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Bilag A 

 

Afkalkningsanlæg til Broen 

 

 

Anlægstype: 

Rondomat Duo 6 fra BWT HOH A/S. 

Har kapacitet til alle 31 ejerlejligheder i Broen. 

 

Godkendelse af anlæg: 

Rondomat Duo 6 har et tysk DVGW-certifikat. Anlæg, der har et tysk DVGW-certifikat, har efter 

den 1. juli 2016 i henhold til dansk lovgivning været lovlige til drikkevand. 

 

Anlæggets placering: 

Anlægget placeres i ”blindtarmen” i forrummet mellem P-kælderen og elevatoren til opgang 6. Vist 

med blå farve på nedenstående figur. 

 

 

 

 

Anlæggets fordele og ulemper: 

Læs side 3 og 4. 
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Investeringsoverslag: 

 Kr. 

BWT-anlæg 66.288 

VVS-arbejde 36.700 

EL-arbejde 7.500 

Tømrerarbejde 25.000 

Moms 33.872 

Investering i alt (inkl. moms) 169.360 

  

Investering pr. gennemsnitslejlighed (fordelingstal 146) (inkl.moms) 5.463 

 

 

 

Forventede driftsudgifter pr. år: 

 Kr. (Inkl. moms) 

Serviceaftale med BWT HOH A/S (1. år gratis) 11.201 

Vandforbrug (til regenerering - løber i kloakken) – 39 m3 2.167 

Saltforbrug – 898 kg (75 kg pr. måned) 6.287 

Arbejdskraft (anslået 1 time pr. måned) 3.900 

Driftsudgifter i alt pr. år 23.555 

  

Driftsudgifter pr. gennemsnitslejlighed (fordelingstal 146) pr. år 760 

  

Svarer til at vandprisen stiger fra 55,15 kr./m3 til 66,06 kr./m3  

 

 

 

Finansiering: 

Hvis projektet gennemføres i 2019, så tages beløbet til investeringen fra egenkapitalen. 
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Af Steen Hoeck Klausen 

Branchechef for byggeri hos Arbejdsgiverne 

 

 
 

Uddrag af artikel i ”Installatør” fra den 20.04.2017 

 

Fordelene ved blødt vand er mange. Eksempelvis bruger man mindre vaskepulver til 

vaskemaskinen og rengøringsmidler, sæbe, afkalkningsmiddel. Derfor skal 

renseanlægget bruge færre ressourcer på at rense vand, inden det igen sendes i 

kredsløb. 

Men der er også ulemper. Når kalken fjernes i en boliginstallation, som 

husholdningsanlæg gør, øges risikoen for korrosion i vandinstallationen. Dette kan give 

lækage i vandinstallationen. 

Handler også om sundhed  

Det kan også have en sundhedsmæssig betydning at blødgøre vand. Hvis 

drikkevandets hårdhed reduceres, får man samtidig færre mineraler som calcium, 

magnesium og fluorid. Det kan i værste fald føre til hjertekarsygdomme, øget risiko for 

diabetes, knogleskørhed og huller i tænderne. 
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