 3,4 1,5 

Scenarie 
2 

17.202 95 300 33 292 2,1 1,8 

Scenarie 
3 

21.428 118 300 5 377 2,5 2,1 

 

Antallet af lastbiler er højere i alle tre driftsscenarier end i 0-alternativet. I scenarie 3 er stigningen 

størst, så derfor sammenlignes dette scenarie med 0-scenariet, da dette medfører den største 

ændring af miljøpåvirkning.  

Gips, kalk, flyveaske og bundaske (biokedel) transporteres normalt med lastbiler medbringende 30 

tons. Denne trafik udgør i 0-scenariet ca. 27 % af den samlede lastbiltrafik. I scenarie 3 udgør den 
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ca. 31 %. Halm og ammoniak transporteres i lastbiler medbringende ca. 15 tons. Denne trafik udgør 

i 0-scenariet ca. 72 % af den samlede lastbiltrafik. I scenarie 3 udgør den ca. 68 %. Antallet af 

lastbiler stiger fra 71 ture i 0-alternativet til 118 ture i scenarie 3, en stigning på 47 ture per dag. På 

motorvejen svarer det til en stigning på 0,06 % af den totale trafik. Den årlige vækstrate på denne 

del af Amagermotorvejen forventes at ligge på over 2,5 % p.a. i perioden 2007-2022 

(Vejdirektoratet 2012). 

Antages det, at lastbilerne med halm, aske mv. hovedsageligt kører mellem kl. 06-18, vil det 

gennemsnitligt betyde en ekstra lastbil per kvarter på Køge Bugt Motorvejen. Selvom der i forvejen 

kan være kapacitetsproblemer i forbindelse med motorvejskrydsene i spidsbelastningsperioderne, 

vurderes det, at den øgede mængde af lastbiler ikke vil give yderlige kapacitetsproblemer.  

På Stamholmen ligger ÅDT omkring 3.750 (Hvidovre Kommune 2007b). Med 47 ekstra ture per 

dag svarer det til en stigning på ca. 1 %. På Industriholmen, som er den direkte vej fra motorvejen til 

Avedøreværket, er ÅDT 3.000. Også på Industriholmen vil stigningen være beskeden (ca. 1,5 %). På 

Kystholmen (ÅDT 510) vil stigningen være ca. 9 %, men der forventes ikke kapacitetsproblemer, da 

trafikmængden på Kystholmen er beskeden. De ovenfor oplyste tal for trafikstigningen på de 

enkelte veje forudsætter, at det øgende antal lastbiler i hvert tilfælde kun kører på den pågældende 

vej. 

6.3.3 Skibstrafik 

Antallet af skibe med brændsel stiger for alle tre driftsscenarier i forhold til 0-alternativet. Antallet 

af skibe er højere i alle tre driftsscenarier end i 0-alternativet. I scenarie 3 er stigningen størst, så 

derfor sammenlignes dette scenarie med 0-scenariet, da dette medfører den største ændring af 

miljøpåvirkning.  

Årsdøgntrafikken er beregnet ved at gange antal ankomne skibe per dag med to, da et skib 

genererer en tur til og en tur fra Avedøreværket. Ligesom for vejtrafikken er der levering alle dage i 

løbet af en uge, så det årlige antal skibe er også fordelt på 365 dage, se Tabel 6.2. 

Antallet af ture per dag stiger fra 0,7 skibsture i scenarie 0 til 2,1 skibsture per dag i scenarie 3, en 

stigning på 1,4 skibsture per dag. Sammenlignes stigningen i skibsanløb til Avedøreværket med 

antallet af krydsende skibe over passagelinjen Sundet Syd, vil stigningen være på 1,5 %. Ved 

passagelinjen Sundet Nord udgør det ligeledes en stigning på 1,5 %. De procentvise stigninger 

afspejler, hvis al skibstrafikken til og fra Avedøreværket kun krydser en enkelt af passagelinjerne.  

I 0-alternativet anløber der årligt 137 skibe med brændsel og i scenarie 3 anløber der 385 skibe, 

hvilket giver en stigning på 248 skibe per år. I gennemsnit svarer det til henholdsvis 0,4 anløb 

dagligt i 0-alternativet og 1,1 anløb dagligt i scenarie 3. To skibe kan losses samtidig, og der er 

yderligere plads til et til to skibe i venteposition, hvis lossekajen er fuldt optaget. Der vil ikke være 

behov for at udvide havnen pga. stigningen i den fremtidige skibstrafik. 



 
 

  

  

 
 

 

 

 

6.4 Afværgeforanstaltninger 

Det vurderes, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger som følge af ændringer i vej- og 

skibstrafik på baggrund af brændselsomlægningen. 

6.5 Overvågning 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning af lastbil- og skibstrafik som følge af 

trafikændringerne ved brændselsomlægningen på Avedøreværket. 

6.6 Manglende viden 

Videngrundlaget for vurdering af projektets betydning for trafikale forhold vurderes at være 

tilstrækkeligt.  
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7. Luftkvalitet og klima 

7.1 Metode 

7.1.1 Luftkvalitet  

Der er foretaget vurderinger af luftkvalitet for 0-scenariet og de tre driftsscenarier på baggrund af 

emissionsberegninger og OML-beregninger foretaget af DONG Energy (DONG Energy 2012c). 

Resultaterne af OML-beregningerne er vurderet i forhold til de vejledende grænseværdier for de 

berørte stoffer. 

DONG Energy har udført beregninger af de forventede årlige emissioner af kvælstofoxider (NOX), 

svovldioxid (SO2), partikler, cadmium (Cd), kviksølv (Hg), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), bly 

(Pb), vanadium (V), arsen (As), molybdæn (Mo), selen (Se) og zink (Zn). Der er udført beregninger 

for 0-scenariet samt driftsscenarierne 1 – 3. 

Herudover er der beregnet emissioner for fire scenarier, der ikke indgår i det ansøgte projekt: 

› Scenarie 3B: Svarer til scenarie 3, hvor kul er erstattet af biomasse 

› Scenarie 1X - 3X: Svarer til scenarie 1-3, men med tilsætning af et alternativt additiv til 

kulflyveaske, der ikke indeholder tungmetaller. 

De ovennævnte scenarier er taget med for at belyse konsekvenserne for emissioner til luft ved 

henholdsvis maksimal indfyring af biomasse (scenarie 3B) og uden tilsætning af kulflyveaske ved 

indfyring af biomasse og olie (scenarie 1X – 3X). 

De gennemsnitlige årlige NOX-, SO2- og partikelemissioner er fastsat på basis af driftserfaringer 

kombineret med forudsætninger om yderligere rensning for NOX og ved anvendelse af DONG 

Energys "deNOX-katalysator Management Program", der tager hensyn til den løbende deaktivering 

af katalysatorerne under drift. 

Emissionerne for sporstoffer er beregnet med EMOK10 på basis af brændselsforbrug, indhold af 

sporstoffer i brændslet, luftrensning mv. og normeret til partikelemission. 

De anvendte brændselsanalyser fremgår af Tabel 7.1. 

Tabel 7.1 Brændselsanalyser anvendt i EMOK til beregning af emissioner (DONG Energy 2012c) 

Parameter Enhed Kul Fuelolie Halm Biomasse1) Kul-
flyveaske 

As mg/kg, tør 5,2 0,2 0,05 0,2 54 

Cd mg/kg, tør 0,21 0,001 0,2 0,13 2,3 

Cr mg/kg, tør 10,6 0,2 1 1,7 101 

Cu mg/kg, tør 7,5 0,15 2 1,8 75 

Ni mg/kg, tør 8,3 40 1 0,46 79 

Pb mg/kg, tør 2,8 0,07 0,5 0,62 29 

V mg/kg, tør 25,8 120 0,13 0,32 246 

Zn mg/kg, tør 18,6 1,2 7 17 198 

Hg mg/kg, tør 0,06 0,02 0,02 0,0038 0,36 

                                                                    
10 EmissionsMOdel for Kraftværker 



 
 

  

  

 
 

 

 

Parameter Enhed Kul Fuelolie Halm Biomasse1) Kul-
flyveaske 

Se mg/kg, tør 3,9 0,2 0,02 0,02 34 

Mo mg/kg, tør 2,3 0,24 1,1 0,4 24 

Cl mg/kg, tør 105 43 4000 116 61 

F mg/kg, tør 63,4 10 42,6 20 74 

Vand % 13,3 0 14 7,2 0 

Aske % 9,13 0 5 1,1 100 

Nedre 
brændvær
di 

MJ/kg 24,2 40,5 14,5 17,2 0 

1) Anden biomasse end halm 

Der er udført OML-beregninger for NOX, SO2, partikler samt for de stoffer, der fremgår af Tabel 7.1. 

Af bilag 4 (DONG Energy 2012c) fremgår forudsætningerne for beregningerne. Beregningerne er 

udført på basis af de maksimalt forventede emissionsgrænseværdier for NOX, SO2, CO, partikler, 

HCl og HF, se Tabel 7.2.  

Tabel 7.2 Emissionskoncentrationer anvendt ved OML-beregninger 

Stof Enhed 1) Grænseværdi 
Blok 1 og blok 2 

Grænseværdi 
Biokedel 

Grænseværdi 
Gasturbiner 

NOx mg/Nm3 200 400 200 

SO2 mg/Nm3 200 400 200 

CO mg/Nm3 100 100 100 

Partikler mg/Nm3 30 50 30 

HCl mg/Nm3 10 300 N/A 

HF mg/Nm3 5 10 N/A 

1) Faste brændsler er regnet ved 6 % ilt, flydende og gasformige brændsler er regnet ved 3 % ilt. 

Der er udført enkeltvise OML-beregninger for blok 1 med kul, olie og biomasse som brændsel, for 

hovedkedlen på blok 2 med naturgas, fuelolie og biomasse som brændsel samt for biokedlen og for 

de to gasturbiner. 

Herefter er den maksimale immissionskoncentration (maksimale månedlige 99 %-fraktil af 

timemiddelværdier) for de enkelte afkast summeret og sammenlignet med B-værdien. 

Der er ikke taget hensyn til, at den maksimale immissionskoncentration for de enkelte afkast findes 

i forskellig retning og/eller afstand. Beregningerne vurderes således at være udført på et meget 

konservativt grundlag.  

7.1.2 Emissioner fra skibe 

Emissioner til luft fra skibe, der sejler til og fra Avedøreværket, er beregnet på basis af antallet af 

skibe, skibenes typiske størrelse samt lasten pr. skib og følgende forudsætninger: 

› Skibene befinder sig ca. 1 time i området nær værket både på turen til og turen fra. Her 

antages de at sejle med en gennemsnitsfart på ca. 10 knob og dermed at tilbagelægge en 

strækning på ca. 18 km hver vej.  
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› Der er for de forskellige scenarier lavet en beregning af emissionerne fra skibe, hvor 

emissionsfaktorerne for sejlads er hentet i TEMA2010. Der er anvendt emissionsfaktorer for 

Bulk Carrier 2000 t lastet med 1.500 t, og der er forudsat at være proportionalitet mellem 

lastet vægt og emissionen per km. Emissionsfaktoren for SO2 er endvidere baseret på 

forudsætning om et svovlindhold på 1,2 %, mens NOX-emissionsfaktoren er baseret på IMOs 

Tier II- norm, der trådte i kraft i 2010 (IMO 2012).  

› Herudover vil skibene ligge i havn i gennemsnitlig 8 timer. Skibenes emissioner forventes 

under havneophold at være meget begrænset, idet kraner mv. får energi fra land. Mens 

skibene ligger til kaj, forventes de at have et gennemsnitligt effektforbrug på 200kW. Der er 

anvendt emissionsfaktorer for hjælpemaskiner (high speed engine medium diesel oil) 

(EMEP/EEA 2009). 

7.1.3 Emission af drivhusgasser (CO2) 

I beregningen af udledningen af CO2 er medtaget bidrag fra forbrænding af de forskellige brændsler 

samt fra transport af brændslerne.  

Det er forudsat, at biobrændsler, dvs. halm og træpiller, er CO2-neutrale, idet den frigjorte CO2 ved 

forbrænding modsvarer den CO2, der optages fra atmosfæren ved dyrkning. 

Der er for brændslerne anvendt emissionsfaktorer for forbrænding opgivet af Energistyrelsen 

(Energistyrelsen 2011), se Tabel 7.3. 

Tabel 7.3 Emissionsfaktorer forforbrænding for de anvendte brændsler (Energistyrelsen 2011) 

 Kul Fuelolie Naturgas 

Tons CO2 per TJ 95 78 56,8 

 

Emissionen af CO2 fra transport af brændsler er beregnet på grundlag af de transportformer, ruter 

og afstande, der er angivet i Tabel 7.4. Herudover er der anvendt emissionsfaktorer for lastbil, 

godstog og skib fra TEMA2010. 

Tabel 7.4 Forventet oprindelse af brændsler samt estimeret gennemsnitlig transportform og -afstand 

Råstof /  
biprodukt 

Transp
ortform 

Forventet fremtidig oprindelse  

Halm Lastbil Oprindelse Danmark 

Kul Skib/jer
nbane 

Oprindelse: 
25 % Jernbane ca. 4000 km: Kuznetz-område til Baltikum, Skib (8.700 
tons) ca. 900 km Baltikum til DK.  

75 % Skib (165.000 tons) fra Columbia til Ensted (Sønderjylland). 
Omlastning til pramme (8.700 tons). 

Træpiller Skib Oprindelse: 60 % fra Europa, primært Baltikum suppleret fra Sydeuropa og 
Rusland (regnes som Baltikum) og 40 % fra Nordamerika 



 
 

  

  

 
 

 

 

Råstof /  
biprodukt 

Transp
ortform 

Forventet fremtidig oprindelse  

Olie Skib Oprindelse: DK, NO, SV, PO, RU eller terminalen i Rotterdam (i så fald 
ukendt oprindelse) 

 

De anvendte emissionsfaktorer for transportformerne er angivet i Tabel 7.5. 

Tabel 7.5 Anvendte emissionsfaktorer for CO2 for lastbil og skib g (TEMA2010) 

Transporttype Emissionsfaktor 
g CO2 pr. tons brændsel pr. km 

Lastbil Solo 64 

Bulk Carrier 17 

Jernbane diesel godstog 35 

7.2 Eksisterende forhold 

7.2.1 Emissioner 

Kvælstofoxider (NOX) 

Figur 7.1 viser de årlige emissioner af NOX i Danmark i perioden 1990 - 2010.  

 

Figur 7.1 Årlige NOX-emssioner i Danmark 1990 - 2010 (DCE 2012c) 

Det ses af figuren, at de totale NOX-emissioner er omtrent halveret over de sidste 20 år fra omkring 

250 - 300.000 t/år i starten af 1990erne til omkring 130.000 t/år i 2010. Bidraget fra 

energisektoren er faldet fra omkring 100.000 t/år i starten af 1990erne til mindre end 30.000 t/år i 

http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/Luft/emission/emissionshjemmesiden/Table_NOx.htm
http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/Luft/emission/emissionshjemmesiden/Table_NOx.htm
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2010. I dag er transportsektoren den største kilde til NOX-emissioner i Danmark med en samlet 

emission på knap 60.000 t/år. 

Emissionen af NOX fra Avedøreværket er i perioden 2003 - 2010 faldet fra ca. 1.800 - 2.500 tons/år 

i begyndelsen af perioden til 1.100 - 1.400 tons/år i 2009 og fremefter. Den gennemsnitlige årlige 

emission af NOX i perioden 2003 - 2010 var ca. 1.900 t/år, se Tabel 7.6. 

Med den nye (forhøjede) NOX-afgift, der trådte i kraft den 1. juli 2012, forventes NOX-emissionerne 

fra energisektoren samt industrielle kilder at falde mærkbart. I bemærkningerne til lovforslaget om 

ændring af NOX-afgift mv. skønnes det, at den nye NOX-afgift vil medføre en reduktion af NOX-

emissionen fra de berørte kilder på godt 10.000 tons i 2012. Da afgiften er trådt senere i kraft end 

oprindelig planlagt, må den anførte reduktion nu formentlig skulle forstås som en forventet 

reduktion i det første år efter forhøjelsen af afgiften. 

Med en fremtidig mere effektiv fjernelse af NOX som resultat af den nye NOX-afgift forventes 

emissionen af NOX fra Avedøreværket at ville falde markant i forhold til i dag, idet afgiften flytter 

den økonomiske balance for drift af NOX-rensningsanlæggene. Der forventes således for 0-scenariet 

en NOX-emission på omkring 580 t/år, mens emissionen i driftsscenarie 1 er beregnet til ca. 740 

t/år, i driftsscenarie 2 til ca. 810 t/år og i driftsscenarie 3 til ca. 730 t/år, se bilag 4. 

Tabel 7.6 Historiske emissioner fra Avedøreværket 2003 - 2010 (DONG Energy 2008b, DONG Energy 2011a) 

Parameter Gennemsnitlige emissioner fra Avedøreværket 2003 - 2010 

NOX 1.900 t/år 

SO2 421 t/år 

Partikler 102 t/år 

Cadmium, Cd 1,0 kg/år 

Kviksølv, Hg 13,5 kg/år 

Krom, Cr 11,6 kg/år 

Kobber, Cu 5,7 kg/år 1) 

Nikkel, Ni 31,5 kg/år 

Bly, Pb 10,5 kg/år 

Vanadium, V 39,2 kg/år 

Arsen, As 6,6 kg/år 

Molybdæn, Mo 2) 

Selen, Se 106 kg/år 

Zink, Zn 25 kg/år 1) 



 
 

  

  

 
 

 

 

1) Gennemsnit 2008 - 2010. Data for 2003 - 2007 ikke tilgængelige 
2) Ingen tilgængelige data 

 

Svovldioxid (SO2) 

Svovldioxid (SO2) virker forsurende. Under forbrændingen iltes brændslets indhold af svovl til 

svovldioxid. I atmosfæren omdannes det videre til sulfat (SO4-2), der afsættes enten som salte eller 

svovlsyre, og er en væsentlig årsag til, at nedbør forurenet med svovl bliver sur. 

Figur 7.2 viser emissionen af svolvdioxid i Danmark i perioden 1990 - 2010. 

 

Figur 7.2 Årlige SO2-emssioner i Danmark 1990 - 2010 (DCE 2012c) 

Den totale emission af SO2 er faldet fra ca. 200.000 t/år i 1990 til ca. 14.000 t/år i 2010 svarende 

til, at emissionen i 2010 var 12 - 13 % af emissionen for 20 år siden. Energisektoren står for langt 

den overvejende del af faldet med en emission i 1990 på ca. 150.000 t/år og en emission i 2010 på 

ca. 4.000 t/år. Faldet skyldes især, at der er etableret svovlrensning af røggassen på mange 

energiproducerende anlæg. Energisektoren bidrog i 2010 med lidt under en tredjedel af den 

samlede SO2-emission i Danmark. 

Emissionen af SO2 fra Avedøreværket ligger i dag på ca. 200 t/år. Den gennemsnitlige årlige 

emission i perioden 2003 - 2010 var ca. 420 t/år (se Tabel 7.6) og dækker over et fald i SO2-

emissionen gennem perioden, fra ca. 830 t/år i 2003 til ca. 200 t/år i 2009 og fremefter. 

Tungmetaller 

De årlige emissioner af tungmetaller i Danmark fremgår af Tabel 7.7. Det fremgår af tabellen, at der 

for de fleste metaller er sket et væsentligt fald i emissionen fra 1990 til 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/Luft/emission/emissionshjemmesiden/Table_SO2.htm
http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/Luft/emission/emissionshjemmesiden/Table_SO2.htm
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Tabel 7.7 Årlige emissioner af forskellige tungmetaller i Danmark i 2010 - afrundede tal (DCE 2012h) 

Emission 1990 Emission i 2010 Reduktion Energisektorens bidrag i 2010 Metal 

kg/år kg/år % kg/år % 

Arsen, As 1.300 299 77 % 116 39 % 

Cadmium, Cd 985 192 81 % 48 25 % 

Krom, Cr 5.990 880 85 % 205 23 % 

Kobber, Cu 36.700 49.900 -36 % 203 <1 % 

Kviksølv, Hg 3.060 440 86 % 240 56 % 

Nikkel, Ni 20.600 4.650 77 % 534 11 % 

Bly, Pb 125.000 10.700 91 % 421 4 % 

Selen, Se 4.930 1.570 69 % 1.150 73 % 

Zink, Zn 52.000 37.500 47 % 541 1,4 % 

 

Kviksølv 

Kalveboderne er historisk belastet med kviksølv, og der er bl.a. derfor i forbindelse med 

brændselsomlægningen på Avedøreværket særligt fokus på dette metal. Figur 7.3 viser den årlige 

emission af kviksølv i Danmark i perioden 1990 - 2010. 

 

Figur 7.3 Totale årlige atmosfæriske kviksølvemissioner i Danmark 1990 - 2010 (DCE 2012c) 

http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/Luft/emission/emissionshjemmesiden/Table_Hg.htm
http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/Luft/emission/emissionshjemmesiden/Table_Hg.htm


 
 

  

  

 
 

 

 

Kviksølvemissionen i Danmark er faldet markant fra ca. 3.000 kg/år i 1990 til 440 kg/år i 2010, se 

også Tabel 7.7. Ligesom for svovldioxid står energisektoren for langt den overvejende del af faldet 

og havde i 2010 en samlet emission på 240 kg/år svarende til lidt over halvdelen af den samlede 

kviksølvemission i Danmark. Reduktionen af energisektorens kviksølvemission skyldes især, at de 

miljøanlæg, der i perioden er installeret til rensning af røggassen for NOX, SO2 og partikler, også 

fjerner store andele af røggassens indhold af kviksølv. 

Kviksølvemissionen fra Avedøreværket var i perioden 2003 - 2010 gennemsnitlig 13 - 14 kg/år, se 

Tabel 7.6. 

Andre tungmetaller 

7.2.2 Luftkvalitet 

Udviklingen i luftkvaliteten i Danmark følges via målinger suppleret med modellering. Målinger 

omfatter blandt andet kvælstofoxider, ozon, kulmonoxid, svovldioxid, benzen, toluen og partikler 

(PM2.5 og PM10). Desuden foretages analyse af indsamlede partikelprøver for tungmetaller og PAH 

(polycykliske aromatiske hydrocarboner). Målingerne foretages primært i de større byer samt på 2 

"landstationer" for at kortlægge baggrundsniveauet. Herudover overvåges luftkvaliteten i danske 

landområder (det vil sige uden for byer) samt over havområder via 

baggrundsovervågningsprogrammet (BOP).  

Der indgår 18 målestationer i den samlede overvågning. De nærmeste målestationer i forhold til 

Avedøreværket er beliggende på tre lokaliteter i København, hvor målinger fra stationen på taget af 

H.C. Ørsted Instituttet vurderes at være de mest repræsentative for luftkvaliteten i området 

omkring Avedøreværket og i Københavnsområdet i øvrigt, medmindre man er nær en meget 

trafikeret vej.  

Tilgængelige data for målinger af NO2 og PM10 fra stationen på H.C. Ørsted Instituttet (DMU 2010) 

fremgår af nedenstående figurer.  

Det årlige gennemsnit for NO2 ligger mellem 17-30 µg/m3 og har vist let faldende tendens siden 

1995. Grænseværdien på 40 µg/m3 overholdes med god margin.  

Det årlige gennemsnit for PM10 ligger mellem 20-30 µg/m3 uden nævneværdig tendens i perioden 

2000 - 2010. Grænseværdien på 40 µg/m3 overholdes med god margin. 

 

Figur 7.4 Måleresultater fra H.C. Ørsted Instituttet 1995-2010, årligt gennemsnit af NO2 (µg(NO2)/m³) 
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Den forventede reduktion af emissionen af NOX fra energisektoren m. fl. som følge af den nye NOx-

afgift vil muligvis bidrage til et begrænset fald i koncentrationen af NO2 i byluften fremover. Det 

skal bemærkes, at transportsektoren, som er den største direkte kilde til koncentrationen af NOX i 

byluften, ikke er omfattet af den nye NOX-afgift. 

 

Figur 7.5 Måleresultat fra H.C. Ørsted Instituttet 2002-2010, årligt gennemsnit af PM10 (µg(PM10)/m³) 

7.2.3 Regulering af emissioner fra Avedøreværket 

Nedenfor er listet de væsentligste nationale og internationale regelsæt om luftemissioner og 

luftkvalitet, som vil være af betydning for Avedøreværket.  

Luftkvalitetsstandarder 

De danske luftkvalitetskrav er baseret på fælles EU grænseværdier og er implementeret i dansk lov 

ved bestemmelserne i luftkvalitetsbekendtgørelsen11. Det bemærkes, at grænseværdierne ikke er 

relateret til den enkelte virksomhed som f.eks. Avedøreværket, men er en grænseværdi for de 

omfattede stoffer uanset deres oprindelse.  

Immissions- og emissionskrav 

Avedøreværket er omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om godkendelse af listevirksomhed 

(Godkendelsesbekendtgørelsen12).  

I virksomhedens miljøgodkendelser er der fastsat emissionsgrænseværdier for de forskellige 

fyringsanlæg på værket samt vilkår om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 

(B-værdier) for koncentrationen af relevante kemiske stoffer i omgivelserne (Miljøstyrelsen 2002). 

Emissionsgrænseværdierne har traditionelt været fastsat på grundlag af dels Miljøstyrelsens 

Luftvejledning (Miljøstyrelsen 2001), dels diverse bekendtgørelser i det omfang de har været 

relevante for den pågældende virksomhed. For fyringsanlæggene på Avedøreværket drejer det sig 

især om bekendtgørelsen om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store 

fyringsanlæg13.  

BAT - bedste tilgængelige teknik 

EU-Kommissionen har for flere industrielle sektorer, herunder energianlæg, udsendt 

referencedokumenter (BREF-dokumenter) med angivelse af BAT (bedste tilgængelige teknik) og de 

hertil hørende emissionsniveauer. For store fyringsanlæg blev BREF-dokumentet udsendt i juli 

                                                                    
11 Bek. nr. 1326 af 21. december 2011 om vurdering og styring af luftkvaliteten i Danmark (luftkvalitetsbekendtgørelsen) 
12 Bek. nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen). 
13 Bek. nr. 808 af 25. september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 
(bekendtgørelse om store fyr). 



 
 

  

  

 
 

 

 

2006 (Europakommisionen 2006). BREF-dokumentet for store fyringsanlæg er i øjeblikket under 

revision. Et revideret dokument forventes udsendt i efteråret 2014. 

Miljøstyrelsen har i tidligere afgørelser vurderet, at miljøanlæggene på Avedøreværkets blok 1 er i 

overensstemmelse med BREF-dokumentets anbefalinger. Dette drejer sig om: 

› Brænderne er udformet som såkaldt low-NOx brændere, hvor der sker en trinvis tilførsel 

af forbrændingsluft, hvilket reducerer den termiske dannelse af kvælstofoxider 

› deNOX-anlæg (”high dust” SCR-anlæg), som renser røggassen for kvælstofoxider over en 

katalysator 

› elektrofilter, hvor støvpartikler og tungmetaller bundet til dette støv fjernes 

› vådt afsvovlingsanlæg, hvor røggassens indhold af svovldioxid (SO2) og andre sure gasser 

reagerer med injiceret kalk og omdannes til gips. 

Miljøgodkendelsen af øget biomasseanvendelse og opnormering af værkets kapacitet vil bl.a. 

indeholde revision af luftvilkårene for Avedøreværket, herunder især for blok 2 som helhed, idet 

grænseværdierne for denne blok ikke tidligere er fastsat under hensyntagen til anvendelse af bedst 

tilgængelig teknik. 

Kvotelovgivning for CO2  

Avedøreværket er underlagt EU's kvotelovgivning implementeret i dansk lov ved lov om CO2-

kvoter14. Loven har til formål at fremme en reduktion af udledningen af drivhusgassen CO2 og 

andre drivhusgasser. Årligt bliver Avedøreværket tildelt en mængde CO2 kvoter, hvor hver kvote 

svarer til en udledning af 1 tons CO2. Efter 2013 skal Avedøreværket betale for hver udledt tons CO2.  

Internationale standarder / protokoller 

EUs NEC direktiv15 indeholder nationale emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige 

organiske forbindelser (VOC) samt ammoniak og er gennemført i dansk lov med NEC-

bekendtgørelsen16. I henhold til bekendtgørelsen skulle Danmark i 2010 samt i efterfølgende år 

overholde et fastsat loft for de årlige emissioner af de omtalte stoffer og hvert år fremsende en 

emissionsopgørelse til EU-Kommissionen.   

Herudover skal Danmark efter UNECE-konventionen for langtransporteret grænseoverskridende 

luftforurening (LRTAP)17 overholde yderligere emissionslofter m.m. og indsende en årlig rapport 

om emissionsopgørelser for SO2, NOx, NMVOC, CO, NH3, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, 

dioxiner/furaner, HCB, PAH, TSP, PM10 og PM2,5. Seneste årsrapport er indsendt den 15. marts 

2012 (DCE 2012h). 

                                                                    
14 Bek. nr. 1222 af 15. oktober 2010 af lov om CO2-kvoter. (Nyt lovforslag om CO2-kvoter har været i 
høring i 2012, men er endnu ikke vedtaget) 
15 Europa-parlamentetes og Rådets direktiv 2001/81/EF 
af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer 
16 Bek. nr. 1325 af 21. december 2011 om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige 
organiske forbindelser og ammoniak (NEC-bekendtgørelsen). 
17 UN Convention on Long-range Transboundary Air Pollution  
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7.3 Vurdering af luftkvalitet og klimabidrag 

7.3.1 Luftkvalitet 

 

 

 

Anlægsaktiviteter 

Anlægsarbejderne på Avedøreværket i forbindelse med projektet er meget begrænsede, og 

påvirkningen af den lokale luftkvalitet som følge heraf vurderes at være uden betydning. 

Emissioner ved drift 

Brændsler indeholder tungmetaller i små mængder. Ved forbrænding vil disse stoffer kunne findes i 

røggassen fra Avedøreværket. Det meste vil blive tilbageholdt ved røggasrensningen. Visse 

tungmetaller (Hg, Se) er dog på dampform og tilbageholdes i ringere grad. 

NOX dannes i kedlerne hovedsagelig ved en reaktion mellem luftens indhold af ilt og kvælstof 

(termisk NOX). En stor del af de dannede kvælstofoxider fjernes igen i anlæggenes de-NOX-anlæg. 

Dog har biokedlen og gasturbinerne ikke sådanne miljøanlæg. 

De beregnede forventede gennemsnitlige årlige emissioner fra Avedøreværket fremgår af Tabel 7.8. 

Tabel 7.8 Beregnede gennemsnitlige årlige emissioner fra Avedøreværket i scenarie 0, 1,2 og 3 i kg/år samt procentvis 
ændring i forhold til 0-scenariet. For hvert stof er det angivet med rødt, hvilket scenarie, der giver anledning til den 
største emission. 

Parameter 0-
scenarie 

Scenarie 
1 

Scenarie 
2 

Scenarie 
3 

Scenarie 
1 ift. 0-
scenarie 

Scenarie 
2 ift. 0-
scenarie 

Scenarie 
3 ift. 0-
scenarie 

NOX 584.040 737.822 814.483 731.595 26,3 % 39,5 % 25,3 % 

SO2 443.882 477.637 383.653 363.258 7,6 % -13,6 -18,2 

Partikler 86.556 121.856 121.495 126.748 40,8 % 40,4 % 46,4 % 

Cadmium, Cd 1,8 3,4 3,7 4,3 83,8 % 104 % 136 % 

Kviksølv, Hg 12,1 13,2 11,0 9,6 9,1 % -8,9 % -20,8 % 

Krom, Cr 10,1 15,8 16,5 17,5 57,4 % 63,5 % 74,3 % 

Kobber, Cu 8,2 13,6 14,5 15,9 66,7 % 78,1 % 94,7 % 

Nikkel, Ni 12,7 17,8 17,6 18,2 40,6 % 38,5 % 43,2 % 

Bly, Pb 6,7 11,0 11,7 12,8 64,4 % 74,1 % 91,1 % 

Vanadium, V 18,4 24,6 23,8 23,9 34,0 % 29,5 % 30,2 % 

Arsen, As 10,0 14,3 14,3 14,8 42,9 % 43,0 % 48,1 % 

Molybdæn, Mo 3,3 5,0 5,5 5,9 50,9 % 63,1 % 76,8 % 



 
 

  

  

 
 

 

 

Parameter 0-
scenarie 

Scenarie 
1 

Scenarie 
2 

Scenarie 
3 

Scenarie 
1 ift. 0-
scenarie 

Scenarie 
2 ift. 0-
scenarie 

Scenarie 
3 ift. 0-
scenarie 

Selen, Se 237,4 265,0 245,0 232,9 11,6 % 3,2 % -1,9 % 

Zink, Zn 55,0 123,4 141,5 165,6 124 % 157 % 201 % 

 

Som det fremgår, optræder den højeste årlige emission i scenarie 3 for langt de fleste stoffer. Dette 

gælder dog ikke kvælstofilter (NOX), hvor den højeste emission forekommer i scenarie 2, og 

svovldioxid (SO2), kviksølv (Hg), vanadium (V) og Selen (Se), hvor den højeste emission 

forekommer i scenarie 2.  

NOx-emissionen er højere i scenarie 2 end i scenarie 3. Dette skyldes, at deaktiveringen af 

katalysatorerne er størst ved indfyring af biomasse, men at den største NOx-dannelse sker ved 

kulfyring. I scenarie 2 udgør kul stadig en stor andel af brændslet samtidig med, at andelen af 

biomasse, og dermed deaktivering af katalysatorerne, er høj. I scenarie 3 er andelen af biomasse 

størst, og dermed sker den største deaktivering af katalysatorerne, men da kulandelen i scenarie 3 

er beskeden, er selve dannelsen af NOx beskeden. 

Projektet medfører, at emissionen af NOX stiger med op til 40 % i forhold til 0-scenariet. Det skal 

bemærkes, at der både i 0-scenariet og i driftsscenarierne er regnet med et væsentligt fald i NOX-

emission i forhold til i dag, hvor emissionen er omkring 1.100 - 1.400 t/år. Dette fald skyldes 

effekten af den forhøjede NOX-afgift, der trådte i kraft i juli 2012. 

Emissionerne af cadmium og zink har den største stigningsgrad i forhold til 0-scenariet, nemlig 

henholdsvis ca. 135 % og ca. 200 % i scenarie 3. 

For kviksølv (Hg) og selen (Se) falder udledningen til luft i scenarie 3 i forhold til 0-scenariet, 

henholdsvis ca. 20 % og ca. 2 %, mens der er en stigning i scenarie 1 på henholdsvis 9 % (Hg) og 12 

% (Se). 

OML-beregninger 

DONG Energy har udført OML-beregninger af immissionskoncentrationsbidrag fra Avedøreværket 

for 0-scenariet og de tre driftsscenarier en lang række stoffer. Resultatet af beregningerne fremgår 

af Tabel 7.9.  
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Tabel 7.9 Immissionskoncentrationsbidrag i µg/m3 fra Avedøreværket sammenlignet med B-værdi (DONG Energy 

2012c) 

Parameter 0-Scenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 B-værdi 

NOx 63 65 65 65 125 

SO2 126 130 130 131 250 

CO 93 94 94 95 1000 

Partikler 19 19 19 19 80 

HCl 15 16 16 16 50 

HF 1,9 1,9 1,9 2,0 2 

Cadmium 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,01 

Kviksølv 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,10 

Krom 0,002 0,002 0,002 0,001 0,10 

Kobber 0,002 0,002 0,002 0,0009 10 

Nikkkel 0,002 0,002 0,002 0,002 0,10 

Bly 0,0007 0,0008 0,0008 0,0008 0,40 

Vanadium 0,006 0,006 0,006 0,003 0,30 

Arsen 0,0008 0,0008 0,0008 0,0009 0,01 

Molybdæn 0,002 0,002 0,002 0,0004 5 

Selen 0,006 0,006 0,006 0,006 0,40 

Zink 0,007 0,009 0,009 0,009 60 

 

Det fremgår, at Avedøreværket overholder B-værdierne for de angivne stoffer, se definition af B-

værdi i boksen herunder. HF ligger som det eneste stof på B-værdien med et samlet 

immissionskoncentrationsbidrag for værket på 2,0 µg/m3. På grund af den konservative 

beregningsmetode vurderes B-værdien for HF at være overholdt. 

Herudover kan det bemærkes, at der ikke er stor forskel i immissionskoncentrationsbidragene for 

de forskellige scenarier, hvilket primært skyldes, at der er anvendet samme 

emissionskoncentrationer for stofferne i alle scenarier, jf Tabel 7.2. 



 
 

  

  

 
 

 

 

 

B-værdi 
En B-værdi (bidragsværdi) er en grænseværdi for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i 
omgivelserne. B-værdier anvendes for at beskytte befolkningen mod skadelige effekter/ gener fra 
luftforureningen. Derfor fastsættes B-værdier ud fra et generelt ønske om et højt beskyttelsesniveau – 
det vil sige at beskyttelsen både skal omfatte særligt følsomme grupper, og tage hensyn til at der er 
tale om vedvarende udsættelse. B-værdier skal derfor betragtes som en sikkerhedsgrænse og ikke en 
faregrænse. 
 
B-værdien gælder uden for virksomhedens skel, uanset hvor den højeste B-værdi forekommer ifølge 
beregningerne. B-værdien skal overholdes uden for virksomhedens skel uanset de emitterede 
mængder og uanset virksomhedens beliggenhed. 
 
B-værdien er en middelværdi over en time, der ikke må overskrides mere end 1% af tiden, det vil sige 
højst 7 timer af en måneds samlede timer. B-værdiens størrelse i mg/m3 luft for de enkelte 
forekommende stoffer er fastlagt af Miljøstyrelsen efter procedurer og principper for fastsættelse af 
grænseværdier for kemiske stoffer. B-værdierne gælder uanset baggrundskoncentrationen. 
 
OML 
OML står for Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel som er en model til beregning af 
skorstenshøjder. Computermodellen findes i to versioner: OML-Point og OML-Multi. OML-Point 
foretager beregninger for punktkilder, der antages at være placeret i samme geografiske punkt, mens 
OML-Multi kan tage hensyn til afkastenes indbyrdes placering og derfor anvendes, når der er tale om 
flere afkast med større afstand mellem de enkelte afkast. 
 
Modellerne er begge baseret på en Gaussisk røgfanemodel, hvor resultaterne gives i mg/m3 og kan 
sammenholdes med relevante B-værdier. Modellen beregner ud fra en valgt afkasthøjde 
immissionskoncentrationsbidraget af et stof i en række valgte punkter - receptorpunkterne. 
Koncentrationerne angives for hver af referenceårets 12 måneder som 99%-fraktiler af 
timemiddelværdierne i hvert receptorpunkt. Disse koncentrationer sammenholdes med de B-værdier, 
der er fastlagt i Bværdivejledningen, og ved at prøve sig frem med forskellige afkasthøjder kan man 
fastlægge skorstenshøjden ud fra det kriterium, at de beregnede 99%-fraktiler skal være mindre end 
eller lig med B-værdierne. 
 
B-værdierne skal overholdes for hver enkelt måned, og beregninger skal altid foretages for alle 12 
måneder, også selvom der kun forekommer emission en del af året.  
 

 

Vurdering af alternativer 

Tabel 7.10 angiver de beregnede emissioner for ren biomassefyring i begge blokke (scenarie 3B) 

sammenlignet med driftsscenarie 3, dvs. for kulforbruget i scenarie 3 erstattet af en ækvivalent 

mængde biomasse. Forskellen mellem de to scenarier er ubetydelig. 
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Tabel 7.10 Beregnede emissioner for et biomassescenarie uden kul (scenarie 3B) i kg/år. Til sammenligning er 
emissioner i driftsscenarie 3 angivet. 

Parameter Scenarie 3B Driftsscenarie 3 Difference 
(3B - 3) 

NOX 731.595 731.595 0 

Partikler 126.583 126.748 -165 

Cadmium, Cd 4,4 4,3 0,1 

Kviksølv, Hg 9,3 9,6 -0,3 

Krom, Cr 17,6 17,5 0,1 

Kobber, Cu 16,0 15,9 0,1 

Nikkel, Ni 18,1 18,2 -0,1 

Bly, Pb 12,9 12,8 0,1 

Vanadium, V 23,8 23,9 0 

Arsen, As 14,8 14,8 0 

Molybdæn, Mo 5,9 5,9 0 

Selen, Se 230,0 232,9 -2,9 

Zink, Zn 167,9 165,6 2,3 

 

Tabel 7.11 viser de beregnede emissioner for scenarier, hvor det er forudsat, at der ikke tilsættes 

kulflyveaske, men i stedet et teoretisk additiv uden indhold af tungmetaller (scenarie 1X - 3X). 

Differencen mellem disse scenarier og driftsscenarierne 1 - 3 angiver kulflyveaskens bidrag til 

emissioner til luft. Det skal bemærkes, at der i dag ikke findes egnede alternativer til tilsætning af 

kulflyveaske. DONG Energy undersøger løbende muligheden for erstatning af kulflyveaske, men en 

susbstitution anses ikke for realistisk inden for de nærmeste år. 



 
 

  

  

 
 

 

 

 

Tabel 7.11 Beregnede emissioner (i kg/år) for scenarier, hvor det er forudsat, at der ikke tilsættes kulflyveaske, men i 
stedet et teoretisk additiv uden indhold af tungmetaller (scenarie 1X - 3X). Til sammenligning er emissionerne i 
driftsscenarie 1 - 3 angivet. 

 

Difference Parameter Scenarie 
1X 

Scenarie 
2X 

Scenarie 
3X 

Scenarie 
1 

Scenarie 
2 

Scenarie 
3 

1X-1 2X-2 3X-3 

NOX 737.822 814.483 731.595 737.822 814.483 731.595 0,0 0,0 0,0 

Partikler 121.856 121.495 126.748 121.856 121.495 126.748 0,0 0,0 0,0 

Cadmium, Cd 2,7 2,7 3,0 3,4 3,7 4,3 -0,7 -1,0 -1,3 

Kviksølv, Hg 10,7 6,1 2,9 13,2 11,0 9,6 -2,5 -4,9 -6,7 

Krom, Cr 10,2 7,7 6,5 15,8 16,5 17,5 -5,6 -8,8 -11,0 

Kobber, Cu 9,2 7,7 7,3 13,6 14,5 15,9 -4,4 -6,8 -8,6 

Nikkel, Ni 11,0 7,0 4,4 17,8 17,6 18,2 -6,8 -10,6 -13,8 

Bly, Pb 7,5 6,2 5,7 11,0 11,7 12,8 -3,5 -5,5 -7,1 

Vanadium, V 14,1 7,5 2,8 24,6 23,8 23,9 -10,5 -16,3 -21,1 

Arsen, As 7,9 4,4 2,0 14,3 14,3 14,8 -6,4 -9,9 -12,8 

Molybdæn, Mo 3,3 2,6 2,7 5,0 5,5 5,9 -1,7 -2,9 -3,2 

Selen, Se 192,8 106,3 43,7 265,0 245,0 232,9 -72,2 -138,7 -189,2 

Zink, Zn 102,1 108,6 122,9 123,4 141,5 165,6 -21,3 -32,9 -42,7 

 

Emissioner fra skibstrafik 

I forbindelse med drift af Avedøreværket vil der anløbe skibe med brændsler. I takt med øget 

anvendelse af træpiller vil antallet af skibe stige. Der er lavet et groft skøn over skibenes emission af 
NOX, SO2 og partikler (PM), mens de sejler i nærheden af Avedøreværket, Amager og Saltholm. 

Antallet af skibe samt last pr. skib fremgår af Tabel 7.12. Beregnede emissioner af NOX, SO2 og 

partikler fremgår af Tabel 7.13.  
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Tabel 7.12 Antal transporter med skib pr. år og typiske skibslaster og -størrelser 

Materiale Transpor
t-form 

tons/ 
enhed 

0-scenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

Bundaske fra kul  Skib 4000 2 2 0,7 0,1 

Bundaske fra 
biomasse + tilsat 
kulflyveaske 

Skib 1500 0,3 1 1 2 

Kul Skib 8700 74 70 33 5 

Træpiller Skib 5000 60 199 292 377 

Olie Skib 6000 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

Tabel 7.13 Beregnet emission af kvælstofoxider (NOX), svovldioxid (SO2) og partikler (PM) i nærområdet omkring 
Avedøre Holme, Amager og Saltholm fra skibstransport til og fra Avedøreværet samt forskellen mellem 
driftsscenarierne og 0-scenariet (tons pr. år) 

Stof Enhed 0-sce-
narie 

Scenari
e 1 

Scenari
e 2 

Scenari
e 3 

Ændring 
scenarie 

1 

Ændring 
scenarie 

2 

Ændring 
scenarie 

3 

Emission ved sejlads til og fra Avedøreværket: 

NOX Tons 14 24 26 28 10 12 14 

SO2 Tons 4 7 8 8 3 3 4 

PM Tons 1,4 2,4 2,6 2,8 1 1 1 

Emission ved ophold i havn ved Avedøreværket: 

NOX Tons 3 6 7 9 3 4 6 

SO2
1)

 Tons 0,10 0,19 0,23 0,27 0,09 0,13 0,17 
PM Tons 0,07 0,13 0,16 0,18 0,06 0,09 0,11 

Samlet emission ved sejlads til og fra Avedøreværket samt ophold i havn ved Avedøreværket: 
NOX Tons 17 30 33 37 13 16 20 
SO2 Tons 4,2 7,1 7,8 8,6 3 4 4 
PM Tons 1,5 2,5 2,7 3,0 1 1 2 

1) Ved 0,1 % svovl 
 

For SOX-emissionskontrolområder som Østersøen og indre danske farvande vil det tilladte 

svovlindhold i bunkerolie blive reduceret til 0,1 % fra 2015. Dette krav galdt allerede fra 2010 for 

skibe, der ligger i havn.  

Hvis det forudsættes, at Østersøen og de indre danske farvande bliver NOX-emissionskontrol-

område, vil NOx-emissionsgrænsen fra 2016 for nye skibe blive reduceret fra ca. 10-12 g/kWh til 

omkring 3 g/kWh (IMO norm Tier III), det vil sige med ca. en faktor 3.  

Tabel 7.14 viser emissionerne af NOX, SO2 og PM under forudsætning af, at emissionen af NOX 

svarer til IMO norm Tier III, samt at svovlindholdet i bunkerolie er 0,1 %. Der er ikke forudsat 

nogen ændring til partikelemissionen til trods for, at denne med stor sandsynlighed vil blive 

reduceret som følge af nedsat svovlindhold. 

Tabel 7.14 Beregnet total emission i nærområdet omkring Avedøre Holme, Amager og Saltholm fra skibe (sejlads og 
ophold i havn) under forudsætning af, at. NOx-emissionen efterlever IMO norm Tier III, og svovlindhold under sejlads 
er 0,1 %. samt forskel mellem de forskellige scenarier og 0-scenariet (tons pr. år). 



 
 

  

  

 
 

 

 

Stof Enhed 0-sce-
narie 

Scenari
e 1 

Scenari
e 2 

Scenari
e 3 

Ændring 
scenarie 

1 

Ændring 
scenarie 

2 

Ændring 
scenarie 

3 

NOX Tons 6 10 11 12 4 5 7 
SO2 Tons 0,4 0,8 0,9 1,0 0,3 0,4 0,5 
PM Tons 1,5 2,5 2,7 3,0 1,0 1,3 1,6 
 

7.3.2 Emission af drivhusgasser (CO2) 

Det estimerede CO2-bidrag i 0-scenariet og de tre driftsscenarier fremgår af Tabel 7.15. 

Tabel 7.15 Estimeret CO2-emission fra forbrænding og transport af brændsler (tons pr. år) 

 0-scenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Ændring 
scenarie 1 

Ændring 
scenarie 2 

Ændring 
scenarie 3 

CO2-emission fra 
afbrænding af brændsler 
(tons) 

1.900.000 1.533.000 804.000 196.000 -367.000 -1.096.000 -1.704.000 

CO2-emission fra transport 
(tons) 

146.000 183.000 151.000 132.000     37.000          5.000      -14.000 

CO2-emission i alt 2.046.000 1.716.000 955.000 328.000 -330.000 -1.091.000 -1.718.000 

 

Det fremgår af tabellen, at CO2-emissionen fra Avedøreværket vil falde væsentligt i takt med at 

biomasseindfyringen på værket øges. Når der tages hensyn til bidraget fra transport af brændsler, 

vil den samlede reduktion i CO2-emission falde med henholdsvis 16 %, 53 % og 84 % i de tre 

driftsscenarier i forhold til 0-scenariet. Faldet i CO2-emission sker på trods af, at den indfyrede 

energimængde er ca. 25 % højere i scenarie 3 i forhold til 0-scenariet. 

7.4 Kumulative virkninger 

Den øgede emission af NOX, partikler mv. fra Avedøreværket i driftsscenarierne vil bidrage til en 

øget baggrundsbelastning i København i forhold til 0-scenariet. Bidraget vurderes dog at være 

marginalt og ikke målbart. Det skal bemærkes, at den nye NOX-afgift sandsynligvis vil betyde, at 

NOX-emissionen fra Avedøreværket vil falde mærkbart i såvel 0-scenarie som de tre driftsscenarier. 

Avedøreværkets bidrag til baggrundskoncentrationen af NOX vil derfor under alle omstændigheder 

falde i forhold til bidraget i de senere år. I øvrigt blev den årlige emission af NOX fra Avedøreværket 

allerede næsten halveret i perioden 2000 – 2010. Luftkvalitetsgrænseværdien for NOx på 40 µg/m3 

(årsmiddelværdi) er i dag overholdt med god margen for bybaggrundskoncentrationen målt i det 

centrale København. Den målte koncentration her vurderes at være repræsentativ for området 

omkring Avedøreværket.  

Antallet af skibsture (stort set udelukkende brændselstransport) stiger fra i gennemsnit 0,7 pr. dag i 

scenarie 0 til 2,1 per dag i scenarie 3. Sammenlignes denne stigningen med antallet af skibe, der i 

øvrigt sejler gennem Øresund, udgør stigningen i skibstransporter til Avedøreværket beskedne 1,5 

%, se kapitel 7 om trafikale forhold. Emissioner fra den samlede skibstrafik indgår i 

baggrundsbelastningnen. Stigningen i emissioner af NOX, SO2 og partikler i hovedstadsområdet 

som følge af øget skibstrafik til og fra Avedøreværket og dermed bidraget herfra til luftkvaliteten 

vurderes at være marginal i forhold til emissionerne fra den samlede skibstrafik. 
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7.5 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke vil være behov for at iværksætte afhjælpende foranstaltninger for at imødegå 

virkninger af projektet på luftkvalitet og klima. 

7.6 Overvågning 

DONG Energy overvåger løbende indholdet af tungmetaller i det kul og biomasse, der anvendes på 

Avedøreværket. Derudover udvides overvågningen til at omfatte analyser af kulflyveaske, der 

tilsættes sammen med træpiller og olie. 

7.7 Manglende viden 

Videngrundlaget vurderes at være tilstrækkeligt til at vurdere projektets virkning på luftkvalitet og 

klima. 



 
 

  

  

 
 

 

 

8. Atmosfærisk deposition 

Dette kapitel indeholder en redegørelse for de modelberegninger, der ligger til grund for 

beregningen af depositionerne fra Avedøreværket. Depositionerne kan føre til: 

› påvirkninger af overfladevand og havmiljøet, som er nærmere omtalt i kapitel 11, og 

› påvirkninger af landmiljøet, som er nærmere omtalt i kapitel 15 

I dette kapitel redegøres der for resultaterne af modelberegninger af den atmosfæriske deposition af 

kvælstof, svovldioxid og en række tungmetaller hidrørende fra Avedøreværkets emission til luft i 0-

scenariet og de tre driftsscenarier. 

8.1 Metode 

8.1.1 Depositionsberegninger 

Nationalt Center for Energi og Miljø (DCE) har gennemført depositionsberegninger for følgende 

stoffer udsendt fra Avedøreværkets skorstene: 

› Kvælstof (summen af NO2-N og NO-N) 
› Svovldioxid (SO2) 
› Cadmium (Cd) 
› Kviksølv (Hg) 
› Krom (Cr) 
› Kobber (Cu) 
› Nikkel (Ni) 
› Bly (Pb) 
› Vanadium (V) 
› Arsen (As) 
› Molybdæn (Mo) 
› Selen (Se) 
› Zink (Zn) 

Atmosfærisk deposition sker ved to forskellige processer - dels ved direkte afsætning af partikler 

ved nedfald og adhæsion til overflader (tørdeposition), dels ved udvaskning af partikler og gas med 

nedbøren (våddeposition). Der er gennemført separate beregninger af tør- og våddepositionen for 

de enkelte stoffer. Den samlede deposition er summen af tørdeposition og våddeposition. Det er den 

samlede deposition, der er interessant ved belysningen af virkningerne på miljøet. 

Metodebeskrivelse og beregninger fremgår af bilag 5a og 5b (DCE 2012a, DCE 2012b) og er 

opsummeret i det følgende. 

Tørdeposition 

Beregning af tørdeposition er baseret på konservative overslag beregnet på basis af følgende formel: 

Koncentration x depositionshastighed x tid.  

De gennemsnitlige årlige koncentrationer af NOX, SO2 og tungmetaller i den omgivende luft er 

beregnet ved hjælp af OML-modellen på grundlag af de beregnede årlige emissioner af stofferne, se 

Tabel 7.8. 
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Tørdepositionens størrelse afhænger af beskaffenheden af den modtagende overflade. Generelt vil 

depositionshastigheden være mindst over områder med lav ruhed (f.eks. vand) og størst over 

områder med høj ruhed (f.eks. skov), fordi den atmosfæriske turbulens øges med ruheden.  

Kvælstofoxider samt kviksølv og selen udsendes til luften på gasform. Kviksølv kan optræde som 

elementært kviksølv (Hg(0)) eller som divalent ion (Hg(II)). Da røggassen renses med SCR-anlæg 

og efterfølgende vådt afsvovlingsanlæg, vil Hg(II) blive fjernet fra røggassen, således at kun Hg(0) 

emitteres. Omdannelsen i atmosfæren af Hg(0) til Hg(II), som har en betydeligt større 

depositionshastighed, sker langsomt (dage) og har ingen betydning ved vurdering af depositionen i 

nærområdet. 

Øvrige emitterede tungmetaller er hæftet på partikler i røggassen. Da der er partikelfiltre i de 

relevante afkast (kedlen på blok 1 samt hoved- og biokedel på blok 2), er det antaget, at alle 

partikler har en diameter under 10 µm. 

De anvendte depositionshastigheder for tørdeposition fremgår af Tabel 8.1. 

Tabel 8.1 Hastigheder for tørdeposition på forskellige overflader (DCE 2012a) 

Depositionshastighed cm/s Stof 

Skov Landområder1) Vand 

Kvælstofdioxid, NO2 1,2 0,6 0,22 *10-3 

Kvælstofoxid, NO 0,2 0,1 0,04 x 10-3 

Svovldioxid, SO2 2,1 1,1 0,7 

Kviksølv, Hg(0) 0,2 0,1 0,01 

Selen, Se 0,64 0,64 0,64 

Partikler 2 2 2 

1) Blanding af mark og skov, hovedsageligt græs 

Fordelingen mellem udsendt NO og NO2 fra skorstenene er ca. 90 % : 10 %. Da 

tørdepositionshastigheden for NO og NO2 er meget forskellig, har DCE foretaget en OML-beregning 

i såkaldt kemi-mode, hvor omdannelsen af NO til NO2 beregnes som funktion af afstanden fra 

Avedøreværkets skorstene under hensyntagen til baggrundskoncentrationen af ozon og UV-stråling. 

Våddeposition 

Under nedbør vil der også foregå våddeposition, idet regndråber kan udvaske partikler og visse 

gasser fra luften.  

Beregning af våddeposition for partikler og gasser er baseret på en metode, der anbefales af den 

amerikanske miljøstyrelse. Forudsætningerne for beregningerne fremgår af bilag 5. 

For partikler er der konservativt antaget en udvaskningskoefficient på 6,6 x 10-4 s-1 (mm/h)-1. 

For gassen selen er udvaskningskoefficienten vurderet til 1,6 x 10-4 s-1 (mm/h)-1. 

For svovldioxid er anvendt en udvaskningskoefficient på 0,5 x 10-4 s-1 (mm/h)-1. 

Da kvælstofoxider (gasser) er meget lidt vandopløselige, kan der ses bort fra våddeposition af 

kvælstofoxider i nærområdet (Hertel et al. 2006). 

Gassen Hg(0) udvaskes ikke under nedbør (UNEP 2008) og der sker derfor ikke våddeposition af 

denne. 

Der er i beregningerne taget højde for de vindretninger og -hastigheder, der er under nedbør. 



 
 

  

  

 
 

 

 

8.2 Eksisterende forhold 

8.2.1 Kvælstof 

Kvælstofbelastningen af ugødede landarealer vurderes altovervejende at stamme fra atmosfærisk 

deposition i form af enten deposition af NOX eller ammoniak/ammonium. Den samlede påvirkning 

skyldes dels emissioner fra Avedøreværket og andre lokale kilder, dels et generelt baggrundsbidrag 

fra fjernereliggende kilder, herunder udenlandske kilder. 

DCE (DCE 2011) angiver den årlige atmosfæriske deposition af kvælstof i terrestriske 

baggrundsområder i Danmark i 2010 til 10-11 kg N/ha/år, hvilket er stort set uændret i forhold til 

2009. Depositionen i de marine baggrundsområder var 6-8 kg N/ha/år. På målestationen ved Risø 

var depositionen 11,3 kg N/ha/år, mens den for Hovedstaden er beregnet til 11,0 kg N/ha/år.  

Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området på Vestamager 

ligger (Dragør og Tårnby) er ifølge Naturstyrelsen (2009) 13,0 kg N/ha/år. 

Den samlede deposition af kvælstof til danske landområder i 2010 er beregnet til 55.000 tons N, 

hvilket er et fald på 15 % i forhold til 2009. For farvandet Køge Bugt og Kalveboderne er den 

nuværende atmosfæriske tilførsel af kvælstof skønnet til at være 625 tons N/år (Naturstyrelsen 

2011a). 

Atmosfærisk kvælstofdeposition til vandområder er meget begrænset. 

8.2.2 Svovldioxid 

Atmosfærisk deposition af svovl til miljøet stammer fortrinsvis fra antroprogene kilder som 

forbrændning af fossile brændstoffer i forbindelse med transport, energiproduktion, industri m.m. 

Derudover er der også et bidrag fra naturlige kilder, hvoraf sulfat fra havsalt, som via vinden bliver 

”blæst op” i atmosfæren, er den vigtigste og udgør 15-25 % af den samlede svovldepositon. En stor 

del af depositionen til det danske miljø stammer fra landene syd og vest for Danmark, da 

svovlforbindelser kan transporteres 1000 km eller mere via luften (DCE 2011). 

Baggrundsdepositionen af svovl i hovedstadsområdet og Køge Bugt er angivet til 4 - 5 kg S/ha pr. år 

(DCE 2011). Dette svarer til 0,25-0,31 keq/ha/år (kiloækvivalenter pr. hektar pr. år). 

Den samlede deposition af svovl fra antropogene kilder på danske landområder er for 2010 

beregnet til 10.000 ton S, hvilket er et fald på ca. 33 % i forhold til 2009 (DCE 2011). 

8.2.3 Tungmetaller 

 

Kviksølv 

Tilførslen af Hg til miljøet omkring Avedøreværket vurderes udelukkende at skyldes atmosfærisk 

deposition.  

Der findes ikke nogen officiel værdi for baggrundsdepositionen af kviksølv i Danmark, da kviksølv 

ikke indgår i det nationale overvågningsprogram for atmosfærisk deposition (del af NOVANA), og 

der ikke foreligger andre målinger fra DMU/DCE af den generelle kviksølvdeposition i Danmark 

(oplyst af DCE, april 2012).  

Til brug for den nationale indrapportering af luftkvalitetsmålinger til EU benytter Danmark derfor 

luftkoncentrationer af kviksølv (ikke deposition) målt i Skåne med henvisning til, at variationen i 

den regionale baggrundskoncentration af kviksølv er lille (Ellerstrøm et al. 2011). Omkring 

halvdelen af den regionale emission af kviksølv vurderes at skyldes afbrænding af kul/fossile 

brændsler, se Tabel 7.7. 
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Der foreligger således kun meget sparsomme oplysninger om baggrundsdepositionen af kviksølv i 

Danmark. Fra to stationer nær Allerød er kviksølvdepositionen (bulk deposition) i 1995 og 1996 

målt til gennemsnitligt ca. 7 µg/m2/år (1,3 - 16 µg/m2/år) (Kjølholt og Juhl 1996). Der er tale om for 

få og for gamle måleresultater til at kunne fastlægge et egentligt dansk baggrundsniveau, men 

målingerne antyder, at baggrundsdepositionen af kviksølv i Danmark er lav. 

Der er gennemført et moniteringsprogram for kviksølv på fem lokaliteter i Sverige fra 1995-2002 

(Wängberg & Munthe 2001; Wängberg et al. 2007), der omfattede målinger af deposition (bulk 

deposition) bl.a. på stationen "Vavihill" i det vestlige Skåne samt EMEP-stationen "Rörvik/Råö" på 

den svenske vestkyst. Den gennemsnitlige deposition over perioden var ca. 8 µg/m2/år ved Vavihill 

og ca. 7 µg/m2/år ved Rörvik/Råö. Begge steder var depositionen generelt nedadgående gennem 

moniteringsperioden, dog mest i den første del af perioden. Det bemærkes, at niveauet i målingerne 

i Sydsverige svarer til det, som blev fundet i den danske undersøgelse. 

Modelberegninger på regionalt niveau af kviksølvdepositionen i havområderne omkring Danmark 

er gennemført af hhv. HELCOM (Gusev 2010) og OSPAR (OSPAR 2008), primært på baggrund af 

opgørelser fra medlemslandene om emissioner samt moniteringsdata. HELCOMs beregninger for 

de indre danske farvande viser en årlig deposition på i underkanten af 10 µg/m2/år for 2008 med 

svagt faldende tendens fra starten af 1990'erne, mens OSPARs resultater (1990-2004) ligger i 

intervallet 6-8 µg/m2/år for de seneste år ved hhv. den danske og den svenske vestkyst. 

Det vurderes således som rimeligt at benytte primærdata fra målingerne i Sydsverige (Wängberg & 

Munthe 2001; Wängberg et al. 2007) som grundlag for VVM-redegørelsens vurderinger af effekter 

af kviksølvdeposition. Baggrundsdepositionen af kviksølv vurderes derfor at være 7 - 8 µg/m2/år til 

både land og vand. 

Andre tungmetaller 

Baggrundsdepositionen af tungmetaller i Danmark fremgår af Tabel 8.2. 

Tabel 8.2 Baggrundsdeposition af tungmetaller i danske land- og vandområder (DCE 2011) 

Metal Baggrundsdeposition 
µg/m2/år til land 

Baggrundsdeposition 
µg/m2/år til vand 

Cadmium, Cd 36 29 

Krom, Cr 210 200 

Kobber , Cu 720 690 

Kviksølv, Hg 7 - 81) N/A 

Nikkel, Ni 220 190 

Bly, Pb 930 860 

Vanadium, V N/A N/A 

Arsen, As 88 80 

Molybdæn, Mo N/A N/A 

Selen, Se N/A N/A 

Zink, Zn 5900 5600 

1) Kilde: Wängberg & Munthe 2001. 



 
 

  

  

 
 

 

 

8.3 Resultater af depositionsberegninger 

 

Tabel 8.3 viser Avedøreværkets maksimale bidrag til deposition af kvælstof, svovldioxid og 

tungmetaller på Vestamager i de forskellige scenarier samt det maksimale merbidrag beregnet som 

differencen mellem "worst case"-driftsscenariet og 0-scenariet.  

For figurer over depositioner til miljøet tæt omkring Avedøreværket af kvælstof, svovldioxid og alle 

undersøgte tungmetaller i 0-scenariet, driftscenarierne og maksimale merbidrag henvises til bilag 

5a og 5b. 

Tabel 8.3 Avedøreværkets maksimale bidrag til deposition af kvælstof (i kg N/ha/år), svovldioxid (i kg SO2/ha/år) og 
tungmetaller (i µg/m2/år) på Vestamager i de forskellige scenarier samt det maksimale merbidrag i forhold til 0-
scenariet. 

Stof 0-
scenarie 

Scenarie 
1 

Scenarie 
2 

Scenarie 
3 

Maksimalt 
merbidrag som 

følge af projektet  

"Worst case"-
scenarie 

Kvælstof18 0,111 0,137 0,152 0,131 0,041 2 

Svovldioxid, 
SO2  

0,56 0,59 0,47 0,44 0,03 1 

Cadmium 0,843 1,59 1,75 2,02 1,18 3 

Kviksølv 0,147 0,157 0,129 0,11 0,01 1 

Krom 4,44 7,26 7,52 8,06 3,62 3 

Kobber 3,63 6,28 6,68 7,32 3,69 3 

Nikkel 5,58 8,11 8,00 8,33 2,75 3 

Bly 2,99 5,10 5,38 5,93 2,94 3 

Vanadium 8,02 11,10 10,80 10,90 3,08 1 

Arsen 4,38 6,48 6,49 6,77 2,39 3 

Molybdæn 1,51 2,34 2,51 2,73 1,22 3 

Selen 26,8 30,6 28,4 27,6 3,8 1 

Zink 25,1 58,2 66,0 77,0 51,9 3 

8.3.1 Kvælstof 

Tabel 8.3 viser såvel Avedøreværkets maksimale bidrag til deposition af kvælstof på Vestamager i de 

forskellige scenarier, som projektets maksimale merbidrag til deposition af kvælstof på Vestamager, 

som er ved driftscenarie 2. Merbidraget svarer til en stigning på ca. 37 %.  

Figur 8.1 viser et kort over Avedøreværkets maksimale merbidrag til kvælstofdepostion. 

                                                                    
18 Depositionen af kvælstof er beregnet som summen af NO2-N og NO-N. Kvælstof deponeres udelukkende ved tørdeposition. 
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Figur 8.1 Maksimalt merbidrag i deposition af kvælstof som følge af projektet, dvs. forskellen mellem "worst case"-
scenariet (scenarie 2) og 0-scenariet (i kgN/ha/år) 

Den største deposition optræder i et skovområde på Vestamager ca. 5 km øst for Avedøreværket. 

Projektets maksimale merbidrag til kvælstofdeposition på Vestamager er 0,041 kg N/ha/år. Dette 

udgør mindre end 0,5 % af baggrundsdepositionen på 10 - 11 kg N/ha/år. 

Det samlede bidrag fra Avedøreværket til kvælstofdeposition på Vestamager udgør i scenarie 2 

(worst case-scenariet) maksimalt 1 - 2 % af baggrundsdepositionen. 

8.3.2 Svovldioxid 

Tabel 8.3 viser såvel Avedøreværkets maksimale bidrag til deposition af svovldioxid på Vestamager i 

de forskellige scenarier, som projektets maksimale merbidrag til deposition af svovldioxid på 

Vestamager, som er ved driftscenarie 1. 

Den største deposition optræder ligesom for kvælstof i et skovområde ca. 5 km øst for 

Avedøreværket, hvor der i 0-scenariet og scenarie 1 deponeres henholdsvis 0,56 og 0,59 kg 

SO2/ha/år. Det svarer til en stigning på ca. 5 % i forhold til 0-scenariet (Figur 8.2). I scenarie 2 og 3 

er svovldioxiddepositionen lavere end i 0-scenariet. 



 
 

  

  

 
 

 

 

 

Figur 8.2 Merbidrag i deposition af svovldioxid som følge af projektet, dvs. forskellen mellem "worst case"-scenariet 
(scenarie 1) og 0-scenariet (i kg SO2/ha/år) 

 

Det samlede bidrag fra Avedøreværket til deposition af svovldioxid på Vestamager udgør i scenarie 1 

(worst case-scenariet) maksimalt 6 - 7 % af baggrundsdepositionen, mens det maksimale merbidrag 

udgør mindre end 0,4 % af baggrundsdepositionen. 

8.3.3 Tungmetaller 

Tabel 8.3 viser såvel Avedøreværkets maksimale bidrag til deposition af tungmetaller på 

Vestamager i de forskellige scenarier, som projektets maksimale merbidrag til deposition af 

tungmetaller på Vestamager. 

Kviksølv 

I 0-scenariet bidrager emissionen fra Avedøreværket med op til 0,15 µg/m2/år i skovområder på 

Vestamager. De maksimale bidrag til depositionen i Natura 2000-området på Vestamager i scenarie 

1 - 3 er henholdsvis 0,16, 0,13 og 0,11 µg/m2/år. "Worst case"-driftsscenariet for kviksølv (scenarie 

1) indebærer en maksimal øgning af depositionen af kviksølv med 7 % i forhold til 0-scenariet. 

Merbidraget i scenarie 1 til depositionen af kviksølv er vist i Figur 8.3 I scenarie 2 og 3 falder det 

maksimale bidrag med henholdsvis 12 % og 25 % i forhold til 0-scenariet. 
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Figur 8.3  Merbidrag i deposition af kviksølv som følge af projektet, dvs. forskellen mellem "worst case"-scenariet 
(scenarie 1) og 0-scenariet (i µg/m2/år) 

Projektets maksimale merbidrag til deposition af kviksølv på Vestamager på 0,01 µg/m2/år udgør 

mindre en 0,15 % af baggrundsdepositionen på 7 - 8 µg/m2/år. 

Det samlede bidrag fra Avedøreværket til deposition af kviksølv på Vestamager udgør i scenarie 1 

(worst case-scenariet) maksimalt ca. 2 % af baggrundsdepositionen. 

Cadmium 

Den maksimale deposition på Vestamager er vist i Tabel 8.3. 

I 0-scenariet bidrager emissionen fra Avedøreværket med op til 0,85 µg/m2/år i den vestlige del af 

Vestamager, mens bidraget i "worst case"-driftsscenariet for cadmium (scenarie 3) er op til 2,02 

µg/m2/år svarende til en stigning på 139 %. 

Merbidraget som følge af projektet er vist i Figur 8.4. 



 
 

  

  

 
 

 

 

 

Figur 8.4 Merbidrag i deposition af cadmium som følge af projektet, dvs. forskellen mellem "worst case"-scenariet 
(scenarie 3) og 0-scenariet (i µg/m2/år) 

Projektets maksimale merbidrag til deposition af cadmium på Vestamager er 1,18 µg/m2/år. Dette 

udgør ca. 3,3 % af baggrundsdepositionen på 36 µg/m2/år. 

Det samlede bidrag fra Avedøreværket til deposition af cadmium på Vestamager udgør i scenarie 3 

(worst case-scenariet) maksimalt ca. 5,6 % af baggrundsdepositionen. 

Krom 

I 0-scenariet bidrager emissionen fra Avedøreværket med op til 4,44 µg/m2/år i den vestlige del af 

Vestamager, mens bidraget i "worst case"-driftsscenariet for krom (scenarie 3) er op til 8,06 

µg/m2/år svarende til en stigning på 81 %. 

Projektets maksimale merbidrag til deposition af krom på Vestamager er 3,62 µg/m2/år. Dette 

udgør ca. 1,7 % af baggrundsdepositionen på 210 µg/m2/år. 

Det samlede bidrag fra Avedøreværket til deposition af krom på Vestamager udgør i scenarie 3 

(worst case-scenariet) maksimalt ca. 3,8 % af baggrundsdepositionen. 

Kobber 

I 0-scenariet bidrager emissionen fra Avedøreværket med op til 3,63 µg/m2/år i den vestlige del af 

Vestamager, mens bidraget i "worst case"-driftsscenariet for kobber (scenarie 3) er op til 7,32 

µg/m2/år svarende til en fordobling af bidraget. 

Projektets maksimale merbidrag til deposition af kobber på Vestamager er 3,69 µg/m2/år. Dette 

udgør ca.0,5 % af baggrundsdepositionen på 720 µg/m2/år. 

Det samlede bidrag fra Avedøreværket til deposition af kobber på Vestamager udgør i scenarie 3 

(worst case-scenariet) maksimalt ca. 1 % af baggrundsdepositionen. 
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Nikkel 

I 0-scenariet bidrager emissionen fra Avedøreværket med op til 5,58 µg/m2/år i den vestlige del af 

Vestamager, mens bidraget i "worst case"-driftsscenariet for nikkel (scenarie 3) er op til 8,33 

µg/m2/år svarende til en stigning på 49 %. 

Projektets maksimale merbidrag til deposition af nikkel på Vestamager er 2,75 µg/m2/år. Dette 

udgør ca.1,3 % af baggrundsdepositionen på 220 µg/m2/år. 

Det samlede bidrag fra Avedøreværket til deposition af nikkel på Vestamager udgør i scenarie 3 

(worst case-scenariet) maksimalt ca. 3,8 % af baggrundsdepositionen. 

Bly 

I 0-scenariet bidrager emissionen fra Avedøreværket med op til 2,99 µg/m2/år i den vestlige del af 

Vestamager, mens bidraget i "worst case"-driftsscenariet for bly (scenarie 3) er op til 5,93 µg/m2/år 

svarende til omtrent en fordobling af bidraget. 

Projektets maksimale merbidrag til deposition af bly på Vestamager er 2,94 µg/m2/år. Dette udgør 

mindre end 0,3 % af baggrundsdepositionen på 930 µg/m2/år. 

Det samlede bidrag fra Avedøreværket til deposition af bly på Vestamager udgør i scenarie 3 (worst 

case-scenariet) maksimalt ca. 0,6 % af baggrundsdepositionen. 

Vanadium 

I 0-scenariet bidrager emissionen fra Avedøreværket med op til 8,02 µg/m2/år i den vestlige del af 

Vestamager, mens bidraget i "worst case"-driftsscenariet for vanadium (scenarie 1) er op til 11,1 

µg/m2/år svarende til en stigning på 38 %. 

Der foreligger ikke oplysninger om baggrundsdeposition af vanadium. Avedøreværkets relative 

bidrag til deposition af vanadium på Vestamager kan derfor ikke vurderes. 

Arsen 

I 0-scenariet bidrager emissionen fra Avedøreværket med op til 4,38 µg/m2/år i den vestlige del af 

Vestamager, mens bidraget i "worst case"-driftsscenariet for arsen (scenarie 3) er op til 6,77 

µg/m2/år svarende til en stigning på 54 %. 

Projektets maksimale merbidrag til deposition af arsen på Vestamager er 2,39 µg/m2/år. Dette 

udgør ca. 2,7 % af baggrundsdepositionen på 88 µg/m2/år. 

Det samlede bidrag fra Avedøreværket til deposition af arsen på Vestamager udgør i scenarie 3 

(worst case-scenariet) maksimalt ca.7,7 % af baggrundsdepositionen. 

Molybdæn 

I 0-scenariet bidrager emissionen fra Avedøreværket med op til 1,51 µg/m2/år i den vestlige del af 

Vestamager, mens bidraget i "worst case"-driftsscenariet for molybdæn (scenarie 3) er op til 2,73 

µg/m2/år svarende til en stigning på 80 %. 

Der foreligger ikke oplysninger om baggrundsdeposition af molybdæn. Avedøreværkets relative 

bidrag til deposition af molybdæn på Vestamager kan derfor ikke vurderes. 

Selen 

I 0-scenariet bidrager emissionen fra Avedøreværket med op til 26,8 µg/m2/år i den vestlige del af 

Vestamager, mens bidraget i "worst case"-driftsscenariet for selen (scenarie 1) er op til 30,6 

µg/m2/år svarende til en stigning på 14 %. 

Der foreligger ikke oplysninger om baggrundsdeposition af selen. Avedøreværkets relative bidrag til 

deposition af selen på Vestamager kan derfor ikke vurderes. 

Zink 

I 0-scenariet bidrager emissionen fra Avedøreværket med op til 25,1 µg/m2/år i den vestlige del af 

Vestamager, mens bidraget i "worst case"-driftsscenariet for zink (scenarie 3) er op til 77,0 

µg/m2/år svarende til en tredobling af bidraget. 



 
 

  

  

 
 

 

 

Projektets maksimale merbidrag til deposition af zink på Vestamager er 51,9 µg/m2/år. Dette udgør 

mindre end. 0,1 % af baggrundsdepositionen på 5900 µg/m2/år. 

Det samlede bidrag fra Avedøreværket til deposition af zink på Vestamager udgør i scenarie 3 

(worst case-scenariet) maksimalt ca.1,3 % af baggrundsdepositionen. 

8.4 Vurdering af virkninger, afværgeforanstaltninger og overvågning 

Vurderingen af virkningerne af depositionen er foretaget i Natura 2000-vurderingen (del 4) samt i 

kapitel 11 og 15 i denne redegørelse om natur, flora og fauna i landmijløet og i det marine miljø. Der 

henvises til denne rapport samt til kapitlerne om natur, flora og fauna for nærmere redegørelse for 

vurdering af virkninger og forslag til afværgeforanstaltninger og overvågning. 

Kumulative virkinger af stoffer tilført via atmosfærisk depostion og stoffer udledt med spildevandet 

og er vurderet i kapitel 11 om overfladevand og havmiljøet samt i Natura 2000-

konsekvensvurderingen. 

8.5 Manglende viden 

Videngrundlaget vurderes at være tilstrækkeligt til at kunne vurdere depostionen af kvælstof, 

svovldioxid og tungmetaller hidrørende fra Avedøreværkets emissioner. 
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9. Støj og vibrationer 

I dette kapitel er der foretaget en vurdering af projektets støjmæssige konsekvenser. Der beskrives 

indledningsvist generelle forhold omkring støj samt de gældende regler for regulering af 

virksomheders støjpåvirkning. 

Afsnittet omhandler herefter støj fra Avedøreværket. Ved de eksisterende forhold er der regnet med 

et driftsscenarie, hvor blok 1 er fyret med kul og blok 2 er fyret med træpiller og halm. For de 

kommende driftsscenarier er det valgt at se på driftscenarie 3, som forventes at give den største 

støjbelastning til omgivelserne. Herudover vurderes vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd.  

Detaljerede beregningsforudsætninger og -resultater fremgår af baggrundsrapporterne: 

Avedøreværket eksisterende støjforhold marts 2012, samt støjforhold ved øget 

biomasseanvendelse og opnormering (Rambøll, 2012a), Kumulative effekter af ekstern støj 

omkring Avedøreværket (Rambøll, 2012b), Dong Energy Avedøreværket, Infralyd, lavfrekvent 

støj, vibrationer og byggestøj fra Avedøreværket (Rambøll, 2012c) og lydeffektbestemmelse af 

støjkilder på Avedøreværket (Rambøll, 2012d).  

9.1 Metode 

Beregningen af den eksterne støj er foretaget i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning 

for beregning af ekstern støj fra virksomheder (Miljøstyrelsen 1993). Modelberegningen af den 

eksterne støj er foretaget med programmet SoundPlan, ver. 6.5 af 20. januar 2012. Programmet kan 

beregne støjen dels i udvalgte beregningspunkter og dels i et net på f.eks. 20 x 20 meter. Resultatet 

kan herefter præsenteres i overskuelig grafisk form som et støjkort. 

I forhold til tidligere støjberegninger ved Avedøreværket, er der kommet ny lagersilo til træpiller 

med tilhørende nyt transportbånd, som er målt og medtaget i modellen. Skorstenstoppen på blok 1, 

eksisterende transportbånd for træpiller til eksisterende lagersilo samt træpilletragtvognen ved 

losning er genmålt. 

9.1.1 Definition og grænseværdier 

Styrken af en støjpåvirkning måles og/eller beregnes i dB(A). dB(A) står for deci Bell, hvor (A) 

angiver, at lydstyrken er bestemt med en følsomhed, der svarer til den menneskelige hørelse. 

Decibel skalaen er en logaritmisk skala. Dette betyder, at den er indrettet således, at en fordobling 

af lydtrykket (støjen) svarer til 3 dB(A). Den menneskelige hørelse er indrettet således, at der i 

praksis skal en forøgelse på ca. 10 dB(A) til før støjniveauet opfattes dobbelt så højt. Figur 9.1 viser 

eksempler på støjniveauer for udvalgte aktiviteter. 



 
 

  

  

 
 

 

 

 

Figur 9.1 Støjbarometer, der viser støjniveauer ved udvalgte aktiviteter 

 

En virksomheds støjbelastningen af omgivelserne reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning om 

ekstern støj nr. 5/1984 (Miljøstyrelsen 1984). Virksomhedsstøjen omfatter alle stationære og 

mobile støjkilder samt al kørsel på virksomhedens areal.  

Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomhed uden hensynstagen til baggrundsstøjen i 

området. Støjgrænserne fastsattes normalt på grundlag af den planlægningsmæssige anvendelse af 

de enkelte områder omkring virksomheden. Hvis den faktiske anvendelse af et område er mere 

støjfølsom end den planlagte anvendelse lægges den faktiske anvendelse af området dog til grund 

ved fastsættelse af støjgrænserne for området. 

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser fremgår af Tabel 9.1. 
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Tabel 9.1 Vejledende støjgrænser (Miljøstyrelsen 1984) 

 Områdetype Mandag-fredag 
kl. 07.00-18.00 

Lørdag 
kl. 07.00-14.00 

 
 
 

dB(A) 

Mandag-fredag 
kl. 18.00-22.00 

Lørdag 
kl. 14.00-22.00 

Søn- og 
helligdage 

kl. 07.00-22.00 
dB(A) 

Alle dage 
kl. 22.00-07.00 

 
 
 
 
 

dB(A) 

1 Erhvervs- og industriområder 70 70 70 

2 Erhvervs- og industriområder med 
forbud mod generende virksomheder 

60 60 60 

3 Områder for blandet bolig og 
erhvervsbebyggelse, centerområder, 
boliger beliggende i åbent land 

55 45 40 

4 Etageboligområder 50 45 40 

5 Boligområder for åben og lav 
boligbebyggelse 

45 40 35 

6 Sommerhusområder og offentligt 
tilgængelige rekreative områder. 
Særlige naturområder 

40 35 35 

 

Støj fra skibe på havet er hverken omfattet af reglerne for vejtrafikstøj eller virksomhedsstøj, da 

Miljøbeskyttelsesloven kun er gældende, når skibe ligger til kaj (Miljøministeriet, 2006). 

Miljøstyrelsen udsendte i maj 2010 et brev til kommuner, miljøcentre m.fl. om "regulering af støj 

fra skibe i havn" med nærmere anvisninger om mulig regulering af støj fra skibe i havn. Med 

udgangspunkt i disse anvisninger er støjbidrag fra kul-, olie- og biopilleskibe beregnet separat, jf. 

afsnit om kumulerede effekter, hvor der er foretaget en vurdering af den kumulerede støjbelastning 

fra skibe og fra selve Avedøreværket. 

Ud over de normale støjgrænser for virksomhedsstøj har Miljøstyrelsen fastlagt vejledende 

støjgrænser for lavfrekvent støj og infralyd, samt vibrationer indendørs i boliger (Miljøstyrelsen, 

1997). 

Lavfrekvent støj stammer primært fra maskiner, ventilationsanlæg, pumper mv., men kan også 

stamme fra entreprenørmaskiner, lastbiler og skibsmotorer. Infralyd kan stamme fra både større og 

mindre industrianlæg. Vibrationer kan stamme fra turbiner, stempelmotorer og vibrationssigter. 

9.2 Eksisterende forhold 

Værkets dominerende støjkilder i 0-scenariet er dozere, lossekraner samt enkelte kilder fra 

træpilletransport/-håndtering. Åbenstående porte og afkast er også betydende støjkilder i visse af 

kontrolpunkterne. 

Kul til blok 1 transporteres med skibe og pramme til værket og losses derefter til værkets udendørs 

kulplads med kraner, hvorefter dozere sørger for fordeling af kullene på pladsen. Kul transporteres 

med bånd fra kulpladsen eller lossekajen til siloerne i blok 1. Efter knusning i møller og blæses det 

forstøvede kul ind i kedlens brændere. Røggassen føres via afsvovlingsanlægget til en 150 m høj 

betonskorsten. 

Halmen, der anvendes som brændsel i biokedlen på blok 2, transporteres med lastbiler til værkets 

halmlager og aflæsses her. Halmballerne føres derefter automatisk videre til kedelanlægget efter 



 
 

  

  

 
 

 

 

forudgående oprivning af halmballerne. Røggassen føres til blok 2´s 150 m høje betonskorsten 

(separat røgrør). 

Træpiller modtages med skibe, losses og føres videre med transportbånd til pillesilo eller 

langtidslager. Fra siloen føres pillerne videre under kuldepotet til blok 2’s træpilleloft, hvorefter de 

knuses i møller og brændes. 

Der er en del intern transport på værket med trucks, traktorer, og eksterne lastvogne.  

Baggrundsstøjen i området omkring værket kommer primært fra industri og trafik, vindmøller samt 

fra fly til og fra Københavns Lufthavn. 

 

Figur 9.2 Oversigt over Avedøreværket fra 2010. Den store træpillesilo med tilhørende transportbånd indgår ikke på 
figuren, men ses på figur 10.3.  
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Figur 9.3 Ny træpillesilo med tilhørende transportbånd, fotograferet 2012. 

9.2.1 Støjgrænser for Avedøreværket 

Der er senest fastsat støjgrænser for Avedøreværket i Københavns Amts godkendelse af 18. marts 

1998 af Avedøreværkets blok 2. Godkendelsen omfatter følgende kontrolpunkter: 

› Bådmandsvej 1. Boligområde, åben lav bebyggelse. 
› Hvidovre Strandvej 149A, 1. sal. Boligområde, åben lav bebyggelse. 
› Nordskel ved P-Plads. Erhvervsområde- og industriområde. 
› Naturområde på Vestamager. Særlige naturområder. 

Der er i senere støjrapporter medtaget et orienterende kontrolpunkt ved Brøndby Havn, der dog 

formelt ikke er omfattet af værkets støjgrænser.  

I den senere ophævede miljøgodkendelse af 14. oktober 2010 af ”brændselsomlægning på 

Avedøreværket” skrev Miljøcenter Roskilde (nu Miljøstyrelsen Roskilde): ”Brøndby Havn er en 

lystbådehavn med mulighed for helårsbeboelse i lystbåde i en del af havnen (jf. forslag til lokalplan 

313A og forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 til Brøndby Kommuneplan 2005 – 2017). 

Miljøcenteret fastsætter i godkendelsen supplerende støjgrænser i dette område svarende til 

støjgrænserne for et boligområde (45/40/35 dB(A))”.  

Det er i denne VVM-redegørelse valgt at følge retningslinjerne fra den nu ophævede 

miljøgodkendelse om, hvilke støjgrænser der bør overholdes ved Brøndby Havn.  



 
 

  

  

 
 

 

 

 

Tabel 9.2 Gældende grænseværdier for Avedøreværkets støjbelastning Lr i dB(A) i de forskellige områdetyper. * 
Brøndby Havn indgår ikke som kontrolpunkt i den nuværende godkendelse. 

Tidsrum Hverdage 

Kl. 07:00-18:00 

Lørdag 

Kl. 07:00-14:00 

Hverdage 

Kl. 18:00-22:00 

Lørdag 

Kl. 14:00-22:00 

Søn- og 
helligdage 

Kl. 07:00-22:00 

Alle dage 

Kl. 22:00-07:00 

Bådmandsvej 1 45 40 35 

Hvidovre Strandvej 
149A, 1. sal 

45 40 35 

Nordskel ved P-
Plads 

70 70 70 

Naturområde, 
vestamager 

40 35 35 

Brøndby Havn* 45 40 35 

 

Støjens maksimalværdi om natten (kl. 22 – 07) må desuden ikke overstige 50 dB(A) i 

boligområderne. 

9.2.2 Støjbelastning ved nuværende driftsforhold 

Figur 9.4 viser placeringen af kontrolpunkter for beregning af støjbelastning fra Avedøreværket. 

Mod nord og vest udbredes støjen hovedsagelig over bebygget område. Mod øst og syd udbredes 

støjen henholdsvis over kulområdet og åbent vand.  

I støjmodellen bidrager kulbunken med en vis skærmende effekt for nogle af kontrolpunkterne. Det 

er i støjmodellen forudsat, at kullet bliver dozet fra kajbåndet startende i kote 1 og derefter jævnt 

stigende til kote 10. Dozerne kører over hele denne flade med et akustisk tyngdepunkt 1,8 m over 

terrænoverfladen. Den samlede skærmeffekt for dozere et beregnet til 2,7 dB for kontrolpunktet 

Hvidovre Strandvej.  
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Figur 9.4 Placering af kontrolpunkter for beregning af støjbelastning. Kontrolpunktet ved Brøndby Havn er 
orienterende. 

 

Da området omkring værket er forholdsvis fladt, udbredes støjen stort set frit. Vær  

Tabel 9.3 viser Avedøreværkets støjbidrag i kontrolpunkterne. Som udgangspunkt er der regnet 

med at værket er i drift alle ugens 7 dage. Der er regnet med et driftsscenarie, hvor blok 1 er fyret 

med kul og blok 2 er fyret med træpiller (hovedkedel) og halm (biokedel). 

Tabel 9.3 Beregnet lydtrykniveau (LAeq i dB(A)) i kontrolpunkterne. Støjgrænser er angivet til sammenligning 

Kontrolpunkt Hverdage Lørdag Søndag 

 Dag Aften Nat Formid
. 

Efterm
id. 

Aften Nat Dag Aften Nat 

Bådsmandsvej 1 27,1 26,5 25,7 27,0 27,0 26,5 25,7 26,7 26,7 25,8 

Støjgrænse 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

Hvidovre Strandvej149A 37,7 37,8 34,8 37,6 37,6 37,7 34,7 37,6 37,7 34,7 

Støjgrænse 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

Nordskel, P-Plads 56,4 56,5 54,1 56,1 56,1 55,1 51,3 55,0 55,1 51,3 

Støjgrænse 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Vestamager, Reservatvej 34,3 34,1 32,1 34,0 34,0 34,1 32,1 34,0 34,1 32,1 

Støjgrænse 40 35 35 40 35 35 35 35 35 35 

Brøndby Havn1) 30,9 30,3 29,9 30,9 30,9 30,3 29,9 30,3 30,3 29,9 

Forventet støjgrænse 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

1) Kontrolpunktet ved Brøndby Havn er orienterende 



 
 

  

  

 
 

 

 

Beregningerne af Avedøreværkets støjbidrag i omgivelserne viser, at grænseværdierne overholdes 

med den nuværende drift, se Figur 9.5, Figur 9.6 og Figur 9.7. 

For natperioden gælder der det særlige krav, at maksimalstøjen ikke må overskride 50 dB(A) i 

boligområderne. Alle støjkilderne, som er i drift om natten, er stationære støjkilder med kontinuert 

drift, undtagen det materiel der benyttes til losning af brændsel fra skibe, da dette materiel kan 

bevæge sig langs lossekajen. Støjbidraget i omgivelserne vil derfor være forskelligt afhængigt af de 

bevægelige kilders position. Placeringen af disse støjkilder vil give anledning til en variation på op 

til ca. 5 dB i deres bidrag i kontrolpunkterne. Variation i støjudsendelsen fra losseudstyret vil være 

op til 15 dB i forhold til middelværdien benyttet til bestemmelse af kildestyrken. Tilsammen betyder 

det, at den forventede maksimalværdi om natten vil være 46 dB(A) ved Hvidovre Strandvej 149A, 

som er det mest belastede referencepunkt, og dermed er grænseværdien for maksimalstøj i 

boligområder overholdt. 

 

Figur 9.5 Udbredelse af støj fra Avedøreværket - 0-scenariet, hverdag i dagperioden  
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Figur 9.6 Udbredelse af støj fra Avedøreværket - 0-scenariet, hverdag i aftenperioden 

 

 

Figur 9.7 Udbredelse af støj fra Avedøreværket - 0-scenariet, hverdag i natperioden 



 
 

  

  

 
 

 

 

9.3 Støjbelastning fra projektet 

9.3.1 Støjbelastning ved drift 

Støjberegningerne er foretaget for det mest støjende driftsscenarium, som er vurderet at være 

scenarie 3. Støjbelastningen i dette scenarie fremgår af  

Tabel 9.4, Figur 9.8, Figur 9.9 og Figur 9.10. Som udgangspunkt er der regnet med samme 

driftsform som i 0-scenarie, men med følgende ændringer: Lastbiltrafikken er øget med 50 % og 

maksimalbelastningen af sugetræksblæserne er øget fra nuværende 100 % til 110 %. Dertil kommer 

en ekstra, stor træpillesilo med tilhørende transportbånd svarende til den eksisterende træpillesilo. 

I forhold til 0-scenariet er der ikke drift i natperioden med kilderne Århuskran (grabkran) og 

træpilletragtvogn. Det skal bemærkes, at det kun er enkelte dele af transportsystemet, der ikke er i 

drift om natten, og at der stadig kan losses både kul og træpiller om natten med det nye 

losseaggregat (”Shipunloader”). 

Tabel 9.4 Beregnet støjbelastning ved scenarie 3 i dB(A). 

1) Kontrolpunktet ved Brøndby Havn er orienterende 

Kontrolpunkt Hverdage Lørdag Søndag 

 Dag Aften Nat Formid
. 

Efterm
id. 

Aften Nat Dag Aften Nat 

Bådsmandsvej 1 27,6 27,2 26,5 27,6 27,6 27,1 26,4 27,1 27,1 26,4 

Støjgrænse 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

Hvidovre Strandvej149A 37,8 37,9 34,6 37,7 37,7 37,9 34,5 37,7 37,9 34,6 

Støjgrænse 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

Nordskel, P-Plads 56,4 56,5 53,9 56,1 56,1 55,2 50,9 55,0 55,2 50,9 

Støjgrænse 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Vestamager, Reservatvej 34,4 34,2 31,7 34,1 34,1 34,2 31,7 34,1 34,2 31,7 

Støjgrænse 40 35 35 40 35 35 35 35 35 35 

Brøndby Havn1) 31,2 30,6 29,8 31,1 31,1 30,6 29,7 30,6 30,6 29,8 

Forventet støjgrænse 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

Kontrolpunkt Hverdage Lørdag Søndag 

 Dag Aften Nat Formid
. 

Efterm
id. 

Aften Nat Dag Aften Nat 

Bådsmandsvej 1 27,6 27,2 26,5 27,6 27,6 27,1 26,4 27,1 27,1 26,4 

Støjgrænse 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

Hvidovre Strandvej149A 37,8 37,9 34,6 37,7 37,7 37,9 34,5 37,7 37,9 34,6 

Støjgrænse 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 

Nordskel, P-Plads 56,4 56,5 53,9 56,1 56,1 55,2 50,9 55,0 55,2 50,9 

Støjgrænse 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Vestamager, Reservatvej 34,4 34,2 31,7 34,1 34,1 34,2 31,7 34,1 34,2 31,7 

Støjgrænse 40 35 35 40 35 35 35 35 35 35 

Brøndby Havn1) 31,2 30,6 29,8 31,1 31,1 30,6 29,7 30,6 30,6 29,8 

Forventet støjgrænse 45 40 35 45 40 40 35 40 40 35 
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Som det ses, er der kun en mindre stigning (under 1 dB(A)) i støjbidraget fra Avedøreværket i 

kontrolpunkterne. I natperioden reduceres støjbelastningen i fire af de fem kontrolpunkter, hvilket 

bl.a. skyldes, at Århuskranen og træpilletragtvognen ikke er i drift i denne periode. 

Tabel 9.5 Ændring i forhold til 0-scenarie (positivt tal er et udtryk for en stigning i forhold til 0-scenarie). 

Beregningerne viser, at Avedørekan overholde støjgrænserne efter gennemførelse af projektet. 

 

Figur 9.8 Udbredelse af støj fra Avedøreværket - driftscenarie 3, hverdage i dagperioden 

 

 Hverdage Lørdag Søndag 

 Dag Aften Nat Formid
. 

Efterm
id. 

Aften Nat Dag Aften Nat 

Bådsmandsvej 1 +0,5 +0,7 +0,8 +0,6 +0,6 +0,6 +0,7 +0,4 +0,4 +0,6 

Hvidovre Strandvej149A +0,1 +0,1 -0,2 +0,1 +0,1 +0,2 -0,2 +0,1 +0,2 -0,1 

Nordskel, P-Plads 0 0 -0,2 0 0 +0,1 -0,4 0 +0,1 -0,4 

Vestamager, Reservatvej +0,1 +0,1 -0,4 +0,1 +0,1 +0,1 -0,4 +0,1 +0,1 -0,4 

Brøndby Havn +0,3 +0,3 -0,1 +0,2 +0,2 +0,3 -0,2 +0,3 +0,3 -0,1 



 
 

  

  

 
 

 

 

 

Figur 9.9 Udbredelse af støj fra Avedøreværket - driftscenarie 3, hverdage i aftenperioden 

 

 

Figur 9.10 Udbredelse af støj fra Avedøreværket - driftscenarie 3 - hverdage i natperioden 

 

Af hensyn til optimering af driften har DONG Energy søgt om tilladelse til, at dagperioden begynder 

kl. 06.00 i stedet for kl. 07.00 om morgenen. Denne dispensationsansøgning vil blive behandlet i 

forbindelse med miljøgodkendelsen af brændselsomlægningen.  
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9.3.2 Støj ved anlægsaktiviteter 

Støjen fra anlægsaktiviteterne består af tre hovedbidrag: 

› Øget lastbilstransport 
› Kørsel med entreprenørmaskiner  
› Pæleramning 

I Hvidovre Kommune gælder generelt ”Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og 

vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter” (Hvidovre Kommune 2007a). Alle bygge- og 

anlægsaktiviteter, der i henhold til byggelovgivningen kræver byggetilladelse eller anmeldelse til 

Hvidovre Kommune, er omfattet af denne forskrift. Forskriften regulerer støj fra anlægsaktiviteter.  

Som udgangspunkt fastlægger forskriften ifølge § 11 en grænseværdi for bygge- og anlægsaktiviteter 

på 70 dB(A) samt en begrænsning på i hvilke tidsrum, disse aktiviteter må udføres. Disse 

begrænsninger for arbejdstiderne gælder dog ifølge forskriftens kapitel 4, § 7 stk. 5 ikke for 

industrikvarteret på Avedøre Holme.  

De tre hovedaktiviteter vil tilsammen maksimalt give anledning til et støjniveau på 41 dB(A) ved de 

mest kritiske boliger på Hvidovre Strandvej, se Tabel 9.6. 



 
 

  

  

 
 

 

 

 

Tabel 9.6 Støjbidrag fra anlægsaktiviteter ved Hvidovre Strandvej. 

Aktivitet Lydtrykniveau 

Øget lastbiltransport 2 kørende hele dagsperioden 19 dB(A) 

Anlægsmaskiner – 2 dozer 100 % hele dagsperioden 23 dB(A) 

Pæleramning 5 tons hele tiden i hele dagsperioden 40 dB(A) 

Samlet byggeaktivitet 41 dB(A) 

 

Støj fra bygge- og anlægsaktiviteter vil således ikke give anledning til overskridelse af 

grænseværdien i Hvidovre Kommunes forskrift for begrænsning af gener fra anlægsaktiviteter.  

Sammenlignes det beregnede støjniveau fra bygge- og anlægsaktiviteterne med den normale 

støjgrænse på 45 dB(A) i boligområdet nord for motorvejen, der gælder for Avedøreværkets 

normale drift, vil denne grænseværdi også være overholdt. Hvis støjbidraget fra selve værket 

medregnes, vil den samlede støjbelastning stige til ca. 43 dB(A). Det skal i øvrigt bemærkes, at 

støjgrænsen gældende for Avedøreværkets normale drift formelt set ikke omfatter støjbidrag fra 

bygge- og anlægsaktiviteter. 

9.3.3 Vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj 

Vibrationer udbredes gennem terræn og dæmpes meget over afstand. Det må forventes, at selv 

kraftige vibrationer vil være dæmpet så meget, at de ikke kan registreres i en afstand af nogle få 

hundrede meter og vil således være begrænset til Avedøreværkets område.  

DONG Energy har sammen med Aalborg Universitet foretaget en undersøgelse, der viser, at 

niveauet af infralyd og lavfrekvent støj ligger under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for de 

kraftvarmeværker, der indgik i undersøgelsen. 

Der har i øvrigt ikke været konstateret problemer omkring lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer 

fra Avedøreværket19. Der er derfor ikke foretaget yderligere vurderinger af dette i denne VVM-

redegørelse, da de ny tiltag erfaringsmæssigt er uden betydende bidrag til vibrationer, lavfrekvent 

støj og infralyd. 

9.4 Kumulative virkninger 

Støjbidraget fra andre kilder i området kan give en kumulativ effekt. Følgende andre støjende 

aktiviteter er vurderet. 

› Støj fra vejtrafik i området 
› Støj fra DONG Energys vindmøller 
› Støj fra skibe ved kaj 
› Støj fra andre virksomheder i området 

Det skal indledningsvist nævnes, at støjbelastningen fra f.eks. vindmøller, industri og vejtrafik 

beregnes og vurderes forskelligt og derfor ikke umiddelbart blot kan lægges sammen til en 

resulterende støjbelastning, der kan sammenlignes med en dertil hørende grænseværdi. 

                                                                    
19 Det skal bemærkes, at der i 2010 indkom en klage over gener fra lavfrekvent støj i en bolig i Hvidovre, som klager tilskrev 
udsendelse af lavfrekvent støj fra skorstenene på Avedøreværket. Efter en nærmere undersøgelse af sammenhæng med 
driftsforholdene konkluderede Miljøstyrelsen, at det ikke var sandsynligt, at generne skyldtes Avedøreværket. 
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9.4.1 Støj fra vejtrafik i området 

Hvidovre Kommune har i 2007 foretaget en støjkortlægning af vejtrafikstøjen i kommunen 

(Hvidovre Kommune 2007b). Figur 9.11 viser det beregnede støjniveau i 1,5 meters højde. Som det 

fremgår af figuren, er det primært støj fra Amagermotorvejen, der påvirker boligområderne mod 

nord. Der er her beregnet et støjniveau på mellem 60 og 70 dB(A). Det bemærkes, at der ved 

beregning af vejtrafikstøj foretages en vægtning af støjniveauerne om aftenen og om natten. 

 

Figur 9.11 Kortlægning af støj fra vejtrafik, 2007 (Hvidovre Kommune 2007b) 

9.4.2 Støj fra vindmøller i området 

Der er seks vindmøller i nærområdet ved Avedøreværket, hvoraf de tre er 

demonstrationsvindmøller til test af offshore teknologi. Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for 

projektet med demonstrationsvindmøllerne (Dong Energy 2008a) og i den forbindelse er der 

foretaget en beregning af støjbelastningen fra vindmøllerne i området, se Figur 9.12. 

Beregningerne viser, at der ved Brøndby Strand er et støjbidrag på ca. 39 dB(A). Støjbidraget ved 

beboelser nord for Amagermotorvejen ligger på under 35 dB(A). Her vil støjbidraget fra 

vindmøllerne ikke være hørbar på grund et relativt højt støjniveau fra vejtrafikken. 



 
 

  

  

 
 

 

 

 

Figur 9.12 Støjbidrag fra 6 vindmøller ved Avedøreværket (DONG Energy 2008a). De opførte vindmøller er markeret 
med nummer 1 til 6. På figuren indgår 12 mindre vindmøller unden nummerering, der i dag er nedtaget.   

9.4.3 Skibe ved kaj 

Skibe, som ligger ved kaj i forbindelse med losning, har som udgangspunkt skibets hjælpemotor 

kørende til egenproduktion af strøm til belysning, ventilation, kommunikation mv. Strømsystemet 

er generelt ikke forberedt til at få leveret strøm fra ekstern forsyning. Hjælpemotoren er derfor i 

drift døgnet rundt og er den primære kilde til støj fra skibe, som ligger ved kaj. Tabel 9.7 viser 

støjbelastningen fra forskellige træpilleskibe i kontrolpunkterne om natten. 

Tabel 9.7 Støjbidrag i dB(A) fra forskellige træpilleskibe i kontrolpunkterne om natten.  

Kontrolpunkt Middel støjende 
træpilleskib 

Mest støjende 
træpilleskib 

Maksimal kildestyrke 
for fragtskib 
(Miljøstyrelsens data) 

 (LWA=101 dB) (LWA=106 dB) (LWA=115 dB) 

Bådsmandsvej 1 -1 4 12 

Hvidovre Strandvej 
149A 

24 30 38 

Nordskel, P-Plads 39 45 53 

Vestamager, 
Reservatvej 

17 22 29 
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Kontrolpunkt Middel støjende 
træpilleskib 

Mest støjende 
træpilleskib 

Maksimal kildestyrke 
for fragtskib 
(Miljøstyrelsens data) 

 (LWA=101 dB) (LWA=106 dB) (LWA=115 dB) 

Brøndby Havn1) 10 15 24 

1) Kontrolpunktet ved Brøndby Havn er orienterende 

Der en foretaget en beregning af den samlede støjbelastning i kontrolpunkterne for to skibe 

beliggende ved kaj og fra selve Avedøreværket, se Tabel 9.8. Det bemærkes, at der i hovedparten af 

tiden kun forventes et skib beliggende ved kajen. 

Tabel 9.8 Samlet støjbidrag i dB(A) i kontrolpunkterne fra Avedøreværket og 2 skibe (LWA=101 dB for hvert skib) for 
natperioden, søndage, scenarie 3 

Kontrolpunkt 2 skibe plus Avedøreværket 

Bådsmandsvej 1 26 

Hvidovre Strandvej 149A 35 

Nordskel, P-Plads 51 

Vestamager, Reservatvej 32 

Brøndby Havn1) 30 

1) Kontrolpunktet ved Brøndby Havn er orienterende 

Sammenlignes de ovenstående beregnede værdier af støjbidraget for Avedøreværket inkl. to skibe 

ved kaj med de beregnede niveauer for Avedøreværkets støjbidrag i natperioden uden skibe, ses at 

skibenes merbidrag udgør fra 0 til 1 dB(A). 

9.4.4 Støj fra andre virksomheder i området 

DONG Energy har kun kendskab til at en enkelt virksomhed i nærområdet med støjvilkår fastsat i 

en miljøgodkendelse. Det er AV Miljø, som har tilsvarende grænseværdier som Avedøreværket, (AV 

Miljø er dog ikke i drift om natten). Anvender begge virksomheder den fulde støjkvote, vil 

støjbelastningen teoretisk stige 3 dB i kontrolpunkterne. 

Der er ikke kendskab til andre virksomheder i erhvervsområdet, som kan bidrage væsentligt i 

vurderingen af den kumulative støjpåvirkning af omgivelserne. 

Det bemærkes, at støjgrænserne efter Miljøstyrelsens støjvejledning gælder den enkelte 

virksomhed, og at støjgrænserne således ikke skal nedsættes, hvis f.eks et boligområde er belastet af 

flere støjende virksomheder.  

9.4.5 Samlet vurdering af kumulative effekter 

Amagermotorvejen er den mest dominerende støjkilde ved det nordlige kontrolpunkt, Hvidovre 

Strandvej 149A. Støjen herfra er mellem 60 og 70 dB(A) ved en lang række boliger. Støjbidraget i 

boligområdet fra øvrige kilder (Avedøreværket, skibe, vindmøller mv.) giver et samlet bidrag på ca. 

40 dB(A). Amagermotorvejens høje støjbidrag i omgivelserne kombineret med beliggenheden 

mellem boligområderne og de øvrige støjkilder på Avedøre Holme betyder, at den udgør det langt 

dominerende bidrag til den kumulative støjpåvirkning af boligområderne.    

Projektet vil stort set ikke medføre ændringer af støjbelastningen fra Avedøreværket.Der vurderes 

således ikke at være øgede kumulative effekter i forbindelse med omlægningen af Avedøreværkets 

drift til øget biomasseanvendelse. 



 
 

  

  

 
 

 

 

9.5 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger ud over kravene i miljøgodkendelsen 

for værket. 

9.6 Overvågning 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning af støj fra Avedøreværket ud over kravene i 

miljøgodkendelsen. 

9.7 Manglende viden 

Videngrundlaget for vurdering af støj, infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer fra projektet vurderes 

at være tilstrækkeligt. 
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10. Overfladevand, havmiljøet 

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de eksisterende forhold og en vurdering af projektets 

påvirkninger af overfladevand og på havmiljøet. Overfladevand skal i VVM-sammenhæng forstås 

som modsætningen til grundvand, nemlig vandløb, søer og havet. Havmiljøet i Køge Bugt er det 

eneste overfladevand, der potentielt kan blive påvirket af projektet. Beskrivelserne og vurderingerne 

omhandler udelukkende den del af havmiljøet i Køge Bugt som ligger uden for Natura-2000 

områderne N143 "Vestamager og havet syd for og N142 Saltholm og omliggende hav, der er 

behandlet i Del 4 Natura-2000 konsekvensvurderingen. 

10.1 Metode 

Beskrivelsen af de eksisterende forhold er baseret på: 

› Vandplan 2010-2015. Køge Bugt. Hovedvandopland 2.4. Vanddistrikt: Sjælland 

(Naturstyrelsen 2011a) 

› Teknisk baggrundsnotat til Vandplan Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt 

› Oplysninger fra Det Nationale Center for Energi og Miljø og Miljøstyrelsen 

› Data fra den nationale marine database (MADS) 

› Oplysninger fra Danmarks Miljøportal 

› Oplysninger fra Københavns Kommune 

› Diverse faglige rapporter og videnskabelige publikationer (Se referencelisten) 

Effektvurderingerne er baseret på: 

› Beregninger af depositionen af kvælstof, svovldioxid, kviksølv og andre tungmetaller for 0-

alternativet og de tre driftsscenarier som beskrevet i afsnit 9 

› Modellering af spredning af det nedfaldne kvælstof i havet vha. MIKE21-modellen. MIKE21-

modellen er et kommercielt program, der udvikles af DHI Water & Environment i Hørsholm 

(www.dhi.dk). Detaljer vedrørende MIKE21-modellen, den anvendte metode og resultaterne 

af modelberegningerne er afrapporteret i bilag 9b 

› Modellering af spredning af det nedfaldne kviksølv og andre tungmetaller i havet vha. 

MIKE21-modellen se bilag 9b  

› Modellering af sedimentation af det nedfaldne kviksølv og arsen i havet vha. MIKE21-

modellen se bilag 9b  

› Modellering af stigning i vandtemperatur som følge af udledning af kølevand vha. af MIKE21-

modellen, se bilag 10 

› Diverse oplysninger fra DONG Energy vedrørende mængder og sammensætning af 

spildevand, kølevand mv. 



 
 

  

  

 
 

 

 

› Miljøredegørelse 2010 for Spildevandscenter Avedøre (Spildevandscenter Avedøre I/S 2011) 

› Diverse faglige rapporter og videnskabelige publikationer, se referencelisten. 

10.2 Eksisterende forhold 

10.2.1 Hydrografi og marinbiologiske forhold 

Køge Bugt har et samlet areal på 735 km2 med en maksimal vanddybde på 12 m og en 

gennemsnitsdybde på 9 m. Afstrømningsoplandet er primært landbrug mod syd, hvor den eneste 

større by er Køge, mens oplandet i den nordlige del af Køge Bugt udelukkende er bymæssig 

bebyggelse langs kysten. Samlet set er ferskvandstilførslen fra vandløb ca. 220 mio. m3 om året. 

Hydrografi 

Køge Bugt har fri vandudveksling med Øresund (mod nord) og med Østersøen (mod sydøst), hvor 

havstrømmene primært tilfører indflydende saltvand fra nord og mere brakt vand fra Østersøen. 

Der er generelt rolige strømforhold i bugten. Der optræder en svag cirkulationsstrøm i den nordlige 

del af bugten, som er med uret ved indgående strøm i Øresund, og som generelt er mod uret ved 

udgående strøm. 

I de åbne dele af Køge Bugt er saltholdigheden i overfladen ca. 10 ‰ og i bundvandet ca. 13 ‰, men 

den varierer afhængig af de herskende strømretninger. Ved indtrængning af saltvand fra Øresund 

kan saltholdigheden i bundvandet stige til mellem 20 og 25 ‰, mens indstrømning af brakvand fra 

Østersøen opblander vandmasserne helt og kan sænke saltholdigheden ned til 10 ‰. 

Marinbiologiske forhold 

Der findes bevoksninger af ålegræs på det lave vand langs kysten af Køge Bugt med undtagelse af en 

strækning omkring Køge. Dybdegrænsen for ålegræs i området er 5,9 m. Ålegræsset er vigtige gyde-

og opvækstpladser for fisk og fourageringsområder for visse fugle som f.eks. svaner og pibeænder. 

Havbunden i Køge Bugt består overvejende af sand med pletter af residualbund på moræne. 

Havbunden er hjemsted for en bundfauna af hvirvelløse dyr, der lever på overfladen af havbunden 

eller for de flestes vedkommende lever nedgravet i havbunden. Bundfaunaen på lokaliteten kan 

karakteriseres som et Macomasamfund, der bl.a. er kendetegnet ved forekomst af arter som 

østersømusling, hjertemusling, sandmusling, dyndsnegl og havbørsteormen Pygospio elegans. 

(Göransson m.fl.2002). Bundfaunaen er føde for bl.a. fladfisk og torsk. 

Sandbunden er opvækstområde for skrubbeyngel (Bay 1989). I Køge Bugt blev der i 2001 ved en 

fiskefaunaundersøgelse registreret 30 arter af fisk. De hyppigste arter var tobiskonge, skalle, 

trepigget hundestejle og brisling. Vægtmæssigt var det skalle, skrubbe og aborre samt hornfisk, der 

dominerede fangsterne i undersøgelsen (Øresundsvandsamarbejdet 2003). 

Der er kun få erhvervsfiskere tilbage i Køge Bugt. Fiskeri foregår enten med faste redskaber eller 

ved bundtrawling. Den langt overvejende del af fiskeriet er baseret på skrubbe og torsk, fulgt af 

arter som rødspætte, pighvar og ising. (Naturerhvervsstyrelsen 2012). Køge Bugt er udlagt som 

fangstområde for blåmuslinger, men der foregår ikke sådant et fiskeri. 

10.2.2 Miljøkvalitet og vandplanens miljømål for Køge Bugt 

 

Økologisk tilstand 

Køge Bugt er omfattet af Vandplan 2010-2015 Køge Bugt (Naturstyrelsen 2011a). Vandplanen for 

Køge Bugt dækker 990 km2 og berører 21 kommuner.  
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Den nuværende økologiske tilstand og målsætningen for den fremtidige tilstand i kystområderne i 

vandplanen er overvejende baseret på en vurdering af dybdeudbredelsen af ålegræs. 

Dybdeudbredelsen er tæt korreleret med den generelle vandkvalitet i kystområderne, idet ålegræs 

reagerer negativt på dårlige lysforhold, der opstår ved høje belastninger af næringsstoffer med 

tilhørende opblomstring af planktonalger. 

Der er anvendt følgende skala: 

› Referencetilstand med dybdeudbredelse af ålegræs i på 10,9 m 

› Høj/god økologisk tilstand med dybdegrænse af ålegræs i på 9,8 m 

› God/moderat økologisk tilstand (dybdegrænse 8,1 m) 

› Moderat/ringe økologisk tilstand (dybdegrænse 5,5 m) 

› Ringe/dårlig økologisk tilstand (dybdegrænse 2,7 m) 

Den nuværende økologiske tilstand i Køge Bugt er i Vandplan 2010 - 2015 Køge Bugt vurderet til at 

være "moderat" baseret på en vurdering af en dybdeudbredelse af ålegræs på 5,9 m altså væsentlig 

under høj/god økologisk tilstand svarende til en dybdegrænse på 9,8 m (Figur 10.1). 

Køge Bugt har været væsentligt belastet med næringsstoffer udledt med spildevand eller deponeret 

fra luften i form af kvælstofoxider og ammoniak/ammonium. Denne belastning har ført til en 

eutrofiering, der har betydet opblomstringer af planteplankton og hurtigtvoksende makroalger med 

deraf følgende tilbagegang i udbredelsen af ålegræs. Desuden er der tilledning af miljøfarlige, 

forurenende stoffer fra bl.a. rensningsanlæg, regnvandsbetingede udløb, virksomheder mv.  

 

Figur 10.1 Den nordlige del af vandplanen for hovedopland Køge Bugt. Gul signatur viser kystvande, søer og vandløb 
hvor den økologiske tilstand er "moderat". Målsætningen om "god økologisk tilstand" for kystvandene er ikke opnået. 
(Naturstyrelsen 2011a). 



 
 

  

  

 
 

 

 

Kemisk tilstand 

For miljøfarlige forurenende stoffer er der i Vandplanen ikke udarbejdet en tilstandsklassifikation, 

som via en biologisk effektvurdering kan bestemme effekten af de miljøfarlige forurenende stoffer, 

som det er gjort for økologisk tilstand (vha. dybdegrænsen for ålegræs). Der foreligger imidlertid 

analyser af tungmetal i vand, sediment og blåmuslinger. 

Tungmetaller i vand 

Der foreligger målinger af koncentrationer af bly, cadmium, kviksølv og nikkel i vandprøver 

indsamlet midt i Køge Bugt i 2002. Der foreligger ikke nyere data fra Køge Bugt midt, men der 

foreligger data for disse tungmetaller fra vandprøver indsamlet ved henholdsvis Kalveboderne og 

Kongelunden den 20. marts 2012, se også bilag 7 i bilagsbindet. Vandprøverne blev indsamlet i 

Natura 2000 område nr 143 primært med henblik på Naturkonsekvensvurderingen (se Del 4). 

Tabel 10.1viser resultaterne sammenlignet med NFI-klassificeringen20, der er et norsk 

klassificeringssystem, som fastsætter grænser for 5 tilstandsklasser fra ubetydelig forurenet til 

meget stærk forurenet (SFT, 1997).  

Tabel 10.1 Indhold af tungmetaller i overfladevand i Køge Bugt sammenholdt med NFI-klassificering. Kilde til data fra 
Køge Bugt midt: Naturstyrelsen 2011a.. 

Metal Indhold 
Køge Bugt, 

midt 
2002 

(gennemsnit af 
12 målinger) 

µg/l 

Indhold ved 
Kongelunden 
(station KL) 

2012 
(gennemsnit af 

to målinger) 
µg/l 

Indhold ved 
Kalveboderne 
(station AVV) 

2012 
(gennemsnit af 

to målinger) 

µg/l 

NFI-
Klassificering1) 

2002 

NFI-
Klassificering1) 

2012 

Bly, Pb 0,56 0,22 0,12 Moderat 
forurenet 

Moderat 
forurenet 

Cadmium, 
Cd 

0,015 0,027 0,009 Ubetydeligt til lidt 
forurenet 

Ubetydeligt til lidt 
forurenet 

Kviksølv, 
Hg 

0,001 0,00104 0,00096 Ubetydeligt til lidt 
forurenet 

Ubetydeligt til lidt 
forurenet 

Nikkel, Ni 0,77 0,74 0,68 Moderat 
forurenet 

Moderat 
forurenet 

1) NFI-klassificeringssystemet opererer med følgende forureningsklasser: 1) ubetydeligt til lidt forurenet (god 
tilstand), 2) moderat forurenet (mindre god tilstand), 3) markant forurenet (noget dårlig tilstand), 4) stærkt 
forurenet (dårlig tilstand) og 5) meget stærkt forurenet (meget dårlig tilstand). 

Det ses, at vandet i Køge Bugt midt er moderat forurenet med bly og nikkel og ubetydeligt til lidt 

forurenet med cadmium og kviksølv. 

                                                                    
20 NFI er et klassificeringssystem, som er udviklet i Norge, der for hvert stof inddeler forureningsgraden i vand, sedimentet og 
biota i en række koncentrations intervaller svarende til forureningsgraderne: baggrund, god tilstand, moderat forurenet, 
forurenet og stærkt forurenet. Klassifikationen er baseret på kendskab til koncentrationsniveauer for toksicitet på 
sedimentlevende organismer (SFT 2007). Klassificeringssystemet opererer med følgende forureningsklasser: 
1) Ubetydeligt til lidt forurenet (god tilstand) 
2) Moderat forurenet (mindre god tilstand) 
3) Markant forurenet (noget dårlig tilstand) 
4) Stærkt forurenet (dårlig tilstand) 
5) Meget stærkt forurenet (meget dårlig tilstand) 
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Med undtagelse af bly i 2002 overskrider ingen af tungmetallerne imidlertid Miljøministeriets 

miljøkvalitetskrav i henhold til bekendtgørelse nr 1022 af 25. august 2010. (Se Tabel 10.4). 

Tungmetaller i sediment 

Tabel 10.2 viser tungmetalkoncentrationer i sediment fra Køge Bugt midt og Køge Bugt Strandpark 

sammenlignet med EAC-værdier (Environmental Assessment Criteria) fra OSPAR og NFI-

klassificeringen. NFI-klassificeringen.  

For alle de analyserede tungmetaller gælder, at sedimentet er ubetydeligt til lidt forurenet ifølge 

NFI-klassifikationen, og det gælder generelt, at koncentrationerne er mindre end EAClow, dvs. 

niveauer, der ikke forårsager effekter på marine organismer. Enkelte værdier for Hg, Cu og Cd er på 

størrelse med EAClow, og for bly er der en enkelt værdi som overskrider EAClow, men som ligger 

betydeligt under EAChigh. 

Tabel 10.2 Koncentrationer af tungmetaller i sediment fra Køge Bugt i mg/kg tørstof. Data er baseret på prøver 
indsamlet i 2003 og 2008. Værdierne repræsenter enkeltmålinger. Overvågningsværdier i mg/kg tørstof er angivet i 
form af EAC intervallet fra OSPAR. (Naturstyrelsen 2011a, Miljøministeriet 2010, MADS databasen)  

Metal Køge Bugt, midt 
2003 

2008 

Køge Bugt, 
Strandpark 

2008 

OSPAR 

(EAClow - EAChigh)1) 

NFI-Klassificering2) 

 

Bly, Pb 3,72 

15,9 

5 5 – 50 Ubetydeligt til lidt 
forurenet (god 

tilstand) 

Cadmium, Cd 0,05 

0,129 

0,06 0,1 – 1 Ubetydeligt til lidt 
forurenet (god 

tilstand) 

Kobber, Cu 1,18 

5,4 

2,7 5 – 50 Ubetydeligt til lidt 
forurenet (god 

tilstand) 

Kviksølv,Hg 0,010 

0,077 

0,006 0,05 - 0,5 Ubetydeligt til lidt 
forurenet (god 

tilstand) 

Nikkel, Ni 1,33 - 5 – 50 Ubetydeligt til lidt 
forurenet (god 

tilstand) 

Zink Zn 5,8 

25,5 

10,2 50 – 500 Ubetydeligt til lidt 
forurenet (god 

tilstand) 

1) Kriteriet er angivet som et interval med en lav og en høj værdi, hhv. EAClow og EAChigh. EAClow er en 
koncentration hvor alle marine arter er beskyttet mod kroniske effekter, inklusiv de mest følsomme arter. EAChigh 
er defineret som den højeste koncentration, der forventes ikke at forårsage akutte effekter på marine dyr og 
planter. 
2) NFI-klassifikationssystemet opererer med følgende forureningsklasser: 1) ubetydeligt til lidt forurenet (god 
tilstand), 2) moderat forurenet (mindre god tilstand), 3) markant forurenet (noget dårlig tilstand), 4) stærkt 
forurenet (dårlig tilstand) og 5) meget stærkt forurenet (meget dårlig tilstand). 



 
 

  

  

 
 

 

 

Tungmetaller i blåmuslinger 

Tabel 10.3 viser tungmetalkoncentrationer i blåmuslinger sammenlignet med diverse 

kvalitetskriterier. Det fremgår at: 

› Indholdet af kviksølv i blåmuslinger fra Køge Bugt overholder ikke miljøkvalitetskravet på 20 

µg /kg vådvægt, men ifølge NFI-klassifikationen kan muslingerne klassificeres som 

"ubetydeligt til lidt forurenet" 

› Indholdet af bly i blåmuslinger overholder fødevarekriteriet  

› Blåmuslingerne er "moderat forurenet" med kobber 

› Indholdet af cadmium i blåmuslinger overholder fødevarekriteriet for de fleste prøvers 

vedkommende. Dog er der en enkelt maksimal værdi fra Køge Bugt Strandpark, som er en lille 

smule forhøjet i forhold til kriteriet 

› Indholdet af nikkel og zink i muslinger fra Køge Bugt er lavt og må generelt klassificeres som 

"ubetydeligt til lidt forurenet (god tilstand)" i henhold til NFI-klassifikationen. 

Tabel 10.3 Koncentration af spormetaller i blåmuslinger fra Køge Bugt. Data fra Køge Bugt er gennemsnit baseret på 
triplikate prøver indsamlet i 2004-2006. For Pb og Cd er angivet fødevarekvalitetskravet, da der endnu ikke findes 
miljøkvalitetskrav for disse to tungmetaller. For Cu, Ni og Zn er data sammenlignet med NFI-klassifikationen 
(Naturstyrelsen 2011a, Miljøministeriet 2010) 

Tungmetal Parameter Køge Bugt,  
v. 

Strandparksø
erne 

Køge Bugt, 
midt 

Miljøkvalitetskr
av (1) / 

fødevarekvalite
tskrav (2)  

NFI-
klassifikation 

Hg 

µg /kg 
vådvægt 

Gns. konc. 52 46 20 1) Ubetydeligt til 
lidt forurenet  

Pb 

mg/kg 
tørvægt 

Gns. 

Maks. konc. 

3 

4,1 

3,02 

3,31 

 

7,5 2) 

Moderat 
forurenet 

Cd 

mg/kg 
tørvægt 

Gns. 

Maks. konc. 

2,68 

5,67 

1,89 

3,73 

 

5 2) 

Moderat 
forurenet 

Cu 

mg/kg 
tørvægt 

Gns. 

Maks. konc. 

12 

19,5 

16,4 

16,5 

- Moderat 
forurenet 

Ni 

mg/kg 
tørvægt 

Gns. 

Maks. konc. 

2,95 

5,14 

3,52 

3,8 

- Ubetydeligt til 
lidt forurenet  
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Tungmetal Parameter Køge Bugt,  
v. 

Strandparksø
erne 

Køge Bugt, 
midt 

Miljøkvalitetskr
av (1) / 

fødevarekvalite
tskrav (2)  

NFI-
klassifikation 

Zn 

mg/kg 
tørvægt 

Gns. 

Maks. konc. 

146 

198 

148 

150 

- Ubetydeligt til 
lidt forurenet  

1) Miljøkvalitetskrav, i henhold. bek. 1022/2010 med senere ændringer 

2) ›Fødevarekvalitetskrav- Maksimale koncentrationer af Pb og Cd i blåmuslinger, jf. bek. 148/2007. 
 

Vandplanens miljømål og tiltag 

Der er i Vandplan 2010-2015 opstillet følgende miljømål og tiltag for Køge Bugt: 

› Den økologiske tilstand skal være "God" svarende til en dybdegrænse for ålegræs på 8,1 m. 

› Der sigtes mod en reduktion af kvælstofbelastningen med ca. 90 t N/år i første planperiode, 

der går frem til 2015. Reduktionen skal primært opnås ved hjælp af landbrugsrelaterede 

virkemidler (Naturstyrelsen 2011a). 

› Miljømyndighederne i oplandet til Køge Bugt bør gennem tilladelser og godkendelser sikre, at 

udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer begrænses gennem anvendelse af bedst 

tilgængelig teknik (BAT). 

10.2.3 Skaldyrvand 

Det kystnære farvand fra Kalveboderne og rundt langs Sydamager til Dragør er udpeget som 

skaldyrvand (se Figur 10.2) og er som sådant underlagt miljøkvalitetskrav i bekendtgørelse om 

kvalitetskrav for skaldyrvande21. 

Kvalitetskrav til skaldyrsvande som potentielt kan påvirkes af brændselsomlægningen på 

Avedøreværket omfatter: 

› Kvalitetskravene til temperatur som siger, at "den temperatur, som skyldes en udledning, må i 

skaldyrsvande, der påvirkes af denne udledning, ikke overstige den temperatur, som måles i 

vandområder, der ikke påvirkes, med mere end 2 oC" 

› Kvalitetskravene til tungmetal (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb og Zn). For disse metaller må 

koncentrationerne i vand ikke overstige de generelle marine kvalitetskrav, der gælder i 

henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav 

for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, med 

senere ændringer. 

› Ud over de her anførte miljøkvalitetskrav for metalkoncentrationer i vand, indeholder 

Bekendtgørelse nr. 1022/2010 også et miljøkvalitetskrav for kviksølvindholdet i muslinger, 

som ikke må overstige 20 µg Hg/kg vådvægt.  

                                                                    
21 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 38 af 19. januar 2011 om kvalitetskrav for skaldyrvande. 



 
 

  

  

 
 

 

 

 

Figur 10.2 Udbredelsen af skaldyrvande omkring Amager og Saltholm (Naturstyrelsen, 2012) 

10.2.4 Bilag IV-arter (havpattedyr) 

Marsvin (Phocoena phocoena) er opført på EU habitatdirektivets bilag IV, som en art, der kræver 

særlig beskyttelse. Marsvinet forekommer yderst sjældent i Øresund syd for Helsingør og i Køge 

Bugt. Derimod observeres der mange marsvin i Øresundstragten og det nordlige Øresund. Årsagen 

til at marsvin tilsyneladende ikke vandrer længere ind i Øresund er formodentlig bl.a. forstyrrelser 

fra den tætte skibstrafik i det forholdsvis smalle farvand og de mange færger og motorbåde, der 

dagligt krydser sundet (Søgaard & Asferg 2007, Teilmann et al. 2008). 

10.3 Mulige påvirkninger 

10.3.1 Deposition af kviksølv og andre tungmetaller 

Kviksølv og andre tungmetaller, der udledes via røggassen fra Avedøreværket, spredes med luften 

og en vis andel deponeres på vandet. De deponerede stoffer spredes dernæst med strømmen, 

hvorefter de sedimenterer. Nogle stoffer, som f.eks. arsen, deponeres på partikelform og vil i sidste 

ende synke til bunds. Andre, som f.eks. kviksølv, bliver opløst efter deponeringen, men vil 

efterhånden binde sig til ladede partikler, eller indgå i det biologiske kredsløb, hvorefter de synker 

ud med plankton. Tungmetallerne kan potentielt påvirke organismerne i Køge Bugt enten i form af 

giftvirkning eller ved bioakkumulering i organismer og forårsage at miljøkvalitetskrav ikke kan 

overholdes, herunder miljøkvalitetskrav for skaldyrsvande. 
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10.3.2 Deposition af kvælstof 

Deposition af kvælstof, der er udledt via røggassen fra Avedøreværket, kan potentielt påvirke 

sammensætningen af plante- og dyrearter i Køge Bugt og påvirke opfyldelsen af vandplanens 

miljømål. 

Øget tilførsel af kvælstof og fosfor vil typisk medføre, at produktionen af hurtigtvoksende 

planktonalger og enårige makroalger som fedtemøg og søsalat vil stige markant og forårsage 

skygning af ålegræs og flerårige makroalger med nedsat vækst og dybdegrænse til følge. En høj 

produktion af planktonalger i vandet kan også forårsage iltsvind ved havbunden, når algerne dør, 

synker til bunds og nedbrydes. Iltsvind påvirker bundfauna og bundfisk. Hyppige 

iltsvindshændelser medfører, at dyresamfundene på havbunden bliver mere artsfattige og 

domineret af mere hårdføre arter. Ålegræsplanter er også følsomme over for iltsvind. Det er påvist, 

at plantens fotosyntese og vækst reduceres efter 12 timers eksponering til iltfrie forhold og at 

vækstskud dør efter 24 timers eksponering (Pulido & Borum, 2010).  

10.3.3 Udledning af kølevand 

Udledning af kølevand fra Avedøreværket vil forårsage en stigning i vandtemperaturen, hvilket 

potentielt kan påvirke flora og fauna i Køge Bugt samt forårsage, at kvalitetskravene for 

skaldyrsvande ikke overholdes. 

10.3.4 Udledning af spildevand 

Udledning af spildevand fra Avedøreværket kan potentielt forårsage en stigning i tilførsel af 

næringssalte og tungmetaller, hvilket potentielt kan påvirke flora og fauna i Køge Bugt og påvirke 

opfyldelsen af vandplanens miljømål. 

10.3.5 Støj 

Marsvin, som er en Bilag IV-art, kan teoretisk set blive forstyrret af støj fra skibe og pramme, der 

transporterer brændsel til Avedøreværket. 

10.4 Vurdering af virkninger 

10.4.1 Deposition af kviksølv og andre tungmetaller i havmiljøet 

Effekter af deposition og spredning af kviksølv og andre tungmetaller i Køge Bugt er vurderet på 

baggrund af beregninger vha. MIKE21-modellen. Detaljer vedrørende metode og resultater er 

rapporteret i bilag 9a i bilagsbindet. 

Vurdering af effekter i vandsøjlen 

 

 

 

Figur 10.3 viser resultatet af MIKE21-modelleringen af spredningen i havet af det nedfaldne 

kviksølv fra røggassen fra Avedøreværket for 0-scenariet. Det fremgår, at de største koncentrationer 

af kviksølv findes på det lave vand i Kalveboderne, syd for Amager samt det lave vand umiddelbart 

syd og øst for Avedøreværket. 



 
 

  

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 10.3 Modelleret udbredelse i vandsøjlen af kviksølv, der stammer fra udledning af røggas fra Avedøreværket i 0-
scenariet. Figuren viser maksimalkoncentrationer, dvs. den højeste koncentration, der er beregnet for hvert punkt i 
simuleringsperioden på 28 dage. 

 

 

 

 

Figur 10.4 viser resultatet af MIKE21-modelleringen af spredningen i havet af et partikelbundet 

metal. Arsen i 0-scenariet er valgt som eksempel. I forhold til kviksølv, der spredes som gas, ses, at 

arsen opbygger en markant højere koncentration i vandet tæt på kilden. Det skyldes, at de 

partikelbundne tungmetaller falder hurtigere ud af røgfanen og dermed i højere grad deponeres i 

kildens nærhed. 
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Figur 10.4 Modelleret udbredelse i vandsøjlen af arsen, der stammer fra røggas fra Avedøreværket. Figuren viser 
maksimalkoncentrationer i 0-scenariet, dvs. den højeste koncentration, der er beregnet for hvert punkt i 
simuleringsperioden på 28 dage. Arsen er valgt som eksempel på partikelbundet tungmetal. 
 

Merbidraget og samlet bidrag som følge af projektet 

Tabel 10.4 viser de modellerede maksimale merbidrag (dvs. forskellen mellem worst-case scenariet 

og 0-scenariet) og det samlede bidrag til koncentrationerne af tungmetaller midt i Køge Bugt som 

følge af brændselsomlægningen på Avedøreværket sammenlignet med: 

› Typiske detektionsgrænser for de forskellige tungmetaller i vand 

› Miljøministeriets miljøkvalitetskrav for marine områder, som det fremgår af bekendtgørelse 

1022/201022.  

› Målte koncentrationer af bly, cadmium, kviksølv og nikkel i midten af Køge bugt fra den 

nationale marine database (MADS). Der foreligger ikke målinger for de øvrige tungmetaller 

her, men der er i stedet anvendt data fra analyser af vandprøver fra Kongelunden indsamlet 

20. marts 2012 og afrapporteret i Bilag 7. 

Detaljer vedrørende modelleringen er beskrevet i Bilg 9a i bilagsbindet. 

For samtlige tungmetaller gælder, at de modellerede koncentrationsforøgelser i vandfasen i Køge 

Bugt fra Avedøreværket (merbidrag fra projektet såvel som samlet bidrag fra Avedøreværket) er helt 

marginale og flere størrelsesordener mindre end målte koncentrationer i området og så små, at de 

ikke kan måles i laboratoriet. De modellerede koncentrationer ligger således for alle metallerne flere 

størrelsesordener under detektionsgrænserne for de anvendte analysemetoder. Eksempelvis er 

detektionsgrænsen for kviksølv 2,5 x 10-4 µg/l og de modellerede maksimale 

koncentrationsforøgelser af kviksølv fra Avedøreværket kun 2 x 10-9 µg/l, altså i størrelsesordenen 

100.000 gange mindre end detektionsgrænsen. 

For cadmium, krom, kviksølv, molybdæn, vanadium og zink gælder endvidere, at de beregnede 

bidrag til koncentrationerne i Køge Bugt fra Avedøreværket som følge af brændselsomlægningen er 

flere størrelsesordener under miljøkvalitetskravene, og at summen af de målte koncentrationer og 

de beregnede bidrag til koncentrationerne i Køge Bugt fra Avedøreværket ikke overskrider 

miljøkvalitetskravene. 

De eksisterende målinger af blykoncentration i Køge Bugt Midt fra 2002 overskrider 

miljøkvalitetskravene, det vil sige uden projektets bidrag. De i projektet udførte analyser af 

blyindholdet i Køge Bugt, udtaget ved Kongelunden i 2012, viser ikke en eksisterende overskridelse 

af miljøkvalitetskravet. 

Projektets og Avedøreværkets bidrag til koncentrationer af arsen, nikkel og kobber i Køge Bugt 

ligger ligeledes flere størrelsesordener under miljøkvalitetskravene; men for disse stoffer 

overskrider de målte koncentrationer i Køge Bugt miljøkvalitetskriterierne, uden at bidraget fra 

projektet tages med i betragtning. I bekendtgørelse nr. 1022/2010 er det angivet, at man kan tage 

hensyn til den naturlige baggrundskoncentration, hvis den forhindrer, at miljøkvalitetskravene kan 

opfyldes. Miljøstyrelsen har oplyst, at der som naturlig baggrund skal anvendes 1,4 µg/l for arsen, 

0,8 µg/l for nikkel og 0,9 µg/l for kobber. Den naturlige baggrund er beregnet ud fra data fra  

http://weppi.gtk.fi/publ/foreatlas/ og notater fra miljøstyrelsen23.    

                                                                    
22 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, med senere ændringer 
23 Notat af 30. sept 2008 om arsen, notat 18. januar 2005 om kobber og notat af 18. august 2008 og nikkel 



 
 

  

  

 
 

 

 

I Tabel 10.4 er de resulterende miljøkvalitetskrav for arsen, nikkel og kobber efter korrektion for 

den naturlige baggrund beregnet. For arsen og nikkel, hvor de målte koncentrationer er lavere end 

de oplyste naturlige baggrundsværdier, er de målte værdier anvendt som naturlig baggrund. Det 

ses, at miljøkvalitetskravene for arsen, kobber og nikkel ikke overskrides efter korrektion for den 

naturlige baggrund. 

De modellerede koncentrationsforøgelser i nærområdet ved Avedøreværket er højere end 

koncentrationsbidraget midt i Køge Bugt. I Natura 2000-konsekvensvurderingen (Del 4) er der 

gennemført en tilsvarende beregning som ovenstående for Kalveboderne, der er det mest påvirkede 

område. Konklusionen for nærområdet ved Avedøreværket er den samme.  

For samtlige tungmetaller gælder således, at de modellerede koncentrationsforøgelser i vandfasen 

er helt marginale og ligger flere størrelsesordener under de målte koncentrationer i Kalveboderne 

og så små, at de ikke kan måles i laboratoriet. De modellerede koncentrationer ligger således for alle 

metallerne flere størrelsesordener under detektionsgrænserne for de anvendte analysemetoder. 

Eksempelvis er detektionsgrænsen for kviksølv 2,5 x 10-4 µg/l og den højest modellerede 

koncentration af kviksølv kun 9,8 x 10-9 µg/l, altså i størrelsesordenen 30.000 gange mindre end 

detektionsgrænsen. 
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Tabel 10.4 Modellerede maksimale merbidrag og det samlede bidrag til koncentrationsforøgelser i vandsøjlen i midten af Køge Bugt af forskellige tungmetaller udledt via røggassen fra 
Avedøreværket efter brændselsomlægning sammenlignet med typiske detektionsgrænser, Miljøministeriets miljøkvalitetskrav og målte koncentrationer i midten af Køge Bugt (kilde: Den 
nationale marine database (MADS)). 

Metal Typiske 
detektionsg

rænser 
 
 

µg/l 

Miljøministeri
ets 

miljøkvalitets 
krav for 
marine 

områder 1) 2) 3) 

µg/l 

Naturlig 
baggrund
skoncentr

ation4) 

µg/l 

Resulterende 
miljøkvalitets

krav 
for As, Cu, Ni

 
µg/l 

Målte 
koncentra

tioner 
(middelv

ærdi) 
µg/l 

Maksimalt 
tilladelig 

koncentrationsfor
øgelse i midten af 

Køge Bugt 
µg/l 

Maksimal 
koncentrationsforøgelse i 
midten af Køge Bugt som 

følge 
brændselsomlægning på 

Avedøreværket 
µg/l 

Maksimal samlet 
koncentrationsbidrag i 

midten af Køge Bugt som 
følge af 

brændselsomlægning på 
Avedøreværket 

µg/l 

Kviksølv, Hg 0,00025 0,05 tilføjet - - 0,0015) 0,049 0 2 x 10-9 

Arsen, As 0,04 0,11 tilføjet 0,26 0,37 0,266) 0,11 0 1 x 10-6 

Bly, Pb 0,01 0,34 - - 0,565) 

0,216) 
0 

(0,13) 
3 x 10-7 1 x 10-6 

Cadmium, Cd 0,005 0,2 tilføjet - - 0,00155) 0,0185 2 x 10-7 4 x 10-7 

Kobber, Cu 0,1 1 tilføjet 
2,9 øvre værdi 

0,9 1,9 1,156) 0,75 2 x 10-7 2 x 10-6 

Krom, Cr 0,1 3,4 - - 0,086) 3,32 1 x 10-7 2 x 10-6 

Molybdæn, Mo  0,1 6,7 tilføjet - - 0,336) 6,37 3 x 10-7 6 x 10-7 

Nikkel, Ni 0,2 0,23 tilføjet 
3 øvre værdi 

0,77 1,0 0,775) 0,23 1 x 10-6 2 x 10-6 

Vanadium, V 0,3 4,1 tilføjet - - 0,56) 3,6 0 2 x 10-6 

Zink, Zn 0,1 7,8 tilføjet - - - - 1,5 x 10-5 2 x 10-5 

1) I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet, med senere ændringer 
2) Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve 



 
 

  

  

 
 

 

 

3) "tilføjet" betyder, at der ved vurdering af et bidrag tages hensyn til den naturlige baggrund, hvis den gør det umuligt at overholde miljøkravet 
4) Oplyst af Miljøstyrelsen. For arsen og nikkel, hvor de målte koncentrationer er lavere end de oplyste naturlige baggrundsværdier, er de målte værdier anvendt som naturlig 
baggrund. 
5) Data fra den nationale marine database (MADS) fra Køge Bugt midt 
6) Data fra Kongelunden indsamlet 20. marts 2012 
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Vurdering af risikoen for bioakkumulation af kviksølv 

Der er i Natura 2000-konsekvensvurderingen (Del 4 Afsnit 5.4.1) gennemført beregninger af 

akkumuleringen af kviksølv i muslinger og fisk for Kalvedbod området, som er det mest belastede 

område. Disse beregninger viser, at det uendeligt lille ekstra bidrag fra Avedøreværket til 

kviksølvkoncentrationen i vand ikke vil bidrage med målelige akkumuleringsrater af kviksølv i 

blåmuslinger og fisk. 

Vurdering af effekter af sedimenterede tungmetaller 

Akkumuleringsraten i sedimentet midt i Køge Bugt for kviksølv, der er udledt via røggassen fra 

Avedøreværket for 0-scenariet, er beregnet til 6 x 10-13 kg/m2/år (Se bilag 9a). Dette bidrag til 

akkumuleringen af kviksølv i Køge bugt er helt ubetydeligt og vil i praksis ikke kunne måles. Dette 

kan illustreres ved at beregne hvor mange år, der med denne akkumuleringsrate vil gå, før bidraget 

fra Avedøreværket vil overstige måleusikkerheden for analyse af kviksølv i sediment. Med en 

måleusikkerhed på 0,02 mg/kg (Eurofins 2011) og forudsat, at kviksølvet nedblandes i de øverste 2 

cm af sedimentet og at massefylden af sedimentet er 2,65 (svarer til massefylden for sand) vil det 

med den beregnede akkumuleringsrate tage ca. 1.700.000 år, før bidraget fra Avedøreværket vil 

overstige måleusikkerheden. Tilsvarende kan det for arsen beregnes, at det med den beregnede 

akkumuleringsrate for arsen på 5 x 10-10 kg/m2/år (Se bilag 9a) vil tage ca. 100.000 år, før bidraget 

fra Avedøreværket vil overstige måleusikkerheden. 

De modellerede akkumuleringsrater i nærområdet ved Avedøreværket er højere end 

akkumuleringsraterne midt i Køge Bugt. I Natura 2000-konsekvensvurderingen (Del 4) er der 

gennemført en tilsvarende beregning som ovenstående for Kalveboderne, der er det mest påvirkede 

område. Konklusionen for nærområdet ved Avedøreværket er den samme, nemlig at 

Avedøreværkets bidrag til akkumuleringen af kviksølv i sediment i Kalveboderne er helt ubetydeligt 

og i praksis ikke vil kunne måles. Med den beregnede akkumuleringsrate vil det således tage 

henholdsvis ca. 200.000 år og ca. 10.000 år for kviksølv og arsen, før bidraget fra Avedøreværket vil 

overstige måleusikkerheden i sedimentet nær værket. 

10.4.2 Deposition af kvælstof 

De modellerede koncentrationsforøgelser af kvælstof i vandsøjlen i midten af Køge Bugt og i 

nærområdet ved Avedøre som følge af brændselsændring ved Avedøreværket er helt ubetydelige og 

ligger for 0 og worst-case scenariet på hhv. 2 x 10-4 og 1,04 x 10-3 µg/l (se bilag 9a). Disse 

koncentrationsforøgelser vil ikke kunne måles. Detektionsgrænsen for total kvælstof i vand er 

således 50 µg/l. Kvælstofbidraget vil ikke kunne registreres på vandområdets eutrofieringstilstand 

og vil således ikke påvirke udbredelsen af ålegræs, bundfauna eller fisk i Køge Bugt. 

10.4.3 Virkninger i relation til vandplanen 

Vandplanen fastsætter miljømålet "god tilstand" for Køge Bugt og endvidere er det vandplanens 

målsætning at forebygge forringelser af den aktuelle tilstand (Naturstyrelsen, 2012). God økologisk 

tilstand for kystvande opnås, når både økologisk tilstand og kemisk tilstand for områderne er fastsat 

som "god", hvilket i denne planperiode (gældende frem til 2015) vurderes efter hhv. 

dybdeudbredelse af ålegræs og viden om tilstedeværelsen af en række miljøfarlige stoffer i forhold 

til miljøkvalitetskrav fastsat i henhold til Miljøkravene i bek. 1022/201024.  

Som det er fremgået af det foregående, vil brændselsomlægningen på Avedøreværket ikke 

forhindre, at Vandplanens miljømål opfyldes: 

› Koncentrationsforøgelserne af kvælstof i vandsøjlen som følge af udledning af røggas vil ikke 

kunne måles og vil således ikke kunne påvirke dybdeudbredelsen af ålegræs og vil dermed ikke 

                                                                    
24 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, med senere ændringer 



 
 

  

  

 
 

 

 

påvirke vandplanens målsætning om at den økologiske tilstand skal være "God" svarende til en 

dybdegrænse for ålegræs på 8,1 m 

› Det uendeligt lille ekstra bidrag fra Avedøreværket til kviksølvkoncentrationen i vand vil ikke 

bidrage med målelige akkumuleringsrater af kviksølv i blåmuslinger og fisk. Bidraget fra 

Avedøreværket vil såles ikke medvirke til at miljøkravet om et maksimalindhold af kviksølv i 

blåmuslinger på 20µg/kg vådvægt ikke kan overholdes 

› For samtlige tungmetaller gælder at bidragene fra røggassen til tungmetalkoncentrationerne i 

vand er helt marginale og overholder eksisterede miljøkvalitetskrav med flere 

størrelsesordener. De beregnede koncentrationer i vandfasen er desuden flere 

størrelsesordener mindre end målte koncentrationer i området og så små, at de ikke kan måles 

i laboratoriet. 

› Der vil ske et fald i emissionen af kviksølv efter brændselsomlægningen på Avedøreværket i 

forhold til de historiske emissioner 

› Det vil ikke være muligt at måle bidragene af kviksølv og arsen i sedimentet i Køge Bugt midt 

inden for en periode på hhv 1.700.000 og 100.000 år 

10.4.4 Udledning af kølevand 

Effekter af udledning af kølevand er vurderet på baggrund af beregninger vha. MIKE21-modellen. 

Detaljer vedrørende metode og resultater er rapporteret i bilag 9a. 

Kølevandet udledes fra de to blokke AVV1 og AVV2. Beliggenheden af udledningspunkter og 

kølevandsindtag er vist på Figur 10.5.  
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Figur 10.5 Beliggenhed af kølevandsindtaget og de to kølevandsudløb fra blok 1 og blok 2. 

 

Der er gennemført en MIKE 21-modellering af temperaturstigningen for scenarie 1. Dette 

driftsscenarie giver det største varmeafkast til havmiljøet af de vurderede scenarier. Resultatet af 

denne modellering er sammenlignet med resultatet af modellering af nul-scenariet. Da 

varmebelastningen varierer betydeligt over året er måneden med den største varmebelastning 

(oktober) brugt til konsekvensmodelleringen som et "worst case" scenarie, se Figur 10.6.  

 

Figur 10.6 Udledte energimængde med kølevand til havet de forskellige måneder i 2011.(Rambøll 2012). TJ = 
Tetrajoule (mål for varmeenergi). 

Vurdering af effekter på marine organismer 

Figur 10.7 viser resultatet af beregningerne for den gennemsnitlige temperaturstigning som følge af 

kølevandsudledning i 0-scenariet i oktober måned. Det ses, at overtemperaturen i det meste af det 

påvirkede område vil være mindre end 1°C. Tæt ved anlægget vil der være en overtemperatur på 1,0 

-5,0°C. 

Scenarie 1 vil bevirke en øget overtemperatur i forhold til 0-scenariet på 0,1°C i det mest af det 

påvirkede område svarende til, at scenarie 1 vil forårsage en overtemperatur på mindre end 1,1°C i 

det meste af det påvirkede område, se Figur 10.8. Tæt ved anlægget kan der optræde 

overtemperaturer på 1,1 - 6,2°C. 



 
 

  

  

 
 

 

 

 

Figur 10.7 Overtemperatur i oktober måned ved 0-scenariet beregnet vha. MIKE 21-modellen 

  

Figur 10.8 Forskellen i overtemperatur i oktober måned fra 0-scenariet til scenarie 1 beregnet vha. MIKE 21-modellen 

For oktober måned betyder det, at gennemsnitstemperaturen vil blive omkring 13,5°C 

(baggrundstemperatur 12,5°C (se Figur 10.9) + 1,1°C). Det ligger langt under de øverste 

tolerancegrænser i relation til temperatur for de arter, der findes i området, se Tabel 10.5. 

Den modellerede overtemperatur for oktober måned kan som "worst case" lægges til den forventede 

baggrundshavtemperatur om sommeren. Denne vil i gennemsnit være 18,5°C, og med en stigning 

som følge af scenarie 1 på 1,1°C vil temperaturen i det meste af det påvirkede områdevære ca. 19,5°C. 
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Det ligger bekvemt under tolerancegrænserne for de arter, der findes i området og for de fleste 

arters vedkommende tæt på optimaltemperaturen.  

I umiddelbart nærhed af udledningen kan der om sommeren optræde temperaturer på ca. 19,5 - 

24,5°C, hvilket langt de fleste arter kan tolerere. Det ligger dog en anelse over tolerancegrænsen for 

ulk og ålekvabbe, som muligvis vil forsvinde lige ved udløbene for kølevand. 

 

Figur 10.9 Gennemsnitlig temperatur i kølevandsindtaget på Avedøreværket 2011 (Rambøll 2012) 
Tabel 10.5 Optimal temperatur og øverste tolerance temperatur for forskellige marine organismer, der kan optræde i 
Køge Bugt 

Art Optimal temperatur 

oC 

Øverste tolerance 

 oC 

Ålegræs1)  35 

Fedtemøg (Ectocarpus siliculosus)2) 15 33 

Fedtemøg (Pilayella littoralis)2) 19  

Søsalat (Ulva lactuca)2) 21  

Blåmusling3) 5 - 20 29 

Hestereje4) 23 30 

Strandkrabbe4) 20 35 

Ising4) 20 26 

Skrubbe4) 20 26 

Almindelig ulk4) 15 23 

Ålekvabbe4) 13 20 

Sild4) 18 >24 

Brisling4) 19 >25 



 
 

  

  

 
 

 

 

Art Optimal temperatur 

oC 

Øverste tolerance 

 oC 

Aborre  30-33 

1) Marsh et al 1986; 2) Miljøstyrelsen 1994; 3) FAO 2010; 4) Freitas et al 2010; 5)Koed, Rasmussen og 
Rasmussen 1997. Forekomst af fisk i området er vurderet på baggrund af Københavns Kommune (2010). Der 
forekommer andre arter end de nævnte, men deres temperaturtolerance er ikke kendte, og derfor ikke medtaget 
i tabellen. 

Da der ikke er andre termiske påvirkninger af recipienten i påvirkningsområdet for kølevand fra 

Avedøreværket, vurderes det, at der ikke vil være kumulative effekter af kølevandsudledningen fra 

Avedøreværket. 

Vurdering af temperatureffekter i relation til Skaldyrsbekendtgørelsen 

Til vurdering af temperaturkrav i henhold til beskyttelse af skaldyr foreligger to bekendtgørelser: 

› Bekendtgørelse nr. 38 af 19/01/2011: "Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande" 

(Skaldyrsb"25 

› Bekendtgørelse nr. 41 af 19/01/2011: "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i 

internationale naturbeskyttelsesområder mv."26  

I bilag 2 til bekendtgørelse nr. 38/2011 foreskrives, at "Den temperaturforskel, som skyldes 

udledning, må i skaldyrvande, der påvirkes af denne udledning, ikke overstige den temperatur, som 

måles i vandområdet, der ikke påvirkes, med mere end 2 ºC." 

I bekendtgørelse nr. 41/2011 er det anvist, hvordan denne overtemperatur skal måles:  

"Skaldyrsvande opfylder kvalitetskravene i bilag 1 og 2 i bekendtgørelse om kvalitetskrav for 

skaldyrvande (her er blandt andet temperatur angivet), hvis prøverne, der er udtaget herfra med 

mindst den i bilag 6 angivne frekvens på samme prøveudtagningssted og over en periode på tolv 

måneder, viser, at de fastsatte kvalitetskrav er overholdt med hensyn til: 

1) 100 % af prøverne, for så vidt angår parametrene organiske halogenforbindelser og metaller. 

2) 95 % af prøverne, for så vidt angår parametrene saltindhold og opløst ilt (mætningsgrad). 

3) 75 % af prøverne, for så vidt angår de øvrige parametre, der er anført i bilag 2 i bekendtgørelse 

om kvalitetskrav for skaldyrvande." 

Temperatur falder inden for ovenstående punkt 3).  

I bekendtgørelsens bilag 6 er det angivet, at temperatur skal måles med en frekvens på 3 måneder. 

For at opfylde Skaldyrsbekendtgørelsens krav til temperatur skal det dermed godtgøres, at 

overtemperaturen er under 2ºC i 75 % af prøverne, der udtages med 3 måneders intervaller.  

Under planlægning af et anlæg eller en ændring af et eksisterende anlæg betyder det, at isokurven 

for en overtemperatur på 2 ºC i 75 % af tiden skal bestemmes. Dette krav er udtrykt således, at 

parameteren skal være under kriteriet. Resultaterne af modellering er vist Figur 10.10 og Figur 10.11 

for henholdsvis scenarie 0 og scenarie 1. 

                                                                    
25 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 38 af 19. januar 2011 om kvalitetskrav for skaldyrvande 
26 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 41 af 19. januar 2011 om ændring af bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, 
grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv. 
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Det ses af figurerne, at området, der er udlagt som skaldyrsvand, ikke bliver berørt hverken i 

scenarie 0 eller i scenarie 1. Modelleringen viser dermed, at kravene i Skaldyrsbekendtgørelsen er 

overholdt. 

 

Figur 10.10 Scenarie 0: Overtemperaturer jf. Skaldyrvandebekendtgørelsen. I påvirkningsområdet (rød 
signatur) er overtemperaturen større end eller lig med 2 ºC i 75 % af tiden. Skaldyrsvandområdet er indtegnet med grøn 
skravering. Rød linje: Avedøreværkets areal 

 

Figur 10.11  Scenarie 1: Overtemperaturer jf. Skaldyrvandebekendtgørelsen. I påvirkningsområdet (rød 
signatur) er overtemperaturen større end eller lig med 2 ºC i 75 % af tiden. Skaldyrsvandområdet er indtegnet med grøn 
skravering. Rød linje: Avedøreværkets areal 

10.4.5 Udledning af spildevand 

Avedøreværket udleder årligt ca. 80.000 m3 spildevand til Spildevandscenter Avedøre via offentlig 

kloak. Derudover udledes op til 2.500 m3 årligt via sedimentationsanlægget og op til 50.000 m3 

årligt via neutralisationsanlægget direkte til Køge Bugt. 

Brændselsomlægningen på Avedøreværket vil ikke ændre udledningen af spildevand. Afledning af 

spildevand til offentlig kloak vil være stort set uændret i forhold til i dag, dvs. 60.000 - 80.000 

m3/år. Kvaliteten af spildevandet vil ligeledes være uændret. Der vil heller ikke ske ændringer i 

udledningen via sedimentationsanlæg og neutralitetsanlæg. I det følgende redegøres der nærmere 



 
 

  

  

 
 

 

 

for dette ligesom udledningen vurderes i relation til miljøkvalitetskrav med henblik på at kunne 

beskrive kumulerede effekter. 

 

 

Typer af spildevand 

Spildevand omfatter i dette projekt følgende typer: 

› Sanitært spildevand, der ledes til offentlig kloak 
› Processpildevand, der ledes til offentlig kloak 
› Processpildevand, der ledes til Køge Bugt 
› Overfladevand (fra befæstede arealer), der ledes til Køge Bugt 

De afledte mængder af spildevand fra Avedøreværket fremgår af Tabel 10.6. 

Tabel 10.6  Typer og mængder af spildevand, der afledes fra Avedøreværket 

Type Mængde i m3/år 

Direkte udledning til Køge Bugt via kølevandsafgangskanaler/havnebassin 

Processpildevand - saltvandskoncentrat (brine)  Ca. 700.000 

Processpildevand - neutralisationsanlæg 20.000 - 50.000 

Processpildevand - sedimentationsanlæg 0 - 2.500 

Overfladevand fra befæstede arealer  Ca. 10.000 

Udledning til offentlig kloak 

Processpildevand - afsvovlingsanlæg Ca. 35.000 

Sanitært spildevand Ca. 45.000 

 

Processpildevand 

Det saltvandskoncentrat (brine), der genereres ved afsaltning af havvand, udledes direkte via 

kølevandsafgangskanalen for blok 1 til Køge Bugt. Mængden udgør ca. 700.000 m3 pr. år. I 

forbindelse med afsaltning anvendes natriumhypoklorit, natriumbisulfit og antiscalent (middel der 

tilsættes for at undgå kalkaflejringer). Udledningen af saltvandskoncentrat vil ikke blive forøget. 

Regenereringsvand (eluat) samt returskyllevand fra vandbehandlingsanlæg til fremstilling af 

totalafsaltet vand (deionat), kondensatrensningsanlæggene og fjernvarmedelstrømsrensningsanlæg 

ledes til neutralisationsanlæg, hvor vandets pH-værdi justeres inden afledning til 

kølevandsafgangskanalen. Eventuelt spild fra såvel vandbehandlingsanlæg som lagertanke og deres 

påfyldningsplads kan afledes til neutralisationsanlægget. Udtag af kedelfødevand ledes også til 

neutralisationsanlæg før udledning til kølevandsafgangskanalen. Skyllevand fra skylning af kedler, 

luftforvarmere samt askeudskillere ledes til sedimentationsbassiner. Skyllevand fra returskyl af 

hovedkondensatfilter ledes sammen med dræntab fra dampsystem mv. til tanke, hvorfra vandet 

genanvendes i slaggefaldet. Tankene har desuden overløb til kølevandsafgangskanal for blok 1. 

Der er fastsat grænseværdier for bundslam og suspenderet stof i spildevand, der udledes fra såvel 

sedimentations- som neutralisationsbassinerne. 

I den første miljøgodkendelse27 af Avedøreværkets blok 2 var der fastsat krav om, at indholdet af 

tungmetaller i udledningen fra såvel sedimentations- som neutralisationsbassinerne skulle 

undersøges med henblik på myndighedens vurdering af behov for fastsættelse af grænseværdier. 

Der er ikke efterfølgende fastsat udlederkrav for tungmetaller i spildevand fra sedimentations- som 

neutralisationsbassinerne.  

                                                                    
27 Københavns Amts godkendelse af Blok 2 af 1998. 
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Der er i samme miljøgodkendelse af blok 2 fastsat grænseværdier for bundslam og suspenderet stof 

i spildevand, der udledes fra såvel sedimentations- som neutralisationsbassinerne. 

Der udledes årligt ca. 20-50.000 m3 spildevand fra neutralisationsanlægget til Køge Bugt. Vand fra 

sedimentationsbassinerne genanvendes så vidt muligt i afsvovlingsanlæggene. Der kan dog i 

begrænsede perioder være behov for udledning fra sedimentationsbassinet. Den udledte 

spildvandsmængde udgør op til ca. 2.500 m3 om året. Udledningen sker manuelt og først efter, at 

resultatet af en spildevandsprøve har vist, at de fastsatte udledningskrav for bundslam og 

suspenderet stof er overholdt. 

Spildevand fra afsvovlingsanlæggene ledes til det offentlige spildevandssystem efter forudgående 

rensning i et internt rensningsanlæg, hvor der sker en partikel- og tungmetalfældning. Der afledes 

årligt ca. 35.000 m3 spildevand fra afsvovlingsanlæggene. 

Sanitært spildevand 

Sanitært spildevand og visse afløb i kedelhuset for blok 1 ledes til det offentlige spildevandssystem. 

Der udledes årligt ca. 45.000 m3 sanitært spildevand.  

Afledning til kommunalt rensningsanlæg 

Hvidovre Kommune har den 18. juli 2012 meddelt påbud om afledning af spildevand fra 

Avedøreværket til det offentlige spildevandssystem (tilslutningstilladelse). I henhold til påbuddet 

må der årligt afledes max 100.000 m3 processpildevand og sanitært spildevand. Normalt afledes op 

til ca. 80.000 m3 pr. år.  

Karakteristika for spildevand, der ledes til Spildevandscenter Avedøre, fremgår af Tabel 10.7, hvor 

også kravværdierne i tilslutningstilladelsen er anført. 

Tabel 10.7 Sammensætning af processpildevand, der ledes til kommunalt rensningsanlæg (DONG Energy 2012e) og 
kravværdierne i tilslutningstilladelsen 

 Enhed Gennemsnit 
2003 - 2010 

Gennemsnit 
2011 

Kravværdier i 
tilslutningstilladelse 

Sulfat, SO4
2- mg/l 1800 1800 2000 

Klorid, Cl- mg/l 6100 6300 25.000 

Cadmium, Cd µg/l 54 1,9 3 

Nikkel, Ni µg/l 340 46 250 

Kviksølv, Hg µg/l 3,8 0,9 3 

Arsen, As µg/l 5,4 7,1 13 

Kobolt, Co µg/l  4,8 10 

Vanadium, V µg/l  3,5 Måles og afrapporteres 

BOD mg/l 140 39 Måles og afrapporteres 

COD mg/l 540 950 Måles og afrapporteres 

Nitrifikationshæmning 
ved testfortynding 200 
ml/l 

% 18 10 20 

Mængde m3/år 67.000 - 100.000 

 

På grund af problemer med at overholde enkelte kravværdier gennemførte Avedøreværket i 2011 en 

række forbedringer af den interne spildevandsbehandling inden afledning til kloak. Dette førte til 



 
 

  

  

 
 

 

 

en væsentlig nedgang i tungmetalkoncentrationerne i det afledte spildevand. Det ses af Tabel 10.7, 

at kravværdierne i den nye tilslutningstilladelse var overholdt i 2011.  

Sammensætningen og mængden af spildevand, der afledes til det offentlige spildevandssystem, 

forventes ikke at blive ændret væsentligt som følge af projektet. 

Tabel 10.8 viser Avedøreværkets andel af de tungmetaller, der i gennemsnit i perioden 2004 – 2008 

blev ledt til Spildevandscenter Avedøre I/S (offentligt rensningsanlæg beliggende på Avedøre 

Holme) fra alle tilslutninger. Det ses, at Avedøreværkets andel af de undersøgte metaller udgjorde 

mellem 0,05 og 1,5 %. Under antagelse af, at rensningsgraden for tungmetaller på 

Spildevandscenter Avedøre I/S er uafhængig af kilden til tilledningen, vil Avedøreværkets bidrag til 

udledningen af tungmetaller fra rensningsanlægget til Køge Bugt være af samme omfang. For 

kviksølv vil det dreje sig om mindre end 9 gram om året, for cadmium mindre end 47 gram, mens 

bidraget til nikkelbelastning vil være op mod 4 kg om året. 

Der er ikke fundet tilgængelige sammenhørende tal for tilledning til og afledning af tungmetaller fra 

Spildevandscenter Avedøre I/S for de seneste år. Det skal bemærkes, at tilledningen af metaller fra 

Avedøreværket til Spildevandscenter Avedøre er faldet i 2011, bortset fra arsen hvor 

Avedøreværkets andel imidlertid er den laveste af de undersøgte tungmetaller, se Tabel 10.7 og 

Tabel 10.8. Avedøreværkets bidrag til udledningen af tungmetaller fra rensningsanlægget til Køge 

Bugt må derfor forventes at være faldet tilsvarende i 2011, på nær arsen hvor bidraget må forventes 

at være steget, men i øvrigt være af helt underordnet betydning.  

Tabel 10.8 Avedøreværkets udledning af udvalgte tungmetaller til Spildevandscenter Avedøre, spildevandscentrets 
udledning til Køge Bugt 2004-2008 og Avedøreværkets beregnede andel heraf (DONG Energy 2010) 

Metal 

Tilledt mængde fra 
Avedøreværket til 
Spildevandscenter 

Avedøre 1) 
kg/år 

Tilledt mængde fra 
det totale opland til 
Spildevandscenter 

Avedøre 2) 
kg/år 

Avedøreværkets
andel 

% 
 

Udledning til 
Køge Bugt fra 
Spildevandsc

enter 
Avedøre 2) 

kg/år 

Avedøreværkets 
andel 3) 
kg/år 

Arsen 0,052 92 0,06 < 48 < 0,027 

Cadmium 0,210 17,4 1,21 < 3,9 < 0,047 

Krom 0,402 346 0,12 < 90 < 0,11 

Kobber 1,742 1.617 0,11 173 0,19 

Nikkel 6,031 423 1,43 289 4,12 

Kviksølv 0,031 15,5 0,2 < 4,3 < 0,009 

1) Beregnet på basis af gennemsnitlige spildevandsmængder for 2003 - 2007 (DONG Energy 2010) 
2) Baseret på data fra 2004 - 2008, jf. Spildevandscenter Avedøre I/S (2011) 
3) Beregnet under forudsætning af, at andelen af metal fra Avedøreværket er den samme i det rensede 
spildevand fra Spildevandscenter Avedøre som i det tilledte spildevand. 

 

Direkte udledning til Køge Bugt 

 

Udledning fra sedimentationsanlæg 

Spildevand fra sedimentationsanlægget genanvendes normalt i afsvovlingsanlægget. Hvis 

afsvovlingsanlægget ikke er i drift, udledes spildevandet sammen med kølevand fra 

kølevandsafgangskanalen for blok 1. Der udledes årligt mellem 0 og 2.500 m3 spildevand fra 

sedimentationsanlægget. Der udledes maksimalt 600 m3 ad gangen over 6 timer fra 

sedimentationsanlægget svarende til en udledningshastighed på ca. 100 m3/time. 

Kølevandsudledningen fra blok 1 ligger på 3-8 m3/sek. Der sker således en væsentlig fortynding af 
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spildevandet fra sedimentationsanlægget inden udledning til Køge Bugt. Der er konservativt regnet 

med en realfortynding på 75 gange, men oftest vil det være meget større. Når kølevandet udledes til 

Køge Bugt regnes med en standard initialfortynding på 10, det vil sige, at udledningen fortyndes 

yderligere 10 gange. Tabel 10.9 viser konservative skøn over maksimale koncentrationer af 

tungmetaller, der kan forekomme i udledningspunktet fra kølevandskanal 1 ved udledning af 

spildevand fra sedimentationsanlægget til Køge Bugt. 

Tabel 10.9 Konservative skøn over maksimale koncentrationer af tungmetaller ved udledning af spildevand fra 
sedimentationsanlæg til Køge Bugt 

Metal Koncentration i spildevand fra 
sedimentationsanlæg 

µg/l 

Koncentration efter 75 x fortynding i 
kølevandskanal + 10 x 

initialfortynding 
µg/l 

Cadmium, Cd 1,2 0,0016 

Kobber, Cu 42 0,056 

Nikkel, Ni 511) 0,0681) 

Arsen, As 1,3 0,002 

Bly, Pb 2,3 0,003 

Zink, Zn 82 0,11 

Molybdæn, Mo 270 0,36 

Selen, S 360 0,48 

Vanadium, V 5601) 0,751) 

1) Koncentrationer af metaller i spildevand fra sedimentationsanlægget er senest målt i 2006, hvor der blev kørt 

fuldlast på olie. De relativt høje værdier for nikkel og vanadium vurderes at være forårsaget af olie. Fuldlast på 

olie optræder ikke i dag. 
 

Direkte udledning foregår som nævnt til kølevandsafgangskanalen for blok 1; men der vil blive 

arrangeret interimistisk udledning via kølevandsafgangskanalen for blok 2, hvis der opstår et 

afledningsbehov, imens blok 1 er til revision (dvs. ude af drift). 

Udledning fra neutralisationsanlæg 

Der udledes ca. 20 - 50.000 m3 spildevand pr år fra neutralisationsanlægget via 

kølevandsafgangskanalen for blok 1 til Køge Bugt. Tabel 10.10 viser konservative skøn over 

maksimale tungmetalkoncentrationer, der kan forekomme i udledningspunktet fra kølevandskanal 

1 ved udledning af spildevand fra sedimentationsanlægget til Køge Bugt. Der regnes med samme 

fortynding som ved udledning fra sedimentationsanlæg, dvs. 75 gange fortynding i 

kølevandskanalen samt 10 gange initialfortynding i recipienten. 



 
 

  

  

 
 

 

 

 

Tabel 10.10 Skøn over maksimale koncentrationer af tungmetaller ved udledning af spildevand fra 
neutralisationsanlæg til Køge Bugt 

Metal Koncentration i spildevand fra 
neutralisationsanlæg 

µg/l 

Koncentration efter 10 x 
fortynding i kølevandskanal 

µg/l 

Kobber, Cu 6 0,008 

Krom, Cr 4 0,005 

Nikkel, Ni 2 0,003 

Zink, Zn 42 0,06 

Molybdæn 2 0,003 

 

Overfladevand fra Avedøreværkets areal 

Der er separat regnvandssystem for værkets befæstede arealer med indbygget sandfang og 

efterfølgende udledning til kølevandsafgangskanal/havnebassin. Olie-udskillere er anbragt, hvor 

der er risiko for udslip eller spild af olie eller oliekontamineret spildevand. Regnvand fra kulpladsen 

og ubefæstede arealer opsamles ikke. 

Der foreligger ikke data for udledning af overfladevand fra Avedøreværkets areal. Der er ikke noget 

der begrunder, at overfladevand fra Avedøreværket skulle indeholde forurenende stoffer ud over, 

hvad der renses i henholdsvis olieudskiller og/eller sandfang inden udledning. 

10.4.6 Støj 

Marsvin er følsomme over for lyd, og undervandsstøj fra skibe vil kunne forstyrre marsvin, der 

måtte befinde sig i området. Det vurderes imidlertid, at den marginalt øgede skibstrafik som følge af 

øget biomassefyring og opnormering af kapaciteten for Avedøreværket ikke vil påvirke den i 

forvejen sparsomme forekomst af marsvin i området. Skibstrafikken vil i det værst tænkelige 

tilfælde øges med knap 1 skib per dag i forhold til i dag. Det skal ses i forhold til, at der i 2010 

passerede gennemsnitligt ca. 90 skibe om dagen gennem Øresund. 

10.5 Kumulative effekter 

 

Samlet udledning til Køge Bugt i relation til miljøkvalitetskravene 

Tabel 10.11 viser koncentrationer af tungmetaller efter fortyndig for spildevand fra 

Spildevandscenter Avedøre, Avedøreværkets sedimentationsanlæg og neutraliseringsanlæg og 

nedfald via Avedøreværkets røggas efter brændselsomlægningen, sammenlignet med  

› Typiske detektionsgrænser for de forskellige tungmetaller i vand 

› Miljøministeriets miljøkvalitetskrav for marine områder, som det fremgår af bekendtgørelse 

1022/201028.  

                                                                    
28 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, med senere ændringer 
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› Målte koncentrationer i Kalveboderne, der er det område, som er mest belastet i forvejen. Det 

er samtidigt det område, hvor de beregnede koncentrationsforøgelser er størst. Dvs. det er her, 

man kan forvente den største påvirkning. Koncentrationerne blev målt på vandprøver udtaget 

den 20. marts 2012. Resultaterne fremgår af bilag 7 i bilagsbindet. 

Det ses, at det samlede bidrag fra Avedøreværket og Spildevandcenter Avedøre overholder 

miljøkvalitetskravene med flere størrelsesordener. De marine organismer vil således ikke blive 

påvirket af det samlede bidrag af tungmetal fra Avedøreværket. 

Der vil således ikke være kumulative effekter af udledning af tungmetaller fra spildevand og 

udledning via røggas fra Avedøreværket. Det samlede bidrag fra Avedøreværket overholder som 

beskrevet ovenfor miljøkvalitetskravene med flere størrelsesordener og kan i praksis ikke måles (Se 

afsnit 11.4.6). 

Den kumulative påvirkning af kvælstof fra Avedøreværket til Køge Bugt vurderes at være helt 

ubetydelig og i praksis ikke måleligt. 

 



 
 

  

  

 
 

 

 

Tabel 10.11 Total koncentration af tungmetaller i Køge Bugt ved udledningspunkterne for spildevand af det samlede bidrag udledt fra Spildevandcenter Avedøre, udledt med spildevand 
fra Avedøreværkets sedimentationsanlæg og neutraliseringsanlæg, samt nedfald via røggas efter brændselsomlægningen, sammenlignet med Miljøministeriets miljøkvalitetskrav og 
detektionsgrænser for metallerne i vand.  

Metal Typiske 
detektio
nsgræns

er 
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Maksimalt 
tilladelig 

koncentration
sforøgelse i 
recipienten 

 
 
 

µg/l 

Maksimal 
koncentration
sforøgelse i 
recipienten 

fra 
Spildevandsc

enter 
Avedøre 

 
µg/l 

Maksimal 
koncentrationsfo

røgelse i 
recipienten fra 

Avedøreværkets 
sedimentationsa

nlæg og 
neutralisationsan

læg 
µg/l 

Maksimal 
koncentrationsforø
gelse i recipienten 

som følge af 
deposition fra 
røggas efter 

brændselsomlægni
ngen på 

Avedøreværket 
µg/l 

Avedøreværkets 
og 

Spildevandscente
r Avedøres 

samlede 
maksimale 

koncentrationsbid
rag i recipienten 

fra alle kilder 
µg/l 

Arsen, 
As 

0,04 0,11 tilføjet 0,29 0,40 0,29 0,11 0,004 0,002 7,37 x 10-6 0,006 

Cadmiu
m, Cd 

0,005 0,2 tilføjet - - 0,009 0,19 0,008 0,0016 2,14 x 10-6 0,0096 

Kobber, 
Cu 

0,1 1 tilføjet 
2,9 øvre 

værdi 

0,9 1,9 1,20 0,7 0,079 0,064 7,87 x 10-6 0,143 

Krom, 
Cr 

0,1 3,4 - - 0,08 3,3 0,017 0,005 38,7 x 10-6 0,022 

Kviksøl
v, Hg 

0,00025 0,05 tilføjet - -- 0,00096 0,049 0,00076 0 9,84 x 10-9 0,00076 

Nikkel, 
Ni 

0,2 0,23 tilføjet 
3 øvre værdi 

0,68 0,91 0,68 0,23 0,02 0,071 9,02 x 10-6 0,091 

1) I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet, med senere ændringer 
2) Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve 
3) "tilføjet" betyder, at der ved vurdering af et bidrag tages hensyn til den naturlige baggrund, hvis den gør det umuligt at overholde miljøkravet 
4) Data fra Kalveboderne indsamlet 20. marts 2012 (se bilag 7 
5) Oplyst af Miljøstyrelsen. For arsen og nikkel, hvor de målte koncentrationer er lavere end de oplyste naturlige baggrundsværdier, er de målte værdier anvendt som naturlig 
baggrund. 



 

10.6 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i projektet i forhold til spildevand eller 

kølevand ud over de krav, der fremgår af den nye tilslutningstilladelse fra Hvidovre Kommune samt 

af vilkår i miljøgodkendelsen for Avedøreværket og dette projekt. 

Det vurderes, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger for projektets virkning på marine 

naturforhold. 

10.7 Overvågning 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning af spildevand eller kølevand ud over de krav, der 

fremgår af tilslutningstilladelsen for spildevand til offentlig kloak samt af vilkår i miljøgodkendelsen 

for Avedøreværket og dette projekt. 

Det vurderes, at der ikke er behov for overvågning af projektets virkning på marine forhold. 

10.8 Manglende viden 

Vandplanen for Hovedvandopland Køge Bugt konkluderer, at der ikke eksisterer et tilstrækkeligt 

videngrundlag til at kunne opgøre den samlede belastning med miljøfarlige, forurenende stoffer til 

Hovedvandoplandet (Naturstyrelsen, 2011). Da de direkte og indirekte spildevandsudledninger fra 

Avedøreværket til Køge Bugt er beskedne, vurderes dette manglende videngrundlag at være uden 

betydning for vurderingerne af spildevand fra Avedøreværket. 

Videngrundlaget vurderes at være tilstrækkeligt til vurderingen af projektets virkninger på marine 

dyr og planter. 
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11. Grundvand 

11.1 Metode 

Beskrivelse og vurderinger af grundvandsforhold er foretaget på basis af oplysninger fra DONG 

Energy vedrørende grundvand og vandforbrug samt oplysninger fra GEUS' Jupiter boringsdatabase 

(GEUS 2012).  

11.2 Eksisterende forhold 

11.2.1 Geologi 

Avedøre Holme var oprindeligt et lavvandet område med nogle småøer, som i 1960'erne blev 

inddæmmet og opfyldt til brug for et nyt industriområde. Avedøreværket ligger på en del af det 

inddæmmede område, der er opfyldt med indpumpet sand, flyveaske fra kulfyrede kraftværker og 

slagger fra affaldsforbrændingsanlæg. Fyldlaget har en tykkelse på nogle få meter.  

Under fyldlaget findes nogle steder tynde lag af sand og ler præget af havbund. Derunder findes 

mest moræneler, der fortsætter ned til kalkoverfladen. Tykkelsen af moræneleret er i 

størrelsesorden 7-10 m. 

Under moræneleret findes kalk. Kalken er udbredt under hele Københavnsområdet. Kalken er 

normalt hård og ofte opsprækket i de øverste 5-10 m. Der er hyppige forekomster af flintlag.   

Kalkoverfladen findes i kote - 9 til -11 m i området under Avedøreværket.   

Et typisk geologisk profil der repræsenterer forholdene under Avedøreværket er vist på Figur 11.1. 
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Figur 11.1 Geologisk profil ved Avedøreværket 

11.2.2 Hydrogeologi 

Det primære grundvandsreservoir udgøres af kalken. Kalkreservoiret er artesisk, idet vandspejlet 

står i et niveau over toppen af kalkreservoiret. Det sekundære grundvand findes i fylden og i meget 

begrænset mængde. 

Der er udført 14 moniteringsboringer, hvoraf 12 er beliggende i depotområdet (flyveaske og slagger) 

mod øst ud mod Kalveboderne. Nogle boringer er filtersat i flyveasken, og nogle er filtersat i lag lige 

under fyldlaget (Golder Associates 2011).  

Ca. 1 km nord for Avedøreværket findes der vandboringer til vandindvinding 20 - 30 m ned i kalken 

med ydelser på 15-30 m3/t. Der findes dog også kalkboringer på Avedøre Holme med betydelig 

mindre ydelser (størrelsesorden 5 m3/t). Vandføringen i kalken er antagelig betinget af sprækker, 

hvorigennem der vil kunne foregå en ikke uvæsentlig grundvandsstrømning, hvis der sker en 

påvirkning f.eks. ved pumpning. 

11.2.3 Potentialeforhold  

Grundvandsbevægelsen i området er generelt mod syd mod Køge Bugt (Rambøll 2011). 

Avedøre Holme er drænet, hvilket betyder at grundvandsniveauet er sænket til kote ca. -1 m. 

Nedsivende vand vil derfor bevæge sig mod drænrør og drænkanaler og videre hen til en 
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pumpestation, hvorfra vandet pumpes ud i Køge bugt. Det kan dog ikke udelukkes, at der mellem 

drænrør eller drænkanaler vil kunne ske infiltration til kalken og videre vandbevægelse ud mod 

Køge Bugt. Det vurderes dog, at langt den overvejende del af det infiltrerende vand vil løbe i 

drænene i området.  

11.2.4 Vandkvalitet 

Avedøre Holme er et område, der som beskrevet blev inddæmmet og opfyldt i 1960'erne. 

Aflejringerne under kote 0, har derfor som udgangspunkt indeholdt saltvand eller brakvand.  

Vandanalyser fra boringer på Avedøre Holme, der går ned i kalken viser kloridindhold i 

størrelsesorden 1.000-3.000 mg/l, hvilket svarer til brakvand. Vandet er derfor uegnet til 

drikkevand. 

Der udtages 2 gange årligt porevandsprøver fra de omtalte 14 moniteringsboringer i det lukkede 

depot for flyveaske og slagger (Golder Associates 2011). Prøverne analyseres for sporelementerne 

arsen, cadmium, krom, kobber, og selen. I 2011 er der konstateret overskridelser af kriterierne for 

selen og for arsen jf. Københavns Amts påbud af 20. december 2006 som gengivet i 

miljøgodkendelsen af 12. juni 2009 af nyt driftslager for bundaske (Miljøcenter Roskilde 2009). 

Dog er middelværdien af vandprøverne både for selen og for arsen under alarmkriterierne (Golder 

Associates 2011). Hvis de såkaldte alarmkriterier overskrides, skal miljømyndigheden kontaktes 

med henblik på en vurdering af behovet for yderligere undersøgelser og eventuelle 

afværgeforanstaltninger. 

11.2.5 Drikkevandsinteresser 

Avedøreværket ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD). Dette betyder, at 

området har laveste prioritet for drikkevand i henhold til Miljøstyrelsens inddeling af 

drikkevandsområder. I henhold til Naturstyrelsens Vandplan 2010-2015 Køge Bugt (Naturstyrelsen 

2011a) er der ikke planlagt ændringer i denne status (OBD) af området. 

11.2.6 Vandindvinding 

Det nærmeste vandværk er Hvidovre vandværk med boringer beliggende ca. 4 km nordvest for 

Avedøreværket. Hvidovre vandværk indvinder ca. 600.000 m3 grundvand om året fra boringer nær 

vandværket. 

Brøndby Forsyning har boringer, der ligger 4-5 km nordvest for Avedøreværket. 

Avedørelejren har en vandforsyningsboring beliggende ca. 4 km nordvest for Avedøreværket. Der 

indvindes begrænsede vandmængder fra denne boring. 

Der er etableret varmepumpeanlæg ved Christian Hansen A/S ca. 1 km nord for Avedøreværket. I 

forbindelse hermed er etableret adskillige boringer ned i kalken. Der sker en vandomsætning på ca. 

400.000 m3 om året. 

Al vandindvinding ligger således opstrøms Avedøreværkets grund. 

11.2.7 Vandforbrug 

På Avedøreværket anvendes vandværksvand, afsaltet havvand samt overfladevand. Forbruget af 

vandværksvand er uændret for scenarierne 1, 2 og 3 i forhold til tidligere forbrug.  
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11.2.8 Grundvandsforurening 

Opbevaring af brændsel samt kemikalier og hjælpestoffer, der anvendes i diverse processer i 

forbindelse med værkets drift, skal ske i overensstemmelse med miljøgodkendelsen af 18. marts 

1998 af blok 2 (Københavns Amt 1998) og miljøgodkendelse af 27. august 2003 af miljøplads for 

affald og kemikalier (Københavns Amt 2003). Tanke med saltsyre og lud, der anvendes i 

vandbehandlingsanlægget, er i henhold til miljøgodkendelsen placeret i et tankrummet, hvor 

eventuelt spild løber til neutralisationsbassinerne.  

Opbevaring af affald skal ske i overensstemmelse med miljøgodkendelse af 27. august 2003 af 

miljøpladsen.  

Træpiller vil udelukkende blive opbevaret i lukkede siloer med tæt bund. Der er således ikke risiko 

for forurening af grundvandet i forbindelse hermed. 

Opbevaring af ammoniak sker i en tank placeret i en tankgrav af beton, der kan rumme hele 

ammoniaktankens indhold. Den nuværende ammoniakfordamper forventes udskiftet med to nye 

fordampere, der bringer ammoniakken på dampform inden transport til blokkenes deNOX-anlæg. 

De nye fordampere placeres i tankgraven umiddelbart ved siden af den nuværende fordamper, der 

efterfølgende fjernes. Spild af flydende ammoniak fra tank eller fordamper opsamles således i 

tankgraven. Evt. brud på rør med ammoniak, der er placeret uden for tankgraven, vil kun medføre 

udslip af gas, da disse er placeret efter ammoniakfordamperen. Udslip af gas medfører ikke risiko 

for grundvandsforurening. 

Udslip af ammoniak på væske eller dampform er i øvrigt håndteret i Avedøreværkets godkendte 

sikkerhedsdokument. 

11.2.9 Grundvandssænkning  

Generelt indvindes der ikke vand via boringer på Avedøreværkets grund.  

I anlægsfasen skal der foretages en mindre grundvandssænkning i forbindelse med etablering af en 

ny silo i blok 2. Grundvandssænkningen vil være meget begrænset, idet der maksimalt forventes 

bortledt 200 m3 grundvand i en periode på ca. 3 uger. Det oppumpede grundvand vil blive ledt til 

offentlig kloak. Denne udledning behandles ved en separat afgørelse fra Hvidovre Kommune i form 

af en tilslutningstilladelse til offentlig kloak. 

11.3 Vurderinger af virkninger 

På Avedøre Holme er der ingen grundvandsinteresser. Grundvandsmagasinet i kalken har et 

saltindhold, der gør det uegnet til drikkevand.  

Der er ikke risiko for, at vandforsyningsinteresser, herunder Hvidovre Vandværk og Brøndby 

Forsyning, kan blive påvirket af eventuel nedsivende forurening fra Avedøreværket, idet 

grundvandsstrømningen generelt er mod syd ud mod Køge bugt.  

Opbevaringen af træpiller vil være i siloer med tæt bund, hvorfor det vurderes, at der ikke er risiko 

for grundvandsforurening. 

I anlægsfasen udføres der en mindre midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med et byggeri. 

Denne grundvandssænkning vi være af lokal karakter og uden betydning for grundvandsniveauet i 

områder, der ligger uden for Avedøreværkets grund (GEO 2012). 
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11.4 Kumulative virkninger 

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre kumulative virkninger vedrørende grundvandsforhold. 

11.5 Afværgeforanstaltninger 

Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger.  

11.6 Overvågning 

Der er ikke behov for overvågning.  

11.7 Manglende viden 

Der vurderes ikke at være mangler i videngrundlaget, som har betydning for vurderingen af 

projektets påvirkning af grundvandet. 
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12. Landskab og visualiseringer 

12.1 Metode 

Det eksisterende landskab bliver beskrevet på baggrund af ortofotos, historiske og nutidige kort 

samt andet tilgængelig information suppleret med besigtigelse af området.  

Vurderingen af projektets virkning på landskabet tager udgangspunkt i det tekniske projekt, det vil 

sige de fysiske ændringer i form af nye bygninger, siloer og transportbånd. De forskellige 

driftsscenarier vil ikke blive vurderet individuelt, da de ikke adskiller sig fra hinanden på en måde, 

der får betydning for påvirkningen af landskabet. 

Der er i forbindelse med denne VVM-redegørelse foretaget visualiseringer af det fremtidige værk 

(Gotlieb Paludan 2012). Vurderingerne af projektets virkning på landskabet er foretaget på 

baggrund af disse.  

12.2 Eksisterende forhold 

Den landskabelige karakter på Avedøre Holme er i dag præget af industri. Avedøre Holme ligger øst 

for Køge Bugt Strandpark og Brøndby Havn, mens vandområdet øst for værket udgør den sydlige 

indsejling til Københavns Havn gennem Kalvbodløbet. På den modsatte side af Kalvebodløbet i en 

afstand af ca. 1 kilometer ligger Vestamager med naturområdet Kalvebod Fælled. Størstedelen af 

Kalvebod Fælled er strandeng og beskrevet nærmere i kapitlet om naturforhold. Mod nord 

afgrænses Avedøre Holme af Amagermotorvejen. 

Figur 12.1 Områder der i 2005 er vurderet at indeholde landskabelige værdier. Nærmeste områder med landskabelige 
værdier er Vallensbæk strand vest for Avedøre Holme og Kalvebod fælled øst for holmen (HUR 2005).  
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Det nuværende Avedøre Holme blev anlagt i 1960'erne ved inddæmning af 450 hektar vandområde, 

der blev opfyldt med jord (Kulturstyrelsen 2012). Området ligger i dag ca. 1-2 meter under daglig 

vande. Den inddæmmede område består af marine sandaflejringer, og bliver holdt tørt gennem et 

net af dræningskanaler og to pumpestationer. Systemet af diger, dæmninger og pumpeanlæg er 

selve forudsætningen for industrikvarterets eksistens, uden dem ville hele området stå under vand. 

Avedøre Holme er i dag en mosaik af industribygninger, vandhuller, kanaler og åbne arealer med et 

tilhørende varieret naturindhold inden for det inddæmmede område. Terrænet afspejler 

dannelseshistorien og fremstår fuldstændig fladt med undtagelse af dæmningen, der udgør en 

græsklædt og beplantet vold uden nævneværdig topografisk variation. Erhvervslandskabet bærer 

præg af den gennemførte planlægning. Der er brede retvinklede boulevarder og store 

industrigrunde. Bygningsmassen består primært af ensartet, næsten anonymt elementbyggeri fra 

1970'erne. Bygningernes udseende afspejler, at de er beregnet til nemt at kunne skifte funktion. De 

mest karakteristiske bygninger i det samlede erhvervsområde er Avedøreværket og 

kontorkomplekset Center Syd. 

Selve Avedøreværket ligger på et opfyldt område på omkring 48 hektar på sydsiden af Avedøre 

Holme. Hertil kommer yderligere et vandareal på ca. 12 hektar syd for området, som ligger ud i den 

nordlige del af Køge Bugt, hvor værket har sin egen havn.  

Avedøreværket fremstår samlet set som et dominerende og arkitektonisk markant bygningsanlæg, 

særligt med de to store blokanlæg, der i folkemunde kaldes "termokanderne". Fra store dele af 

kystområdet på Vestamager er Avedøreværket et markant pejlemærke. I det omgivende landskab er 

der ikke andre tekniske anlæg, der i skala kan måles sig med Avedøreværket. Foruden de to blokke 

findes der en del andre bygninger i forskellige skala som f.eks. halmlager, træpillelager og -silo, 

olietanke, varmeakkumulatorer, fjernvarmepumpestationer og forskellige lagerbygninger. 

Syd for værket er der placeret to 88 meter høje testvindmøller, og en tredje mølle forventes opstillet 

inden for de nærmeste år. Øst for værket er placeret tre 50 meter høje vindmøller. 

12.3 Vurdering af virkninger 

Projektet medfører bregrænsede fysiske ændringer på Avedøreværket (se kapitel 3) og ændrer ikke 

områdets grundkarakter af industrielt område. Anlæggets skyline mod Amager og kystzonen 

ændres ikke væsentligt. 

Visualiseringerne af de nye tekniske anlægs virkning på landskabet fremgår i sin helhed af 

baggrundsrapporten med fotos og visualiseringer (Gotlieb Paludan 2012). De væsentlige 

visualiseringer er gengivet nedenfor med markeringer af synlige ændringer i bygningsværket, se 

Figur 12.2 - Figur 12.11. 

De nye tekniske anlæg vurderes ikke at påvirke landskabet og det visuelle indtryk af Avedøreværket 

væsentligt. Fra flere positioner vil det være vanskeligt at erkende en ændring. De nye anlæg vil 

fremstå som visuelt ubetydelige sammenlignet med værkets eksisterende markante 

kraftværksblokke, de eksisterende skorstene og vindmøllerne. Flere steder anes de nye anlæg kun 

svagt blandt den eksisterende bygningsmasse med den nye træpillesilo som den mest synlige 

ændring. Set bl.a. fra Brøndby Strand opleves værket og Avedøre Holmes "industri- skyline" 

uændret.  

Den begrænsede udbygning på værket vil ikke have konsekvenser for den fremtidige brug af 

Avedøre Holme, hverken erhverv, offentlige eller rekreative formål.  
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Figur 12.2 Oversigt over Avedøreværket - eksisterende situation (Gotlieb Paludan 2012) 
 
 

 
Figur 12.3 Oversigt over Avedøreværket - fremtidig situation (Gotlieb Paludan 2012). Ny turbinebygning er ikke 
illustreret på oversigtsfiguren. Bygningen vil ikke kunne ses på visualiseringer fra indblikspunkterne,  
Figur 12.4 - Figur 12.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 1 – FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 
 

 

145 

 

 

 

 

Figur 12.4 Avedøreværket set fra Kalvebodbroen - eksisterende situation (Gotlieb Paludan 2012) 

 

Figur 12.5 Avedøreværket set fra Kalvebodbroen - fremtidig siduation. Den nye træpillesilo og den nye flyveaskesilo vil 
være synlige, men ikke markante elementer i landskabet. (Gotlieb Paludan 2012) 
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Figur 12.6 Avedøreværket set fra Brøndby Strand - eksisterende situation (Gotlieb Paludan 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12.7 Avedøreværket set fra Brøndby Strand - fremtidig situation. De nye bygninger vil ikke være synlige fra denne 
vinkel (Gotlieb Paludan 2012) 
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Figur 12.8 Avedøreværket set fra Hvidovre Havn - eksisterende situation (Gotlieb Paludan 2012) 

 
Figur 12.9 Avedøreværket set fra Hvidovre Havn - fremdig situation. Den nye træpillesilo vil være synligt, men ikke 
markant fra denne vinkel. (Gotlieb Paludan 2012) 
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Figur 12.10 Avedøreværket set fra Store Hus, Avedøre Stationsby - eksisterende situation (Gotlieb Paludan 2012) 

Figur 12.11 Avedøreværket set fra Store Hus, Avedøre Stationsby - fremtidig situation. Den nye træpillesilo samt den nye 
flyveaskesilo vil være synlige, men ikke markante fra denne vinkel. (Gotlieb Paludan 2012) 
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12.4 Kumulative virkninger 

Københavns Kommune har planer om at opstille fire vindmøller på Kalvebod Syd, hvor Kalvebod 

Miljøcenter ligger i dag. Møllerne er planlagt til at være mellem 120-148 m. Rent visuelt kan der 

forekomme kumulative effekter mellem Avedøreværket og de eventuelt kommende vindmøller. Som 

allerede beskrevet, vil udbygningen af bygningsmassen på Avedøreværket være minimal. Derfor 

vurderes det, at projektet for brændselsomlægning og opnormering af Avedøreværket ikke vil få en 

kumulativ effekt med planen om vindmøller på Kalvebod Syd. 

I Hvidovre Kommunes Kommuneplan for 2009 (Hvidovre Kommune 2009) er der kun udpeget ét 

område til vindmølleområde, nemlig området, hvor de tre 50 m møller er opsat i dag i den 

sydøstlige del af Avedøre Holme tæt på Avedøreværket. Der vurderes derfor ikke at blive kumulative 

effekter med andre planer, som kan påvirke landskabet. 

12.5 Afværgeforanstaltninger 

Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger med hensyn til landskabelige eller visuelle forhold. 

12.6 Overvågning 

Der er ikke behov for overvågning i forhold til landskabet. 

12.7 Manglende viden 

Der vurderes ikke at være mangler i grundlaget for vurdering af projektets landskabelige virkinger. 



150 ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 1 – FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 
 

 

 

13. Jordbund og forurenet jord 

13.1 Metode 

Beskrivelse og vurderinger af jordbundsforhold er foretaget på basis af oplysninger fra DONG 

Energy samt oplysninger fra rapporten "Lossepladser og opfyldninger i København" (Københavns 

Kommunes Miljøkontrol 1996). 

COWI har i 2012 udført supplerende analyser af tungmetalindhold i jord på Vestamager. Inden for 

Natura 2000-området er der således udpeget 12 lokaliteter, omtrent jævnt fordelt over arealet, til 

prøvetagning af jord. På hver lokalitet er indlagt et kvadrat på 5 m x 5 m, hvor der i hvert af 

hjørnerne og i centrum er udtaget en prøve af de øverste 10 cm jord. De fem delprøver er 

sammenstukket til én prøve, der af Højvang Laboratorium er analyseret for indholdet af bly (Pb), 

cadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), zink (Zn), arsen (As), kviksølv (Hg), molybdæn 

(Mo), selen (Se) og vanadium (V). Analyserapporterne fremgår af bilag 8. 

De kemiske analyseresultater er vurderet i forhold til baggrundsniveauer i Danmark samt planter og 

dyrs følsomhed over for det pågældende metal, som den afspejles i forslag til økotoksikologiske 

jordkvalitetskriterier publiceret af Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen, 1995; Miljøstyrelsen, 1997). 

13.2 Eksisterende forhold 

13.2.1 Avedøreværkets areal 

Avedøre Holme var oprindeligt et lavvandet område med nogle småøer, som i 1960'erne og senere 

blev inddæmmet til brug for et nyt industriområde. Avedøreværket ligger på en del af det 

inddæmmede område, der består af opfyldt materiale i form af indpumpet sand flyveaske og 

slagger. Der er på arealet deponeret ca. 390.000 m3 slagger fra affaldsforbrændingsanlæg og 

686.000 m3 flyveaske fra kulfyrede kraftværker. Depotet blev lukket og overdækket i 2009. Opfyldet 

har en tykkelse på 3 til 4 meter.  

Under opfyldet findes nogle steder tynde lag af sand og ler præget af havbund. Derunder findes 

mest moræneler, der fortsætter ned til kalkoverfladen. Tykkelsen af moræneleret er i 

størrelsesorden 7-10 m. 

Ifølge "Vilkår til nedlukning og efterbehandling af flyveaskedepotet ved Avedøreværket" 

(Københavns Amt 2006) skal slaggen og flyveasken enten være dækket af bygninger, fast belægning 

eller min. 20 cm kørestabile materialer. 

Der er ikke udført målinger af metalindholdet i overfladejorden på Avedøreværket, da dette ikke 

forventes at ændres væsentligt som følge af projektet. 

I IED29, som er under implementering i Danmark, indgår, at der skal laves en basiskortlægning af 

forureningen af jorden, hvorpå en virksomhed er beliggende. De nærmere bestemmelser herom 

afventer vejledning fra EU-Kommissionen.  

Området, hvorpå Avedøreværket er beliggende, er i forvejen forurenet med tungmetaller fra 

deponeret slagger og flyveaske. Da der endvidere p.t. er usikkerhed om indhold og omfang af den 

basiskortlægning af jordforurening, der skal foretages på virksomheder omfattet af IED, anses det 

på nuværende tidspunkt ikke for relevant at foretage målinger af indhold af tungmetaller i jorden på 

Avedøreværkets grund eller yderligere vurderinger af depositionen af tungmetaller på værkets 

grund. 

                                                                    
29 Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner 
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13.2.2 Vestamager 

Kalvebod Strand blev inddæmmet i 1939. Det indgik oprindeligt i de offentlige arbejder til 

bekæmpelse af arbejdsløsheden. Området skulle bl.a. anvendes til etablering af nye skydebaner for 

hæren. Det militære område blev i 1984 åbnet for offentligheden og har i dag status af Natura 2000-

område (Vestamager). 

I  

 

Tabel 13.1 er vist intervallet for de fundne koncentrationer af tungmetaller i de udtagede jordprøver 

på Vestamager samt medianværdierne. Endvidere er angivet Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier 

samt foreslåede økotoksikologiske jordkvalitetskriterier. Analyseresultaterne for de enkelte 

lokaliteter i mg/kg jord (tørstof, TS) samt placeringen af centrum for jordprøveudtagningen 

fremgår af Figur 13.1. 

 

Tabel 13.1 Indhold af metaller (mg/kg tørstof) i jordprøver fra Kalvebod Fælled samt jordkvalitetskriterier. 

 Indhold 
(mg/kg tørstof) 

 Metal 

Min. Maks. Median 

Miljøstyrelsens 
jordkvalitetskriter

ier1) 

mg/kg tørstof 

Foreslåede 
økotoksikologiske 
jordkvalitetskriterie

r2) 

mg/kg tørstof 

Bly 2,8 36 12 40 50 

Cadmium 0,041 0,29 0,20 0,5 0,3 

Krom, total 1,2 8,2 6,8 500 50 

Kobber 1,3 32 8,0 500 30 

Kviksølv <0,020 0,055 0,022 1 0,1 

Nikkel 0,93 19 6,5 30 10 

Zink 6,9 98 37 500 100 

Arsen <1,5 4,9 2,1 20 10 

Molybdæn <1,0 <1,0 <1,0 5 2,0 

Selen <2,0 <2,0 <2,0 20 1,0 

Vanadium <1,0 26 8,3 - - 

1) Miljøstyrelsen 2010 
2) Miljøstyrelsen 1995 og Miljøstyrelsen 1997b. 

Det ses, at koncentrationen af bly, cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, arsen, kviksølv, molybdæn 

og selen alle ligger under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier (Miljøstyrelsen 2010), der benyttes 

ved vurdering af forurenede grunde. Koncentrationen af vanadium er lav, men der er ikke fastsat 

noget jordkvalitetskriterium for dette stof. Det bemærkes, at Miljøstyrelsens gældende 

jordkvalitetskriterier er fastsat ud fra sundhedsmæssige/humantoksikologiske overvejelser, mens 

virkninger på flora og fauna på forurenede arealer ikke har indgået ved fastsættelsen af kriterierne. 

Sammenlignes de fundne koncentrationer med forslagene til økotoksikologiske 

jordkvalitetskriterier (Miljøstyrelsen 1995, Miljøstyrelsen 1997b) finder man, at kriterierne er 

overholdt for de målte metaller på alle 12 lokaliteter på nær kobber på prøvestation 8, hvor der er 

fundet en beskeden overskridelse (32 mg/kg mod kriterieværdien på 30 mg/kg), samt nikkel på 

prøvestationerne 5, 6 og 8, hvor niveauerne ligger i intervallet 12-19 mg/kg mod kriterieværdien på 

10 mg/kg.  

Den fundne overskridelse af det foreslåede økotoksikologiske kriterium for kobber og de funde 

overskridelser af det foreslåede økotoksikologiske kriterium for nikkel vurderes at være uden 

betydning i forhold til befolkningens sundhed, idet de fundne værdier ligger under Miljøstyrelsens 

officielle jorkvalitetskriterier, der er humantoksikologisk begrundede. 
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For de fleste tungmetaller er de højeste niveauer generelt fundet på station 8, der ligger i områdets 

sydøstlige hjørne tæt ved eksisterende bebyggelse i Dragør (og i øvrigt omtrent i den gamle 

strandlinje fra før 1939). Dette kan indikere en svag lokal forurening på denne station, der ikke 

vurderes at have noget med Avedøreværkets aktiviteter at gøre. 

Figur 13.1 Placering af prøveudtagningsområder for jordbundsanalyser samt analyseresultaterne for koncentrationerne 
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af metaller i jorden (mg/kg tørstof). 

13.3 Vurdering af virkninger 

13.3.1 Avedøreværkets areal 

Det vurderes ikke sandsynligt, at brændselsomlægningen vil medføre nogen væsentlig stigning i 

metalindholdet i overfladejorden på Avedøreværkets areal. 

13.3.2 Vestamager 

Det fremgår af  

 

Tabel 13.1, at Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier30 er overholdt for samtlige metaller i 

overfladejorden på Vestamager.  

De foreslåede økotoksikologiske jordkvalitetskriterier overholdes også for alle disse metaller 

undtagen for kobber på én prøvestation (st. 8) og for nikkel på 3 stationer (st. 5, 6, 8). Som tidligere 

nævnt vurderes st. 8 at være påvirket af lokale forhold og tillægges derfor mindre vægt i 

vurderingen end de øvrige stationer. Der er således ikke fundet indikationer på gennemgående 

forhøjede koncentrationer af tungmetaller i jorden i Natura 2000-området på Vestamager. 

Merbidrag som følge af projektet 

Der er for hvert tungmetal beregnet et teoretisk "økotoksikologisk råderum" for merdepositionen i 

sig selv, dvs. det antal år, der vil gå, før merbidraget oveni de i forvejen fundne koncentrationer vil 

give anledning til, at det foreslåede økotoksikologiske jordkvalitetskriterie overskrides, se Tabel 

13.2. Der er her antaget, at merbidraget fordeles ligeligt i de øverste 10 cm af jorden, og at der ikke 

sker stoffjernelse undervejs. Der er regnet på det driftsscenarie, hvor emission og dermed 

deposition er størst for det enkelte metal, jf. afsnit 9.3.  

Tabel 13.2 Sammenligning af maksimal årlig merdeposition på Vestamager for Avedøreværkets emissioner og målt 
medianindhold i jord på Kalvebod Fælled med økotoksikologiske jordkvalitetskriterier. Herudfra beregning af antal år 
før kriterieværdien nås pga. deposition hidrørende fra Avedøreværkets emissioner. 

 Metal Maks. 
merdeposition på 

Amager som 
følge af projektet 

(µg/m2/år) 

Metalindhold 
i jord  

 
(median, 

mg/kg TS) 

Foreslåede 
økotoksikologisk

e 
jordkvalitetskriter

ier 
 
 

(mg/kg TS) 

"Økotoksikologisk 
råderum"1) for 

merdepositionen i 
sig selv1) 
(antal år) 

Merdepositionens 
teoretiske maksimale 

bidrag til stigning i 
koncentrationen i jord3) 

(µg/kg TS/100 år) 

Cadmium 1,18 0,20 0,3 12.700 0,78 

Kviksølv 0,01 0,022 0,1 >1.000.000 0,0067 

Krom, total 3,62 6,8 50 >1.000.000 2,41 

Kobber 3,69 8,0 30 900.000 2,46 

Nikkel 2,75 6,5 10 190.000 1,83 

Bly 2,94 12,0 50 >1.000.000 1,96 

Vanadium 3,09 8,25 - N/A 2,06 

Arsen 2,39 2,05 10 500.000 1,59 

                                                                    
30 Jordkvalitetskriteriet, der gælder ved vurdering af jordforurening, er en værdi, der skal sikre, at den fri og mest følsomme 
anvendelse af jorden er sundhedsmæssigt forsvarlig. Den fri og mest følsomme anvendelse er f.eks. i forbindelse med private 
haver, børnehaver og legepladser. Her tages især hensyn til den direkte eksponering af småbørn. 
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 Metal Maks. 
merdeposition på 

Amager som 
følge af projektet 

(µg/m2/år) 

Metalindhold 
i jord  

 
(median, 

mg/kg TS) 

Foreslåede 
økotoksikologisk

e 
jordkvalitetskriter

ier 
 
 

(mg/kg TS) 

"Økotoksikologisk 
råderum"1) for 

merdepositionen i 
sig selv1) 
(antal år) 

Merdepositionens 
teoretiske maksimale 

bidrag til stigning i 
koncentrationen i jord3) 

(µg/kg TS/100 år) 

Molybdæn 1,22 1,0 < 2 120.000 0,81 

Selen2) 10,8 < 
detektionsgræ

nsen 

< 1 N/A 7,20 

Zink 51,9 37 100 180.000 34,6 

1) Antal år til jordkvalitetskriteriet overskrides. Beregnet udelukkende i forhold til merbidraget fra projektet med 

udgangspunkt i den forvejen tilstedeværende koncentration (opgjort som medianværdien for indhold i jord på 

alle 12 stationer på Kalvebod Fælled) med antagelse om, at der ikke sker stoffjernelse, og at merbidraget 

opblandes ligeligt i de øverste 10 cm jord. 
2) Detektionsgrænsen for selen ved den foretagne analyse er højere end jordkvalitetskriteriet og en vurdering er 
derfor ikke mulig. 
3) Der er forudsat, at atmosfærisk deponeret metal blandes op i de øverste 10 cm jordlag, og at der ikke sker 
nogen fjernelse af metal. 

Det fremgår af Tabel 13.2, at cadmium har det laveste "økotoksikologisk råderum" (ca. 12.700 år), 

hvilket skyldes, at det eksisterende niveau er forholdsvis tæt på det foreslåede økotoksikologiske 

kvalitetskriterium.  

For cadmium vil merbidraget fra projektet medføre en stigning i jordens indhold på 0,78 µg Cd/kg 

tørstof i løbet af 100 år i det område på Vestamager, hvor den største deposition finder sted. Det 

forudsættes ved denne beregning, at det deponerede metal opblandes i de øverste 10 cm jord, og at 

der ikke sker en fjernelse af deponeret cadmium. 

13.3.3 Kumulative virkninger 

 

Samlet bidrag fra Avedøreværket 

På samme måde som for merdepositionen er der beregnet et "økotoksikologisk råderum" for den 

samlede deposition af tungmetaller, der er udsendt hidrørende fra Avedøreværket, se Tabel 13.3. 

Der er også her regnet på det driftsscenarie, hvor emission og dermed deposition er størst for det 

enkelte metal. Forudsætningerne for beregningerne er de samme som angivet i fodnoterne til Tabel 

4.2. 

Tabel 13.3 Sammenligning af maksimale depositionsrater på Vestamager for Avedøreværkets emissioner og målt 
medianindhold i jord på Kalvebod Fælled med økotoksikologiske jordkvalitetskriterier. Herudfra beregning af antal år 
før kriterieværdien nås som følge af deposition fra Avedøreværkets emissioner. 

 Metal Maks. bidrag fra 
Avedøreværket 
til deposition på 

Amager  
 

(µg/m2/år) 

Metalindhold 
i jord  

 
 

(median, 
mg/kg TS) 

Foreslåede 
økotoks. 

jordkvalitetskriter
ier 

 
 
 

(mg/kg TS) 

"Økotoksikologisk 
råderum" for den 

samlede 
deposition fra 

Avedøreværket 
(antal år) 

Teoretisk maksikalt bidrag 
fra Avedøreværket til 

stigning i koncentrationen 
i jord 

 
(µg/kg TS/100 år) 

Cadmium 2,02 0,20 0,3 7.400 1,35 

Kviksølv 0,157 0,022 0,1 75.000 0,1 

Krom, total 8,06 6,8 50 800.000 5,37 
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 Metal Maks. bidrag fra 
Avedøreværket 
til deposition på 

Amager  
 

(µg/m2/år) 

Metalindhold 
i jord  

 
 

(median, 
mg/kg TS) 

Foreslåede 
økotoks. 

jordkvalitetskriter
ier 

 
 
 

(mg/kg TS) 

"Økotoksikologisk 
råderum" for den 

samlede 
deposition fra 

Avedøreværket 
(antal år) 

Teoretisk maksikalt bidrag 
fra Avedøreværket til 

stigning i koncentrationen 
i jord 

 
(µg/kg TS/100 år) 

Kobber 7,32 8,0 30 450.000 4,88 

Nikkel 8,33 6,5 10 63.000 5,55 

Bly 5,93 12,0 50 950.000 3,95 

Vanadium 11,1 8,25 - N/A 7,41 

Arsen 6,77 2,05 10 175.000 4,51 

Molybdæn 2,73 1,0 < 2 55.000 1,82 

Selen2) 98,5 < 
detektionsgræ

nsen 

< 1 N/A 66 

Zink 77 37 100 120.000 51 

 

Det fremgår af Tabel 13.3, at cadmium med et "økologisk råderum" på ca. 7.500 år også i denne 

situation er det mest kritiske metal i forhold til det foreslåede økotoksikologiske 

jordkvalitetskriterium. 

Kumuleret deposition 

Tabel 13.4 viser den samlede maksimale atmosfæriske deposition af metaller på Kalvebod Fælled i 

form af baggrundsdepositionen og bidraget fra Avedøreværket. 

Den maksimale deposition af cadmium (scenarie 3) hidrørende fra Avedøreværkets emissioner 

udgør ca. 6 % af den generelle baggrundsdeposition af cadmium i Danmark (34 µg/m2/år, jf. tabel 

9.2). Den maksimale, samlede deposition af cadmium (baggrundsbidrag og bidrag fra 

Avedøreværket) vil give et "økotoksikologisk råderum" på ca. 400 år, hvis der konservativt ikke 

regnes med nogen stoffjernelse. For alle de andre vurderede metaller er råderummet betydeligt 

større. For kviksølv er "råderummet" således ca. 1.700 år. 

Tabel 13.4 Samlet atmosfærisk deposition af en række metaller på Kalvebod Fælled med beregning af antal år før 
kriterieværdien nås som samt beregnet kumuleret teoretisk stigning i jordens indhold af metaller. 

 Metal Baggrunds-
deposition4) 

 
 
 

(µg/m2/år) 

Bidrag fra 
Avedøreværket 
("Worst case"-
driftsscenariet)

 
(µg/m2/år) 

Foreslåede 
økotoks. 

jordkvalitetskriter
ier 

 
 
 

(mg/kg TS) 

"Økotoksikologisk 
råderum" for den 

samlede 
deposition fra alle 

kilder 
(antal år) 

Kumuleret teoretisk 
stigning i koncentrationen 

i jord 
 
 

(mg/kg/100 år) 

Cadmium 34 2,02 0,3 400 0,02 

Kviksølv 7 0,157 0,1 1.700 0,004 

Krom, total 145 8,06 50 45.000 0,1 

Kobber 806 7,32 30 4.000 0,5 

Nikkel 263 8,33 10 2.000 0,2 

Bly 861 5,93 50 6.500 0,6 

Vanadium Ingen data 11,1 - N/A N/A 

Arsen 97 6,77 10 12.000 0,06 

Molybdæn Ingen data 2,73 < 2 N/A N/A 

Selen Ingen data 98,5 < 1 N/A N/A 
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 Metal Baggrunds-
deposition4) 

 
 
 

(µg/m2/år) 

Bidrag fra 
Avedøreværket 
("Worst case"-
driftsscenariet)

 
(µg/m2/år) 

Foreslåede 
økotoks. 

jordkvalitetskriter
ier 

 
 
 

(mg/kg TS) 

"Økotoksikologisk 
råderum" for den 

samlede 
deposition fra alle 

kilder 
(antal år) 

Kumuleret teoretisk 
stigning i koncentrationen 

i jord 
 
 

(mg/kg/100 år) 

Zink 6054 77 100 1.500 4 

 

13.4 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for at iværksætte specifikke afværgeforanstaltninger for at beskytte 

jordkvaliteten i Natura 2000-områderne på Vestamager og Saltholm eller på Avedøreværkets eget 

område eller andre steder. 

13.5 Overvågning 

Det vurderes ikke nødvendigt at iværksætte et overvågningsprogram møntet på registrering af 

koncentrationer af tungmetaller i jord som følge af udledning af disse metaller til luften fra 

Avedøreværket. 

13.6 Manglende viden 

Videngrundlaget vurderes at være tilstrækkeligt til vurdering af projektets virkninger på 

jordbundsforhold. 
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14. Natur, flora og fauna - landmiljøet 

Dette kapitel belyser naturforholdene i det terrestriske miljø (landmiljøet) samt forhold vedrørende 

fugle. Naturforholdene i det marine miljø er behandlet i kapitel 11. 

Der er udarbejdet en selvstændig Natura 2000-konsekvensvurdering for projektets mulige virkning 

på Natura 2000-områder. Denne indgår som Del 4 af den samlede VVM-redegørelse. 

14.1 Metode 

Vurderingen af projektets virkning på det terrestriske miljø er baseret på følgende kilder: 

› Naturplanerne for Natura 2000-områderne N143 - Vestamager og havet syd for samt 
N142 Saltholm og omliggende hav 

› Digitale ortofotos 
› 4 cm-kort, ældre målebordsblade, Videnskabernes Selskabskort og andre relevante 

kortværker 
› Oplysninger fra Danmarks Miljøundersøgelser og Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen  
› Danmarks Miljøportal 
› Den nationale rødliste 
› DOF-basen (database med fugleobservationer) 
› Botaniske og ornitologiske lokalitetsregistre og databaser 
› Diverse faglige rapporter og videnskabelige publikationer 
› Fugleognatur.dk 
› Bugbase (database med oplysninger om fund af dagsommerfugle og natsværmere) 
› Danmarks Svampeatlas (database med oplysninger om fund af svampe) 
› Kontakt til personer med kendskab til områdets dyre- og planteliv. 

COWI har desuden gennemført supplerende feltundersøgelser i form af fugletællinger, 

padderegistreringer, flagermuslytninger og botaniske undersøgelser. 

Der er talt fugle på og omkring Avedøreværket dels i februar, da der var isdækket i 

kalvebodstrømmen og dels senere, da der var isfrit. Desuden er der talt fugle i yngletiden i 

forbindelse med paddeundersøgelser. Flere af de fugle, der indgår i udpegningsgrundlaget er 

vandfugle, der kan opholde sig i vandet ud for værket og som kan forstyrres af f.eks. skibstrafikken. 

Da udbredelsen af is har stor betydning for, hvor fugleflokkene ligger, er der foretaget en tælling 

både med isdække og uden. Arter og antal blev noteret og besigtigelsen fandt sted før og efter, at en 

isbryder sejlede ind i havnen for at fjerne is, så et større fragt skib kunne komme ud. Ved 

besigtigelsen under isfrie betingelser var der kun enkelte fugle, og der blev derfor ikke lavet 

optællinger i forhold til skibstrafik. Besigtigelserne fandt sted den 7. februar, den 4. april 2012 og 

den 22. maj 2012. 
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Figur 14.1 I februar 2012 frøs meget af Øresund til, men kølevandet ud for Avedøreværket holdt en del af Køge Bugt 
isfrit, og små flokke af troldænder holdt til her. 

Fugletællingerne er suppleret med tilgængelige oplysninger fra naturplanerne og navnlig DOF-

basen, der rummer en del oplysninger, da flere fuglekikkere færdes i området og indmelder hvad de 

har set. 

For at undersøge den aktuelle forekomst af grønbroget tudse omkring Avedøreværket er der lyttet 

efter tudser to aftener i maj. Avedøreværkets grund er gennemgået for passende vandansamlinger, 

og der er dels lyttet ved disse og dels langs yderkanten. Ingen vandhuller kunne ses og ingen 

grønbroget tudse kunne høres. 

Floraen på Avedøreværkets grund og den nordlige del af Vestamager er besigtiget. Avedøreværkets 

grund er besigtiget for at dokumentere naturindholdet i projektområdet samt i de nærmestliggende 

dele af Natura 2000-området på Vestamager.  

Den 25. juli 2012 har COWI gennemført en besigtigelse af § 3-beskyttede områder på og ved 

Avedøre Holme for at kunne vurdere, om disse er sårbare over for en forøget deposition af kvælstof, 

svovl og tungmetaller. Besigtigelsen fokuserede på tilstedeværelse af sårbare naturtyper og 

sjældnere arter som evt. kunne forsvinde som følge af en ændring af de nævnte belastninger. Alle 

vejledende registrerede lokaliteter blev besøgt og herudover blev der lavet en kort beskrivelse af 

områder der muligvis er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der blev dog ikke lavet en egentlig 

lokalitetsregistrering af disse mulige § 3-beskyttede områder. 

14.2 Eksisterende forhold 

Beskrivelsen af eksisterende forhold er hovedsageligt fokuseret på forholdene på Avedøreværkets 

grund. Desuden redegøres der for generelle forhold på Avedøre Holme. I en del tilfælde findes der 

ikke specifikt baggrundsmateriale fra Avedøreværkets grund, men derimod ikke-stedspecifikke 

angivelser fra Avedøre Holme. I sådanne tilfælde er eksisterende forhold beskrevet generelt for 

Avedøre Holme, og vurderes potentielt at kunne omfatte Avedøreværkets grund. 
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14.2.1 Natura 2000-områder 

Natura 2000-områderne N143 - "Vestamager og havet syd for" og N142 - "Saltholm og 

omkringliggende hav" kan potentiel blive påvirket af Avedøreværkets aktiviteter. Påvirkningen er 

vurderet nærmere i Natura 2000-konsekvensvurderingen i del 4. 

14.2.2 Natur, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 er søer, heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe, 

ferske enge, biologiske overdrev og udpegede vandløb beskyttet mod tilstandsændringer.  

På Avedøreværkets grund findes der ikke natur, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.  

I nærområdet på Averdøre Holme findes der vejledende registreret § 3-beskyttet strandeng, mose 

og søer se Figur 14.2.  

Nedenstående omtalte § 3-beskyttede områder, andre undersøgte områder samt de omtalte 

områdenumre (#) fremgår af bilag 10a. 

De mest værdifulde områder vurderes at være to strandengsarealer nord for Avedøre værket. De 

ligger nord for motorvejen og således mere end 1 km fra værket. Det ene område (8) er afgræsset 

med arter som jordbærkløver, harril, sump-kællingetand og sandkryb, mens det andet (7) er tæt 

tagrørsump, men hvor der slås, dukker arter som kødet hindeknæ og strand-trehage frem. Vest for 

strandengsområdet findes en sø med en relativt god bestand af kransnålalger og med 

strandengsarter i kanten. 

Øvrige § 3 lokaliteter på Avedøre Holme er kort nævnt nedenfor. Det drejer sig om 3 

vejvandsbassiner (9, 14 og 15), det ene med undervandsvegetation i form af børstebladet vandaks og 

kruset vandaks.  

Herudover 3 strandengsområder (1231, 17, 20), med enkelte søer i, der alle er præget af lav 

saltpåvirkning og domineret af trivielle arter som tagrør og lådden dueurt, men med enkelte indslag 

af arter som harril og strand-kogleaks. 

Endelig findes der yderligere søer, muligvis med noget mosevegetation omkring, der alle er uden 

undervandsvegetation og med tæt bræmme af tagrør (10, 11, 16, 19, 21) samt et vandhul med 

træbevoksning omkring (13). Nogle af vandhullerne kan muligvis være noget næringsfattige, men 

der blev ikke konstateret sjældne eller sårbare arter i dem. 

Muligvis findes der yderligere § 3 områder (bl.a. øst for 17 og i den vestlige del af Avedøre Holme), 

som ikke er vejledende registreret. Disse vurderes at være uden større naturmæssig værdi, da de er 

på kanten i forhold til at være omfattet af § 3.  

Desuden er det meste af Vestamager beskyttet efter naturbeskyttelslovens § 3. 

                                                                    
31 Hvidovre Kommune har oplyst at de ikke betragter arealet som værende beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Arealet 
fremgår imidlertid som beskyttet i den vejledende udpegning på Miljøportalen. 
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Figur 14.2 Oversigt over områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 i forhold til Avedøreværkets område. 
Nye bygninger på området, i medfør af projektet, er angivet på Figur 3.3. 

14.2.3 Bilag IV-arter 

Habitatdirektivet forpligtiger EU-medlemslandene til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at 

indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, som står på 

direktivets bilag IV. Beskyttelsen af arterne handler blandt andet om at sikre arterne mod at blive 

efterstræbt (jagt, indsamling, ødelæggelse af æg og yngel). Men medlemslandene skal også sikre, at 

dyrearternes yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges, jf. direktivets artikel 12 (DMU 

2007). Det er vurderet, at det i denne VVM-redegørelse ikke er relevant at inkludere bilag IV-arter 

uden for Avedøre Holme. 

Følgende strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) vurderes at kunne forekomme på Avedøreværkets 

grund: 

› Brunflagermus 
› Dværgflagermus 
› Troldflagermus 
› Vandflagermus 
› Skimmelflagermus 
› Grønbroget tudse 
› Spidssnudet frø 
› Stor vandsalamander 
› Markfirben. 
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Flagermus 

De fem nævnte arter af flagermus er alle ret almindelige i København. Området besøges jævnligt af 

fødesøgende og overflyvende flagermus. Alle de nævnte arter vil med stor sandsynlighed undertiden 

kunne findes i projektområdet. Der blev registreret forekomst af enkelte brunflagermus og en 

troldflagermus ved feltundersøgelserne i maj 2012. Avedøreværkets areal vurderes imidlertid ikke 

at være nogen særlig god flagermuslokalitet, idet der ikke er mange træer. Flagermus vil dog i et 

omfang kunne raste i bygninger på holmene. Det vurderes, at flagermus i området først og 

fremmest er til- eller overflyvende individer.  

Grønbroget Tudse 

Grønbroget tudse hører til blandt landets sjældne paddearter. Selv om arten mange steder har haft 

gavn af en målrettet naturpleje- og naturgenopretnings-indsats, regnes bevaringsstatus på 

landsplan som ugunstig.  

Grønbroget tudse yngler på Avedøre Holme. Amphi Consult har i 2008 vurderet forekomsten af 

Grønbroget tudse i forbindelse med VVM af opstilling af vindmøller på Avedøre Holme. Her fandt 

man, at arten forekommer med tre bestande på holmene: Ved drænkanalerne langs dæmningen, i 

vandhuller og drænkanaler på AV-Miljø, samt i vandhuller på Spildevandscenter Avedøre. 

Bestanden på Avedøre Holme vurderes at være gået markant tilbage siden 1990'erne. I 1996 kunne 

således tælles ca. 650 hanner på Avedøre Holme, mens der siden 2002 har været knapt 100 

kaldende hanner. Der hørtes ikke grønbroget tudse på eller fra Avedøreværkets grund ved COWIs 

lytninger de to aftener i maj 2012. I forbindelse med Hvidovre Kommunes kortlægning af bilag IV-

arter i 2012 er der imidlertid observeret grønbroget tudse på Avedøre Holme (Hvidovre Kommune 

2012, upubliceret), så arten forekommer i området.  

Grønbroget tudse er en opportunistisk art der hurtigt indfinder sig i midlertidige vandansamlinger. 

Arten ses helt almindeligt at yngle i vandfyldte hjulspor og andre midlertidige vandansamlinger, 

dette er også tilfældet ved Avedøre. Skabes der nogen steder på Avedøre Holme passende 

vandansamlinger vil bestanden på Avedøre Holme hurtigt igen kunne komme på fode. 

Spidssnudet frø 

Spidssnudet frø trives bedst i områder, hvor egnede ynglesteder og gode fourageringshabitater 

(moser, enge) findes i umiddelbar nærhed af hinanden. Den lever især på ret næringsfattige 

lokaliteter. Den kan overvintre både på land og i søerne. I Danmark er det mest almindelige, at den 

overvintrer nedgravet. Spidssnudet frø lægger æg i midten af april, og de første småfrøer går på land 

omkring Sankt Hans. Spidssnudet frø går i hi omkring midten af oktober, men enkelte individer kan 

ses mellem oktober og april i perioder med mildt vejr.  

Spidssnudet frø er i forbindelse med VVM-undersøgelser for en ny bane mellem København og 

Ringsted (Trafikstyrelsen 2009) fundet i områder der grænser op til Avedøre Holme. Den fandtes 

indtil for få år siden også i Kalvebod Kilen, men er formentlig forsvundet dér i forbindelse med 

jorddeponeringen i området.  

Stor vandsalamander 

Stor vandsalamander findes omkring København bl.a. på Vestvolden og Sydamager. Den stiller 

forholdsvist høje krav til levested bl.a. vandkvalitet og er derfor ret lokal. Der er ikke rapporteret om 

fund af stor vandsalamander fra Avedøre Holme (Fugle og Natur 2012). Der forekommer ikke 

egnede vandhuller på Avedøreværkets grund. 

Markfirben 

Markfirben, der er en art af krybdyr, har tidligere forekommet i Storkøbenhavn, men nogen mener, 

at den forsvandt først i firserne. Andre nævner en observation af markfirben fra Amager Fælled i 

1992 (Amphi Consult 2012). Under alle omstændigheder må den vurderes at være meget sjælden i 

hovedstaden i dag. I forbindelse med miljøredegørelsen for baneudvidelsen mellem København og 

Ringsted (Trafikstyrelsen 2009), fandt man ingen markfirben omkring Avedøre Holme, primært på 

grund af manglen på lokaliteter med løs jordstruktur.    
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Den er eftersøgt en varm og stille dag den 22. maj 2012 sidst på dagen, hvor temperaturen var faldet 

til niveauer, hvor arten normalt vil være aktiv, men den blev ikke set. 

14.2.4 Bilag I-fuglearter 

Fugle, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, er beskyttede overalt. I henhold til 

direktivets artikel 5 er det forbudt forsætligt at dræbe eller indfange dem, at ødelægge eller 

beskadige deres reder og æg, at indsamle deres æg samt forsætligt at forstyrre fuglene navnlig i 

yngletiden. 

Bilag I-fuglearter på Avedøre Holme 

De fleste bilag I-fuglearter, der forekommer på Avedøre Holme, herunder på Avedøreværkets 

grund, er trækgæster eller tilfældige strejfgæster. De optræder i små tal eller i korte perioder under 

trækket, og flere af dem måske ikke engang årligt. Følgende arter dukker regelmæssigt op (dvs. 

næsten hvert år under de rette omstændigheder): rørdrum, hvepsevåge, rød glente, havørn, rørhøg, 

blå kærhøg, fiskeørn, vandrefalk, trane, klyde, hjejle, alm. ryle, brushane, tinksmed, sorthovedet 

måge, mosehornugle, natravn, isfugl, hedelærke og rødrygget tornskade. Med lidt større held vil 

man kunne se kongeørn, engsnarre, skestork, hedehøg, blåhals og måske perleugle, der kan ses i 

Kongelunden. Men mest talrigt forekommer bramgås, splitterne, havterne og fjordterne. Kun fire af 

disse bilag I-fuglearter kunne potentielt yngle på Avedøre Holme, nemlig: 

› Rørhøg 
› Havterne 
› Fjordterne 
› Rødrygget tornskade 

Rørhøg 

Rørhøgen yngler på Vestamager og Amager Fælled. Der er ikke angivet yngleforekomster på 

Avedøre Holme, hverken i DOFbasen (DOFbasen 2012) eller i Fuglenes Danmark (Grell 1998). 

Arten foretrækker store rørskove, men kan også findes på mindre lokaliteter med lidt rørsump. Da 

der er meget velegnede ynglelokaliteter på det nærliggende Vestamager, er det mindre sandsynligt, 

at arten vil slå sig ned på Avedøre Holme.  

Havterne 

Havternen foretrækker stenede og sandede strande ved kysterne, helst uden ræve. Den er fundet 

ynglende på nogle af de kunstige øer, der omgiver København, herunder Avedøre Holme, hvor den 

ifølge DOFbasen har ynglet i 2009 og 2010 med 3 par. 

Fjordterne 

Fjordternen foretrækker at yngle mere ferskt end havterne og ses mest i fjorde, laguner og større 

kystnære søer. Den er ikke angivet som ynglende på Avedøre Holme i Fuglenes Danmark eller i 

DOFbasen, men har bl.a. ynglet på Amager Fælled i 2009, Kalveboderne i 2008, på 

Nordhavnstippen og Prøvestenen, og ville potentielt kunne yngle ved § 3-områderne på Avedøre 

Holme. 

Rødrygget tornskade 

Den rødryggede tornskade foretrækker åbent land med tornebuske. Den er gået meget tilbage og 

yngler nu kun meget lokalt. I 2010 ynglede den ved Klydesøen, men der er ingen angivelser fra 

Avedøre Holme af ynglefugle. Principielt er der egnede ynglesteder på holmene, men da der er 

meget mere velegnede ynglesteder på Vestamager, vil den givetvis hellere yngle der. Det bemærkes, 

at der i DOF-basen er en observation af rødrygget tornskade fra slutningen af maj 2012 fra Avedøre 

Holme. Da arten trækker meget sent, behøver det ikke at dreje sig om ynglefugle. 



 
 

ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 1 – FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 
 

 

163 

 

 

14.2.5 Rødlistede og sjældne arter 

Af rødlistede arter er tilsyneladende kun kendt følgende fra Avedøre Holme: 

› Kridtugle (en art af natsværmer) 

› Det hvide W (en art af dagsommerfugl) 

Den sjældne natsværmer Kridtugle, hvis larve lever på rødderne af strand-svingel, forekommer på 

Avedøre Holme, Amager, Møn og Bøtø (Bugbase 2012). Kridtuglen er rødlistet som sårbar. På 

Avedøreværkets grund vokser kun små og spredte bestande af strand-svingel. På skrædderholm er 

der derimod meget store bestande af strand-svingel, men flere af dem ser syge ud, måske fordi 

kridtuglelarver gnaver i deres rødder. 

I Bugbase er der kun tre bemærkelsesværdige insektobservationer med Avedøre som 

lokalitetsangivelse. Det drejer sig om tre arter af sommerfugle: 

› Blodplet (Tyria jacobaeae), der er angivet fra Avedørebroen Vestamager i 2008. Det er 

formodentligt fra den anden side af Kalvebodstrømmen, men arten kunne også findes omkring 

Avedøreværket, hvor dens foderplante (brandbæger) gror. Arten er ikke rødlistet. På 

feltarbejdet i maj sås masser af vår-brandbæger og enkelte eng-brandbæger på Avedøreværket 

grund. 

› Samme lokalitetsangivelse har Sørgekåben (Nymphalis antiopa), der heller ikke er rødlistet. 

Den er set i 2006. Sørgekåben foretrækker lysåben skov, men trækker gerne, så forekomsten 

drejer sig sandsynligvis om et trækkende individ. 

› Mest interessant er fundet af det hvide ”W” (Satyrium W-album), en dagsommerfugl, der er 

gået meget tilbage, fordi dens foderplante er elmetræ, hvor de fleste er døde af elmesyge. Den 

er set den 30. marts 2012 og har Avedøre som lokalitetsangivelse, det er næppe Avedøre 

Holme, da der er så vidt vides ikke er elmetræer på Avedøre holme. Arten vurderes derfor ikke 

at forekomme her. 

Bugbase har 600 observationer af bemærkelsesværdige insektarter i de to ruder som Avedøre 

Holme berører, så medmindre entomologer konsekvent undgår Avedøre Holme, tyder tallene på, at 

der ikke er ret mange sjældne arter på Avedøre Holme. 

Under feltarbejde den 22. maj 2012 blev den sjældne dansk astragel fundet voksende på et dige på 

Avedøreværkets grund. Arten er sjælden, men ikke rødlistet i Danmark. DCE skriver om dansk 

astragel:  

Dansk astragel er naturligt hjemmehørende og forekommer i Storebæltsområdet i Danmark samt 

på Samsø og i det østligste Djursland. Arten er i forhold til tidligere muligvis forsvundet fra den 

sydlige del af Sjællands storebæltskyst syd for Reersø, den sydligste del af Hindsholm og Samsø 

samt på Fyn vest for Odense Fjord og København. Til gengæld er den registreret på Peberholm. 

Den er senest registreret i Skåne i 1926. Arten er kategoriseret som moderat truet, EN, i Sverige 

som helhed. Arten er truet af uddøen (kategori 1) i Mecklenburg-Vorpommern, mens den ikke er 

registreret i Schleswig-Holstein. (DMU 2012f). 

Arten er ikke rødlistet i Danmark. 
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Figur 14.3 Dansk astragel er sjælden og er af DCE formodet at være forsvundet fra København. Men den vokser på et 
dige på Avedøreværkets grund, hvor den nuværende drift gavner planten. 

Dansk astragel er én blandt flere arter, der normalt vokser på overdrev, og som trives fint på diger 

på Avedøreværket, hvor der er ret tørt og næringsfattigt. Sidstnævnte fordi områderne klippes, og 

det afklippede materiale enten fjernes eller blæser væk. Dermed fjernes der næring, hvilket er til 

gavn for dansk astragel.  

På feltarbejdet sås også en mindre almindelig svamp, spiselig morkel, der voksede på et dige langt 

fra nærmeste træer. Arten er ikke rødlistet og forekommer hist og her i skove, parker og haver. Den 

er en skattet spisesvamp. 

 

Figur 14.4 Spiselig morkel fundet på dige på Avedøreværkets grund. 
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14.2.6 Øvrige naturforhold 

Vegetation 

 

Figur 14.5 Aftenstemning på Avedøreværket. Vårbrandbæger vokser flere steder på sandet jord. 

Avedøre Holme, herunder Avedøreværkets grund, har ikke noget videre naturligt præg. Holmene er 

opstået ved inddæmning, og den omliggende dæmning dominerer indtrykket sammen med de 

kunstige kanaler, industribygninger, jordarbejder og enkelte åbne arealer og snorlige læhegn. 

 

Figur 14.6 Naturen er præget af at være menneskeskabt på Avedøreværkets grund.  
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Der i april 2012 udarbejdet en liste over arter i læhegn på kanten af Avedøreværkets areal og på det 

lille lysåbne areal i den nordøstlige udkant, se bilag 10. Den 22. maj er der udarbejdet en oversigt 

over plantearter på selve værkets grund. 

Læhegnene var domineret af forskellige løvtræer, der var plantet, urtevegetationen bestod mest af 

skov- og haveplanter, men også visse åbentlandsarter. De fleste arter er næringskrævende, og der 

var ingen indikationer af, at her også ville kunne vokse sjældne og rødlistede arter i læhegnene.  

Det lille lysåbne areal i den nordøstlige udkant af Avedøreværkets grund var domineret af høje urter 

og selvsåede tjørne. Helt ude på dæmningen sås enkelte arter, der trives på meget udpinte jorder, 

men det skyldtes snarere, at her ingen jord var, end at arealet har egentlige overdrevskvaliteter. 

Inden for digerne er der ud over de befæstede arealer større græsklædte områder, diger, kanaler, et 

område med sparsom ruderat flora og vegetationsløse områder med oplag af råstoffer og 

restprodukter. Ud mod kysten er der en smal sandstrand og stenmoler. Nogle steder er digerne 

lavet af jord fra haver og flere dyrkede planter ses, det gælder navnlig i den østlige del af værkets 

grund. 

De græsklædte områder er ugødede, men de fleste steder ses ikke nogen interessant flora. Langs 

kanterne til kanalerne og på digerne er der dog mange steder næringsfattigt og tørt, her vokser 

arter, der normalt ses på overdrev. Digerne slås årligt, og enten fjernes det afklippede materiale 

eller også blæser det væk efterfølgende. I hvert fald er der ret næringsfattigt på flere af digerne, 

navnlig i de centrale og vestlige dele af værkets grund. Digerne mod øst er tilsyneladende lavet af 

havejord, og rummer ikke så mange interessante arter. 

 

Figur 14.7 Bitter bakkestjerne er én blandt mange overdrevsarter, der har fundet et fristed på digekanterne omkring 
Avedøreværket. 

Langs Avedøreværkets kyst vokser strand-karse, der er hyppig omkring Amager og på de sydlige 

øer, men ellers meget sjælden i Danmark. 



 
 

ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 1 – FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 
 

 

167 

 

 

 

Figur 14.8 Strandkarse er en mindre almindelig plante, der dog er hyppig omkring København. Her vokser den på den 
smalle kant af strand langs sydkanten af Avedøreværkets grund. 

I den østlige ende af Avedøreværkets grund ses et udyrket areal med sandet jord og meget sparsom 

vegetation. Nogle gange står der vand på arealet og grundvandet må være ganske nær overfladen. 

 

Figur 14.9 Et mindre område i den østligste del af Avedøreværkets grund er udyrket og lejlighedsvis står her vand. 
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Fugle 

Avedøreværket er hjemsted for mange forskellige ynglefugle. 

Der er talt fugle omkring Avedøreværket ved tre lejligheder i februar, april og maj specielt med 

henblik på eftersøgning af bilag I fuglearter og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for det 

nærliggende Natura 2000-område Vestamager og havet syd for. Avedøreværket er dog også 

hjemsted for mange andre arter af fugle. Der er kun fundet reder af digesvale (ca. 50 par), ringdue 

(mindst fire reder), husskade (fire reder) og allike (en rede i det ene transportbånd) men at dømme 

ud fra syngende hanner er Avedøreværket også ynglested for stenpikker, gul vipstjert og 

husrødstjert foruden helt almindelige arter som løvsanger, gransanger, tornsanger, solsort, 

landsvale, fasan, gråspurv m.fl.  

Husrødstjerten er den mindst almindelige af de observerede. Den tiltrækkes i Danmark navnlig til 

større industrikvarterer og har derfor ligefrem en fordel af værkets aktiviteter. 

Øvrige arter er almindelige og findes gerne i byer. De fleste er forholdsvis gode til at leve forstyrrede 

steder. På Avedøreværket er der begrænset adgang, hvilket medfører større uforstyrrethed end 

mange andre steder i byen. 

14.3 Vurdering af virkninger 

14.3.1 Natur, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 

Der er ikke § 3-beskyttet natur på Avedøreværkets grund, og brændselsomlægningen på 

Avedøreværket vil ikke medføre indgreb i § 3-beskyttet natur. 

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre tilstandsændringer i 3-beskyttet natur omkring 

Avedøreværket, idet de § 3-beskyttede områder, der findes, ikke vurderes at være sårbare over for 

den beskedne stigning i deposition, der maksimalt vil ske som følge af brændselsomlægningen på 

Avedøreværket. 

14.3.2 Bilag IV-arter 

 

Padder 

Der er ikke fundet egnede levesteder for grønbroget tudse, stor vandsalamander eller spidssnudet 

frø på Avedøreværkets grund. Grønbroget tudse forekommer på Avedøre Holme, mens stor 

vandsalamander og spidssnudet frø ikke er registreret trods eftersøgning.  

Det vurderes samlet, at projektet ikke vil påvirke bestande af padder omfattet af EF 

habitatdirektivets bilag IV. Der vurderes endvidere, at projektet ikke vil medføre beskadigelse af 

grønbroget tudses aktuelle yngle- og rasteområder, mens det ikke kan udelukkes, at udgravning til 

en ny silo kan tiltrække enkeltindivider af grønbroget tudse, som derved kan blive påvirket. 

Krybdyr 

Markfirben er ikke set i mange år og formodes ikke at forekomme på Avedøreværkets område eller 

på Avedøre Holme i det hele taget. Det vurderes derfor, at arten ikke vil blive påvirket af projektet. 

Flagermus 

Projektet medfører kun i begrænset omfang nye bygningsanlæg, se Figur 3.3, og de nye 

bygningsanlæg vil ikke medføre, at der skal fjernes egnede rastesteder for flagermus (træer, 

bygninger). Eksisterende bygninger vil ikke blive fjernet i forbindelse med projektet. Samlet 

vurderes det, at rastesteder for flagermus ikke vil blive påvirket af projektet. 
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Visse arter af flagermus forstyrres af lys, men arterne på Avedøre er vant til lys i byerne. Heller ikke 

lys på arbejdspladsen forventes at få nogen væsentlig betydning. 

14.3.3 Bilag I-fuglearter 

 

Bilag I-fuglearter på Avedøre Holme 

Biokonverteringen af Avedøreværket vil ikke have betydning for fuglearter omfattet af 

fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I.  

Kun fire arter kunne potentielt yngle på Avedøre Holme. Det drejer sig om rørhøg, havterne, 

fjordterne og rødrygget tornskade. Ingen af disse yngler i umiddelbar nærhed af byggeområder. Det 

vurderes derfor, at fuglenes yngleaktiviteter ikke vil blive forstyrret af byggeaktiviteter. 

Nogle bilag I-arter ses af og til omkring Avedøreværket. Det gælder f.eks. visse rovfuglearter, men 

ingen af dem har vigtige rasteområder her. En påvirkning vurderes derfor ikke at være sandsynlig. 

14.3.4 Øvrige fuglearter 

Biokonverteringen forventes ikke at have nogen betydning for fugle på Avedøreværkets grund. 

En potentiel virkning ved anlægsarbejder kunne være forstyrrelse af reder, æg og unger. De 

kortklippede græsarealer, der ligger nærmest byggeområder, vurderes ikke at være særligt egnede 

for ynglefugle. Anlægsaktiviteter vurderes derfor heller ikke at påvirke fuglene væsentligt. 

14.3.5 Rødlistede og sjældne arter 

Af de få rødlistede arter, der er kendt fra Avedøre, er det kun kridtuglen (en art af natsværmer), som 

potentielt kan findes på værkets grund, hvor artens foderplante, strand-svingel (en art af græs), 

vokser enkelte steder. Det vurderes, at arten ikke kan være talrig på værkets grund. Da dens 

foderplante ikke forekommer nær steder, hvor der vil ske byggeaktiviteter, vurderes kridtuglen ikke 

at blive påvirket af projektet. 

Dansk astragel vokser på diget umiddelbart vest for hovedindgangen og vurderes ikke at blive 

påvirket af projektet. 

14.3.6 Øvrige naturforhold 

Projektets virkning på øvrige terrestriske naturforhold vurderes at være ubetydelig. 

14.4 Kumulative virkninger 

Kumulative virkninger i Natura 2000-områderne er vurderet i Natura 2000-

konsekvensvurderingen i del 4. 

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige kumulative virkninger på terrestrisk natur uden for 

Natura 2000-områderne. 
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14.5 Afværgeforanstaltninger 

14.5.1 Bilag IV-arter 

Der vil blive opsat midlertidigt paddehegn omkring anlægsområdet ved etablerling af den ny silo, 

således at risikoen for påvirkning af enkeltidivider af grønbroget tudse mindskes. 

Derudover vurderes afværgeforanstaltninger mod påvirkning af bilag IV-arter ikke at være 

nødvendig. 

14.5.2 Bilag I-fuglearter 

Fuglearter, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, påvirkes ikke negativt af projektet, 

og der er derfor ikke behov for afværgeforanstaltninger i forhold til disse. 

14.5.3 Rødlistede og sjældne arter 

Der vurderes ikke at være nogen negative påvirkninger af projektet på sjældne og rødlistede arter. 

Afværgeforanstaltninger er derfor ikke nødvendige. 

14.5.4 Øvrige naturforhold - landmiljøet 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til øvrige naturforhold i 

landmiljøet. 

14.5.5 Overvågning 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning i forhold til natur, flora og fauna i landmiljøet. 

14.5.6 Manglende viden 

Videngrundlaget vurderes at være tilstrækkeligt til vurdering af projektets konsekvenser for 

naturforholdene i landmiljøet. 
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15. Kulturhistorie og arkæologi 

15.1 Metode 

Kulturhistoriske og arkæologiske interesser er beskrevet på baggrund af oplysninger fra 

Kulturstyrelsen (Kulturstyrelsen 2012) samt fra kommuneplanen for Hvidovre Kommune 

(Hvidovre Kommune 2005 og 2009). Oplysninger om eksisterende fredninger og byggelinjer er 

indhentet fra plansystem.dk og Danmarks Miljøportal. 

Vurderingen af virkningen på kulturhistorien og arkæologien baserer sig udelukkende på det 

tekniske projekt. Det vil sige, de fysiske ændringer som følge af projektet. Forskellen mellem de 

enkelte brændselsscenarier vil ikke få betydning for påvirkningen af kulturhistoriske og 

arkæologiske interesser. 

15.2 Eksisterende forhold 

 

Kulturhistorie 

Avedøre Holme var inden opfyldningen begyndte langt mindre og mere tilbagetrukken end den er i 

dag, og bestod oprindeligt af små, flade øer i Kalvebodløbet ud for Avedøre Sogn, og gennem 

århundreder har Avedøre Holme tjent som areal til sommergræsning af landsbyboernes kvæg. Den 

gamle kystlinje gik omtrent, hvor Amagermotorvejen ligger i dag. I 1920'erne blev der bygget en lav 

dæmning og der kom et mindre antal sommerhuse til. 

Efter 2. verdenskrig var der mangel på industrigrunde i København. Det førte til ideen om at 

udnytte Avedøre Holme. Området blev anlagt i 1960érne ved inddæmning af 450 ha., der blev 

opfyldt med fyldjord, og området bliver den dag i dag holdt tørt gennem et net af dræningskanaler 

og to pumpestationer. Det blev således et totalplanlagt industrikvarter, tiltænkt store fabrikker. 

Avedøre Holme skal ses i sammenhæng med den nærliggende Avedøre Stationsby. Det var planen, 

at arbejdskraften til de store fabrikker skulle bo her og en planlagt højbane, som aldrig blev 

realiseret, skulle have bragt arbejderne frem og tilbage mellem hjem og arbejde. 
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Figur 15.1 Avedøre Holme (1842-1899) Placeringen af projektområdet er markeret med rødt. 

 

Den sydlige del af Avedøre Holme er dels opfyldt og dels inddæmmet ved senere tørlægning i 

1970'erne og 1980'erne og beskyttes mod havet af et ydre stendige (stenkastning). Avedøre Holme 

har som helhed kulturhistorisk interesse på grund af de kulturindustrielle værdier i området. Blandt 

andet er vejnettet med de store, lige veje og store industriparceller samt byggestilen karakteristisk 

for 1960'erne og 1970'erne. Avedøre Holme er også historien om 1970'ernes krise og om en 

udvikling, der ikke gik som man havde regnet med. Kvarteret blev ikke så attraktivt for industrien 

som antaget. I 1980'erne blev Avedøreværket, rensningsanlægget og affaldsdepotet placeret på det 

nye inddæmmede areal. (Hvidovre Kommune 2009). 



 
 

ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 1 – FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 
 

 

173 

 

 

 

Figur 15.2 Avedøre Holme (1900-1960) Placeringen af projektområdet er markeret med rødt. 

Fortidsminder 

Hele området er ungt, og bl.a. derfor er der ingen fund eller fortidsminder på Avedøre Holme. Den 

nærmeste fredning er Vestvolden, ca. 1,5 km. nord for Avedøreværket. Den ligger som et grønt bælte 

mellem Amagermotorvejen og boligområdet nord for Avedøre Holme. 

Fredninger 

Tre større fredninger ligger i nærheden af Avedøreværket: Vestvolden, Kalvebodkilen og 

Kystområdet Sydamager, se Figur 15.3. 
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Figur 15.3 Fredede områder i nærheden af Avedøreværket 

Vestvolden 

Vestvolden er Danmarks længste og smalleste fredning. Den 14 km lange og 100 meter brede 

Vestvold ligger som en grøn korridor fra Utterslev Mose i nord til Avedøre Holme i syd. 

(Fredningsnævnet for Københavns Amtskreds 1993, Naturklagenævnet 1996). 

Hovedformålet med fredningen er at sikre de kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området. 

Vestvolden er en del af Københavns gamle befæstning. Fæstningsværket skal som et historisk 

monument beskyttes og gives passende omgivelser. Ved naturpleje skal anlæggets kulturhistoriske 

og biologiske værdier søges opretholdt og områdets rekreativebetydning øges.  

Kalvebodkilen 

Kalvebodkile-fredningen omfatter i alt ca. 3.000 ha, herunder strandenge, strandoverdrev, overdrev 

og skov på Vestamager samt mindre arealer ved København og Valby (Fredningsnævnet for 

Københavns Amtsrådskreds 1989, Overfredningsnævnet 1990). 

Formålet med fredningen af Kalvebodkilen er at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring 

af de biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere 

almenhedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt. For den sydlige 

del af Vestamager er fredningsformålet i første række at bevare og pleje arealerne som et 

naturområde til gavn for plante- og dyrelivet, herunder navnlig fuglelivet. 

Det meste af Kalvebodkile-fredningen ligger i Natura 2000-område nr. 143 "Vestamager og havet 

syd for". 
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Kystområdet Sydamager 

Det fredede område på Sydamager består af 385 ha landareal og 935 ha på søterritoriet. 

Fredningens hovedformål er at beskytte de biologiske, landskabelige og kulturhistoriske værdier i 

kystområdet på Sydamager, og at forbedre mulighederne for områdets anvendelse til 

fritidsaktiviteter (Naturklagenævnet 2004).  

Det fredede kystområde på Sydamager er stort set sammenfaldende med den sydlige del af Natura 

2000-område nr. 143 "Vestamager og havet syd for". 

15.3 Vurdering af virkninger 

De nye anlæg, som skal opføres i forbindelse med projektet, ligger inden for Avedøreværkets areal. 

Der er ingen særlige kulturhistoriske interesser inden for dette område, og der er ikke arkæologiske 

eller kulturhistoriske værdier, der bliver påvirket af projektet. 

Projektet påvirker ikke de fremtidige visioner eller bevaringsstrategien for Avedøre Holme som 

kulturarvsområde. Projektet vurderes ud fra et kulturhistorisk perspektiv at ligge i direkte 

forlængelse af områdets oprindelige arealanvendelse og formålet med inddæmningen og 

opfyldningen af denne del af Avedøre Holme. Avedøre Holme, som kulturarvsområde, påvirkes ikke 

af projektets gennemførelse, da det er i tråd med den eksisterende og planlagte arealanvendelse. 

Det vurderes, at brændselsomlægningen på Avedøreværket ikke er i konflikt med fredningsformålet 

for Vestvolden. På baggrund af Natura 2000-konsekvensvurderingen i del 4 vurderes det endvidere, 

at brændselsomlægningen heller ikke er i konflikt med fredningsformålene for henholdsvis 

Kalvebodkilen og Kystområdet Sydamager. 

Samlet vurderes det, at brændselsomlægningen ikke vil have nogen betydning for de 

kulturhistoriske og arkæologiske forhold. 

15.4 Kumulative virkninger 

Der vurderes ikke at være andre forhold, projekter eller planer, som potentielt vil kunne forårsage 

kumulative effekter i forhold til kulturhistoriske eller arkæologiske interesser. 

15.5 Afværgeforanstaltninger 

Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med arkæologiske eller kulturhistoriske 

forhold. 

15.6 Overvågning 

Der er ikke behov for overvågning af arkæologiske eller kulturhistoriske forhold. 

15.7 Manglende viden 

Der vurderes ikke at være mangler for vurderingen af arkæologiske og kulturhistoriske forhold. 
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16. Friluftsliv 

16.1 Metode 

Friluftslivet i området bliver beskrevet på baggrund af oplysninger fra Hvidovre og Københavns 

kommuner samt Naturstyrelsens hjemmeside "ud i naturen". Der bliver fokuseret på Avedøre 

Holme og havet ud for. Projektets omfang og placering gør, at anvendelse af Vestamager til 

fritidsformål ikke forventes påvirket af projektet. 

Vurderingen af virkningen er baseret på det samlede tekniske projekt og den ændrede trafik i 

området. 

16.2 Eksisterende forhold 

Avedøre Holme er på mange måder attraktivt i forhold til grønne og blå oplevelsesmuligheder. Der 

er nærhed til havet, mod øst Kalvebod Fælled, nærhed til Brøndby Havn og Køge Bugt Strandpark 

mod vest og mod nord stierne langs det fredede fæstningsanlæg Vestvolden.  

Området er et gennemplanlagt erhvervs- og industriområde. Det rummer en del grønne områder. 

Man kan blandt andet opleve samspillet mellem naturen og den rå industri ved en 3,5 km gå- eller 

cykeltur fra Brøndby Havn langs vandet og tilbage langs kanalen. Vest for Avedøre Holme ligger 

Strandparken, der et 7 km langt strandområde, hvor der foregår badning, sejlads, surfing, fiskeri 

m.m. I Strandparken ligger også fire lystbådehavne: Brøndby Havn, Vallensbæk Havn, Ishøj Havn 

og Hundige Havn. Nordøst for Avedøre Holme ligger Kalveboderne med Hvidovre Havn, samt 

Kalvebodløbet, der giver sejladgang til Københavns Sydhavn. 

Den sydøstlige del af Avedøre Holme, hvor Avedøreværket er placeret, har et særligt industrielt 

præg, specielt på grund af Avedøreværkets markante bygninger, havnen, og omkringliggende 

vindmøller. Avedøre Holme har som indledningsvis nævnt mange omkringliggende områder med 

gode rekreative oplevelsesmuligheder alt fra naturoplevelser som fugleobservationer, 

hundetræningsbane ved Brøndby Havn, Køge Strandpark med sandstrand og indsøer, fiskeri fra 

diget, lystbådehavnen ved Brøndby Havn, vandre- og cykelruter langs Vestvolden mod nord og 

nærheden til naturen på Kalvebod Fælled mod øst. Der er dog ingen af disse rekreative 

oplevelsesmuligheder, der ligger i direkte forbindelse til det afgrænsede område for Avedøreværket. 

Fra kl. 22-05 er der kun adgang for ærindekørsel til Avedøre Holme, det er dog stadig muligt at 

besøge området som gående eller cyklist i dette tidsrum. 

16.3 Vurdering af virkninger 

Anlægsfasen vil ikke påvirke friluftslivet omkring Avedøreværket. Støjen og vibrationerne forbundet 

med anlægsarbejdet for bygninger og anlæg vurderes at være en uvæsentlig og midlertidig 

påvirkning af friluftslivet, som geografisk vil være afgrænset til den umiddelbare nærhed af 

Avedøreværket. 

Der vil ikke være nævneværdig forskel på påvirkningerne i den eksisterende driftssituation og 

driftssituationen ved projektets gennemførelse. Der findes ingen store og særligt værdifulde 

rekreative interesser i umiddelbar nærhed af Avedøreværket, som vil kunne blive påvirket af 

projektet. 

Påvirkningen af de mere værdifulde friluftsområder mod Brøndby Strand i vest og Kalvebod Fælled 

mod øst vurderes at være uvæsentlig.  

Der vil være en stigning i skibstrafik, som for biomassen vil være i størrelsesorden én pram hver 

anden dag til én pram om dagen til havnen på Avedøreværket. I forhold til de rekreative aktiviteter 
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på vandområdet ud for Avedøreværket vurderes stigningen i skibstrafik at være en mindre 

påvirkning af friluftslivet, men dog af uvæsentlig karakter.  

Den øgede lastbiltrafik vil ikke øge trafikstøjen væsentligt, og vil ikke påvirke de rekreative 

interesser i området.  

Befolkningens adgang til kysten og området ændres ikke som følge af projektet og samlet set 

vurderes brændselsomlægningen og opnormeringen af kapaciteten ikke at få betydning for de 

rekreative interesser omkring Avedøreværket. 

16.4 Kumulative virkninger 

Der vurderes ikke at være andre forhold, projektet eller planer, som potentielt vil kunne forårsage 

kumulative effekter. 

16.5 Afværgeforanstaltninger 

Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger i forhold til projektets virkninger på friluftslivet. 

16.6 Overvågning 

Der er ikke behov for overvågning af projektets virkninger på friluftslivet. 

16.7 Manglende viden 

Der vurderes ikke at være mangler for vurderingen af projektets virkninger på friluftslivet. 
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17. Befolkning og afledte socioøkonomiske 
virkninger 

I dette kapitel vurderes miljøpåvirkninger på befolkningen i undersøgelsesområdet samt 

socioøkonomiske effekter, der er afledt af miljøeffekterne af ændret brændselsfyring og 

opnormering af kapacitet på Avedøreværket, og dermed eventuelle påvirkninger på større 

samfundsgrupper og erhvervsliv. 

17.1 Metode 

Vurderingen er baseret på en struktureret kvalitativ gennemgang af de direkte og indirekte 

konsekvenser, som projektets miljøforhold kan have for mennesker, som er recipient for 

miljøpåvirkninger, og for større relevante grupper i den socio-økonomiske analyse, samt en 

vurdering af afledte konsekvenser for disse. Fokus er rettet mod at lave en beskrivelse, der er let 

forståelig, og som giver mulighed for at få en hurtig og samlet indføring i, hvilken betydning 

projektets væsentlige miljøforhold kan få. I analysen skelnes mellem drift og anlægsaktiviteter. 

I følge VVM-bekendtgørelsen32 , skal vurderingen bl.a. påvise, beskrive og vurdere et anlægs direkte 

og indirekte virkninger på mennesker. Ud fra denne betragtning vurderes først de direkte 

konsekvenser for mennesket, herunder påvirkninger af livskvalitet, levevilkår samt sundhed. 

Mennesker indbefatter “Befolkningen, det vil sige enhver, hvis tilværelse kan tænkes at blive 

påvirket væsentligt af anlæggets miljømæssige konsekvenser uanset afstanden fra anlægget. 

Befolkningen kan således omfatte mennesker, som bor langt fra anlægget, hvis anlægget 

indebærer væsentlige ændringer af kendte landskaber eller rekreative arealer.” 

Befolkningens sundhed kan blive påvirket af ændringer i luftkvaliteten forårsaget af ændrede 

emissioner fra selve Avedøreværket, eller af støj og vibrationer, som følge af en øget trafikmængde 

til og fra Avedøreværket. Ligeledes har adgang til grønne arealer betydning for befolkningens 

selvvurderede helbred (Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet 2011)33. 

De afledte påvirkninger på erhvervs- eller samfundsgrupper, der kan have socio-økonomiske 

konsekvenser, vurderes. Denne socioøkonomiske analyse tager afsæt i Bilag 4 i VVM 

bekendtgørelsen, hvor det uddybes hvilke beskrivelser, der skal foretages. Her fremgår det, at en 

beskrivelse af de som en mulig følge af miljøpåvirkningerne afledte socioøkonomiske forhold skal 

indgå i VVM-redegørelsen. 

I forhold til analysen skal det fremhæves, at der generelt er tale om en meget overordnet 

fremstilling uden detaljerede konsekvensvurderinger eller særskilte økonomiske analyser.  

Analysen beskriver forholdene i området - de eksisterende forhold - samt de forventede 

miljømæssige påvirkninger af den ændrede brændselsindfyring og opnormering af kapacitet for 

Avedøreværket, det vil sige forskellen mellem 0-scenariet og projektet. Kapitlet skelner ikke 

specifikt mellem de tre scenarier, da inputtet (de andre kapitler i denne VVM-redegørelse) er 

behandlet under de tre scenarier, hvor der er vurderet på worst case. Således vil det samme være 

tilfældet her. 

De direkte (miljø)påvirkninger for befolkningen er behandlet under følgende emner: 

› Trafikale konsekvenser 

                                                                    
32 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægsvirkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning med senere ændringer 
33 Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet 2011. SUSY Grøn: Brug af 
grønne områder og folkesundhed i Danmark. 
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› Friluftsliv 
› Støj og vibrationer 
› Luftforurening 
› Arealanvendelse 
› Risikoanalyse 

Det vurderes desuden, om nogle af de beskrevne miljøpåvirkninger fra projektet kan medføre 

afledte socioøkonomiske effekter for erhvervs- eller samfundsgrupper. De miljøpåvirkninger, der 

kan få betydning, omfatter primært arealinddragelse, barrierevirkninger, støj og luftpåvirkning, 

samt visuel påvirkning. 

Datagrundlag 

De øvrige kapitler i denne VVM-redegørelse samt projektgrundlaget og information fra Hvidovre 

Kommunes hjemmeside danner grundlaget for den socioøkonomiske analyse.  

Den primære kilde er VVM-redegørelsens relevante kapitler. Derfor fremstår dette kapitel som en 

opsummering af alle forhold herfra, som kan påvirke menneskers livskvalitet og sundhed eller 

væsentlige socioøkonomiske forhold. 

17.2 Eksisterende forhold 

 

Beskrivelse af området 

Det tekniske projekt ligger inden for erhvervsområdet Avedøre Holme. Afstanden til nærmeste 

boligområde, i Hvidovre, er ca. 1,3 km nord for Avedøreværket. Afstanden til Brøndby Strandpark 

er ca. 4 km, afstanden til Kalvebod Fælled er ca. 1,5 km, og afstanden til Hvidovre Havn er ca. 2,5 

km. Avedøre Holme er et erhvervsområde uden private boliger (Hvidovre Kommune 2012).  

Avedøreværket er placeret tæt på Amagermotorvejen E20 med frakørsel ved Avedøre Holme. 

Motorvejen adskiller erhvervsområdet fra det nærmeste beboelsesområde.  

Ud over at være et erhvervsområde, benyttes Avedøre Holme til fritidsaktiviteter i dagtimerne 

såsom at stå på rulleskøjter, at gå tur ved vandet, samt at cykle ture på asfalterede stier. Vest for 

området ligger Brøndby Havn, som er en lystbådehavn (Hvidovre Kommune 2012). Der er 

indkørsel forbudt på erhvervsområdet for uvedkommende fra sent om aftenen og om natten, jf. 

trafikskiltning på området. 

Skibstrafikken i nærområdet ved Avedøre Holme er ud over erhvervstrafik til Avedøreværket og 

NCC’s havn (nordøst for Avedøreværket på Avedøre Holme) hovedsageligt lystbåde og mindre 

fiskerbåde til lystbådehavnene i området. Der er ikke andre større industrihavne i nærområdet 

(kapitel om trafikale forhold).  

Socioøkonomiske observationer 

Avedøre Holme er ifølge Hvidovre Kommune Danmarks største erhvervsområde. Holmene optager 

450 hektar, hvoraf de 275 hektar bruges til erhverv. Erhvervsområdet har primært aktiviteter inden 

for handel, transport og produktion. Der er klynger af virksomheder inden for fødevarer, medicinal, 

grafik og distribution (Hvidovre Kommune 2012). 

For flere detaljer om området og trafik henvises til VVM-redegørelsens andre kapitler om 

Planforhold, Friluftsliv og Landskab, samt Trafikale forhold. 
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17.3 Vurdering af virkninger 

17.3.1 Driftsfasen 

 

Befolkning 

Overordnet set er der ingen væsentlige påvirkninger af befolkningen.  

Projektet medfører ingen ændringer i arealanvendelsen. Ligeledes er der ingen væsentlige 

ændringer i skyline, der kan give visuelle påvirkninger for befolkningen.   (VVM kapitler om 

Planforhold og Landskab). Befolkningens adgang til kysten og området ændres ikke som følge af 

projektet, hvorved adgang til rekreative interesser ikke forstyrres (kapitel om Friluftsliv). Endeligt 

er der ikke identificeret støj og vibrationer, der kunne give væsentlige påvirkninger af befolkningen 

(kapitel om Støj og vibrationer). 

Den øgede lastbiltrafik udgør en stigning på 0,06 procent af den totale trafik på Amagermotorvejen, 

hvilket er en marginal ændring, der ikke vil have effekt for befolkningen og dennes sundhed. 

Ligeledes udgør forøgelsen af skibstrafik henholdsvis 0,7 og 0,8 procent af Sundet Syd og Sundet 

Nord, hvilket er en marginal ændring (jf. kapitel om Trafikale forhold). Ændringer af luftkvaliteten 

som følge af brændselsomlægningen er af minimal karakter, og vil ikke have effekt for befolkningen 

og dennes sundhed (jf. kapitel om Luftkvalitet og klima). 

På Avedøreværket er der i dag oplag af oplag af flydende ammoniak, som anvendes til at fjerne 

kvælstofoxider (NOX) fra røggassen i deNOX-anlægget. Et udslip af ammoniak vil kunne udgøre en 

risiko for befolkningen. De risikomæssige forhold er beskrevet i Avedøreværkets godkendte 

sikkerhedsdokument (DONG Energy 2008c), hvor risikomyndighederne har truffet afgørelse om, at 

sikkerhedsniveauet er acceptabelt med fastsættelse af nogle supplerende vilkår om 

sikkerhedsmæssige forhold. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 5.2. Avedøreværket har i 

fremtiden et øget ammoniakforbrug til røggasrensning og der vil være behov for at ombygge det 

eksisterende ammoniakfordamperanlæg som beskrevet i kapitel 5.2, men ammoniakoplagets 

størrelse ændres ikke, og worst case scenariet for påvirkning af omgivelser ved et udslip af 

ammoniak er uændret. 

Socioøkonomiske forhold 

Der er ikke identificeret væsentlige socioøkonomiske påvirkninger. 

Som beskrevet ovenfor medfører projektet ingen ændringer i arealanvendelsen. Der vil i denne 

henseende derfor ingen barrierevirkninger være for den fremtidige brug af Avedøre Holme, hverken 

for erhverv, offentlige eller rekreative formål. Ligeledes er der heller ikke nogen større ændring i 

anlæggets skyline, og dermed ingen visuel påvirkning, der kan påvirke værdien af området (VVM 

kapitel om landskab).  

17.3.2 Anlægsaktiviteter 

Der er ikke identificeret væsentlige påvirkninger af hverken befolkning eller socioøkonomi i 

anlægsfasen. Nærmeste beboelse ligger et stykke væk fra værket, og eventuelt trafik til og fra værket 

udgør ikke en væsentlig ændring i forhold til den nuværende mængde trafik (og deraf 

støjpåvirkning), der er på Amagermotorvejen i dag. 

17.4 Kumulative virkninger 

Der vurderes ikke at være andre forhold, projektet eller planer, som potentielt vil kunne forårsage 

kumulative effekter for befolkning eller socioøkonomiske forhold. 
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17.5 Afværgeforanstaltninger 

Det vurderes, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger på baggrund af 

brændselsomlægningen. 

17.6 Overvågning 

Det vurderes, at der ikke er behov for overvågning som følge af brændselsomlægningen. 

17.7 Manglende viden 

Videngrundlaget for vurdering af projektets virkning på befolkning og socioøkonomi vurderes at 

være tilstrækkelig. 
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18. Ordliste 

0-alternativ/0-scenarie: Den situation, der vil være, såfremt det ansøgte projekt ikke realiseres 

Alkalisk: Basisk 

Bioflyveaske: Et restprodukt som opstår ved afbrænding af biomasse og udskilles fra røggassen. 

Biomasse: Forskellige former for organisk stof eksempelvis træpiller eller halm 

CO2: Kultveilte, kuldioxid 

CTR: Centralkommunernes Transmissionsselskab. Indkøber og leverer fjernvarme til 

Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København & Tårnby Kommuner.  

dB: Decibel, måleenhed for støj.  

Deposition: Nedfald, afsætning. Der hentydes til atmosfærisk deposition, dvs. stoffer, der falder ned 

fra luften og afsættes på overflader, dvs. på vandoverflader, jordoverflader og i plantedække. 

Filtergips: En slamfraktion som stammer fra rensning af spildevand fra afsvovlingsanlæg. 

Fossile brændsler: Kul, naturgas og olie som er opstået ved, at døde plante- og dyredele igennem 

millioner af år har været udsat for et stort tryk og gennemgået biologiske og kemiske processer.  

Geotermi: Energi i form af varme som udvindes fra undergrunden og benyttes til bl.a. opvarmning. 

IWPB: Industrial Wood Pellet Buyers består af energiselskaberne EON, GDF Suez, Vattenfall, 

Electrabel, Drax, RWE og DONG Energy 

Kulflyveaske/flyveaske: Et restprodukt som opstår ved afbrænding af kul og udskilles fra 

røggassen.  

MW: Megawatt = 1.000.000 watt 

MJ/s: Mega Joule per sekund = MW 

Natura 2000-område: Natura 2000-områder er et netværk af beskyttede områder i EU med 

særligt værdifuld natur. Områderne er omfattet af enten EU's fuglebeskyttelses- eller 

habitatdirektiv. Områderne er udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og 

beskyttede naturtyper og plante- og dyrearter (som beskrevet i det såkaldte udpegningsgrundlag).  

Nm3= Normalkubikmeter 

NOX: Kvælstofoxider 

Nordpool-markedet: Den nordiske elbørs, hvor der handles fysiske kWh time for time til næste 

døgns forbrug. 

 

OML-beregning: En Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel, som beregner luftforureningen 

ud fra en række meteorologiske data. 

Recipient: Den, der modtager. Anvendes om vandløb, søer, kystvand og kloaksystemer, som 

modtager vand.  

Slagger: De bestanddele, der ved afbrænding i forbrændingsanlægget ikke kan brænde. Slagger 

består af jern, grus, glas og andre ikke-brændbare materialer 

SO2: Svovldioxid 

SRO: S = styring, R = regulering, O = overvågning 

TJ/år: Tera Joule per år = 1012 Joule per år 
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Tungmetaller: En række af grundstoffer som har høj massefylde og fremstår som metaller ved 

stuetemperatur. Optræder typisk i lave koncentrationer i animalsk og vegetabilsk væv. Visse 

tungmetaller er giftige.  

Tørdeposition: Ved tørdeposition bliver stofferne transporteret til jordoverfladen ved hjælp af 

lufthvirvler (turbulens)   

VVM: Vurdering af Virkninger på Miljøet 

Våddeposiotion: Ved våddeposition bliver stofferne optaget i skydråber, regndråber og snefnug og 

de når jordoverfladen i form af nedbør. 

Årsdøgntrafik (forkortes ÅDT): Det antal køretøjer, der kører på en vejstrækning i begge retninger 

pr. døgn. Beregnes som et gennemsnit af alle årets dage. 
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