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Forord 

Historisk set har spildevandsrensning haft et stort ressourceforbrug, en stor udledning af CO2 og 

andre drivhusgasser, samt en stor affaldsproduktion i form af spildevandsslam. Det betyder 

samtidig at forsyningsvirksomhederne på vand og spildevandsområdet har et stort potentiale til at 

yde et vigtigt bidrag til at reducere det danske energiforbrug, øge andelen af vedvarende energi samt 

reducere emissionen af drivhusgasser.  

 

Forsyningerne på vand- og spildevandsområdet anvender mellem 1-2 pct. af det samlede 

energiforbrug i Danmark – og står for 14% af drivhusgasbelastningen fra affaldssektoren, da 

spildevandsselskaberne i dag udleder en mængde lattergas og metan svarende til 9 hhv 36% af 

emissionen fra affaldssektoren. Lattergas emissionen fra spildevandsbehandling er faldet 31% siden 

1990, mens emissionen af metan er steget med 13% (Nielsen et al., 2014).  Nedbringelse af 

emissionerne af lattergas er særligt vigtig, idet denne er 298 gange så belastende for klimaet som 

CO2, mens metan er 25 gange så belastende. Sammen kan de udgøre over halvdelen af de reelle 

udledninger af drivhusgasser fra renseanlæg. 

 

Der er potentiale for, at vand- og spildevandsforsyningerne kan reducere sine samlede emissioner af 

drivhusgasser væsentligt og samtidig blive netto producenter af energi. Derfor kan særligt 

spildevandsselskaberne, udover at bidrage til at sikre vandmiljøet gennem rensning af spildevandet, 

også medvirke til at gennemføre nogle af Danmarks målsætninger på energi og klimaområdet. 

 

Nye teknologiske muligheder 

Med en række nye teknologier samt flere under udvikling kan forsyningsselskaberne på vand- og 

spildevandsområdet yde et betragteligt bidrag til regeringens målsætninger på energi- og 

klimaområdet, samt i forhold til Ressourcestrategien. Flere af de større danske 

spildevandsselskaber1 er allerede i dag CO2 og energineutrale eller har interne mål om at blive det2. 

Der er flere projekter på vej, hvor der satses på, at spildevandsselskabet kan blive egentligt 

energiproducerende og samtidig bidrage til at mindske tab af ressourcer i form af N og P via brug af 

ressourceeffektive N og P ekstraktions- og genanvendelsesteknologier.  

 

Ud over reduktion af energiforbrug og drivhusgasser er der flere teknologier på vej, der kan udvinde 

andre stoffer og materialer fra vand og spildevand og dermed bidrage til en øget grøn produktion i 

Danmark. Udvinding af disse stoffer understøtter målene i Ressourcestrategien, men der kan også 

være betydelige energi og CO2-mæssige reduktionspotentialer i en sådan grøn produktion.3  

 

Naturstyrelsen har derfor fået udarbejdet nærværende udredningsrapport, der dels giver et overblik 

over en stor del af de nye teknologiske løsninger, der arbejdes på, samt en vurdering af 

teknologiernes modenhed og potentiale. Projektet er gennemført af DHI, Aarhus, i samarbejde med 

DCE, Aarhus Universitet, i perioden maj – september 2014.  

 

 
  

                                                                    
1) Fx Aalborg Renseanlæg, Billund BioRefinery 
2) Fx Ejby Mølle, Odense, Egå Renseanlæg Aarhus, Biofos 
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Projektet er gennemført som et partnerskabsprojekt og er således gennemført i samarbejde med en 

lang række væsentlige aktører inden for vand- og spildevandsbranchen. Deltagerne i partnerskabet 

– udover DCE og DHI har været:  

 
o Krüger A/S 
o Envidan A/S 
o Niras A/S 
o Cowi A/S 
o Grundfos A/S 
o DONG Energy A/S 
o Aarhus Vand 
o Vandcenter Syd 
o Krüger A/S 
o Envidan A/S 
o Niras A/S 

o Cowi A/S 
o Grundfos A/S 
o DONG Energy A/S 
o Aarhus Vand 
o Vandcenter Syd 
o Biofos 
o Billund Vand 
o Kalundborg Forsyning 
o Dansk Miljøteknologi 
o Dansk Industri 
o DANVA. 

 

Udvælgelse af teknologier til nærværende analyse er foretaget af partnerskabets parter, som 

efterfølgende har stillet materiale herom til rådighed for nærværende analyse.  Udvælgelse af de 

teknologier, der skulle medtages i nærværende analyse, er sket i tæt samarbejde med Naturstyrelsen 

og deltagerne i partnerskabet for derved at sikre, at projektet dækker så bredt som muligt. Samtidig 

er det teknologier, som en eller flere af de deltagende virksomheder er i gang med at undersøge eller 

implementere og derfor har haft mulighed for at stille materiale til rådighed for undersøgelsen.  

 

Analysen omfatter i alt 23 forskellige teknologier indenfor såvel vandforsyning som 

spildevandshåndtering og spænder fra fuldt kommercielle produkter til løsninger, hvor der kun 

findes data fra de første pilotforsøg. Der vil i sagens natur kunne findes andre teknologier, som også 

vil kunne bidrage til en bedre ressourceudnyttelse i vandsektoren; men som partnerskabet ikke 

deltager i og derfor ikke har kunnet stille materiale til rådighed om. 

 

Nærværende screening omfatter ikke en egentlig vurdering af den enkelte teknologi, idet det ligger 

uden for projektets rammer; men det er tilstræbt at lave en overordnet vurdering af det potentiale, 

den vil kunne have på nationalt plan ud fra en overordnet betragtning. Beskrivelserne og 

vurderingerne af de udvalgte teknologier er således primært sket på baggrund af materiale 

modtaget fra partnerskabskredsen samt enkelte supplerende kilder. Dette skal endvidere ses i 

sammenhæng med, at det primære fokus for nærværende rapport er at belyse ressourcepotentiale. 

Selv dette har imidlertid vist sig vanskeligt da en stor del af teknologierne er så nye eller har et 

afgrænset geografisk potentiale, som ikke har gjort det muligt at lave sådanne vurderinger. Det 

modtagne materiale har ikke muliggjort nærmere vurderinger af de økonomiske forhold i relation 

til implementering.  

 

Projektledelsen er blevet varetaget af DHI, v/Torben With Ottosen, som sammen med Lars Nyrup 

Drejer har sikret dataindsamling, teknologibeskrivelser inden for vandsektoren bredt samt 

benchmarking af teknologierne. Metodebeskrivelse og livscyklusanalyse er gennemført af Marianne 

Thomsen, DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) som er en del af Aarhus Universitet. 
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1. Opsummering 

Nærværende rapport beskriver resultaterne af en komprimeret screening af 23 udvalgte 

teknologier, som har potentiale til at reducere ressourceforbruget og CO2-fodaftrykket i vand- og 

spildevandsforsyningen samt bidrage til en øget udnyttelse af de ressourcer, der befinder sig i 

spildevand.  

 

Tabel 1. Oversigt over de undersøgte teknologier. 

 

Teknologierne er udvalgt af en lang række forsyningsvirksomheder, rådgivere, producenter mv. 

inden for vand- og spildevandsområdet, som også har indgået i et partnerskab omkring projektet 

Forkortelse Betegnelse 

 

Forventet 

anvendelsesområde 

Teknologisk stade 

TEK01 Sekundavand Vandforsyning Kommercielt tilgængeligt 

TEK02 Biogas fra forbehandlet 

affald  

Spildevandsrensning Kommercielt tilgængeligt 

TEK03 Industrielle udledninger Spildevandsrensning Kommercielt tilgængeligt 

TEK04 Smart Grid i 

vandforsyningen 

Vandforsyning Under afprøvning 

TEK05 Kalk fra blødgjort vand Vandforsyning Kommercielt tilgængeligt 

TEK06 Methan på vandværk  Vandforsyning Under afprøvning 

TEK07 Energiforbrug i 

vandforsyningen 

vandforsyning Kommercielt tilgængeligt 

TEK08 Reducere septiktanke Spildevandsrensning Kommercielt tilgængeligt 

TEK09 Lokal afledning af 

regnvand 

Spildevandsforsyning Kommercielt tilgængeligt 

TEK10 
Energioptimale pumper 

Vand- og 

spildevandsforsyning 

Kommercielt tilgængeligt 

TEK11 Vandturbiner Vandforsyning Under udvikling 

TEK12 Biogas til naturgas Spildevandsrensning Kommercielt tilgængeligt 

TEK13 CO2 til naturgas Spildevandsrensning Under udvikling 

TEK14 Varmepumper til 

spildevand 

Spildevandsrensning Kommercielt tilgængeligt 

TEK15 Smart Grid på renseanlæg  Spildevandsrensning Under afprøvning 

TEK16 Fosfor-genvinding  Spildevandsrensning Kommercielt tilgængeligt 

TEK17 Lattergas  Spildevandsrensning Under udvikling 

TEK18 Alger –  CO2 fiksering Spildevandsrensning Under udvikling 

TEK19 Høst af fosfor og kvælstof  Spildevandsrensning Under afprøvning 

TEK20 Produktion af Biopolymer Spildevandsrensning Under udvikling 

TEK21 Carbon Foot print  Spildevandsrensning Under udvikling 

TEK22 Beluftning – styring og 

system 

Spildevandsrensning Kommercielt tilgængeligt 

TEK23 ANAMMOX Spildevandsrensning Kommercielt tilgængeligt 
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samt har stillet materiale til rådighed for nærværende screening. Projektet har således en bred 

forankring i vand- og spildevandsbranchen og spænder fra fuldt kommercielle produkter til 

løsninger, hvor der kun findes data fra de første pilotforsøg.  

 

Følgende virksomheder og organisationer har indgået i partnerskabet. 

 
o Krüger A/S 
o Envidan A/S 
o Niras A/S 
o Cowi A/S 
o Grundfos A/S 
o DONG Energy A/S 
o Aarhus Vand 
o Vandcenter Syd 
o Krüger A/S 
o Envidan A/S 
o Niras A/S 

o Cowi A/S 
o Grundfos A/S 
o DONG Energy A/S 
o Aarhus Vand 
o Vandcenter Syd 
o Biofos 
o Billund Vand 
o Kalundborg Forsyning 
o Dansk Miljøteknologi 
o Dansk Industri 
o DANVA. 

 

Beskrivelserne og vurderingerne af de udvalgte teknologier er sket på baggrund af materiale 

modtaget fra partnerskabskredsen samt enkelte supplerende kilder. Som det fremgår af 

ovenstående oversigt over teknologier er der stor forskel på teknologiernes modenhed, og det 

afspejler sig i det datagrundlag, der er til rådighed i relation til reduktions- og ressourcepotentialer, 

økonomi og barrierer.  Samtidig fremgår det dog også, at der for ganske mange teknologier findes 

kommercielt tilgængelige løsninger på markedet.  

 

En bedre udnyttelse af de teknologier, der allerede findes, vil kunne medvirke til en betydelig 

reduktion af vand- og spildevandsforsynings energiforbrug, CO2-fodaftryk og øget recirkulering af 

ressourcestrømme. Hvor stort et potentiale den enkelte teknologi har i forhold til den enkelte 

forsyningsvirksomhed afhænger i høj grad af den eksisterende og planlagte infrastruktur. Dette 

vanskeliggør en generel vurdering af teknologiernes økonomiske bæredygtighed, idet den afhænger 

af de specifikke lokale forhold.  Samtidig vil den geografiske udbredelse af flere af de undersøgte 

teknologier være begrænset pga. specifikke lokale forhold, og fordi det ikke har været muligt at 

fremskaffe data for det samlede nationale potentiale.  

 

Som det fremgår af oversigten er langt de fleste teknologier rettet mod reduktion af energiforbrug 

og nedbringelse af CO2 emissionerne fra vand- og spildevandsforsyningerne. Dette skal ses i 

sammenhæng med, at der i forsyningsvirksomhederne er et meget stort fokus på netop dette. Som 

konsekvens heraf er der i rapporten lagt særlig vægt på disse områder. 

 

Samtidig fremgår det, at cirka 2/3 af teknologierne er relateret til rensning af spildevand. Dette 

harmonerer fint med, at renseanlæg står for cirka 80% af energiforbruget inden for vand- og 

spildevandsforsyningen, ligesom det også er her, der er størst mulighed for at sikre en øget 

recirkulering af ressourcer. Derfor er der også i nærværende projekt lagt særlig vægt på det 

potentiale, der findes inden for spildevandsrensning.  Da renseanlæg er meget komplekse, vil 

indførelse af nye teknologier typisk influere på stofbalancerne i anlægget. For at kunne illustrere 

effekterne af anvendelse af nye teknologier har DCE udbygget den model, de anvender til at 

beskrive disse sammenhænge. Udbygningen af modellen er beskrevet i selve rapporten.  

 

1.1 CO2-fodaftryk 
En stor del af teknologierne, vil kunne bidrage til såvel lavere energiforbrug og højere 

energiproduktion og dermed en højere grad af selvforsyning med energi i vandsektoren samt en 

højere udnyttelse af vindmøllestrøm. Dette kan potentielt have en væsentlig effekt i forhold til at 

nedbringe vandsektorens CO2 emission, f.eks. for de beskrevne SMART-grid løsninger.  
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Nogle af de barrierer, der nævnes i forhold til en sådan udvikling, er: 
• Nemmere adgang til vindmøllestrøm 
• Bedre mulighed for energiproduktion/afsætningsmuligheder 
• Bedre mulighed for varmeproduktion/afsætningsmuligheder 
• Inddragelse af nationale klimamål/samfundsøkonomi ved rentabilitetsvurdering. 

Ud over den CO2 emission, der er direkte forbundet med energiforbruget, er der imidlertid en række 

proces-relaterede kilder til CO2 emission inden for vandsektoren. I visse områder indeholder 

grundvandet metan, som fjernes på vandværket ved hjælp af luftning, hvorved det udledes til 

atmosfæren; men med ny teknologi kan denne emission helt fjernes.  

 

Septiktanke er en anden væsentlig kilde til CO2 emission, idet der udledes metan til atmosfæren 

som følge af omsætning af tilført organisk materiale under anaerobe forhold. På renseanlæg med 

rådnetanke sker den tilsvarende proces under kontrollerede forhold til produktion af biogas, der 

opsamles og nyttiggøres, f.eks. til produktion af grøn energi.  

 

Den proces-relaterede CO2 emission fra renseanlæg skyldes især udledning af metan og lattergas. 

Disse udledninger sker i sammenhæng med produktion af biogas samt i forbindelse med 

kvælstoffjernelse. Selv om der på biogas-producerende renseanlæg sker en effektiv opsamling og 

udnyttelse af biogassen, kan et mindre produktionstab ikke undgås. Tilsvarende sker der på 

renseanlæg med kvælstoffjernelse en mindre emission af lattergas. I forbindelse med LCA’en, som 

indgår i nærværende rapport, er det beregnet, at lattergasemissionen fra kvælstoffjernelsen udgør 

mellem 33 og 87% af det samlede proces-relaterede CO2-fodaftryk.  

 

I forbindelse med ovenstående skal det nævnes, at den proces-relaterede CO2 emission typisk er af 

samme størrelsesorden som CO2-fodaftrykket fra det fossile energiforbrug til at drive 

renseanlæggene. Indførelse af ny teknologi til at måle og nedbringe procesemissionerne vil således 

kunne bidrage markant til at nedbringe renseanlæggenes samlede CO2-fodaftryk.  

 

De opstillede teknologier kan kombineres på en lang række forskellige måder, og lokale forhold vil 

derfor være afgørende for valg af løsning til det enkelte renseanlæg. I denne rapport er der opstillet 

en række forskellige kombinationer i LCA’en, som illustrerer effekten af at indføre nye teknologier. 

Ved at kombinere flere af de nye teknologier viser LCA’en, at renseanlæggene har potentiale til ikke 

bare at blive CO2 neutrale, men kan bidrage til en egentlig nedbringelse af CO2-fodaftrykket. Baseret 

på et samlet renseanlægspotentiale på 9,1 mio. PE er der beregnet en teoretisk positiv CO2 effekt på 

henholdsvis 0,3 mio. t CO2 og 1,5 mio. t CO2. 
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Tabel 2. Illustrering af det totale CO2-fodaftryk for traditionelle renseanlæg og anlæg med nye 
teknologier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1: 1-trins anlæg uden rådnetank 

T2: 1-trins anlæg uden rådnetank 

T3: 2-trins anlæg med rådnetank 

K:   Kemisk fældning 

B:   Biologisk P-fjernelse 

S:    P-fjernelse som struvit 

A:    Anammox til N-fjernelse 

CO2: Konvertering af CO2 til metan 

H:     Hydrolyse af slam 

EksC: Tilførsel af organisk affald 

 

 

Såfremt vandsektoren kan få bedre adgang til afgiftsfritaget vindmøllestrøm, vil denne kunne 

anvendes til f.eks. varmeproduktion via varmepumper eller forøget biogasproduktion via 

opgradering af CO2, hvilket vil kunne medføre en meget markant positiv påvirkning af 

renseanlæggenes CO2 regnskab. Ud fra de udførte LCA’er fremgår det tydeligt, at der her er et endog 

meget stort potentiale.  

 

1.2 Energineutralitet 
En modernisering af pumpesystemerne til vanddistribution og spildevandsafledning vil kunne 

medføre betydelige reduktioner i energiforbruget. De resultater, der har været til rådighed ved 

udarbejdelsen af denne rapport, indeholder desværre ikke en samlet opgørelse af potentialet på 

nationalt plan, men de projekter der er gennemført indikerer, at potentialet er mindst 25% 

energibesparelse. Flere af de øvrige teknologier inden for vanddistribution og spildevandsafledning 

har et dokumenteret potentiale for energibesparelse, men størrelsen heraf kan ikke vurderes ud fra 

de relativt få erfaringer, der findes på nuværende tidspunkt. 

 

Omkring 80% af energiforbruget i vand- og spildevandsforsyningen stammer som nævnt fra 

forbrug på renseanlæggene; der findes dog flere eksempler på energineutrale og 

energiproducerende renseanlæg. Nedbringelse af energiforbruget på renseanlæggene er derfor helt 

essentielt, hvis den samlede vand- og spildevandsforsyning skal være energineutral. En stor del af 

de teknologier, der er omfattet af nærværende screening, vil kunne bidrage til en betydelig 

reduktion af energiforbruget, ligesom der er mulighed for at forøge den biobaserede gasproduktion 

på renseanlæggene.  En stor del af dette potentiale kan realiseres ved at kombinere kendte 

teknologier med nye. Eksempelvis vil omlægning til bundbeluftning og indførelse af optimerede 

styringer på mange renseanlæg kunne reducere energiforbruget markant. Dette energiforbrug 

udgør normalt 40 – 60% af renseanlæggets energiforbrug på traditionelle renseanlæg. Mange 

renseanlæg har allerede indført denne teknologi, men der er et potentiale for teknologien på cirka 

halvdelen af de større danske renseanlæg. 

 

 

1.3 Øget recirkulering af ressourcestrømme 
Udnyttelse af spildevandets indhold af organisk stof til produktion af biogas har været anvendt i 

årtier. Der findes imidlertid en række nye teknologier, som muliggør en mere effektiv anvendelse af 

det organiske stof til produktion af biogas. Indførelse af disse teknologier er særdeles vigtige, idet de 
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både medfører øget energiproduktion i form af biogas og mindre energiforbrug til drift af 

renseanlægget.  

 

Anvendelse af nye teknologier muliggør tilførsel af organiske affaldsstrømme til renseanlæg, hvilket 

kan bidrage til en markant forøgelse af biogasproduktionen. Det foreliggende materiale beskriver 

imidlertid ikke, hvor store mængder organisk affald, der er tilgængelig og hvor stor en del af denne, 

der udnyttes allerede i dag på biogasanlæg. Øget indførelse af sortering af dagrenovation vil 

imidlertid kunne forøge mængden af tilgængeligt organisk affald.  

 

Spildevand indeholder kvælstof og fosfor, som med fordel kan recirkuleres som gødning til 

landbrugsproduktion. Dette sker i dag primært ved udbringning af slam på landbrugsjord, men med 

ny teknologi kan fosfor udvindes fra slammet som et rent gødningsprodukt. Dette åbner op for nye 

muligheder i forhold til afsætning og anvendelse af fosfor, helt uafhængig af om slammet overholder 

slambekendtgørelsens krav. Dog kan reglerne for miljøgodkendelse og anvendelse være en barriere 

for udbredelsen af denne teknologi.  

 

Nye teknologier som biologisk fosforfjernelse og struvit fældning af fosfor sikrer en bedre bio-

tilgængelighed og dermed bedre gødningsværdi sammenlignet med fosfor, der fjernes ved kemisk 

fældning. Øget anvendelse af disse teknologier vil derfor sikre en bedre ressourceudnyttelse, 

ligesom de vil kunne medvirke til at nedbringe kemikalieforbruget til spildevandsrensning 

væsentligt.  

 

På sigt kan vandsektoren muligvis medvirke til produktion af andre høj-værdi produkter i tillæg til 

organisk gødning og grøn energi.  Der er nye teknologier på vej, som forventes at kunne muliggøre 

produktion af bio-plast ud fra organisk stof i spildevand, ligesom der arbejdes med indvinding af 

højværdiprodukter fra algeproduktion, som samtidig anvendes til efterpolering af renset 

spildevand. Det er fortsat usikkert, i hvilket omfang regler for anvendelse vil være en barriere for 

udnyttelse af sådanne produkter.   

 

1.4 Hvor stort er vand- og spildevandsforsyningens potentiale samlet 
set 

 

Da der er tale om en screening, er det ikke muligt at vurdere, hvor stort det samlede potentiale i 

forhold til energineutralitet og CO2-fodaftryk samt øget recirkulering vil være på landsplan for alle 

undersøgte teknologier. Der er dog ikke tvivl om, at der ved anvendelse af nye teknologier i 

vandsektoren er et endog meget stort potentiale for at reducere CO2-fodaftrykket og brugen af 

kemikalier, ligesom der er et stort potentiale for forbedret udnyttelse af eksempelvis fosfor. En 

bedre udnyttelse af spildevandets indhold af organisk stof til produktion af biogas vil ved samtidig 

tilførsel af supplerende mængder organisk affald give mulighed for, at renseanlæggene kan blive 

selvforsynende med energi.  

 

Øget anvendelse af energioptimale pumper vil, sammen med bedre styring af disse som beskrevet i 

flere teknologier, kunne nedbringe energiforbruget i vandsektoren generelt og ikke mindst inden for 

vandforsyning og spildevandsafledning. Opgørelser af det samlede potentiale er desværre ikke 

tilgængelige. 

 

Det samlede CO2 procesfodaftryk fra spildevandsrensning i Danmark blev i 1995 opgjort til 176 Gg 

CO2 ekvivalenter (svarende til 0,18 mio. ton CO2), mens det i 2010 er opgjort til 150 Gg CO2 

ekvivalenter (svarende til 0,15 mio. ton CO2), svarende til en reduktion på cirka 15%. Septiktanke er 

en væsentlig bidragyder, idet udledningen fra disse er estimeret til cirka 84 Gg CO2, svarende til 

56% af den samlede emission af klimagasser. Udfasning af septiktanke kræver imidlertid en 

omfattende kloakering i det åbne land, hvilket er i visse områder kan være vanskeligt og kræve store 

investeringer. Der bør dog sættes større fokus på, at en højere grad af kloakering i det åbne land vil 
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kunne give en markant reduktion af spildevandssektorens proces-relaterede CO2-fodaftryk, 

eksempelvis ved at medtage værdien af CO2 reduktion i en samlet vurdering.  

 

Nærværende screening viser, at renseanlæggene har en central rolle i forhold til udvikling af 

vandsektoren i retning mod at blive CO2 neutral og energineutral, idet potentialet her er klart størst. 

De nye teknologier, der er beskrevet, vil kunne medvirke til både en øget energiproduktion og et 

lavere energiforbrug, hvilket kan medvirke til at gøre renseanlæggene energiproducerende. 

Samtidig viser LCA beregningerne udført som en del af denne rapport, at der kan opnås en 

betydelig reduktion af CO2-fodaftrykket ved at kombinere de nye teknologier, så renseanlæggene 

ikke alene bliver CO2 neutrale, men også kan bidrage til en egentlig nedbringelse af CO2-

fodaftrykket.  

 

Etablering af flere af de beskrevne teknologier retter sig mod renseanlæg med rådnetanke, som 

typisk kun er etableret på de større renseanlæg. Set i forhold til fordelingen af kapacitet viser vores 

analyse, at såfremt disse nye teknologier implementeres på de 245 største danske renseanlæg, vil 

det dække mere end 80% af den samlede rensekapacitet i Danmark. Potentialet fremgår af følgende 

tabel.  

 

Nationalt potentiale for CO2 reduktion på renseanlæg ved udnyttelse af udvalgte teknologier eller 

kombinationer heraf. 

 

Tabel 3. Potentialet for CO2 besparelser for syv kombinationer af nye mulige teknologier på rensningsanlæg. CO2 
potentialet er opgjort i ton undgået CO2 emission fra anlæggets processer. 

Teknologi 
Nuværende 

udbredelse 

Potentiale Proces-relateret 

CO2-fodaftryk (ton CO2 

ekvivalenter) 

Potentiale Total CO2-

fodaftryk (ton CO2 

ekvivalenter) 

Bundbeluftning og styring 47% 0 23.000 

Fosforgenvinding med struvit 1% 59.000 61.700 

Kvælstoffjernelse med Anammox 9% 65.500 71.600 

Konvertering af CO2 til biogas + 

Anammox 
0% 85.700 92.300 

Hydrolyse af slam + Anammox 0% 176.000 182.000 

Biogas fra forbehandlet affald + 

Anammox 
1% 304.000 310.00 

 

De mange tiltag med udvikling og afprøvning af nye teknologier viser, at der i vandsektoren 

arbejdes intenst på at finde løsninger til bedre udnyttelse af de ressourcer, der findes i spildevandet, 

samt til at reducere energiforbruget i alle dele af vand- og spildevandsforsyningen eller reducere det 

samlede CO2 aftryk fra sektoren. Sidstnævnte er imidlertid en udvikling, der ikke er understøttet af 

nationale krav eller mål, hvilket som nævnt kan være en barriere for indførelse af teknologier, der 

alene nedbringer CO2-fodaftrykket. En mulig løsning kunne være at supplere kravene til 

effektivisering af vandsektoren med krav om, at effekt i forhold til opfyldelse af nationale mål for 

klimagasser medtages ved rentabilitetsvurdering af nye teknologier.  
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2. Indledning 

Vand- og spildevandsforsyningen har et relativt højt energiforbrug, ligesom der i forbindelse med 

rensning af spildevand sker en emission af klimagasser. Som følge heraf vil tiltag til reduktion af 

energiforbrug og emissioner samt øget anvendelse af vindmøllestrøm kunne have en stor betydning 

for opnåelse af de danske klimamål. En stor del af de undersøgte teknologier har netop dette 

formål; men af hensyn til forståelsen af rapporten er det vigtigt fastslå de anvendte definitioner i 

forhold til CO2-fodaftryk samt energi- og klimaneutralitet.  

 

2.1 CO2-fodaftryk 
 

Proces CO2-fodaftryk  

Et proces CO2-fodaftryk måler effektiviteten af forvaltningen af spildevand som ressource og 

medtager ikke det fossile energiforbrug til selve driften af anlægget, dog rummer CO2-fodaftrykket 

mængden af undgåede emissioner ved substitution af fossil energi indenfor såvel som udenfor 

anlægget. De direkte procesemissioner, som bidrager til CO2-fodaftrykket er CH4 og N2O, mens CO2 

procesemission regnes for klimaneutral (dvs. af biogen oprindelse). En overgang fra brug af tunge 

fældningskemikalier (Al og Fe) til mere klimavenlige teknologier som struvit-udfældning og fosfor-

bioakkumulerende bakterier vil sænke CO2-fodaftrykket fra brugen af fældningskemikalier samt øge 

substitutionsraten af handelsgødning grundet en øget gødningsværdi af slutslammet (Niero et al., 

2014; Jensen et al., 2014). Sidstnævnte er dog endnu ikke implementeret i dansk lovgivning, idet 

slamdirektivet regulerer udspredning af slam på marken ud fra det totale indhold af fosfor, uanset 

dets nytteværdi som gødningsprodukt. 

 

Proces CO2-fodaftrykket er således defineret som den totale netto mængde af drivhusgasemissioner 

(fossilt CO2 hhv. CH4 og N2O), som udledes fra spildevands- og slambehandlingsprocesserne på 

anlægget. Biogas såvel som gødningsproduktion hører til i kategorien ”Carbon Capture and Reuse”, 

hvorimod produktion af et organisk gødningsprodukt tillige har potentiale for at tilhøre i kategorien 

”Carbon Capture and Storage” (Seghetta et al., 2014). Et anlæg med et neutralt eller negativt CO2-

fodaftryk defineres som et anlæg, hvor procesrelaterede klimagas-emissioner (fossil CO2, CH4 og 

N2O) ikke overstiger den undgåede emission ved substitution af fossile produkter. På nuværende 

tidspunkt er hovedprodukterne fra de danske renseanlæg bioenergi og gødning, men fremadrettet 

kunne andre produkter såsom biopolymerer indgå i beregning af CO2-fodaftrykket på anvendelsen 

af spildevand som ressource.  

 

Total CO2-fodaftryk  

I beregning af spildevandsanlæggenes totale CO2-fodaftryk medtages i tillæg til proces CO2-

fodaftryk også det fossile energiforbrug til drift af anlægget. 

 

For at kunne beregne et CO2-fodaftryk er det nødvendigt at kunne redegøre for klimaneutralt CO2 

samt CH4 og N2O emissionen fra de enkelte behandlingstrin; uudnyttet (f.eks. fra de biologiske 

processer) så vel som udnyttet (f.eks. metan afbrændt i biogasdrevet motor) til luften i form af CO2.  

Som en del af CO2-fodaftrykket beregnes, fx, metan emissionen ud fra viden om indhold og 

omsætning af organisk nedbrydeligt kulstof målt i form af kemisk iltforbrug (COD). For at kunne 

verificere korrektheden af størrelsen på de emissionsfaktorer som anvendes på national skala 

(Nielsen et al., 2014), samt muligheden for at differentiere imellem forskellige 

anlægskonfigurationers indflydelse på størrelsen af de anvendte emissionsfaktorer, har vi søgt at 
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opstille et overordnet regnskab for spildevandets indhold af organisk stof, kvælstof og fosfor (COD, 

N og P), hvilket er nærmere beskrevet i Bilag 1. 
 
2.2 Forskellen på energi- og klima-neutralitet  
 

Energineutralitet 

Et energineutralt anlæg forstås derimod udelukkende som et anlæg, der producerer mere energi 

end det forbruger, eller er selvforsynende med grøn energi. En sådan situation kan opnås ved 

omlægning til grøn energi (vind, sol eller genvinding af varme fra egne vandstrømme i tillæg til 

biogasproduktion) (Udviklingssamarbejdet, 2011; DANVA, 2012). Jo mindre energikrævende 

spildevands- og slambehandlingsprocesser er, jo mindre egenproduktion eller køb af grøn energi 

skal der til for at opnå energineutralitet. I opgørelsen af energibalancer indgår procesemissioner 

ikke. 

 

 

Klimaneutralitet  

 

Et klima- (=CO2) neutralt anlæg defineres analogt til et anlæg med et nul eller negativt total CO2-

fodaftryk. Således defineres et klimaneutralt anlæg som et anlæg, hvor de energi- og 

procesrelaterede klimagas-emissioner (fossil CO2, CH4 og N2O) ikke overstiger den undgåede 

emission ved substitution eller udfasning af brugen af fossile produkter.  

 

De to opgørelsesmetoder beskrevet i afsnit 2.1 og 2.2 er således komplementære til hinanden, 

forstået således at opgørelse af CO2-fodaftrykket beregnes ud fra procesemissioner alene, mens 

graden energineutralitet alene opgøres ud fra balancen i hhv. fossil og grøn energiproduktion og 

forbrug alene. Sidst rummer klimaneutralitet begge aspekter og kvantificeres i LCA ved impact 

kategorien Klimaforandringer. I tilfælde hvor proces CO2-fodaftrykket er nul eller negativt er der 

tale om en CO2 neutral forvaltning af ressourcer i spildevand. Såfremt det totale CO2-fodaftryk er 

nul eller negativt er der tale om en klimaneutral anlægsdrift og forvaltning af ressourcer i 

spildevand. Resultaterne af denne analyse af ressource og energieffektive teknologier er præsenteret 

i afsnit 6.2.4. 

 

2.3 Ressource-effektiv udnyttelse af COD, N og P i indløbsspildevand og 
ekstern biomasse  

 

Ressource-effektivitet er blevet et centralt element for de danske vandforsyninger igennem de 

seneste år grundet deres potentielle rolle i anvendelse og produktion af grøn energi hhv. 

recirkuleringen af højværdikomponenter som f.eks. bio-tilgængeligt fosfor. Herudover har 

ressourceplanen for affaldshåndtering fokus på reduktion af affaldsforbrænding ved re-allokering af 

fx. husholdningsaffald fra forbrænding til biogasproduktion med genanvendelse af restproduktet 

(MST, 2014). Dette betyder, at de danske renseanlæg arbejder på højtryk for at opnå øget grøn 

energiproduktion i synergi med recirkulering af næringsstoffer til landbruget uden at 

kompromittere deres oprindelige servicefunktion, som er produktion af renset udløbsspildevand.  

 

Dimensionering og design af teknologitrin er af afgørende betydning for levering af ovenfor 

beskrevne produkter og serviceydelser. Lige så vigtigt er det, at der findes et fælles metodegrundlag 

til at opgøre effektiviteten af brugen af ressourcer i spildevandet. For at kunne kvantificere 

effektiviteten af udnyttelsen af ressourcer i spildevand tages der udgangspunkt i massebalancer for 

organisk stof, kvælstof og fosfor (COD, N og P) til at beskrive udnyttelse og tab af de ressourcer der 

findes i spildevandet. Udover at dokumenterer udnyttelsesgraden anvendes massebalancerne til at 

verificere de emissionsfaktorer, som anvendes i en vurdering af et sæt udvalgte teknologiscenariers 

miljø- og ressourceeffektivitet (se afsnit 6.1.1). De spildevands- og slambehandlingsteknologier, som 

er medtaget i nærværende projekt, er illustreret i Figur 1 . 
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Figur 1. Visualisering af hvilke behandlingstrin og omdannelsesprocesser, der kan være i spil på de danske renseanlæg. 
Bundbeluftning reducerer energiforbruget til beluftning af biotanke, Installation af varmepumpe på efterklaringstanken 
til produktion at varmeenergi, Slamhydrolyse til optimering af biogasbaseret energiproduktion, Struvit som eksempel 
på fældningsteknologi til produktion af biotilgængeligt fosfor, Anammox som alternativ N-fjernelsesteknologi og 
eksternt tilført biomasse som kilde til øget bioenergiproduktion hhv. øget N og P berigelse af slutslam som 
blandingsprodukt. (Fri gengivelse fra Jensen et al., 2014 og Petersen, 2013) 

For at belyse effektiviteten af udnyttelsen af det organiske materiale, med samtidig ekstraktion og 

recirkulering af næringsstoffer samt overholdelse af udledningskrav, er anvendt følgende antagelser 

i forhold til COD. Formålet med COD massebalancen er at verificere eksisterende 

konverteringsfaktorer for de enkelte procestrin fra indløbsspildevand og ekstern biomasse til 

udløbsspildevand hhv. slutslam.  

 

På to-trinsanlæg (med forklaringstank) antages det at der udtages ca. 40-60% af spildevandets 

indhold af COD til udnyttelse i rådnetanken.  På Figur 1 er samtidig illustreret termisk hydrolyse 

som en af flere mulige forbehandlingsteknikker, der er i stand til at øger effektiviteten af 

biogasomdannelsen4.  

 

Anammox er en nu proces, der kan anvendes til at fjerne kvælstof uden at der samtidig forbruges 

organisk stof. Dette giver mulighed for en højere grad af udnyttelse af spildevandets indhold af COD 

til produktion af biogas. På anlæg som modtager eksternt biomasse, vil behandling af rejektvandet 

med Anammox processen kompensere for den øgede tilførsel af N med rejektvandet i et omfang, 

som holder COD/N forholdet i det biologiske behandlingstrin over 6. Dette anses som værende 

minimum for at opnå en velfungerende konventionel biologisk N-fjernelse.  

 

Bemærk at  ovenstående er simplificeret i forhold til virkeligheden på et centralrenseanlæg, idet der 

findes mange komplekse sammenhænge imellem de enkelte teknologier og teknologiudvidelser i 

forhold til optimering af ressourceudnyttelsen på renseanlæggene med samtidig vandrensning.  

 

                                                                    
4 Exelys™ producerer 50 % mere biogas og reducerer slammængden med yderligere 30 % 
(http://www.kruger.dk/krugeras/ressources/files/1/34767,KrugerNyt_efter-r-2013_m.links.pdf 
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3. Metodebeskrivelse – 
ressourcetab og genvinding 

For at kvantificere effektiviteten af forvaltningen af ressourcer i indløbsspildevandet er det 

afgørende at kunne følge ressourcestrømmene COD, N og P igennem renseanlægget samt 

effektiviteten af anvendelsen heraf. Modellens virkemåde og brugen af de viste matematiske 

funktioner er beskrevet i detalje i bilag 1 og er DCE’s ophav (Nielsen et al., 2014; Thomsen, 2014). 

Ressource effektivitet er direkte relateret til minimering af tabet af ressource og set i forhold til CO2-

fodaftrykket er tabet af ressourcer til luften i form af drivhusgasserne CH4 og N2O emission 

særdeles vigtigt.  

 

Metan 

Tab af energiressourcen metan forekommer i mindre grad fra de mekaniske og biologiske 

spildevandsbehandlingstrin, mens det største tab forekommer fra anaerobe processer. Metan 

emissionen beregnes ifølge ligning 1: 

 

CH4 emission= CH4,MB + CH4, anarob,netto     (1) 

 

Metan emissionen beregnes som funktion af COD indholdet i indløbsspildevandet hhv. rejektvand 

fra afvandet slam for anlæg som modtager ekstern biomasse til deres rådnetank (afsnit 6.1.1) 

 

CH4,MB= EFMB ∗ (CODindløb+CODrejektvand)    (2) 

 

hvor EFMB=0,00075 kg CH4/kg COD i indløbsspildevandet 

 

Netto metan emission fra anaerobe processer udgøres af metan tabt via udluftningsventil og/eller 

via afgasning fra slutslammet og beregnes som angivet i ligning 3: 

 

 CH4,anaerob,netto = CH4,anaerob,brutto –(Bo∗S)-CH4,energiprod – CH4, gasfakkel  (3) 

hvor  

CH4,anaerob,brutto kvantificerer den totale metan omdannelse; tabt såvel som anvendt til 

energiproduktion 

S [kg COD/år] kvantificerer mængden af COD fjernet med slutslammet  

CH4,energiprod kvantificerer mængden af metan anvendt til energiproduktion 

CH4, gasfakkel kvantificerer mængden af metan afbrændt i fakkel 

 

 

Lattergas 

For N2O emissionen anvender vi en emissionsfaktor på 4,99 g N2O per kg N i indløbsspildevandet 

svarende til 0,32 vægtprocent N2O-N af total N indholdet i indløbsspildevandet (Nielsen et al., 

2014). I nærværende projekt beregnes et yderligere bidrag til N2O emission fra Anammox på 

rejektvandet som en funktion af N indholdet i rejektvandet. For Anammox anvendes samme 

emissionsfaktor som for konventionel aerob biologisk N-fjernelse jf. ligning 4: 

 

N2Odirekte = EFN2O,direkte * (mN,indløb+mN,rejekt) *44/28   (4) 
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hvor  EFN2O,direkte er lig 0,0032,  mN,indløb  er det totale N indhold in indløbsspildevandet, mN,rejekt er 

indholdet af total N i rejektvandet. Sidstnævnte varierer i de enkelte teknologiscenarier afhængig af 

om der tilføres ekstern biomasse til rådnetanken eller ej samt om der anvendes en Anammox proces 

til behandling af rejektvandet fra det afvandede slam. Sidst omregnes emissionen fra N2 til N2O ved 

at gange med masseforholdet mellem de to molekyler (dvs. 44 g/mol/28 g/mol). 

 

Endvidere beregnes en indirekte lattergas emission fra udløbsspildevandet for hvilken 

emissionsfaktoren er 0.05% af det totale N indhold. 

 

N2Oindirekte = EFN2O,indirekte * (mN, udløb) *44/28    (5) 

 

hvor EFN2O,indirekte er lig 0,005 kg N2O-N / kg N i udløbet og 44/28 omregner emissionen fra masse 

enheden N2 til N2O. 

 

Tab af klimaneutral CO2 såvel som N2 udgør en signifikant andel af det samlede ressourcetab. 

Beregningsmetoden og resultaterne er beskrevet i bilag 1 hhv. Tabel 12. 

 

Fosfor 

For fosfor er ekstraktion, genvindingsteknologi og den resulterende nytteeffekten af anvendelsen af 

slutproduktet som et organisk gødningsprodukt afgørende for substitutionsraten (Niero et al., 

2014) og dermed undgået emission ved substitution of produktion handelsgødning. Den undgåede 

emission er beregnet ud fra indholdet af biotilgængeligt fosfor i slutslammet der betragtes som et 

blandingsprodukt som vist i Tabel 13. 

 

Fosforgenvindingseffektiviteten er over 90% af indløbsspildevandets P indhold, idet mellem 94 og 

96% af det fosfor der er i indløbsspildevandet fjernes. Det, som er afgørende for ressource 

effektiviteten hvad angår fosfor er ekstraktionsteknologierne, idet det har betydning for 

biotilgængeligheden af fosfor i slutproduktet. Biologisk P fjernelse såvel som struvit-udfældning 

resulterer i høj biotilgængelighed, hvilket resulterer i en nytteeffekt på 100% indenfor et år. Dette 

betyder at den fraktion af fosforen som ekstraheres ved Bio P eller struvit teknologien har en 

handelsgødningssubstitutionsrate på 1 (Jensen et al., 2014). Fosfor som er kemisk fældet med 

aluminium eller jernoxid har derimod lav biotilgængelighed og en substitutionsrate på 0%  indenfor 

et år.  

 

Ved implementering af Bio P og struvit skal der udføres tertiær behandling i form af efterpolering af 

det rensede spildevand før udledning til recipienten for at opretholde en fosforgenvindingsprocent 

på 95%. Alternativt er kemisk støttefældning nødvendigt. For en detaljeret gennemgang af fosfor 

ekstraktions og genanvendelsesteknologier henvises til Jensen et al., 2014. 
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4. Teknologibeskrivelser 

Projektet omfatter screening af 23 teknologier relateret til vandforsyning, spildevandsafledning og 

spildevandsrensning. Udvælgelse af teknologier til nærværende projekt er sket i tæt samarbejde 

mellem Naturstyrelsen og deltagerne i partnerskabet for derved at sikre, at projektet dækker så 

bredt som muligt. Samtidig er det teknologier, som en eller flere af de deltagende virksomheder er i 

gang med at undersøge eller implementere. Beskrivelserne og vurderingerne af teknologierne er 

således primært sket på baggrund af materiale modtaget fra partnerskabskredsen samt enkelte 

supplerende kilder. Dette skal ses i sammenhæng med, at det primære fokus for nærværende 

rapport er at belyse ressource- og energibesparelsespotentialer ved øget udnyttelse af nye 

teknologier baseret på den nuværende viden. De udvalgte teknologier fremgår nedenfor: 

 

• TEK01 Sekundavand 

• TEK02 Biogas fra forbehandlet organisk affald  

• TEK03 Industrielle udledninger 

• TEK04 Energioptimering med Smart Grid i vandforsyningen 

• TEK05 Kalk fra blødgjort vand 

• TEK06 Metan afbrænding på vandværkerne 

• TEK07 Energiforbrug i vandforsyningen 

• TEK08 Udbredelse af septiktanke 

• TEK09 Lokal afledning af regnvand 

• TEK10 Energioptimale pumper 

• TEK11 Vandturbiner 

• TEK12 Effektiv opgradering til naturgas 

• TEK13 Konverter CO2 til naturgas 

• TEK14 Varmepumper til udvinding af varme fra renset spildevand 

• TEK15 Smart Grid på renseanlæg 

• TEK16 Fosforgenvinding  

• TEK17 Lattergas 

• TEK18 Alger CO2 fiksering mm.  

• TEK19 Høst af fosfor og kvælstof 

• TEK20 Produktion af biopolymer 

• TEK21 Proces CO2-fodaftryk  

• TEK22 Bundbeluftning – styring og system 

• TEK23 Anammox 

 

I det følgende er der en kort beskrivelse af hver teknologi, samt hvilken effekt der er opnået under 

test o. lign. Beskrivelserne er som nævnt i indledningen baseret på det materiale der er stillet til 

rådighed af partnerskabets parter; men det har i en del tilfælde været nødvendigt at finde og 

medtage supplerende materiale. Det fremgår af litteraturlisten, hvilket materiale der har været til 

rådighed for den enkelte teknologi. Oplysningerne under teknologibeskrivelserne referer således til 

oplysninger fra referencerne.   
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4.1 TEK01 Sekundavand 
Sekundavand, eller gråt spildevand, står som en ressource, der i flere projekter søges udnyttet. I 

dette afsnit beskrives tre anvendelses cases, som er stillet til rådighed for 

 projektet. De omhandler:  

1. Det vandløse mejeri, hvor vand i produktionen genbruges i støttefunktioner.  

2. Integrering i ny infrastruktur i Nordhavnsområdet i København.  

3. Generel udredning for anvendelsesmuligheder. 

 

I mejerisektoren ses intern genanvendelse af vand som et stort potentiale for ressourcebesparelse. 

Der skelnes dog mellem forskellige typer mejerier, hvor oste- og pulverproduktioner vurderes 

væsentligt bedre end produktioner med lavt tørstofindhold. En af de fremhævede anvendelser er 

muligheden for at bruge restvand fra produktionen, som kondensater og permeat, til at skylle 

systemerne igennem. Dette gøres ofte i tre trin: For-, mellem- og slutskyl, hvor imellem kemisk 

rensning foretages. Vigtige betragtninger er om selve vandet er biologisk stabilt (typisk 

varmebehandling), og om pågældende rensetrin ligger før eller efter den endelige og afgørende 

pasteurisering af produktet. En klar begrænsning for denne type teknologi er at det er op til en 

individuel vurdering på den enkelte virksomhed om anvendelse af denne type løsning skal 

implementeres. 

 

For Nordhavnsområdet har DTU m.fl. lavet en forundersøgelse belyser mulighederne for 

inddragelse af sekundavand i almen bebyggelse med fire koncepter:  

1. Let forurenet grundvand til tøjvask og toiletskyl.  

2. Afsaltet brakvand til alt andet end drikkevand.  

3. Afsaltet brakvand på anvendelsesniveau som drikkevand.  

4. Opsamling og rensning af regnvand og gråt spildevand til samme formål som koncept 2. 

Koncepterne er vurderet i forhold til en traditionel vandforsyning baseret på grundvand.  

Oplægget til udredningen har været at belyse mulighederne for anvendelse af kvartervise sekunda-

vandsystemer. Herunder afdække hvilke alternative vandkilder der kan anvendes samt afdække 

hvilke lovgivningsmæssige barrierer der er for at anvende sekundavand.  

 

Den generelle udredning ser mere bredt på mulighederne og supplerer derfor de mere konkrete 

projektforslag. Grundlæggende er anbefalingerne ikke ulig dem fra Nordhavnsprojektet.  

Det er således gruppens vurdering, at alle fire koncepter for implementering af sekundavand vil 

medføre en økonomisk og miljømæssig belastning, der er større end ved traditionel vandforsyning.  

 

Under de nuværende forhold er anvendelse af sekundavand indenfor vandforsyningsområdet 

forbundet med større økonomiske og miljømæssige omkostninger end ved traditionel 

vandforsyning. Forundersøgelserne for Nordhavnsområdet viser imidlertid, at implementering af 

regeringens målsætninger om bæredygtig elproduktion vil medføre en væsentlig reduktion af 

miljøbelastningen, så de alternative koncepter har mindre omkostninger en traditionel 

vandforsyning.   

 

Konklusion: Der synes på nuværende tidspunkt ikke at være en samlet økonomiske og 

miljømæssige fordel for forsyningsvirksomhederne ved sekundavand-løsninger. Resultaterne fra 

Nordhavnsprojektet viser dog, at sådanne løsninger med fordel kan overvejes i særlige situationer. 

Ikke mindst når der tages hensyn til det de planlagte fremtidige ændringer indenfor elforsyningen.  

 

Ressourcepotentiale: Sekundavand har et stort potentiale i områder med vandmangel, mens 

potentialet i Danmark synes at være begrænset, idet grundvandsressourcerne generelt har en god 

kvalitet. 
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Modenhed: Afsaltningsanlæg findes i dag meget udbredt i områder med begrænsede 

vandressourcer. Tilsvarende gælder for anlæg til behandling af gråt vand og til recirkulering af 

spildevand i produktionsvirksomheder som f.eks. mejerier.  

 

Barrierer: Anvendelse af sekundavand til sekundære formål kræver, at det fremføres i et separat 

ledningssystem. Derved bliver løsningen for dyr, selv i nye boligområder som Nordhavnen i 

København selvom der er langt til anvendelige grundvandsforekomster.  
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4.2 TEK02 Biogas fra forbehandlet affald  
På Grindsted renseanlæg behandles organisk affald sammen med spildevandsslam i anlæggets 

anaerobe behandlingstrin. Derved forøges produktionen af biogas væsentligt i forhold til 

konventionelle renseanlæg. 

 

 Indholdet af organisk nedbrydeligt kulstof i indløbsspildevand på Grindsted Renseanlæg er 632 ton 

COD. Grindsted modtager derudover ca. 5500 ton våd bioslam fra Billund til deres rådnetank med 

et TS indhold på ca. 20 % og et COD indhold på 1,1 kg COD/kg TS, dvs. ca. 1.200 ton COD. 

Herudover modtog Grindsted i 2013 husholdningsaffald svarende til et 729 ton COD, Affald fra 

Dupont svarende til 930 ton COD og ethanol/glykol affald fra Billund lufthavn svarende til 516 ton 

COD. Der tilføres således væsentlig mere COD fra eksterne kilder end med indløbsspildevandet.  

 

For Billund Vand er der udført en massebalance over metan produktion og tab som funktion af 

biogaspotentialer i tilført COD med indløbsspildevand, eksternt kulstof og i slutslam. Den anvendte 

metode følger IPPC guidelines (IPPC, 2006) og er beskrevet i afsnit 3 hhv. i Bilag 2. Netto biogas 

emissionen ser for Billund scenariet således ud: 

 

CH4,anaerob,netto = CH4,anaerob,brutto –(Bo*S)-CH4,energiprod – CH4, gasfakkel  

=  705,5 ton CH4 – (0,25 ���	
�����	
� ∗ 279	���	���) – 541 ton CH4 = 95 ton CH4  (6) 

 

Metan emissionen svarer her til 1,3 % af metan produktionen og på niveau med den emissionsfaktor 

der anvendes i de nationale emissionsopgørelser (afsnit 3). Dette indebærer at den øgede metan 

produktion på Grindsted renseanlæg, som følge af tilsætning af organisk affald, medfører en 

tilsvarende større metan emission og dermed højere CO2-fodaftryk for proces emissioner.  

 

For Billund Vand er mængden af eksternt tilført kulstof 170% af COD i indløbsspildevandet. Det 

eksternt tilførte kulstof bidrager til en forøgelse af biogasproduktionen på 120 procent for Billund 

Vand.  Energimæssigt er Billund Vand energineutral, idet energiforbrug til drift af anlæggene 

Billund og Grindsted tilsammen udgør kun 36 % af energiproduktionen som vist i Tabel 4. 

Tabel 4. Energiregnskab for Billund Vand 

Parameter Enhed Værdi 

Energi forbrug kWh 2 635 953 

Energi produktion kWh 7 303 000 

Forbrug i % af biogas energiproduktion % 36 

 

Billund Vand repræsenterer et lille renseanlæg med en mer-biogasproduktion som resulterer i at 

anlægget er energineutralt og har et negativt klima og CO2-fodaftryk (Tabel 4). Sidstnævnte er som 

anført i afsnit 2.2 et udtryk for positiv ressourceforvaltning. 

 

De beregnede metan-omdannelsespotentialer er overført til den sammenlignende 

teknologiscenarieanalyse; blot på et renseanlæg med en behandlingskapacitet på 100 000 PE, mens 

Grindsted renseanlæg efter udbygning vil have en størrelse svarende til en behandlingskapacitet på 

85 000 PE og en aktuel belastning på ca. 30.000 PE.  I de efterfølgende analyser er der anvendt en 

tilført mængde kulstof på ca. 40% af COD. 

 

Konklusion: Resultaterne fra Billund Vand viser at der kan være et betydeligt potentiale ved at 

indføre denne teknologi. Dette vil dog medføre en samtidig forøgelse af renseanlæggenes proces 

CO2-fodaftryk pga. øgede metan emissioner. Samtidig vil det lede til en tilsvarende forøgelse af den 

interne belastning; hvilket i Billund er løst ved indførelse af nogle af de nye teknologier der indgår i 

denne undersøgelse.  
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Ressourcepotentiale: Billund Vand har med deres løsning vist at der er et stort potentiale for at øge 

energiproduktionen og indvinding af andre ressourcer, som fosfor.  

 

Modenhed: Metoden med at behandle forbehandlet organisk affald har været anvendt på Grindsted 

renseanlæg i en årrække.  

 

Barrierer: Etablering af denne teknologi skal ske i samarbejde med det lokale affaldsselskab og 

kræver at der etableres separat indsamling af organisk affald. En væsentlig barriere er, at indførelse 

af denne teknologi vil være underlagt regulering og lovgivning for affald, energi og varme i tillæg til 

de regler der gælder for vandsektoren.  
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4.3 TEK03 Industrielle udledninger 
Som led i nærværende undersøgelse har Envidan A/S udfærdiget et notat, som sammenfatter 

potentialet i at rense udledning af spildevand fra industrier karakteriseret ved et højt COD indhold 

og lavt nærringsstofindhold (bryggerier, mejerier, destillerier, slagterier, papirindustri og 

petrokemiske industrier). Fokus er på energireduktion til beluftning i det kommunale renseanlæg 

samt øget energiproduktion ved anaerob behandling. Der præsenteres en case beregning på 

industrispildevand med et COD indhold på 7000 kg (svarende til 54.000 PE). 

  

Scenarie 1:  

Direkte tilledning til kommunalt renseanlæg uden rådnetank, dvs. at 100% af indløbsspildevandets 

COD skal omsættes aerobt. Ekstra energiforbrug til omsætning af et ekstra COD input fra en 

industriel udledning svarende til 4.655 kg COD/d (0,95∗0,7∗7000 kg COD/d) som kræver 4655 kg 

O2/d, svarende til 2328-3491 kWh/d (0,85-1,27 GWh/år). 

 

Scenarie 2:  

Direkte tilledning til kommunalt renseanlæg med rådnetank, hvor det antages at der udtages 

primær slam svarende til 50% af indløbsspildevandets COD indhold. Energiforbruget til beluftning 

antages halveret i forhold til scenarie 1 kræver derfor kun 2.328 kg O2/d for at blive omsat, svarende 

til 1164-1746 kWh/d (0,42-0,64 GWh/år). 

 

For scenarie 2 fås en biogasproduktion på 873 Nm3 CH4/d (0,5∗0,75∗0,95∗7000 kg COD∗0,35 Nm3 

CH4/kg COD omsat), eller 8730 kWh/d(brutto) som ved en el-virkningsgrad på 37 % giver 

(0,37∗8730 kWh/d)= 3230 kWh/d eller 1,2 GWh/år.  

 

Scenarie 3:  

Anaerob forbehandling inden tilledning til kommunalt renseanlæg. Ved bioforgasning før tilledning 

til kloaksystemet får den dobbelte mængde biogas, idet bioforgasningen forekommer før det 

biologiske rensetrin.  Ved fuld omsætning af COD i et lokalt anlæg opnås en biogasproduktion på 

(0,75∗0,95∗7000 kg COD∗0,35 Nm3 CH4/kg COD∗10 kWh/Nm3 CH4∗0.37) 6459 kWh/d svarende 

til 2,4 GWh/år. 

 

For scenarie 3 skal der dog fratrækkes energiforbrug til den efterfølgende slutrensning der er 

nødvendig inden spildevandet udledes til recipienten. Resultaterne viser dog, at der er et stort 

potentiale i at etablere forbehandling ved bioforgasning i industrien. Envidan A/S understreger 

også, at det store potentiale er forbundet med nogen usikkerhed, idet industrielt COD kan variere, 

og at tallene er behæftet med stor usikkerhed. Erfaringer viser endvidere at der kan være problemer 

med drift af biogasanlæg med varierende tilførsel af COD. Her har de kommunale renseanlæg bedre 

muligheder for at optimere driften af biogasanlægget eksempelvis via justering af udtaget af COD 

fra primærtank, tilførsel af bioslam samt supplerende tilførsel af eksternt COD. 

 

Envidan A/S understreger, at der i forbindelse med tilslutning af industrielt spildvand er behov for 

en nøje kortlægning af de rensetekniske konsekvenser samt af økonomiske forhold herunder om 

sam-rensning eller separat rensning/forbehandling hos industrivirksomheden er den mest 

bæredygtige og økonomiske mest attraktive løsning. 

 

Konklusion: Det være muligt at opnå en højere energiproduktion ved at etablere anaerob 

forrensning på virksomheder der udleder spildevand med et højt indhold af COD. Hvorvidt dette vil 

være økonomisk attraktivt for danske virksomheder fremgår imidlertid ikke af det til rådighed 

værende materiale.   

 

Ressourcepotentiale: På nationalt plan ligger industriens bidrag til indløbsspildevandet på lidt over 

40%. N udledninger fra separat industri udgør ca. 5% af den samlede udledning fra de danske 
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renseanlæg. Ved en meget grov antagelse om at ”en 85% reduktion af N i indløbet og et COD/N 

forhold på 10 i indløbsspildevand til de danske renseanlæg” kan overføres til industrielt spildevand, 

svarer dette til et samlet industrielt COD potentiale på 2600 ton COD om året. Der er ikke på 

nuværende tidspunkt et overblik over mængden af industrielt produceret biogas, men tallene 

indikerer at der ligger et ikke ubetydeligt biogaspotentiale gemt i industrielt spildevand. 

 

Modenhed: Der findes i dag en lang række metoder til anaerob behandling af industrielt spildevand. 

 

Barrierer: Implementering af denne type anlæg kræver store anlægsinvesteringer for 

virksomhederne, og ofte vil tilbagebetalingstiden være længere end de gevinster, der kan opnås via 

andre investeringer. Samtidig er der tale om investeringer uden for virksomhedens kerneområde, 

hvilket i sig selv kan være en barriere.  
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4.4 TEK04 Smart Grid i vandforsyningen 
Mange danske vandforsyninger anvender fortsat vandtårne i forbindelse med vandforsyningsnettet 

og når vandet skal pumpes op i vandtårnene, er den gængse driftsmetode at benytte en start/stop 

regulering og traditionelt afregnes el-udgifterne efter en fast tariftakst. I Odense er der lavet forsøg 

med at installere frekvensomformere på forsyningens pumper, så de kan reguleres bedre og efter el-

spot priser. Det muliggør en forbedret niveau-styring i vandtårnene, sådan at vandhøjden kan øges 

ekstra i de perioder, hvor el-taksten er lav, ligesom den kan sænkes i perioder, hvor el-taksten er 

høj. Det giver en økonomisk besparelse samt mulighed for at flytte en del af energiforbruget til 

perioder med megen vindmøllestrøm og dermed lav takst. I Aarhus er der lavet tilsvarende 

undersøgelser for at belyse mulighederne for at flytte en del af el-forbruget til perioder med lav 

takst.  

 

Denne teknologi har nogle fællestræk med TEK07 – Energiforbrug i vandforsyningen; men 

adskiller sig ved at formålet med den her beskrevne teknologi er at flytte energiforbruget ved at 

styre pumpning til vandtårne og øvrige beholderanlæg i forhold til den aktuelle el-spot pris. 

 

Odense finder energibesparelser på >50% ved opgraderingen, hvoraf 30% af bidraget kommer fra 

styring af boringernes frekvensomformere efter en særlig modelbaseret onlinestyring, mens de 

resterende 20% er resultatet af en automatisk styring af vandproduktionen og beholderanlæg i 

forhold til spotprisvariationer. Det er således kun sidstnævnte besparelse der skyldes her her 

beskrevne teknologi.  

 

For projektet i Odense er der oplyst en aktuel pumpeudgift på det område på  

899,30 kr./uge med start-stop regulering. Indføring af frekvensomformer og afregning efter 

spotpris nedbringer omkostningen til 347,20 kr./uge, mens det at regulere efter spotprisen 

(projektets egentlige formål) giver en omkostning på 273,30 kr./uge. Der forventes en besparelse på  

ca. 500 kWh/uge med modelbaseret styring af frekvensomformerne på kildefeltet.  

 

Besparelsen for forsøgsområdet ved at regulere efter spotpriser bliver dermed:  

�347,20 ��.��� − 273,30
��.
���! ∗ 52

���
å� = 3832��.å�  

 

Aarhus Vand beretter at der i det undersøgte område teoretisk kan flyttes 12% af energiforbruget fra 

perioden med høj el-spot pris. I materialet fra Aarhus Vand er det specifikt oplyst, at der i de 

økonomiske beregninger er taget hensyn til hygiejnesikring af anlæggene i forhold til at imødegå 

indtrængning af grundvand. Der oplyses en gennemsnitlig besparelse på 0,08 kr./kWh flyttet. 

Bemærk at dette ikke er det samme som højeste og laveste tarif.  

 

Med et årligt forbrug på 489,1 MWh/år er den teoretiske besparelse for Aarhus Vand opgjort til:  

489,1&'ℎå� ∗ 0,12 ∗ 80 ��.
&'ℎ = 4695

��.
å�  

 

Ved brug af frekvensomformer og afregning efter spotpris viser Odenses tal en besparelse på: 

�899,30 ��.��� − 347,20
��.
���! ∗ 52

���
å� = 28	709,20��.å�  

 

El-forbrug kan afregnes som fastpris eller spotpris og det har betydning for beregning af CO2 

emission, idet vindmøllestrømmens andel er forskellig. For det undersøgte område er der oplyst et 

el-forbrug på 601,6 kWh/uge ved implementering af frekvensomformere, hvilket ved afregning efter 

spotpris giver en reduktion på 61 kgCO2/uge. Hertil kommer en ekstra CO2 reduktion fordi der 

generelt afregnes efter spotpris på yderligere 33 kgCO2/uge, og der spares 100 kWh/uge, fordi 

driften forbedres.  
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Konklusion: Resultaterne fra Aarhus og Odense viser at en del af forbruget i vandforsyningen kan 

flyttes ved regulering efter el-spot prisen. Løsningen kan samtidig bidrage til en bedre udnyttelse af 

energi fra vedvarende energikilder og dermed reducere CO2-footprintet (og driftsomkostningen) 

med ca. 20%  

 

Ressourcepotentiale: Bedre udnyttelse af vindenergi 

 

Modenhed: Metoden vurderes at kunne implementeres via tilpasning af eksisterende teknologiske 

løsninger.  

 

Barrierer: Aarhus Vand nævner hygiejnisk sikkerhed som en parameter, der skal undersøges 

nærmere. Dette kan vise sig at være en barriere. Tilsvarende kan ønsket om høj forsyningssikkerhed 

for forbrugerne være en barriere for denne teknologi. 
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4.5 TEK05 Kalk fra blødgjort vand 
Kalkindholdet i vand har stor betydning for Danmarks forbrugere, idet det har indflydelse på 

levetiden for en række husholdningsapparater samt mængden af vedligehold. En reduktion af 

drikkevandets indhold af kalk har derfor en række samfundsøkonomiske effekter i forhold til levetid 

og vedligeholdelsestid som herefter kan sammenstilles med omkostningen ved at fjerne kalk fra 

vandet. Miljøstyrelsen har sammen med DANVA opgjort de forventede effekter af at behandle 

drikkevand for kalk. Det beskriver to belastninger, 22odH og 17odH, som begge renses til 8odH. For 

de to hårdheder anslås den samfundsmæssige værdiforbedring at være hhv. 6,90 kr./m3 eller 4,10 

kr./m3.  

 

Der er også foretaget vurderinger af tre mulige teknologier; kalkfældning, nano-filtrering og 

ionbytning med natrium. For teknologierne vurderes både omkostninger for at implementere og 

drive de relevante anlæg, samt sundhedsmæssige omkostninger som forekomsten af hjerte-

karsygdomme. Der er dog store forskelle i kalkindholdet i vandet på landsplan, og det vil naturligvis 

have væsentlig betydning for hvor teknologien kan udbredes. Østsjælland samt Lolland er to af de 

regioner med højest kalkindhold i undergrunden og dermed størst potential.  

 

I rapporten bemærkes at vandprisen vil stige ved indførelse af teknologien, hvilket vil dæmpe 

efterspørgslen på vand. Der berettes dog samlet set om en samfundsøkonomisk gevinst.  

 

I forhold til ressourcestrømmene er der en væsentlig gevinst, idet fosfor indgår i mange 

vaskepulverprodukter som en komponent til at binde kalk i vandet. Hvis kalken fjernes på anden vis 

vil behovet for tilsætning af vaskepulver reduceres, hvilket vil reducere belastningen med fosfor fra 

vaskemidler på renseanlæggene. For besparelserne på renseanlæggene vurderes det, at 

hårdhedsreduktion fra 22odH til 8 odH har en værdiforbedring for spildevandsprocesserne på 3,60 

kr./år/person, mens reduktion fra 17 odH til 8 odH betyder en forbedring på 3,00 kr./år/person. 

Besparelsen er en beregning af hvor meget fosfatfældningskemikalie, PIX118, der kan spares på et 

år med en dosering på 2 mol jern / mol fosfor. Såfremt der anvendes biologisk fosforfjernelse, må 

det dog antages at besparelsen vil være væsentlig mindre. I et eksempel med et anlæg på 100 000 

PE vil der af ovenstående kunne beregnes en gevinst for renseanlægget på 360 000 kr./år som følge 

af mindre kemikalie behov. En PE er 0,2 m3 vand/person/dag, så det kan forudsættes at 

afkalkningsanlægget skal behandle 7,3 mio. m3/år for at forsyne lokalområdet med vand. Med en 

oplyst behandlingspris på 3,1 kr./m3 opnås en årlig udgift på 22,63 mio. kr. 

 

Konklusion: Metoden medfører forøget ressourceforbrug i vandforsyningen; men giver samlet set 

en samfundsøkonomisk gevinst. Metoden er dog kun relevant i områder med meget hårdt vand.  

 

Ressourcepotentiale: Løsningen bidrager til et reduceret forbrug af vaskepulver og dermed fosfor, 

ligesom der vil skulle anvendes færre fældningskemikalier til fældning på renseanlægget.  

 

Modenhed: Der findes teknologiske løsninger på markedet.  

 

Barrierer: Indførelse af denne teknologi kræver at forsyningsselskabet afholder investerings- og 

driftsudgifter; mens de afledte besparelse vil ligge hos forbrugerne. Indførelse af denne teknologi vil 

således føre til en højere enhedspris for vand. 
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4.6 TEK06 Metan afbrænding på vandværkerne 
På nogle danske grundvandskildepladser strippes der i iltningstrinnet en væsentlig mængde metan, 

som udledes i atmosfæren. Firmaet Aktor Innovation anslår, at 5-15% af det vand, der indvindes i 

Danmark, er fra kildepladser, der ligger på relativt unge havaflejringer, hvor det er sandsynligt med 

metan i grundvandet. De estimerer at der fra disse kildepladser afledes omkring 200 tons metan 

hvert år. Til sammenligning er metan- emission fra danske renseanlæg 470 tons (heraf 240 fra 

kloak, mekanisk og biologiske renseprocesser). 

 

For de berørte vandforsyninger udgør metanen typisk 20%-30% af CO2 aftrykket. Indholdet af 

metan følges ofte med et højt kalkindhold, hvilket medvirker til at vandværker der stripper metan 

også har problemer med udfældninger, metanogenese og myggelarver. De to sidste kommer som 

følge af metanoxiderende bakterier, der også kan give slamforekomster og et generelt uønskeligt 

miljø.  

 

Aktor Innovation arbejder med en metan afbrændingsproces, der kan behandle de relativt lave 

koncentrationer, som gassen findes i på de berørte vandværker. Et forsøgsanlæg i fuldskala er 

installeret i Frederikshavn i foråret 2014, dimensioneret til et luftflow på 350 Nm3/h. Metanen 

opsamles og behandles i en Catalytic Flow Reversal Reactor (CFRR), hvor metangassen antændes. 

Selv med luftblandingens lave energiniveau (ca. 30 kJ/m3 luft) opretholdes temperaturen ved 

regelmæssigt at skifte flowretning. Varmeopsamlingslegemer i begge ender sørger for at bevare 

energien i reaktoren. En katalysator sænker gassens antændingstemperatur, hvilket i kombination 

med skiftende flowretning, sørger for at metan-afbrændingen kan holdes selvkørende uden anden 

energitilførsel. Samtidig holdes reaktorens temperatur på et niveau, hvor speciallegeringer ikke er 

påkrævet. 

 

Erfaringerne fra projektet i Frederikshavn viser at anlægget kan sænke metan-indholdet fra ca. 

1400 ppm. i tilførslen til 200-250 ppm. i afgangssiden, svarende til en reduktion på omkring 85%. 

Selv om denne teknologi ikke vil være aktuel på alle vandværker, kan det lokalt have stor 

indvirkning på CO2-fodaftrykket for de berørte vandforsyninger, hvor det kan være et væsentligt 

tiltag for at opnå CO2-neutralitet. Derudover kan teknologien muligvis medvirke til at reducere 

metan emissionerne fra renseanlæg, f.eks. ved at behandle afgasningen fra opholdstanken efter 

rådnetankene på et renseanlæg.  

 

Konklusion: Der er tale om en ny teknologi der synes at have et stort potentiale til at behandle 

forskellige typer emissioner, som der i dag ikke findes teknologier til at reducere. Indførelse af 

denne teknologi kan have betydning for CO2-regnskabet i fremtiden, hvis der kommer større fokus 

på disse kilder.  

 

Ressourcepotentiale: Denne teknologi kan give et væsentligt bidrag til at reducere CO2 bidraget fra 

vandværker med stor metan belastning. Metoden forventes at have potentiale i en lang række andre 

brancher – f. eks. spildevandsrensning, landbrug og re-injicering af havvand ved olieindvinding. 

 

Modenhed: Metoden er ikke fuldt udviklet. 

 

Barrierer: Udbredelse af denne metode er ikke understøttet af lovkrav.  Det har ikke været muligt at 

få et estimat på investeringsomkostningerne til teknologien, ligesom det ikke har været muligt at 

beregne omkostningerne driftsomkostninger i forhold til opnået metan-reduktion.   
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4.7 TEK07 Energiforbrug i vandforsyningen 
Variabel trykstyring er en moderne teknik, der anvender variabel trykstyring i forsyningsnettet frem 

for fast tryk. Fordelene er bl.a. at: 

 
1) Servicetrykket kan tilpasses en variabel efterspørgsel på vand over døgnet, så der ikke altid 

er tryk svarende til spidsbelastning.  
2) Levetiden på pumper og rør forlænges grundet mindre stress fra tryksætningen.  

Erfaringer fra såvel vand- som spildevandsområdet viser, at der kan opnås ganske store 

energibesparelser ved at indføre frekvensomformere og samtidig optimere det samlede system. I et 

white paper beskriver Grundfos tre problemer eller udviklingsmuligheder i Europas 

vanddistributionsinfrastruktur, som kan tilgås med Pressure Management: 

  
1) Lækagetab og uvedkommende vand, 
2) Energi effektivitet,  
3) Drift og vedligeholdelsesomkostninger. 

Grundfos anfører samtidig, at 90% af energiforbruget inden for vandforsyning går til 

distributionspumperne. Brugen af pumper med fast ydelse indebærer også et konstant servicetryk, 

der er dimensioneret efter spidsbelastningen. Ved at benytte frekvensomformere og moderne 

software til trykstyring kan energiforbruget til udpumpning og tryksætning reduceres med op til 

25%. Grundfos beskriver en række fordele ved trykstyring, der bl.a. omhandler mindre lækagetab og 

stress på vandrørene, mindre energiforbrug, mindsket risiko for skader og bedre kundeoplevelse. 

En del af disse fordele er dog primært relevante på det globale marked, da der i Danmark generelt 

er få problemer med lækagetab. 

 

En anden væsentlig faktor i mulighederne for trykstyring er forsyningsområdets geografiske 

sammensætning, da det nødvendige tryk både er afhængigt af strømningshastighed og hældningen i 

rørene. Strømningshastighed er en manipulérbar størrelse modsat den geologiske modstand. Ved at 

tage hensyn det manipulerbar tryk i trykstyringen kan der opnås betydelige besparelser både på 

lækagetab og energiforbrug. Besparelsespotentialet forventes at ligge mellem 10% og 50%. 

Set i forhold til et samlet årligt el-forbrug til vandforsyning i Danmark på >800 GWh, er 25% en 

betydelig besparelse. Grundfos har i forbindelse med en test-installation i Danmark dokumenteret 

en besparelse på op til 17%. 

 

Konklusion: Denne teknologi synes at have et stort potentiale til at reducere energiforbruget 

relateret til vanddistribution.  

 

Ressourceforbrug: Et mindre lækagetab vil mindske behovet for indvinding af grundvand. 

Lækagetabet i Danmark er dog ganske lavt i forhold til de fleste andre lande.  

 

Modenhed: Der findes kommercielt tilgængelige løsninger på markedet.  

 

Barrierer: Det er usikkert om teknologien kan anvendes i områder med vandtårne. 
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4.8 TEK08 Udbredelse af septiktanke 
Septiktanke fungerer som kolde rådnetanke, hvor organisk stof nedbrydes under anaerobe forhold. 

Dette indebærer at nedbrydningen sker under dannelse af metan, som udledes lokalt og dermed 

indgår som uovervågede kilder til metan-emissioner. Dette står i stærk kontrast til renseanlæggenes 

kontrollerede rådnetanke. Her bliver gassen opsamlet og nyttiggjort. Der findes endnu ikke et fuldt 

overblik over omfanget af kloakering i Danmark hvorfor de seneste tal afrapporteret af MST til 

Eurostat, på cirka 90%, er det tal der anvendes i de nationale emissionsopgørelser. Altså en 

antagelse om at 10% af befolkningen bor uden for fælleskloakerede områder. Dernæst antages at 

der for denne del af befolkningen er tale om en septiktank løsning, hvor det antages at 50% af COD 

bundfældes og omsættes anaerobt med en konverteringsfaktor på 0,6 kg CH4/kg BOD (IPCC, 

2006). Det danske nøgletal for belastningen er ifølge Miljøstyrelsen 60 g BOD/dag svarende til 46 

kg COD/år, fås en årlig mængde COD på (5615000 personer ∗0,1∗46 kg COD/person/år) 25829 ton 

COD. Med et metan-omdannelsespotentiale på 0,25 kg CH4 /kg COD vil de 50% COD som 

bundfældes give en årlig metan-emission på 3,2 Gg CH4 (IPPC, 2006).  

 

Ældre målinger på udløb fra bundfældningstanke viser et gennemsnitligt COD, N og P indhold på 

hhv. 480, 79 og 20 mg/l (Dansk Teknologisk Institut, Rambøll & Hannemann, 1990). Den målte 

mængde N i udløbet kan sammenlignes med det nationale udløbstal fra spredt bebyggelse i 2012 

som er 823 ton N. Hvis vi omregner denne total mængde N fra spredt bebyggelse til antal personer  

 
823���*
79���* ∗ 1

10+,-. ∗
1

73-. ∗
1

/��0�� ∗
1

5	349	212 ∗ 100% 

 

fås et estimat på 4 til 2 % af befolkningen som ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem.  

 

Ud fra ovenstående beregninger må det konstateres at andelen af befolkningen som ikke er tilsluttet 

det fælles kloaksystem ikke kan estimeres ud fra de foreliggende data. Metan-emissionen fra 

septiktanke udgør ifølge IPPC modellen omkring 87%, mens metan-emissionen fra biologiske 

processer og biogasproduktion udgør omkring 13% af den samlede metan-emission fra spildevands- 

og slambehandlingsprocesser (Nielsen et al. 2014); men amerikanske undersøgelser på septik tanke 

indikerer at IPCC modellen metan-emission med lidt over 50% (WERF, 2010).  

 

For velfungerende renseanlæg er metan korrektionsfaktoren lig 0,8 mod 0,5 i septik tanke. 

Ovenstående usikkerheder taget i betragtning vil en fuld udbygning af kloaksystemet i DK kunne 

reducere metan emissionen fra spredt bebyggelse til: 

 

3,2	2��3� − 	0.6 ∗ 0,8 ∗ 0,25 ���
�4���
� ∗ 25,832���� = 3,2	2��3� − 	3,1	2��3� = 0,1	2��3�      (8) 

 

Ovenstående beregning viser, at der er et brutto metan-potentiale, som kan anvendes til 

energiproduktion på 3.1 Gg CH4 ved en fuld udbygning af kloaksystemet.  

 

I ovenstående beregning er det forudsat at 60% af det indkomne COD konverteres til biogas. Dette 

svarer til en forøgelse af biogasproduktionen på danske renseanlæg svarende til cirka 12% af den 

nuværende biogas produktion. Samtidig reduceres metan-emissionen med 87%. 

 

Konklusion: Septiktanke udgør en meget stor og ikke overvåget kilde til metan-emission set i 

forhold til de udledninger (tab) der sker fra slambehandling på de kommunale renseanlæg. 

 

Ressourcepotentiale: Nedlæggelse af septiktanke vil kunne bidrage til en forøgelse af 

biogasproduktionen på de danske renseanlæg og samtidig bidrage med en stor reduktion af metan 

emissionen.  

 

Modenhed: Kloakering af bebyggelse i det åbne land er en kendt metode til at nedlægge septiktanke.  
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Barrierer: Udledning af klimagasser fra septiktanke indgår ikke i vandselskabernes opgørelse. Den 

enkelte grundejer har meget begrænsede muligheder for at lave tiltag på egen hånd. Kloakering i det 

åbne land er vanskeligt og kræver store investeringer. 
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4.9 TEK09 Lokal afledning af regnvand 
Lokal afledning af regnvand (LAR) bliver brugt til at reducere behovet for udbygning af 

infrastrukturen i de danske byer. Erfaringerne med afledning af regnvand ved fælleskloakering 

viser, at dette fører til uhensigtsmæssigt stor belastning på renseanlæggene. Samtidig indebærer 

denne løsning, at der anvendes uforholdsmæssigt megen energi til at håndtere de store 

regnvandsmængder. Erfaringer fra Ejby Mølle renseanlæg har vist at de har en meromkostning på 

18-35% af det sædvanlige el-forbrug på tidspunkter, hvor flowet overstiger 2,5 gange den daglige 

middel. Endvidere viser deres erfaringer at el-produktionen falder i forbindelse med 

regnvandshændelser, så anlægget ikke er selvforsynende med energi i disse perioder. 

 

Ved at håndtere regnvandet i et særskilt ledningssystem eller beholde det på overfladen reduceres 

regnvands negative indflydelse. Eksisterende løsninger på dette problem omfatter bl.a. etablering af 

åbne bassiner til at udligne afledningen af regnvandet til en lokal recipient eller ved nedsivning. 

Tanken bag LAR-løsninger er at etablere en lokal infrastruktur, hvor håndtering af regnvand er en 

integreret del af en helhedsplan for hele området. Dette kan eksempelvis ske ved at anlægge åbne 

grøfter til opsamling af regnvand, som via disse ledes til en eller flere regnvandssøer i området og 

eventuelt herfra videre til en lokal recipient.  Disse bassiner (eller anden vand-

afledningsinfrastruktur) kan i visse tilfælde indgå som en del af de rekreative områder i bybilledet, 

hvor vandet bruges aktivt til at skabe et bedre bymiljø. Ved en begrænset reduktion af 

regnvandsbelastningen vil der være væsentlige energimæssige fordele. Det vil derimod være 

økonomisk meget omfattende at afkoble alt regnvand fra eksisterende spildevandssystemer.  

 

Dele af regnvandet vil også være forurenet i en sådan grad at egentlig rensning er nødvendig før 

udledning. Et studie af sundhedsrisici ved at tilbageholde tagvand og vejvand i tilgængelige anlæg 

viser, at risici især opstår når der er mulighed for at drikke af eller evt. bade i vandet. Samtidig 

fremgår det, at vejvand bør renses af miljømæssige og æstetiske årsager. Samlet set bør spildevand 

betragtes som en ressourcekilde med stort udnyttelsespotentiale, hvorimod lokal håndtering af 

regnvand kan betragtes som en miljø forbedrende foranstaltning.  

 

Konklusion: LAR løsninger kan medvirke til at reducere mængden af uvedkommende vand i 

spildevandssystemet, hvilket vil medvirke til mere stabil drift på renseanlæggene og reducere 

energiforbruget til pumpning af regnvand.  

 

Ressourcer: LAR løsninger vil indirekte kunne bidrage til øget energiproduktion og 

energineutralitet 

 

Modenhed: Der findes en lang række erfaringer med LAR.  

 

Barrierer: Visse LAR løsninger kræver store investeringer. 
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4.10 TEK10 Energioptimale pumper 
For mange danske vanddistributionssystemer og renseanlæggene gælder, at de installerede pumper 

stammer fra anlæggets etablering selv om det aktuelle behov for kapacitet kan være ændret 

væsentligt. Mange anlæg har opnået en alder, hvor en simpel sammenligning af de installerede 

pumper med nye pumper vil kunne give væsentlige forbedringer i energieffektiviteten. Ved denne 

teknologi er der således fokus på de direkte besparelser, der opnås ved at udskifte gamle pumper 

med mere energieffektive modeller. Hertil kommer at etablering af frekvensomformere kan være en 

yderligere faktor til at opnå energibesparelser, idet der tit vil kunne opnås store besparelser ved 

denne kombinerede løsning. 

 

Grundfos beskriver tre problemer eller udviklingsmuligheder i Europas vanddistributionssystemer: 

1) Lækagetab og uvedkommende vand.  

2) Energi effektivitet.  

3) Drift og vedligeholdelsesomkostninger.   

 

I relation til drikkevandsforsyning anfører Grundfos at 90% af strømforbruget i vanddistribution 

går til pumpesystemerne, ligesom det estimeres at det samlede energiforbrug i sektoren vil stige 

med 20% i de kommende år (Lambert, 2013).  Dette er baseret på en vurdering fra det amerikanske 

miljøagentur. 

 

Grundfos fremhæver især det forhold at pumper ofte udskiftes i ydelsesforhold 1:1 uden der 

foretages en nærmere vurdering om, om kapaciteten passer til de aktuelle og fremtidige forhold.  

Re-dimensionering ved udskiftning samt vurdering om frekvensomformere skal installeres er 

vigtige betragtninger når gamle pumper skal erstattes. De projekter, hvor dette er gennemført, har 

ifølge Grundfos betydet besparelser på 10%-25%. 

 

Konklusion: Der vurderes at være et stort potentiale for energibesparelser ved opgradering af  

pumpesystemer. 

 

Ressourcepotentiale: Energibesparelser. 

 

Modenhed: Moderne pumper og frekvensomformere er kommercielt tilgængelige på markedet.  

 

Barrierer: Udskiftning til nye pumper og frekvensomformere vil kræve relativt store investeringer.  

 
  



34 Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spilde-vandsforsyningen 

 

4.11 TEK11 Vandturbiner 
Rundt om i vandforsyningernes netværk er der installeret mange trykreducerende ventiler for at 

sikre den rette fordeling af vand og tryk i hele distributionssystemet. Såfremt der i stedet installeres 

små vandturbiner kan tryktabet anvendes til energiproduktion, mens det nødvendige tryktab 

opretholdes. Aarhus Vand har som en del af ESWA projektet installeret en lille vandturbine på 1 kW 

forsøgsmæssigt i stedet for en trykreguleringsventil. Lokaliteten er udvalgt med henblik på den 

bedst egnede kombination af højt tryk og flow.  

 

Der berettes ikke om nogen betydelige begrænsninger i at benytte teknologien; men at det kræver 

en jævn vandstrøm. I forhold til den specifikke forsøgsinstallation er der lavet en teoretisk 

beregning af tilbagebetalingstiden.  beregnet. Ved etableringsomkostninger på 50 000 kr. og med 

forventet 5 000 driftstimer vurderes løsningen at have en tilbagebetalingstid mellem 5 år og 33 år.  

Den store variation i tilbagebetalingstid skyldes at der er stor forskel på el-prisen alt efter hvordan 

den udnyttes. Såfremt el-produktionen kobles direkte på el-nettet er afregningsprisen 0,35kr./kWh, 

mens den ved fortrængning af indkøbt strøm er hhv. 0,75 kr./kWh eller 2 kr./kWh, betinget af om 

strømmen bruges til produktion (f.eks. pumper) eller til eget forbrug (f.eks. belysning). Idet 

ventilerne er fordelt på distributionssystemets udstrækning, vil det være vanskeligt at benytte 

strømmen internt, hvorfor salg ofte vil være den eneste løsning.  

 

Implementering af andre teknologier, som f.eks. anvendelse af varierende vandtryk i 

distributionssystemet hen over døgnet, kan betyde at vandturbinerne vil være mindre effektive eller 

slet ikke fungere. Modsat ventiler vil det ofte heller ikke være muligt at tilpasse det tryktab 

turbinerne giver.  

 

Tabel 5. Opgørelse af energivinding for forsøgsstation ved Stautrup vandværk 

Parameter Enhed Stautrup vandværk 

Oppumpet vandmængde m3/år Ca. 1 mill. 

El-forbrug til oppumpning MWh/år 281,196 

Produceret el MWh/år 55,188 

Trykreduktion mVS 2,83 

Flow over turbinen l/s 32,8 

 

Konklusion: Vandturbiner kan i visse situationer erstatte trykreguleringsventiler og derved bidrage 

til energiproduktion. Potentialet er dog vanskeligt at vurdere ud fra det foreliggende materiale.  

 

Ressourcepotentiale: El-produktion fra en i dag uudnyttet kilde.  

 

Modenhed: Der foreligger kun data fra en enkelt test-installation.  

 

Barrierer: Usikkerhed om tilbagebetalingstid. En ændring i loven om el-afgifter vil have meget stor 

effekt på denne teknologis rentabilitet.  Usikkerhed om løsningen kan anvendes til erstatning af 

trykreguleringsventiler med varierende tryk/flow.   
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4.12 TEK12 Effektiv opgradering til naturgas 
For at nå målet med 30 % vedvarende energi i 2020, skal biomasse herunder biogas have en mere 

central rolle - et mål om at ca. 18 PJ skal komme fra biogas i 2020 og fuldt udbygget skal 

biogasanlæggene kunne producere 40 PJ. Hvilket er 10 gange så meget, som der bliver produceret i 

2010 (4,3 PJ). Udbygning af biogasproduktion på de danske renseanlæg vil kunne spille en central 

rolle i opnåelse af den opstillede målsætning. I den forbindelse kan opgradering af biogassen være 

en vigtigt element i opnåelsen af en bedre udnyttelse af biogassen. På renseanlæg benyttes gassen 

normalt til lokal produktion af varme og på større anlæg også til el-produktion, men for at opnå 

bedre udnyttelse af biogassen kan der være en fordel at kunne distribuere den via gasnettet. Det 

kræver at biogassen indehold af CO2 fjernes. Typisk indeholder naturgas op til 40% CO2 mens 

naturgas har et indhold på <1% CO2. 

 

Fordelen ved at anvende biogassen til kraftvarme tæt på produktionsstedet er, at gassen kan 

anvendes direkte uden at den opgraderes. Ulempen er, at der bortkøles en del varme i 

sommerperioden, fordi varmebehovet ikke er tilstrækkelig til at kunne aftage hele 

varmeproduktionen, ligesom overskydende biogas ofte brændes af i en gasfakkel. Samtidig er det i 

mange tilfælde kun muligt at anvende varmen til interne formål. Med ny teknologi er det imidlertid 

muligt at opgradere biogassen til en kvalitet svarende til naturgas. Fordelen ved en sådan 

opgradering af biogassen er, at gassen kan distribueres derhen, hvor behovet er og at der kan opnås 

en bedre virkningsgrad samlet set. Anvendelsesmuligheder for biogas kan altså udvides og 

effektiviseres ved fjernelse af CO2 indholdet i gassen. 

  

Historiske data viser en el-virkningsgrad på cirka 34% og varmevirkningsgrad for cirka 42%, mens 

resten er tab (24%). Naturgas og biogasfyrede decentrale anlæg taber til sammenligning kun 9% af 

energien i brændslet. Forskellen skyldes bortkøling af varmen grundet for lavt fjernvarmegrundlag i 

sommerhalvåret for de biogasfyrede decentrale værker. De decentrale værker som forsynes med 

naturgas kan tilpasse deres produktion efter varmebehovet (Energinet.dk, 2010). 

 

Processen til at opgradere biogas er dyr, da den normalt er forbundet med anvendelse af højt tryk 

og kemikalieforbrug. Der findes forskellige kommercielle teknologier til opgradering af biogas. De 

meste almindelige er: PSA-, vandskrubber- og amin-vaskanlæg (IEA, 2009). De forskellige 

teknologier har forskellige karakteristika mht. bl.a. energiforbrug og emissioner. 

 

På Avedøre tester man en ny enzymbaseret teknologi som accelererer CO2 absorptionen, hvilket 

resulterer i forventet omkostningsbesparelse på opgraderingen af biogas på 25-40% i forhold til 

kendte teknologier (IEA, 2009; FiB,2014).  

 

Konklusion: Opgradering af biogas til samme kvalitet som naturgas er teknisk muligt og vil 

muliggøre en bedre udnyttelse som følge af mere effektiv udnyttelse.  

 

Ressourcer: Bedre energiudnyttelse.  

 

Modenhed: Der findes kommercielle løsninger på markedet.  

 

Barrierer: Der skal være mulighed for tilslutning til naturgassystem eller lignende relativt tæt på 

renseanlægget. Der skal laves aftale med den lokale gasforsyning om tilslutning og der kan være 

barrierer i forhold til kapacitet og forbrug på det net der kan tilsluttes til, ligesom der kan være 

afgiftsmæssige barrierer. Vandsektorloven kan være en barriere for nogle forsyninger.  

 



36 Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spilde-vandsforsyningen 

 

4.13 TEK13 Konverter CO2 til naturgas 
Når biogas opgraderes til naturgas som beskrevet i TEK12 fjernes en væsentlig mængde CO2 som 

generelt er et spildprodukt af opgraderingsprocessen. Ny teknologi anvender en særlig 

mikroorganisme, Archaea, som er i stand til at omdanne CO2 til metan under tilsætning at brint. 

Opgraderingen af biogas kan altså udføres alene ved brug af særlige mikroorganismer som binder 

CO2 og H2 og omdanner dem til CH4 (Luo et al., 2012a og b; Martin et al., 2013). Denne biologiske 

opgradering af biogas er billig i ressource- og energiomkostninger og forventes at kunne resultere i 

en opgradering af metan indholdet i biogassen fra omkring 65% til 85-90%. Processen skal dog 

køres på grøn energi fra vindmøller for at være klima-neutral (Luo et, 2012). Denne teknologi kan 

kombineres med den enzymkatalyserede absorption af CO2 nævnt i TEK 12, idet Electrochaeas 

koncept (Martin et al., 2013) fungerer lige så godt med brint og ren CO2 som med brint og biogas, 

der indeholder cirka 40 % CO2 (FiB, 2014). Derved er det muligt at øge metan produktionen og 

opnå en renhed på 98-99 % (FiB, 2014). Gassen opnår således en kvalitet der muliggør, at den kan 

distribueres via naturgasnettet i form af ”grøn” naturgas, samtidigt med at overskydende el-

produktion fra vindmøllerne lagres i naturgasnettet.  I en proces hvor CO2 skilles fra en gasblanding 

netop for at opnå et renere metangas produkt, er det nærliggende at udnytte denne teknologi, 

hvorved CO2 overgår fra at være et spildprodukt til at blive en ressource.  

 

Avedøre renseanlæg planlægger i 2015 at etablere et 1 MW elektrolyseanlæg som skal demonstrere 

anvendelse strøm fra vindkraft til at spalte vand til ilt og brint. Elektrolyseanlægget vil producere 

omkring 180 Nm3 brint/time. Brinten sendes videre til en reaktor som indeholder en rendyrket 

mikroorganisme, der omdanner brint og CO2 til metan (4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O). Det 

støkiometriske forhold viser, at brinten konverteres til 45 Nm3 metan/time. Resultatet er at 1 MWh 

grøn el bliver til (45 Nm3 CH4/time *0,035 GJ/Nm3CH4* 0,0036 GJ/kWh/) 0,45 MWh energi 

lagret som biogas. 

 

For både TEK12 og TEK13 viser samfundsøkonomiske beregninger for anvendelsen af biogas i 

Danmark, at det er samfundsøkonomiske lønsomt at opgradere den del af biogassen som ikke kan 

anvendes til kraftvarme; dvs. i situationer hvor fjernvarmebehovet lokalt er lille i forhold til den 

producerede mængde biogas i området eller hvor afstanden til fjernvarmeforsyningen er for stor. 

Lokal anvendelse er mest lønsom hvor der er et stort fjernvarmebehov i forhold til 

biogasproduktionen. I en takt med en øget biogasproduktion vil det i stigende grad kunne betale sig 

at opgradere gassen til naturgasnettet (Energinet.dk, 2010). 

 

Konklusion: Konvertering af CO2 til biogas kræver samtidig tilførsel af brint. Metoden er således en 

interessant løsning, der vil gøre det muligt at distribuere energi fra brint via naturgasnettet.  

 

Ressourcepotentiale: Der er ikke nogen direkte ressourcegevinst forbundet med løsningen. Dog er 

der et stort potentiale for gaslagring og dermed substitution af fossile energiressourcer.  

 

Modenhed: Projektet på Avedøre renseanlæg er det første af sin art i Danmark 

 

Barrierer: Brint er i sig selv et produkt med mange anvendelsesmuligheder. Der er derfor risiko for, 

at omkostningerne ved indkøb af brint overstiger den øgede indtægt ved at sælge naturgassen. 

Tilsvarende er det i forbindelse med at oprette et CO2 konverteringsanlæg formentlig nødvendigt 

samtidigt at etablere et hydrolyseanlæg til at producere brint lokalt. Teknologien kræver viden og 

styring i forhold energipris og vindmøllestrøm. Kræver samtidig opgradering af biogas til 

naturgaskvalitet og at den herefter kan distribueres via eksisterende gasforsyningsnet.  
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4.14 TEK14 Varmepumper til udvinding af varme fra renset spildevand 
Spildevand har potentialet til at supplere fjernvarmenettet med brug af varmepumper som udnytter 

det varmepotentiale der er i spildevandet. Der er i Aarhus Vand og hos Lynetten, Damhusåen og 

Avedøre værkerne foretaget beregninger af et teoretisk potentiale ved at installere varmepumper. I 

Frederikshavn er en varmepumpe i en container forsøgsmæssigt installeret.  

 

En del af de vigtige resultater fra undersøgelserne er beskrevet herunder: 

• Teknologien er ikke rentabel, hvis der benyttes el fra det offentlige netværk, idet der 

generelt er høj afgift på strøm og lav afsætning på fjernvarme. Løsningen kræver derfor 

adgang til afgiftsfri el f.eks. via forsyning med strøm fra egne vindmøller. 

• Undersøgelsen fra Lynetten, Damhusåen og Avedøre anslog, at en varmepumpe på 1 MW 

vil være et minimum for sammenlignelig drift. Det kræver en hydraulisk kapacitet på 

mindst 1,3 mio m3/år for at kunne drive den størrelse varmepumpe. DANVA oplyser at der 

er 91 anlæg med kapacitet større end denne, og at de tilsammen modtager knap 475 mio. 

m3/år. 

• Frederikshavn opnåede mellem 6200 og 7700 driftstimer i løbet af et år. Driftstiden var 

økonomisk begrænset af, hvor meget strøm det var nødvendigt at købe fra det offentlige 

net, hvor tariffer og spotpriser påvirker rentabiliteten. Undervejs er der også rapporteret 

nogle tekniske forhold, som har begrænset driftstiden. Nogle af de observerede 

driftsproblemer anføres at være karakteristisk for den anvendte størrelse varmepumpe. 

• Frederikshavn beretter at kunne levere 0,8 MW varme. Med en kapacitet på 0,94 mio. 

m3/år og f.eks. 7500 driftstimer giver det en produktion på 6 GWh/år og et udbytte på 

6,4kWh/m3. Lynetten, Damhusåen og Avedøre anslår at kunne producere 850 GWh/år 

ved 96 MW, hvor der er medregnet en effektivitetsgrad på 0,85. De forventer således 8850 

driftstimer pr år og med en kapacitet på 142 mio. m3/år et udbytte på 6,0 kWh/m3; mens 

Aarhus Vand har et estimeret udbytte som ligger lavere. Det fremgår endvidere at HOFOR 

har modtaget støtte fra EUDP til installation af 2 x 5 MW varmepumpeanlæg i København. 

Et anlæg vil drives med spildevand/havvand; mens det andet er baseret på geotermi. 

• Temperaturen der skal til at drive varmepumpen er angivet forskelligt, men overordnet 

angives en nødvendig gennemsnitstemperatur 12 oC og der berettes et temperaturfald ved 

varmepumpens effekt på 4-6 oC. Frederikshavn har også en undersøgelse ved 8 oC. 

• Anlægsomkostninger er i Frederikshavn opgjort til 8,3 mio. kr. med nedgravning af kabel 

til lokal vindmølle samt afgift for tilslutning til det offentlige netværk.  Aarhus Vand har 

beregnet omkostningerne til 90 mio. kr. inklusiv udgifter til opførelse af en vindmølle nær 

anlægget.  

Tabel 6 Oplyste data for de tre indmeldte projekter, samt supplerende beregninger af nationalt potentiale 

Parameter Enhed Lynetten, 

Damusåen, 

Avedøre 

Aarhus 

Vand 

Frederikshavn  Nationalt 

potentiale 

Vand input mio. m3/år 142 10 0,94 475 

Effekt MW 96 10 0,8 320 

Varmeproduktion GWh/år 850 40 6 2830 

Temperaturfald oC 5-6  4 5 

Min. Temperatur oC  12 12 12 

Driftstimer/varmepumpe timer/år 8850 4000 7500  

Udbytte kWh/m3 6,0 4,0 6,4  

COP MW/MW 2,8  2,75  

Energibehov MW ind 32  0,29  
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Konklusion: Der er et stort uudnyttet varmepotentiale i de danske renseanlæg. Det foreliggende 

materiale tyder dog på, at rentabel udnyttelse heraf kræver direkte adgang til afgiftsfri strøm. Det 

har ikke været muligt at finde sammenligning med jordvarmeanlæg.  

 

Ressourcepotentiale: Der er et endog meget stort varmepotentiale, som kan udnyttes via 

varmepumper. 

  

Modenhed: Etablering af varmepumper er baseret på kendte teknologiske løsninger; men ifølge 

HOFOR findes der ikke kommercielt afprøvede storskala løsninger (over 1 MW) med naturlige 

kølemidler, som er de eneste tilladt i Danmark. Endvidere anføres at der er udfordringer med at 

håndtere den biofilm, der dannes af bakterier fra det rensede spildevand og som reducerer 

varmepumpens effektivitet og rentabilitet.   

 

Barrierer: Den producerede varme skal distribueres via fjernvarmenettet, som er underlagt 

særskilte regler, og ansvaret vil typisk ligge i en anden juridisk enhed.  

 

Barrierer: Varme produceres i dag som et restprodukt på danske kraft-varmeværker. Så længe 

denne ressource er tilstrækkelig, kan decentrale løsninger som varmepumper have svært ved at 

blive udbredt. Afgiftsstruktur i forhold til el og varme er en væsentlig barriere ligesom afstand til 

fjernvarmenettet kan være en betydelig barriere.  
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4.15 TEK15 Smart Grid på renseanlæg 
Det er i Aarhus og Kolding blevet arbejdet med at anvende Smart Grid modeller i forhold til den 

måde byens renseanlæg styres på. Elementerne i dette er at kunne tilpasse beluftning, omrøring og 

andre vigtige driftsparametre i forhold til hvordan el-spot priserne ændres over døgnet. Tilsvarende 

arbejdes der med at tilbageholde spildevandet, som en parameter til at styre energiforbruget. 

  

De to projekter beretter begge om et positivt udbytte. I Aarhus er der på Marselisborg renseanlæg 

(200.000 PE) gennemført forsøg med at flytte belastningen på renseanlægget ved hjælp af et 

eksisterende mindre udligningsbassin og det er fundet, at for et døgn med tørvejrsflow er muligt at 

flytte et energiforbrug på 235kWh fra formiddagen til natten. Dette er under antagelse at anlægget i 

løbet af dagen altid vil være i stand til at slukke beluftningen i en periode. Hvis dette ikke er muligt 

reduceres besparelsen til 160 kWh/døgn. Beregninger fra Aarhus Vand viser endvidere at Smart 

Grid systemet endvidere kan medføre procesmæssige fordele og dermed bedre 

spildevandsrensning.  For TEK04, Smart Grid i vandforsyningen, er det oplyst en besparelse på 

0,08kr./kWh, hvilket giver en beregnet besparelse på 0,08 56.
578 ∗ 235

578
9 = 18,80 56.9   på 

Marselisborg renseanlæg. Aarhus Vand har imidlertid beregnet en besparelse på 27 kr./d, i det med 

denne teknologi er muligt at flytte en større del af strømforbruget til tidspunktet med den laveste 

tarif.  

 

I Kolding har den energimæssige besparelse været i fokus. Der er også her benyttet procesmæssige 

tiltag som bedre udnyttelse af bufferkapacitet, idet elprisen er anvendt som den styrende 

mekanisme. Såfremt renseanlægget afregner sin strøm til spotpris opnås et mindre CO2-aftryk 

sammenlignet med fastpris, idet en vindmøllestrøm udgør en større andel. Det forventes at Kolding 

forsyning vil kunne spare mindst 120.000 kr. om året ved at implementere Smart Grid systemet.  

 

Den forventede reduktion i proces CO2-fodaftryk fremgår ikke af ovennævnte eksempler; men kan 

beregnes for Egå renseanlæg (100.000 PE) som eksempel, ved at anvende de samme 

forudsætninger som beskrevet i afsnit 4.4. El-forbruget på Egå renseanlæg var i 2013 på 2877 MWh, 

svarende til ca. 55 300 kWh/uge.  Omlægning til afregning af strøm efter spotpris vil ved de anførte 

forudsætninger beregningsmæssigt kunne opgøres til: 

 

 
::.;;<=>?@A
B;C<=>?@A

∗ 61 5D
EFDG = 5613 5D
EFDG  

 

Konklusion: Det er muligt at flytte en del af energiforbruget til perioder, hvor prisen er lav. Hvor 

stort et potentiale denne løsning har, kan dog ikke vurderes, da beregningerne fra Aarhus ligger 

væsentligt lavere end de forventede besparelser fra Kolding.   

 

Ressourcepotentiale: Bedre udnyttelse af vindenergi 

 

Modenhed: Metoden vurderes at kunne implementeres via anvendelse af eksisterende teknologiske 

løsninger; men vil skulle tilpasses det enkelte anlæg.  Samtidig er der behov for afklaring af, om 

løsningen giver anledning til større lugtgener eller andre afledte problemer.  

 

Barrierer: Det er nødvendigt at der er ledig kapacitet i kloaknettet og/eller et stormbassin til at 

tilbageholde spildevandet. Samtidig skal der være sikkerhed for, at løsningen ikke giver anledning 

til lugtgener eller øget forurening under regn.  
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4.16 TEK16 Fosforgenvinding – biologisk fosforfjernelse og struvit 
fældning 

Biologisk fosforfjernelse (Bio-P) er en metode til at fjerne fosfor fra spildevand i aktivt slamanlæg 

ved hjælp af bakterier i stedet for at anvende fældningskemikalier. Polyfosfat-akkumulerende 

bakterier (PAO) kan optage ekstra orthofosfat og lagre dette inde i cellerne som polyfosfat, således 

at fosforen kan fjernes med overskudsslam i en biotilgængelig form. Anvendelse af denne teknologi 

kræver at renseanlægget drives med en anaerob fase (eller tank), hvor PAO bakterierne optager og 

oplagrer letomsætteligt substrat (f.eks. eddikesyre) fra spildevandet. Det oplagrede substrat 

benyttes i de efterfølgende rensetrin som substrat til vækst og oplagring af orthofosfat fra 

vandfasen. Mikrobiologien i Bio-P processen er relativt velbeskrevet udføres af mindst 3 forskellige 

bakteriearter i de danske renseanlæg. 

  

Bio-P processen kan i sig selv rense spildevandet til under 1 mgP/l, men de fleste anlæg har alligevel 

en mindre støttedosering i form af Fe eller Al-salte. Som tommelfingerregel må molforholdet 

mellem tilsat Fe og total-P i spildevandet ikke være over 0,5, hvis en effektiv Bio-P aktivitet skal 

opretholdes. I perioderne efterår, vinter og forår tilsættes mange anlæg Al-salte 

(polyaluminiumklorid) for at kontrollere uønsket vækst af trådformede bakterier, som kan give 

bundfældnings- eller skumproblemer. Dette formodes ikke at give problemer med Bio-P aktivitet, 

men en del P bindes som Al-fosfat.  I Danmark renses tæt på 90% af spildevandet ved anvendelse af 

biologiske renseprocesser kombineret med kemisk fældning (Naturstyrelsen, 2011). Antallet af Bio-

P anlæg i Danmark og udlandet er stigende (DEPA, 2014a).  

 

På renseanlæg med rådnetanke vil der ske et henfald af PAO bakterier, hvilket vil resultere i 

tilbageførsel af orthofosfat med rejektvandet fra slamafvandingen. For at reducere denne interne 

belastning har Aarhus Vand i 2013 etableret et anlæg med struvitfældning på Åby renseanlæg. 

Struvit udfældes ved en dosering af magnesium (Mg) på rejektvandet, hvor der er høj koncentration 

af opløst orthofosfor (PO43-) og ammonium (NH4+). Anvendelse af denne teknologi resulterer i et 

fosforprodukt af høj kvalitet, da indholdet af tungmetaller er meget lavt og derfor kan det betragtes 

som en metode til fosforfjernelse, der giver en intern gødningsproduktion på renseanlægget. Struvit 

produktet er ikke vandopløseligt, men frigiver fosfor i løbet af en ca. 9 måneders periode (Jensen et 

al., 2014). Åby Renseanlæg producerer 400 kg struvit med 50 kg fosfor pr. dag.  

 

Omkostningerne ved fjernelse og genvinding af fosfor ved brug af BioP teknologien er lavere end 

traditionel kemisk fældning. Ifølge Norconsult er prisen for implementering af struvitudfældning 

dimensioneret til en anlægskapacitet på 100 000 PE cirka 4 mio. DKK med en tilbagebetalingstid 

på 4-6 år (Balslev 2014), hvilket gør teknologien økonomisk attraktiv til genvinding af fosfor fra 

rejektvand (Jensen et al. 2014). Endvidere har struvitfældning i kombination med BioP tilsammen 

potentiale for at fjerne og genvinde forfor i en biotilgængelig form i slutslammet samtidigt med 

overholdelse af de udlederkrav der normalt anvendes for fosfor. Dette giver mulighed for udfasning 

af kemiske fældningskemikalier. Gødningsværdien af fosfor bundet biologisk i slam hhv. udfældet 

som struvit ligger på samme niveau (Jensen et al., 2014).  

Konklusion: En stor del af det slam der produceres på danske renseanlæg udbringes på 

landbrugsjord. Med de beskrevne metoder sikres en høj biotilgængelighed af den udbragte fosfor, 

hvorfor disse metoder bør foretrækkes frem for kemisk fældning.  I et scenarie hvor slamstrategien 

er udbringning på landbrugsjord er det samfundsøkonomisk mest fordelagtigt at producere et 

fosforberiget organisk blandingsprodukt med højest muligt indhold af biotilgængeligt fosfor. 

Forretningsmæssigt og markedsføringsmæssigt kan der være andre hensyn.  

 

Ressourcepotentiale: Fosforfjernelse via struvitfældning giver et meget koncentreret produkt der 

muliggør oplagring og transport, hvilket kan medvirke til en bedre ressourceudnyttelse med 

forretningsmæssigt større potentiale.  
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Modenhed: Etablering af biologisk fosforfjernelse eller struvitfældning kan ske ved anvendelse af 

kendte teknologiske løsninger.  

 

Barrierer: Der synes ikke umiddelbart at være væsentlige barrierer.  
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4.17 TEK17 Lattergas 
På renseanlæg med kvælstoffjerne sker der en vis emission af lattergas (N2O). Størrelsen af denne er 

som for metan vanskelig at opgøre, idet den ikke måles direkte og samtidig er den afhængig af 

anlæggets opbygning og drift. For de Danske renseanlæg anvendes der på nationalt plan 

emissionsfaktor på 4,99 g N2O/kg N i indløbsspildevandet, svarende til ca. 0,32% af N indholdet i 

indløbsspildevandet (Nielsen et al., 2014). Der tages således ikke højde for anlægsspecifikke forhold 

ligesom et eventuelt bidrag som følge af tilførsel af eksternt kulstof til biogasproduktion ikke 

medregnes. Lattergasemissionen skyldes en ufuldstændig omsætning af kvælstof til frit kvælstof og 

er afhængig af en lang række procesmæssige forhold som eksempelvis lave iltniveauer i 

procestanke, manglende COD til denitrifikation samt svingende belastninger og driftsformer. 

 

Emissionsfaktoren for lattergas har været stigende som følge af stigende tilslutning af industrielt 

spildevand til det fælles kloaksystem fra 2,5% 1990 til 40,5% i 2004 og fremefter. Dette har medført 

et forøget tilledning af kvælstof til de danske renseanlæg, med heraf følgende højere 

lattergasemission.  

 

Ovennævnte emissionsfaktor er fin i overensstemmelse med et hollandsk studie (Daelman et al., 

2013) som angiver en N2O emissionsfaktor på 28 g N2O-N/ kg N i indløbsspildevandet. 

Undersøgelser tyder dog på, at den emissionsfaktor, som anvendes i de danske opgørelser til 

Klimakonventionen, ligger i den højere ende set i forhold til målinger udført på danske renseanlæg. 

De udførte målinger viser at N2O emissionsfaktoren ligger imellem 9 og 28 g N2O /PE/år på et hhv. 

lavt (Ejbymølle) og højt (Marselisborg) belastet anlæg (Andreasen, 2013). Altså repræsenterer den 

emissionsfaktor, som anvendes for lattergasemissionen fra danske renseanlæg et konservativt 

estimat af størrelsen på lattergasemissionen fra renseprocesserne.  

 

For en af teknologierne i nærværende projekt, nemlig Anammox, angives i den videnskabelige 

litteratur lattergasemissioner, som er noget højere end for konventionel N-fjernelse i de aerobe 

processer (Kampschreur et al., 2009). Vi har i teknologiscenarieanalysen antaget, at 

lattergasemissionen er på størrelse med den N2O emissionen fra konventionel biologisk N-fjernelse, 

men det er en problemstilling, der bør følges fremadrettet, således at det 

energibesparelsespotentiale Anammox repræsenterer, ikke resulterer i en samlet negativ 

klimapåvirkning på grund af højere N2O emission. 

 

Firmaet Unisense Environment har udviklet en sensor, som kan anvendes til at monitere lattergas i 

procestanken. Måling giver mulighed for aktiv styring efter en minimering af lattergas, hvilket vil 

være helt centralt for at reducere proces CO2-fodaftrykket for de danske renseanlæg. 

 

Konklusion: Der er mulighed for at monitere lattergas i selve procestankene. Det giver anlæggene 

mulighed for at beregne CO2-fodaftrykket ud fra målte værdier i stedet for standardtal ligesom det 

giver mulighed for at styre processerne i retning af mindre lattergasemission.  

 

Ressourcepotentiale: Nedbringelse af lattergas emissionerne fra danske renseanlæg vil kunne 

bidrage betydeligt til at nedbringe proces CO2-fodaftrykket. 

 

Modenhed: Der er tale om ny teknologi, hvor der fortsat er behov for yderligere viden. 

 

Barrierer: Der er ikke opstillet krav i forhold til emission af lattergas, ligesom der ikke er krav om, at 

vandsektoren skal nedbringe deres CO2-fodaftryk.  
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4.18 TEK18 Alger – CO2 fiksering mm. 
På anlæg med skærpede udlederkrav, kan en efterpolering af spildevandet være nødvendigt inden 

det udledes til recipienten. Anvendelse af alger, enten som makroalger i udløbet, eller 

gennemstrømningsanordninger med tilbageholdte mikroalger, kan være en bæredygtig løsning til 

dette. Algerne kan under tilførsel af CO2 udnytte N og P i vandstrømmen som næringsstoffer, 

hvorved der opbygges nyttig biomasse af alger mens vandet renses. Det tekniske potentiale i at 

anvende emissioner i form af CO2 (HCO3-), N og P som ressource til produktion af makro- og 

mikroalger og herved modvirke drivhusgasemissioner har været kendt i mange år samt deres 

mulighed for at opnå højere produktiviteter end landbaserede afgrøder. 

 

De vigtigste teknisk-økonomiske barrierer for kommerciel mikroalge produktion er relateret til 

tilførsel af CO2, N og P i tilstrækkelige mængder (Clarens, 2010). Hertil kommer energiforbruget til 

dyrkning, høst og konverteringsprocesser (Razon, 2011) samt vandforbrug (Yang, 2011). For at 

undgå at bruge ren CO2, kemiske næringsstoffer og ferskvand, kan affaldsstrømme som fx CO2 fra 

røggasser og næringsstoffer fra spildevand bruges i dyrkning fase (Soratana, 2011. Mata, 2010. 

Park, 2011) ligesom der anvendes spildevand fremfor andre vandressourcer. Dette vil mindske 

miljøpåvirkninger eller ligefrem bidrage til miljøforbedringer.  

 

Kalundborg centralrenseanlæg er et godt eksempel på ovenstående, idet der er etableret et anlæg til 

produktionen af mikroalger og man er nu ved at etablere en proces hvor CO2 tilførsel erstattes med 

cirkulære ressourcestrømme; skabt via genanvendelse af affaldsstrømme og CO2 fra nærliggende 

virksomheder til biomasse. I Kalundborg arbejder man med flere scenarier og udviklingspotentialer 

for særskilte ressourcestrømme i forhold til kvalitet og ønskede produkt output som f.eks. proteiner 

og andre højværdi produkter. Da der ikke foreligger konkrete resultater af disse undersøgelser har 

vi i nærværende projekt udeladt en vurdering af biobaserede produkter ud over biogas og 

gødningsproduktion. Derved kan Kalundborg ses ligestillet med modtagelse af eksternt kulstof 

(TEK02).  

 

Det skal understreges at yderligere biobaserede produkter har stor indflydelse på det 

forretningsmæssige potentiale, ligesom yderligere substitution af fossilt baseret produktion kan 

ændre bidraget til miljø og klimaforbedringer signifikant. Det har ikke været muligt inden for 

rammerne for nærværende projekt at inkludere et teoretisk scenarie for Kalundborg. Der er 

imidlertid tale om en teknologi med udvidet potentiale for modvirkning af klimaforandringer ved 

absorption af fossil CO2 proces emission, samt reduceret udledning af næringsstoffer med det 

rensede spildevand og tilbageførsel af kulstof til jord i form af fosforberiget organisk gødning. 

 

Konklusion: Produktion af alger på renseanlæg er muligt. Hvorvidt det er rentabelt er det imidlertid 

ikke muligt at vurdere ud fra de oplysninger der har været til rådighed.  

 

Ressourcepotentiale: Denne teknologi vil kunne bidrage til øget biogasproduktion og øget 

recirkulering af N og P, ligesom der muligvis kan produceres produkter med højere værdi. 

 

Modenhed: Teknologien er ikke fuldt udviklet endnu.   

 

Barrierer: Anvendelsesmuligheder for de producerede alger samt de økonomiske forhold er relativt 

usikre. Mulighederne for tilførsel af CO2 kan være en anden barriere.  
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4.19 TEK19 Høst af fosfor og kvælstof 
En større udbredelse af rådnetanke samt inddragelse af supplerende kilder af organisk stof til 

biogasproduktion betyder, at der er behov for gode teknikker til at håndtere det kvælstof og fosfor, 

som dannes i denne proces. Bidraget til god miljømæssig performance opnås ved optimering af 

ekstraktion og genvinding af fosfor og kvælstof.  

 

Som beskrevet i TEK16 – Fosforgenvinding, sker der en stor ressourcegenvinding af fosfor via 

udbringning af overskudsslam fra rensningsanlæg på marker. En del af dette er dog kemisk bundet 

fosfor, som har en lavere biotilgængelighed og dermed en lavere substitutionsrate i forhold til 

handelsgødning. Såfremt der i stedet anvendes biologisk fosforfjernelse i kombination med 

struvitfældning, er der mulighed for en meget stor recirkulering af fosfor såfremt denne teknologi 

implementeres. Samtidig er biotilgængeligheden på niveau med den der er dokumenteret for 

biologisk fjernet fosfor. Struvitfældning vil reducere indholdet af fosfor i det slam der udbringes på 

landbrugsjord. Til gengæld vil det medvirke til lavere kemisk slamproduktion og dermed reducere 

den mængde der skal udbringes. 

 

Struvitfældning er beskrevet i afsnit 4.16 og fjerner ca. 80 – 90 % fosfat og 10 – 20 % ammonium i 

rejektvandet. Introduktion af struvitfældning medfører således samtidig en vis genvinding af 

kvælstof om end den set i forhold til den samlede kvælstoffjernelse er relativt lille. Firmaet 

GreenAqua arbejder imidlertid med en ny teknologi til indvinding af ammonium via struvit. Denne 

metode inkluderer et ekstra trin i forhold til den beskrevne struvitfældning, idet den dannede 

struvit efterfølgende opvarmes, hvorved ammonium fordamper. Ved hjælp af en efterfølgende 

kondensering kan den høstes som ren ammonium, der kan anvendes som gødning; mens fosfor og 

magnesium recirkuleres til struvit-dannelse. Der har imidlertid ikke været data til rådighed, som 

tillader en nærmere analyse af denne teknologi.  

 

Konventionel kvælstoffjernelse medfører tab af N2 til atmosfæren, hvorfor der er behov for nye 

teknologier til at genvinde kvælstof. Anammox er en ny proces; men den bidrager som sådan ikke til 

recirkulering af ressourcestrømme, idet kvælstof også med denne proces fjernes som N2. Processen 

har imidlertid en vigtig funktion i forhold til tilsætning af organisk affald, idet Anammox processen 

giver mulighed for at fjerne kvælstof uden samtidig tab af COD. Der henvises endvidere til afsnit 

4.23.  

 

Konklusion: Høst (ekstraktion og genvinding) af kvælstof og fosfor sker i dag primært ved at slam 

genbruges som gødning på landbrugsjord. Nye metoder vil imidlertid muliggøre en afkobling 

mellem slam og næringssalte.  

 

Ressourcepotentiale: Nye metoder til at høste N og P vil kunne øge recirkulationen af disse 

næringsstoffer. 

 

Modenhed: Selvom både Bio-P og struvitudfældning er implementeret på fuld skala, er der tale om 

ny teknologi, hvor der fortsat er behov for yderligere viden omkring synergien imellem de to 

teknologier og eventuelle negative effekter på fjernelsesgraden i forhold til udlederkrav (jf. afsnit 

4.16). 

 

Barrierer: Økonomien i Bio-P og struvitudfældning vurderes at være god jf. afsnit 4.16.  
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4.20 TEK20 Produktion af biopolymer 
I det aktive slam er der en gruppe mikroorganismer, der har den særlige egenskab at de kan 

opbygge et internt lager af polymerkæder. Processen ses bl.a. ved de mikroorganismer, der udfører 

Bio-P processen (se afsnit 4.16) og i forbindelse med denne proces har man erfaret, at en anden 

gruppe Glycogen akkumulerende organismer (GAO) kan forstyrre den biologiske fosfor fjernelse, 

fordi begge organismer kendetegnes ved, at de kan akkumulere let-nedbrydeligt organisk stof. 

Firmaet Anox Kaldnes arbejder på at udvikle en teknologi der udnytter GAO organismernes særlige 

egenskab til at producere plastik, et produkt de kalder biopolymerer. Anlægget vil skulle indgå på 

samme måde som en rådnetank, altså som et trin til slambehandling / reduktion. Det forventes at 

metoden både vil kunne anvendes på renseanlæg der modtager byspildevand og til industrielle 

renseanlæg, som behandler spildevand med et højt indhold af kulstof. 

 

Processen kræver at der etableres en særlig indrettet reaktor. Her udnyttes GAO organismernes 

særlige egenskaber ved at have en skiftende føde/sulte proces, sådan at biomassen vil producere en 

forholdsvis stor mængde interne næringsstoffer. Det er disse næringsstoffer, betegnet 

polyhydroxylalkanoat (PHA), som skal udgøre plastproduktet. Dette skal derfor indvindes og 

oprenses, hvilket sker i en særskilt proces. Restproduktet af oprensningen vil indeholde værdistoffer 

fra slammet, i form af nitrogen og fosfor, som også kan høstes og udnyttes. Teknologien er lige nu 

på pilotskala niveau hos Anox Kaldnes. De tekniske barrierer er primært, at man mangler erfaring 

med hvordan installationen skal etableres på et anlæg i fuldskala. Det er vist at teknologien kan 

realiseres i laboratorieskala, og biologien forventes at reagere på samme vis i større reaktorer. 

Afsætningsmulighederne for det producerede biopolymer (eller bio-plast) mangler endnu at blive 

afklaret, idet markedet skal åbnes for afsætning til dette plast produkt. Anox Kaldnes fremhæver at 

der skal være en politisk vilje til at undersøge mulighederne for en bio-baseret værdikæde, hvor det 

der i dag er affaldsprodukter i højere grad bliver til handelsvarer.  

 

Da produktion af bio-plast sker ved udnyttelse af organisk materiale, vil metoden betyde en 

tilsvarende reduktion i produktionen af biogas eller at fosfor skal fjernes ved kemisk fældning i 

stedet for ved biologisk fosforfjernelse.   

 

Konklusion: Produktion af bio-plastik ud fra det organiske materiale der findes i spildevand synes 

at være muligt. Om det er et økonomisk alternativ i forhold til andre løsninger kan dog ikke 

vurderes.   

 

Ressourcepotentiale: Teknologien vil kunne erstatte plast produceret på basis af olieforbindelser 

med bio-plast produceret af organisk materiale i spildevand. Dette vil dog samtidig reducere 

biogaspotentialet.   

 

Modenhed: Der er indtil videre kun erfaringer fra pilotanlæg i laboratorieskala.   

 

Barrierer: Manglende afsætningsmuligheder for bio-plast kan være en barriere, ligesom de 

producerede volumener kan vise sig at være for små eller i varierende kvalitet som gør at 

kommerciel udnyttelse vil være vanskelig. Teknologiske og/eller økonomiske forhold kan vise sig at 

være en barriere. 
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4.21 TEK21 Proces CO2-fodaftryk 
Spildevandsbehandling er fremhævet af IPCC på grund af udledningen af klimagasserne metan og 

lattergas (IPCC 2006a) og afrapporteres årligt som en del af de nationale emissionsopgørelser. 

Emissioner fra energi og kemikalieforbrug opgøres under energi- hhv. industrisektoren såfremt 

produkterne er produceres inden for landets grænser. Proces CO2-fodaftryk for de danske 

renseanlæg kvantificerer som anført i afsnit 2.1 procesemissioner og undgåede emissioner relateret 

til anvendelse af spildevand som en ressource. Systemafgrænsningen er bestemt af 

spildevandstrømmen ved indløbet, behandlingstrin inklusiv konverteringsprocesser til 

slutstadierne for spildevands- og slambehandling inklusiv afledte produkter dvs. genanvendelse af 

spildevandet, rent spildevand udledt til recipient hhv. genanvendelsesstadiet for slamafledte 

produkter. 

 

En veldefineret systemafgrænsning er afgørende at være i stand til at sammenligne proces CO2-

fodaftryk beregninger mellem forskellige anlægsdesign. For en fremtidig inddragelse af 

drivhusgasemissioner i CO2 opgørelser på anlægsniveau anbefales systemafgrænsningen for 

beregning af CO2-fodaftryk at omfatte: 

1. Direkte emissioner af drivhusgasser (undtaget ikke-fossil/biogen CO2), dvs. fossil CO2, 

CH4 og N2O. 

2. Indirekte udledninger fra udledt renset spildevand, N2O. 

3. Undgåede emissioner ved anvendelse af slam som ressource (fx herunder substitution af 

produktion af mineralsk gødning, plastik og karbonopbygning i landbrugsjorde). 

4. Emission fra energiproduktion (indenfor såvel som uden for matriklen) som substituerer 

brug af fossil elektricitet og varme og/eller fossil brændstof inden for trafiksektoren. 

5. Emission fra produktion af forbrugte kemikalier.  

6. Direkte emissioner fra transport af kemikalier, spildevand og slam. 

 

Drift og vedligeholdelse af kloaksystemet, emissioner fra kloaksystemet samt anlægsaktiviteter er 

ikke medtaget, da selve behandlingen af spildevand og slam på anlægget har større betydningen end 

emissioner fra anlægsdrift og vedligeholdelse (Gusstavsson & Tumlin, 2013). En analysere af proces 

CO2-fodaftrykket for 16 skandinaviske renseanlæg ved brug af ovenstående systemafgrænsning 

konkluderer følgende (Gusstavsson & Tumlin, 2013):  
1. Øget biogasproduktion, effektiv udnyttelse af biogassen og nedsat tilførsel af fossil ekstern 

karbon til brug for nitrifikation er vigtige indsatsområder i forhold til at sænke proces CO2-
fodaftrykket.  

2. Ingen af anlæggene viste sig at være CO2 neutrale.  
3. Det mest belastende bidrag til CO2-fodaftrykket viste sig at være den direkte N2O emission 

fra spildevandsbehandlingen. Ineffektive varmepumper på udløbsspildevandet, brug af 
fossil eksternt kulstof samt emission fra slamopbevaring var andre identificerbare kilder 
som belastede CO2-fodaftrykket.  

4. Emissionsfaktorer er af stor betydning af beregning af CO2-fodaftrykket.  

Konklusion: Emissionsfaktorer har afgørende betydning for beregning af CO2-fodaftrykket og 

dermed om de enkelte anlæg kan opnå klima (CO2)-neutralitet. Der henvises også til afsnit 6.    

 

Ressourcepotentiale: Vandsektoren vurderes som helhed at kunne give et væsentligt bidrag til at 

reducere CO2-fodaftrykket.   

 

Modenhed: Metoder til at monitere lattergas-emissioner er fremlagt og forsøgsmæssigt afprøvet; 

men der er ikke fastlagt standardiserede metoder for disse målinger endnu.  

 

Barrierer: Det er problematisk at der ikke findes standardiserede metoder til at måle og opgøre 

lattergas- og metan-emissioner fra renseanlæg. Tilsvarende er det problematisk, at der ikke er 

opstillet bindende mål for nedbringelse af CO2-fodaftrykket for vandsektoren. 
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4.22 TEK22 Beluftning – styring og system 
Denne teknologi er relateret til gevinsten ved at udskifte et overfladebeluftersystem med 

bundbeluftning på rensningsanlæg. Bundbeluftning anses generelt for at være mindre 

energiforbrugende og har mulighed for varierende iltningsintensitet, hvis der anvendes turbo-

kompressorer med mulighed for variabel drift eller kapselblæsere med frekvensomformere.  

 

På Egå renseanlæg er hele beluftningssystemet udskiftet fra overfladebeluftning med rotorer til 

bundbeluftning med finboble-diffusorer. Der er ikke ændret på omvalsningssystemet 

(omrørersystemet), ligesom der ikke er ændret i principperne for processtyringen og 

beluftningsstyringen. Resultaterne fremgår af Tabel 7. 

Tabel 7. Data fra Egå Renseanlæg – (Thomsen, Paul Kr. m.fl., 2014) 

Parameter Enhed Værdi Datakvalitet Bemærkning 

Anlægskapacitet PE 120 000 God Designkapacitet 

Belastning, 2013 PE 64 839 God Aktuel 

El-forbrug før, 2008 MWh/år 3768 God Hele anlægget, 2008 

El til beluftning, 2008  MWh/år 1703 God Andel til beluftning, 2008 

(beregnet) 

El-forbrug efter, 2013 MWh/år 2877 God Hele anlægget 

El-besparelse, 2013-

2008 

MWh/år 891 God Hele anlægget 

El-besparelse, 2013-

2008 

MWh/år 471 God El til beluftning, I 2013 anvendes 

blæsere til biotanke også til 

beluftning af sandfang 

CO2 reduktion, 2013 tons/år 379 God Hele anlægget  

Der er således en dokumenteret energibesparelse ved at udskiftning overfladebeluftning med 

bundbeluftning på Egå Renseanlæg på 891 MWh/år (0,19 kWh/m3 indløbsspildevand), svarende til 

52% af energiforbruget til beluftningen. Et andet eksempel stammer fra Avedøre renseanlæg, hvor 

overfladebeluftning også udskiftes med bundbeluftning. I garantinotat for dette projekt angives en 

besparelse på 38,5% (Rambøll, 2014), hvilket svarer til en besparelse på 0,08 kWh/m3 

indløbsspildevand. I nærværende projekt er der i LCA’en anvendt en gennemsnitsværdi for 

energibesparelse ved omlægning til bundbeluftning på 0,13kWh/m3. 

 

De anførte besparelser er opnået på anlæg, hvor der forud allerede er opnået store besparelser på 

energiforbruget til beluftning ved optimering af driften bl.a. ved øget anvendelse af online målinger 

i tankene. DHI har på flere anlæg dokumenteret besparelser ved sådanne løsninger på 20 – 30%.  

 

Konklusion: Der kan være et stort potentiale ved at udskifte overfladefladebeluftning med 

bundbeluftning og der er dokumenteret 40 – 50% energibesparelse ud fra 2 projekter. Yderligere 

besparelser kan opnås ved bedre styring af beluftningen ud fra de procesmæssige forhold på 

anlægget ved at installere online målere i procestankene.  

 

Ressourcepotentiale: Reduceret energiforbrug  

 

Modenhed: Etablering af bundbeluftning er baseret på kendte teknologiske løsninger. Tilsvarende 

er der en lang række anlæg der drives med avanceret processtyring ud fra kommercielt tilgængelig 

online målere.  

 

Barrierer: På mindre renseanlæg er investering i online målere næppe rentabel. Dybe tanke giver 

den største besparelsen ved overgang til bundbeluftning; mens det for tanke med lille vanddybde 

ikke nødvendigvis er rentabelt.  
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4.23 TEK23 Anammox 
Anammox står for ANaerobic AMMonium Oxidation, og processen muliggør, modsat konventionel 

spildevandsrensning, fjernelse af kvælstof fra spildevandet uden brug af kulstof. Dermed kan 

kulstoffet i stedet anvendes til produktion af biogas i rådnetanke. I nærværende rapport anvendes 

termen Anammox som en generel betegnelse for denne type proces uanset hvordan selve 

procestrinnet er udformet.  

 

Princippet i Anammox er, at én bakteriekultur, omdanner NH4+ til NO2- under aerobe forhold og en 

Anammox bakteriekultur, der omdanner den resterende del af NH4+ til frit kvælstof ved brug af 

NO2- under iltfrie forhold. Ved konventionel kvælstoffjernelse oxideres NO2- videre til NO3- og for 

Anammox processen er det afgørende at dette ikke sker. Dette kræver, at mængden af NOB (nitrit-

oxiderende bakterier) holdes nede. Ved vandtemperaturer på 28 0C eller derover, vil forskellige 

væksthastigheder medvirke til at sikre dette. De fleste erfaringer med Anammox er derfor relateret 

til behandling af spildevand med høj temperatur, som f.eks. rejektvand fra afvanding af udrådnet 

spildevandsslam. Her viser erfaringerne at Anammox bidrager til mindsket COD forbrug til 

konventionel biologisk N-fjernelse, mindre energiforbrug til beluftning samt større gasudbytte 

under den efterfølgende udrådningsproces fordi en større andel af COD kan udnyttes til produktion 

af metan. Dog er de opnåede energibesparelser på det biologiske procestrin normalt ikke store nok 

til at finansiere etablering og drift af et anammox anlæg til behandling af rejektvand. På anlæg, hvor 

det er nødvendigt at tilsætte eksternt kulstof i forbindelse med kvælstoffjernelsen vil de økonomiske 

forhold dog være bedre (Løkkegaard, 2013). Her følger et beregningseksempel på et renseanlæg 

med en behandlingskapacitet på 100 000 PE og en N-belastning på 1200 kg N/dag (Andersen, J. K. 

2014). 

Tabel 8. Eksempel på Anammox behandling af rejektvand fra afvanding af udrådnet slam svarende til 15% af anlæggets 
kvælstofbelastning. Ved beregningen er der anvendt en el-virkningsgrad på 34%. 

Parameter Enhed Med Anammox Med konventionel proces 

Anlægskapacitet PE 100.000 100.000 

Energiforbrug KWh/kg N 1,1 – 1,7 1,7 – 4,6  

Energibesparelse  KWh/kg N 0 – 3,5 - 

Energibesparelse GWh/år 0 – 1,5 - 

Sparet COD til 

kvælstoffjernelse  

Kg COD /d  720 - 

Potentiel forøgelse af 

biogasproduktion 

Nm3 metan/d 252 - 

Potentiel ekstra el-

produktion 

GWh/år 0,34 - 

Potentiel samlet el- 

besparelse  

GWh/år 0,34 – 1,84 - 

 

Det fremgår af ovenstående eksempel, at der med Anammox kan opnås en reduktion af den interne 

kvælstofbelastning i af størrelsesordenen 90-95 % samt reduktion i energiforbruget til beluftning 

under den biologiske renseproces. Ved beregning af sparet COD er det forudsat, at der anvendes 4 

kg COD/kg N ved konventionel kvælstoffjernelse, hvilket er et meget konservativt estimat. Såfremt 

det er muligt at udnytte overskudsvarmen fra gasmotoren vil dette medføre en ekstra energigevinst 

svarende til 0,42 x 252 Nm3 metan/d x 10 kWh/Nm3 = 1058 kWh/d ved en varmevirkningsgrad på 

42%.     

 

Udover Anammox til behandling af rejektvand strømmen er der forsøg med at anvende processen 

på hovedstrømmen. Det er dog usikkert om temperaturforholdene muliggør dette i Danmark. I 

relation til Anammox processen er det ikke muligt ud fra det foreliggende grundlag at vurdere om 
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processen giver anledning til en øget lattergasemission og der er derfor antaget samme emission 

som for konventionel biologisk n-fjernelse. 

 

Konklusion: Til optimering af biogasproduktion i to-trinsanlæg hhv. energibesparelse til beluftning 

er kvælstoffjernelse af rejektvandet er Anammox en interessant teknologi, hvor der kan opnås 

energibesparelser på op mod 60 % i forbindelse med beluftning og bedre COD udnyttelse.  

 

Ressourcepotentiale: Reduceret energiforbrug og mulighed for øget biogasproduktion.  

 

Modenhed: Anvendelsen af Anammox behandling på rejektvandstrømmen er testet og der er anlæg 

i drift i fuldskala. Teknologien er endnu ikke afprøvet på hovedstrømmen i Danmark. 

 

Barrier: Manglende rentabilitet kan være en barriere.   
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5. Indbyrdes afhængighed 

I løbet af undersøgelsen blev det klart at teknologierne passer sammen i et antal grupper samt at 

nogle af teknologierne understøtter hinanden eller at samtidig implementering er en forudsætning 

for teknologien. Eksempelvis bør der anvendes energioptimale pumper (TEK 10) i forbindelse med 

Smart Grid i vandforsyningen (TEK 04). Tilsvarende er der teknologier der vil fungere dårligt 

sammen. Eksempelvis vil særskilte industrielle udledninger (TEK03) reducere det COD potentiale 

der er til rådighed for biogasproduktion på renseanlæg og dermed være i modstrid med de 

teknologier der fokuserer på dette (eksempelvis biogas fra forbehandlet organisk affald (TEK02)).  

 

Det er derfor forsøgt at belyse teknologiernes indbyrdes afhængighed nedenfor. Det samlede 

resultat fremgår af Figur 2.  

 

5.1 Energigevinster i vandforsyningen 

 

Positiv synergi: 

Anvendelse af mere energieffektive 

•  Pumper og frekvensomformer samt optimeret styring af disse for at opnå bedst mulig 
drift. (TEK10 og TEK07) 

• Anvendelse af energieffektive pumper og frekvensomformer for at have fleksibel drift 
(TEK10 og TEK04) 

• Omlægning til smart grid styring for bedre udnyttelse af vindmøllestrøm og dermed 
reduktion af CO2-fodaftryk (TEK04 og TEK21).. 

• Blødgøring af vand medfører mindre tilledning af mindre fosfor pga. reducerede mængder 
vaskepulver, hvilket vil reducere CO2-fodaftryk fra fældningskemikalier (TEK05 og 
TEK21). 

• Øget fokus og incitament til nedbringelse af CO2-fodaftryk (TEK06, TEK08 og TEK21). 

 

Negativ synergi: 
• Nedbringelse af energiforbrug ved anvendelse af varierende tryk i vandforsyningen vil 

reducere og vanskeliggøre den energimæssige gevinst ved at udskifte 
trykreguleringsventiler med vandturbiner (TEK07 og TEK11). 

 

5.2 Slamlinje og gasproduktion 
 

Positiv synergi 
• Kend emissionskilderne og begræns de udledningen af klimagasser fra septik tanke 

(TEK08 og TEK21). 
• Tilførsel af mere organisk materiale kan bidrage til markant forøgelse af biogasproduktion. 

Dette vil øge belastning med N og P fra slamlinjen og dermed højere potentiale for 
genvinding af disse stoffer. Større biogas volumen vil øge rentabiliteten i opgradering af 
biogassen(TEK02  med TEK16, TEK19, TEK12, TEK13, TEK23).  

• Opgradering af biogas med samtidig konvertering af CO2 til metan er tæt forbundet 
(TEK12 og TEK13). 

• Produktion af alger er en metode der kan øge mængden af organisk materiale der kan 
anvendes til at øge biogasproduktionen i rådnetanke (TEK02 og TEK18). 
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Negativ synergi: 
• Behandling af biologisk nedbrydeligt affald ved den enkelte industri er det modsatte af at 

udnytte det på renseanlægget. Derved bliver biogaspotentialet mindre, hvilket eksempelvis 
vil reducere rentabiliteten ved opgradering af biogas (TEK02 med TEK03, TEK12 og 
TEK13). 

• Hvis organisk stof anvendes til produktion af biopolymer, vil det give tilsvarende mindre 
gasproduktion (TEK20 med TEK12 og TEK13).  

• Anammox processen omdanner N til frit kvælstof, hvorved det ikke kan genvindes (TEK 19 
og TEK23).  

 

5.3 Emissionsfaktorer 
 

Positiv synergi 
• Bedre kendskab til emissionerne fra septik tanke og på renseanlægget vil give bedre 

mulighed for at implementere tiltag til reduktion af disse (TEK08 med TEK17 og TEK21). 
• Bedre udnyttelse af spildevandets indhold af N og P på renseanlæg (TEK18 og TEK19). 

 

5.4 Energigevinster på renseanlægget 
 

Positiv synergi 
• Smart grid styring på renseanlæg skal naturligt ske i sammenhæng med optimeret styring 

af bundbeluftning (TEK15 og TEK22). 

 

5.5 Selvstændige emner (TEK01,TEK03,TEK20 OG TEK14) 
 

Positiv synergi 
• Etablering af varmepumper til udnyttelse af varme fra spildevand vil have en meget stor 

positiv indflydelse på CO2-fodaftrykket (TEK14 og TEK21). 
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               TEK16        
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TEK01  Sekundavand      TEK19     

TEK02  Biogas fra forbehandlet organisk affald   TEK20    

TEK03  Industrielle udledninger   TEK21   

TEK04  Smart Grid i vandforsyningen    TEK22  

TEK05  Kalk fra blødgjort vand      

TEK06  Methan afbrænding på vandværker      

TEK07  Energiforbruget i vandforsyningen      

TEK08  Udbredelsen af septiktanke      

TEK09  Lokal afledning af regnvand      

TEK10  Energioptimale pumper      

TEK11  Vandturbiner      

TEK12  Effektiv opgradering af biogas til naturgas      

TEK13  Konverter CO2 til naturgas      

TEK14  Varmepumper til udvinding af varme fra renset spildevand      

TEK15  Smart Grid på renseanlæg       

TEK16  Fosfor-genvinding – biologisk fosforfjernelse og struvitudfældning      

TEK17  Lattergas      

TEK18  Alger – CO2 fiksering mm.  

TEK19  Høst af fosfor og kvælstof       

TEK20  Produktion af Biopolymer      

TEK21  Carbon Foot print(CO2 aftryk)      

TEK22  Beluftning – styring og system      

TEK23  Anammox      

Figur 2. Synergiskema for positive (blå) og negative (rød) interferenser mellem de foreslåede teknologier. 

    
positiv synergi 

 

negativ synergi 
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6. Sammenlignende LCA af 
effektiviteten af udnyttelsen 
af ressourcer i spildevand 

Da de forskellige teknologier ofte er indbyrdes forbundne på et renseanlæg, er beregning af LCA på 

de enkelte teknologier væsentligt mere kompleks end teknologier, der er beskrevet i forbindelse 

med vandforsyning og spildevandsafledning. Dette afsnit indeholder en sammenlignende analyse af 

ressource-effektive spildevands- og slambehandlingsteknologier.   

 

Formålet er, ud over ressourceeffektivitet, at belyse teknologi-scenariernes miljø og klimamæssige 

performance; dog med størst vægt på minimering af tab af ressource hhv. klimaeffekter (se afsnit 

3). LCA’en er designet med henblik på at belyse forskellige teknologiers bidrag til modvirkning af 

klimaforandringer ved beregning af det proces-relaterede hhv. det totale CO2-fodaftryk (se afsnit 2). 

Der kan opstilles et meget stort antal kombinationer af teknologier, hvorfor det er nødvendigt at 

foretage en afgrænsning heraf. For at undersøge så bredt et spænd som muligt er der opstillet 12 

teknologiscenarier, hvilket dækker størstedelen af de undersøgte teknologier, der er rettet mod 

renseanlæg (TEK02, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 og 23). Det proces-relaterede og det totale CO2-

fodaftryk beregnes for at vurdere teknologiscenariernes potentiale for at bidrage til modvirkning af 

klimaeffekter. Virkemidlerne til dette vil være øget produktion af grøn energi og bioprodukter til 

substitution af fossilt baseret produktion, minimering af tab af ressourcer samt implementering af 

energieffektive spildevandsbehandlingsløsninger. 

 

6.1 Systemafgrænsning  
Systemafgrænsningen er bestemt af spildevandstrømmen i indløbet, behandlingstrin inklusiv 

konverteringsprocesser til slutstadierne for spildevands- og slambehandling inklusiv afledte 

produkter. Systemafgrænsningen er lavet med henblik på at sammenligne ressourceekstraktion, 

konvertering og genanvendelsesteknologier for de opstillede teknologiscenarier. Gennemførsel af 

disse beregninger for teknologiscenarierne giver mulighed for at belyse den miljømæssige 

bæredygtighed som en funktion af anlæggenes opbygning, og det dertilhørende energi og 

kemikalieforbrug, samt de afledte effekter af ressourceforvaltningsstrategi.  

 

6.1.1 Teknologiscenarier 

LCA’en bygger videre på et tidligere sammenlignende LCA studie af fosforfjernelses- og 

genanvendelsesteknologier (TEK16 og TEK19) indeholdende de første syv teknologiscenarier 

(Jensen et al., 2014). Analysen er i nærværende rapport udbygget med fem yderligere 

teknologiscenarier, som dækker: 
• tilførsel af eksternt kulstof i form af husholdnings- og industriaffald til øget 

biogasproduktion (TEK3, TEK12 og TEK13), 
• Anammox på rejektvandsstrømmen for fjernelse af N uden forbrug af COD (TEK23) 
• Varmeproduktion med varmepumper (TEK14) 
• Energibesparelse ved konvertering til bundbeluftning med avanceret styring ved hjælp af 

online målere (TEK22)  
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Der henvises endvidere til Figur 1. I forbindelse med udarbejdelse af LCA’en blev det besluttet at 

medtage termisk hydrolyse af slam i et teknologiscenarie, selvom denne teknologi ikke indgår i selve 

screeningen. Det skyldes at anvendelse af denne teknologi medfører en forøgelse af 

biogasproduktion og dermed kan betragtes som komplementær til mange af de udvalgte 

teknologier.  

 

Ved opstilling af teknologiscenarierne er der taget udgangspunkt i 3 standard anlægstyper (Jensen 

et al., 2014):  
• Type 1 (T1), som er et 1-trins anlæg uden rådnetank. 
• Type 2 (T2) som er et 1-trins anlæg med rådnetank. 
• Type 3 som er et 2-trins anlæg med rådnetank.  

Teknologiscenarierne er kort beskrevet nedenfor og teknologierne er illustreret i Figur  1. 

 

Type 1  

Der er tale om et mindre renseanlæg med en behandlingskapacitet på 20 000 PE som indgår med 

to forskellige behandlingsmetoder for fosfor; nemlig kemisk fældning (T1k) og biologisk 

fosforfjernelse (T1b). Anlægstype T1 anvender aerob slamstabilisering som kulstof 

ressourcestrategi.  

 

Type 2  

Dette er efter danske forhold et stort renseanlæg med en kapacitet på 100 000 PE og der anvendes 

samme behandlingsmetoder for fosfor, i form af kemisk fældning (T2k) og Bio P (T2b). 

Kulstofforvaltningsstrategien er slamudrådning; med en effektivitet der er begrænset af at anlægget 

ikke har nogen forklaringstank (1-trinsanlæg) og dermed ingen mulighed for udtag af primærslam 

til rådnetanken.  

 

Type 3  

Samme størrelse anlæg som type 2 og med de to forskellige fosfor fjernelsesmetoder (T3k og T3b). 

Dette anlæg er forsynet med rådnetanke for slamudrådning med primærtanke, som giver mulighed 

for udtag af primærslam til øget biogasproduktion. 

 

For type 3 indgår endvidere en kombination af Bio P og struvitudfældning af fosfor fra rejektvandet 

fra det afvandede bioforgassede slam (T3b+s). For type 3 er der opstillet yderligere fem teknologier 

scenarier: 

• T3b+a: Bio P i kombination med Anammox på rejektvand for at skabe et øget COD 

biomasse input til biogasproduktion 

• T3b+a+CO2k: Bio P i kombination med Anammox på rejektvand for at skabe et øget 

COD biomasse input til biogasproduktion samt biogasopgradering (TEK12 og 13). 

• T3b+a+h: Bio P i kombination med Anammox på rejektvand for at skabe mulighed for et 

øget COD biomasse input til biogasproduktion. Endvidere er medtaget effekten svarende 

til hvad der kan opnås ved termisk hydrolyse eller lignende teknologier som muliggør en 

øget biogasproduktion via konvertering/nedbrydning af svært omsætteligt biomasse til let 

omsætteligt biomasse og hermed en øget biogaskonverteringsfaktor. 

• T3b+a+eksC: Bio P i kombination med Anammox på rejektvand for at fjerne et øget N 

indhold i rejektvandet pga. tilførsel af ekstern organisk affald (eksC) og derved skabe 

mulighed for et øget COD biomasse input til biogasproduktion.  

• T3b+s+a+h+eksC: Dette teknologiscenarie indeholder alle de ovenfor specificerede 

teknologier eksklusiv biogasopgradering (TEK12 og 13). I tillæg hertil er varmepumper 

inkluderet til udvinding af varme fra renset spildevand (TEK14) samt energibesparelse ved 

udskiftning til bundbeluftningssystemer (TEK22). 
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Der indgår i alt 12 teknologiscenarier med forskellige teknologikombinationer i LCA’en. 

Sammensætningen af disse fremgår af Tabel 9.  

Tabel 9. Teknologiscenarier for anlægstyper af varierende størrelser og opbygning samt med forskellige kombinationer 
af teknologier til optimeret ressourceforvaltning. 

 
 

6.1.2 Livscyklus Input-output data 

De enkelte teknologiscenarier er udviklet ved systemudvidelse for at inkludere de enkelte 

teknologier, som er bestemmende for effektiviteten af ressourceforvaltningen i de enkelte 

procestrin. Undgåede påvirkninger ved optimering af C, N og P ressourceforvaltningsteknologier 

realiseres ved substitution af fossilt baseret med biobaseret energi hhv. gødningsproduktion, samt 

udfasning af fældningskemikalier. 

 

Ved beregningerne er der anvendt PE tal for spildevandets indhold af ressourcer. Variable 

parametre er således kemikalie- og energiforbrug samt ændrede ressourcestrømme og 

luftemissioner forårsaget af de individuelle teknologier. Disse er beregnet som beskrevet i 

nærværende rapport afsnit 3 og 4. 

 

Der er anvendt gennemsnitstal for slutslammets indhold af tungmetaller (Jensen et al, 2014) og 

udløbsspildevandets indhold af ressourcer er baseret på gennemsnitdata for renseeffektiviteten og 

korrigeret for de enkelte teknologikombinationer som forklaret i afsnit 4. Input og output data 

fremgår af Tabel 10-Tabel 13. 
  

T1k T1b T2k T2b T3k T3b

1-trin 1-trin 1-trin 1-trin 2-trin 2-trin

20.000 20.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Kemisk P 

fældning

Bio P Kemisk P 

fældning

Bio P Kemisk P 

fældning

Bio P

Aerob 

stabilisering

Aerob 

stabilisering

Slam-

udrådning

Slam-

udrådning

Slam-

udrådning

Slam-udrådning

T3b+s T3b+a T3b+a+CO2k T3b+a+h T3b+a+eksC T3b+s+a+h+eksC

2-trin 2-trin 2-trin 2-trin 2-trin 2-trin

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Bio P og 

Struvit

Bio P og 

anammox

Bio P og 

anammox

Bio P, 

Anammox

Bio P, 

Anammox

Bio P, struvite, 

Anammox

Slam-

udrådning

Slam-

udrådning

Slam-

udrådning + 

CO2 

konvertering

Hydrolyse 

og slam-

udrådning

Ekstern 

kulstof og 

slam-

udrådning

Ekstern kulstof, 

hydrolyse og slam-

udrådning

Bundbeluftning og 

Varmepumpe på 

efterklaring

N og P ressource forvaltningsstrategi

C ressource forvaltningsstrategi

Optimering af eksternt energi forbrug

C ressource forvaltningsstrategi

Med eller uden forklaringstank

Teknologiscenarie

PE belastning

Med eller uden forklaringstank

Teknologiscenarie

PE belastning

N og P ressource forvaltningsstrategi
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Tabel 10. Input masse og energistrømme. 

 
 

For de syv første teknologiscenarier er data baseret på spildevandsrensningens energinøgletal samt 

Jensen et al., 2014. For teknologiscenarie som indeholder struvitfældning på rejektvandet er der 

ikke ændret på P strømmen igennem hovedanlægget. Det er antaget at udledningskrav overholdes 

og at det udelukkende er biotilgængeligheden af fosfor i slutproduktet der ændres som følge af 

teknologivalget. Mængden af fældningskemikalie og polymer er holdt konstant lig teknologiscenarie 

T3b. 

 

Struvitfældning på rejektvandet fjerner både N og P fra rejektvandsstrømmen og bidrager til en øget 

mængde biotilgængelig N og P i slutslammet. Ligeledes reducerer det den interne 

kvælstofbelastning tilbage til biotankene og dermed kan en større andel af spildevandets COD 

indhold anvendes til metan produktion. Da der anvendes samme emissionsfaktor for lattergas for 

konventionel kvælstoffjernelse og Anammox vil der samlet set ikke vil være nogen effekt på 

lattergasemissionen ved introduktion af Anammox. Dog medfører Anammox et øget COD input til 

rådnetanken, som kvantificeres i form af en tilsvarende forøgelse af biogasproduktionen (TEK23) 

og den deraf afledte metan emission. 
  

T1k T1b T2k T2b T3k T3b

20.000 20.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Kemisk P 

fældning

Bio P Kemisk P 

fældning

Bio P Kemisk P 

fældning

Bio P

Aerob 

stabilisering

Aerob 

stabilisering

Slam-udrådning Slam-udrådning Slam-udrådning Slam-udrådning

Vindenergi (U) kWh/m3 - - - - - -

Elektricitet (U) kWh/m3 3,51E-01 3,36E-01 3,73E-01 3,59E-01 4,42E-01 4,24E-01

Ninlet kg/m3 6,03E-02 6,03E-02 6,03E-02 6,03E-02 6,03E-02 6,03E-02

Nreject kg/m3 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 9,04E-03 9,04E-03

Pinlet kg/m3 1,37E-02 1,37E-02 1,37E-02 1,37E-02 1,37E-02 1,37E-02

CODinlet kg/m
3 8,22E-01 8,22E-01 8,22E-01 8,22E-01 8,22E-01 8,22E-01

CODreject kg/m3 5,54E-04 4,72E-04 4,53E-04 3,83E-04 4,61E-04 4,08E-04

Fe kg/m3 1,36E-01 - 1,36E-01 2,48E-02 1,36E-01 6,20E-02

Ekstern Karbon [COD] kg/m3 - - - - - -

Polymerer kg/m3 4,40E-03 3,70E-03 5,40E-03 4,64E-03 6,46E-03 5,15E-03

Magnesium kg/m3 - - - - - -

NaOH kg/m3 - - - - - -

T3b+s T3b+a T3b+a+CO2k T3b+a+h T3b+a+eksC T3b+s+a+h+eksC

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Bio P og Struvit Bio P og 

anammox

Bio P og 

anammox

Bio P, Anammox Bio P, Anammox Bio P, struvite, 

Anammox

Slam-udrådning Slam-udrådning Slam-udrådning + 

CO2 konvertering

Hydrolyse og 

slam-udrådning

Ekstern kulstof 

og slam-

udrådning

Ekstern kulstof, 

hydrolyse og 

slam-udrådning

Bundbeluftning 

og Varmepumpe 

på efterklaring

Vindenergi (U) kWh/m3 - - 9,15E-01 - - -

Elektricitet (U) kWh/m3 4,35E-01 4,24E-01 4,24E-01 4,24E-01 4,24E-01 2,91E-01

Ninlet kg/m3 6,03E-02 6,03E-02 6,03E-02 6,03E-02 6,03E-02 6,03E-02

Nreject kg/m3 9,04E-03 9,04E-04 9,04E-04 9,04E-04 1,99E-03 1,01E-03

Pinlet kg/m3 1,37E-02 1,37E-02 1,37E-02 1,37E-02 1,42E-02 1,42E-02

CODinlet kg/m3 8,22E-01 8,22E-01 8,22E-01 8,22E-01 8,22E-01 8,22E-01

CODreject kg/m3 3,60E-04 4,08E-04 4,08E-04 2,86E-04 5,68E-04 5,68E-04

Fe kg/m
3 - 6,20E-02 6,20E-02 6,20E-02 6,20E-02 6,20E-02

Ekstern Karbon [COD] kg/m3 - - - - 3,22E-01 3,22E-01

Polymerer kg/m3 4,62E-03 5,15E-03 5,15E-03 5,15E-03 5,15E-03 5,15E-03

Magnesium kg/m3 6,99E-03 - - - - 1,05E-02

NaOH kg/m3 1,10E-03 - - - - 1,66E-03

N og P ressource forvaltningsstrategi

C ressource forvaltningsstrategi

Optimering af eksternt energi forbrug

Teknologiscenarie

PE belastning

Teknologiscenarie

PE belastning

N og P ressource forvaltningsstrategi

C ressource forvaltningsstrategi
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Tabel 11. Outputprodukter og undgået handelsgødningsproduktion ved substitution med slam som gødningsprodukt. 

 
 

Tab af ressourcer som luftemission er vist i Tabel 12 og beregnet som vist i afsnit 3. 
  

T1k T1b T2k T2b T3k T3b

1-trin 1-trin 1-trin 1-trin 2-trin 2-trin

20.000 20.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Kemisk P 

fældning

Bio P Kemisk P 

fældning

Bio P Kemisk P 

fældning

Bio P

Aerob 

stabilisering

Aerob 

stabilisering

Slam-

udrådning

Slam-

udrådning

Slam-

udrådning

Slam-

udrådning

Slam produktion ton/m3 2,20E-04 1,87E-04 1,80E-04 1,52E-04 1,83E-04 1,62E-04

N bundet i slam TS kg N/m3 1,07E-02 1,12E-02 1,09E-02 1,15E-02 6,53E-03 6,53E-03

P bundet i slam TS kg/m3 5,14E-03 5,14E-03 5,14E-03 5,14E-03 5,14E-03 5,14E-03

P bundet i struvit kg P/m3 0 0 0 0 0 0

% P bio-bundet %-vis af P i TS slam 35% 100% 35% 70% 30% 70%

% P kemisk bundet med Fe %-vis af P i TS slam 65% 0% 65% 30% 70% 30%

% af P tilgængeligt i struvit %-vis af P i struvit 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Undgået produktion af handelsgødning kg/kg DM sludge 8,17E-03 2,74E-02 1,00E-02 2,37E-02 8,43E-03 2,22E-02

T3b+s T3b+a T3b+a+CO2k T3b+a+h T3b+a+eksC T3b+s+a+h+eksC

2-trin 2-trin 2-trin 2-trin 2-trin 2-trin

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Bio P og 

Struvit

Bio P og 

anammox

Bio P og 

anammox

Bio P, 

Anammox

Bio P, 

Anammox

Bio P, 

struvite, 

Anammox

Slam-

udrådning

Slam-

udrådning

Slam-

udrådning + 

CO2 

konvertering

Hydrolyse og 

slam-

udrådning

Ekstern 

kulstof og 

slam-

udrådning

Ekstern 

kulstof, 

hydrolyse og 

slam-

udrådning

Slam produktion ton/m3 1,43E-04 1,62E-04 1,62E-04 1,13E-04 2,26E-04 1,58E-04

N bundet i slam TS kg N/m3 6,53E-03 5,72E-03 5,72E-03 5,72E-03 5,72E-03 5,72E-03

P bundet i slam TS kg/m3 3,60E-03 5,14E-03 5,14E-03 5,14E-03 7,72E-03 7,72E-03

P bundet i struvit kg P/m3 1,54E-03 0 0 0 0 2,32E-03

% P bio-bundet %-vis af P i TS slam 100% 70% 70% 70% 70% 100%

% P kemisk bundet med Fe %-vis af P i TS slam 0% 30% 30% 30% 30% 0%

% af P tilgængeligt i struvit %-vis af P i struvit 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Undgået produktion af handelsgødning kg/kg DM sludge 2,52E-02 2,22E-02 2,22E-02 3,17E-02 2,40E-02 4,89E-02

Teknologiscenarie

PE belastning

N og P ressource forvaltningsstrategi

C ressource forvaltningsstrategi

Med eller uden forklaringstank

Teknologiscenarie

PE belastning

N og P ressource forvaltningsstrategi

C ressource forvaltningsstrategi

Med eller uden forklaringstank
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Tabel 12. Luftemissioner.  

 

De klimaneutrale emissioner bidrager ikke til CO2-fodaftrykket, men giver indblik i mængden af 

uudnyttede ressourcer der tabes til luften. De grå rækker repræsenterer drivhusgas emissioner som 

ikke er klimaneutrale og derfor bidrager til Danmarks drivhusgasemissioner fra 

spildevandssektoren. 

 

Det fremgår af Tabel 12 at der er en ikke ubetydelig uudnyttet ressource i form af klimaneutrale CO2 

hhv. N2 emissioner. Endvidere viser tabellen at der sker et fald i det procentvise bidrag fra N2O til 

den direkte luftemission i takt med at der inkluderes flere nye teknologier. Dette er dog modsvaret 

af en tilsvarende stigning i metan emissionens bidrag til den samlede direkte luft emission.  
 
 

6.1.3 Modellering af biotilgængeligheden af fosfor 

Analysen af effektiviteten af ekstraktion af fosfor er baseret på data vedrørende ekstraktions og 

fjernelsesteknologi og den resulterende biotilgængelighed af fosfor i slutslam betragtet som et 

gødningsprodukt. Biotilgængeligheden er nemlig afgørende for nytteeffekten af slam som 

gødningsprodukt. Fremtidig regulering på området forventes implementeret hvorfor 

biotilgængeligheden bør tages i betragtning, når de konkrete teknologier vurderes (Jensen et al., 

2014). Endvidere er fosforudnyttelsen afgørende for markedsværdien af produkterne fra 

spildevandsrensningen. Vurderinger omkring P-tilgængeligheden inden for et år er vist i Tabel 13. 
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Tabel 13. Antagelser om fordelingen af P på forskellige former og den resulterende undgåede produktion af 
handelsgødning. 

 
 

6.2 LCA – metode og resultater 
Hovedfokus er på mål om klimaneutralitet udtryk som det totale CO2 hhv. proces-relaterede CO2-

fodaftryk beskrevet nedenfor (se endvidere afsnit 2). 

 

6.2.1  Proces CO2-fodaftryk 

Proces CO2-fodaftrykket kvantificerer summen af procesemissioner hhv. undgåede emissioner 

relateret til anvendelse af spildevand som en ressource. Brugen af ressourcer i spildevandstrømmen 

synliggøres ved at udelade energiforbruget. Proces CO2-fodaftrykket bliver derved en funktion af de 

enkelte behandlingstrin og konverteringsprocesser samt afledte produkter.  Energiforbruget er 

medtaget i det totale CO2-fodaftryk. Ved 100% omstilling til grøn energi vil proces og total CO2-

fodaftryk være ens. 

 

Proces CO2-fodaftryk beregnes ved impact kategorien klimaforandringer som kg CO2 ækvivalenter 

per kubikmeter renset indløbsspildevand og omfatter: 

1. Direkte emissioner af drivhusgasser (undtaget ikke-fossil/biogen CO2), dvs. fossil CO2, 

CH4 og N2O. 

2. Indirekte udledninger fra udledt renset spildevand, N2O. 

3. Undgåede emissioner ved anvendelse af slam som ressource (herunder substitution af 

produktion af handelsgødning). 

4. Emission fra grøn energiproduktion som substituerer brug af fossil elektricitet og varme.  

5. Emission (undgået emission) fra produktion af forbrugte kemikalier samt substitution af 

samme. 

 

Systemafgrænsningen inkluderer ikke transport af slam til marken (Cradle-to-Gate analyse), hvilket 

indebærer at analysen slutter med slutslam som produkt. Medtaget er dog den mængde 

handelsgødning som substitueres. Ligeledes indregnes undgået emission som følge af 

energiproduktion ved hjælp af biogas beregnet ud fra det gennemsnitlige danske energimix for 

emissioner fra fossilt energiforbrug (Niero et al., 2014).  

T1k T1b T2k T2b T3k T3b

1-trin 1-trin 1-trin 1-trin 2-trin 2-trin

20.000 20.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Kemisk P fældning Bio P Kemisk P fældning Bio P Kemisk P fældning Bio P

Aerob stabilisering Aerob stabilisering Slam-udrådning Slam-udrådning Slam-udrådning Slam-udrådning

Slam produktion ton/m3 2,20E-04 1,87E-04 1,80E-04 1,52E-04 1,83E-04 1,62E-04

N bundet i slam TS kg N/m3 1,07E-02 1,12E-02 1,09E-02 1,15E-02 6,53E-03 6,53E-03

P bundet i slam TS kg/m3 5,14E-03 5,14E-03 5,14E-03 5,14E-03 5,14E-03 5,14E-03

P bundet i struvit kg P/m3 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

% P bio-bundet %-vis af P i TS slam 35% 100% 35% 70% 30% 70%

% P kemisk bundet med Fe %-vis af P i TS slam 65% 0% 65% 30% 70% 30%

% af P tilgængeligt i struvit %-vis af P i struvit 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Undgået produktion af handelsgødning kg/kg DM sludge 8,17E-03 2,74E-02 1,00E-02 2,37E-02 8,43E-03 2,22E-02

T3b+s T3b+a T3b+a+CO2k T3b+a+h T3b+a+eksC T3b+s+a+h+eksC

2-trin 2-trin 2-trin 2-trin 2-trin 2-trin

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Bio P og Struvit Bio P og anammox Bio P og anammox Bio P, Anammox Bio P, Anammox Bio P, struvite, 

Anammox

Slam-udrådning Slam-udrådning Slam-udrådning + 

CO2 konvertering

Hydrolyse og slam-

udrådning

Ekstern kulstof og 

slam-udrådning

Ekstern kulstof, 

hydrolyse og slam-

udrådning

Bundbeluftning og 

Varmepumpe på 

efterklaring

Slam produktion ton/m3 1,43E-04 1,62E-04 1,62E-04 1,13E-04 2,26E-04 1,58E-04

N bundet i slam TS kg N/m3 6,53E-03 5,72E-03 5,72E-03 5,72E-03 5,72E-03 5,72E-03

P bundet i slam TS kg/m3 3,60E-03 5,14E-03 5,14E-03 5,14E-03 7,72E-03 7,72E-03

P bundet i struvit kg P/m3 1,54E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,32E-03

% P bio-bundet %-vis af P i TS slam 100% 70% 70% 70% 70% 100%

% P kemisk bundet med Fe %-vis af P i TS slam 0% 30% 30% 30% 30% 0%

% af P tilgængeligt i struvit %-vis af P i struvit 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Undgået produktion af handelsgødning kg/kg DM sludge 2,52E-02 2,22E-02 2,22E-02 3,17E-02 2,40E-02 4,89E-02

N og P ressource forvaltningsstrategi

C ressource forvaltningsstrategi

Optimering af eksternt energi forbrug

PE belastning

N og P ressource forvaltningsstrategi

C ressource forvaltningsstrategi

Teknologiscenarie

Med eller uden forklaringstank

PE belastning

Med eller uden forklaringstank

Teknologiscenarie
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Såfremt CO2-fodaftrykket fra konverteringsprocesserne er mindre end drivhusgasemissioner fra 

brugen af kemikalier samt de undgåede emissioner ved substitution af fossil produktion, har 

anlægget opnået et samlet negativt proces CO2-fodaftryk.  

 

Negative tal kvantificerer undgåede emissioner, mens positive tal kvantificerer mængden af 

drivhusgasudledninger. CO2-fodaftrykket beregnes som summen af den negative og den positive 

søjle. Et samlet set negativt CO2-fodaftryk fortæller således at man har fået mere ud af ressourcen 

end man har tabt. 

 

I tilfælde hvor CO2-fodaftrykket er positivt gælder det at jo mindre positivt, jo færre emissioner og jo 

mindre ressourcespild samlet set. 

 
Figur 3. Figuren viser proces CO2-fodaftrykket fordelt på de direkte luftemissioner fra konverteringsprocesserne 
(Luftemission), netto resultatet for undgåede indirekte emissioner fra produktion af handelsgødning, indirekte 
drivhusgasemission forbundet med produktion af fældningskemikalier, undgået drivhusemission fra fossilt 
energiforbrug substitueret med el (Biogas_El) og varme (Biogas_Varme). For varmepumpen er den negative værdi 
angivet i Gg CO2 ækvivalenter. Bidrag fra internt forbrugt biogas hhv. Magnesium og NaOH til struvitfældning er ikke 
synlige bidragydere. 

Figur 3 viser at drivhusgasemissioner (NH4+ og N2O) er renseanlæggets hovedbidragyder til 

klimaforandringer, hernæst brugen af fældningskemikalier. Det fremgår endvidere at for de tre 

sidste teknologiscenarier er resultatet negative CO2-fodaftryk. Disse teknologiscenarier viser således 

at renseanlæg kan designes til at bidrage til modvirkning af klimaforandringer.  Den samlede værdi 

for hvert enkelt teknologiscenarie er vist i Tabel 14 og et negativt tal indikerer som tidligere anført 

til at det proces-relaterede CO2-fodaftryk bidrager til modvirkning af klimaforandringer. 

 

6.2.2 Kulstof forvaltningsstrategi og luftemissioner 

Luftemissionerne er vist mere detaljeret i Tabel 12 og er for metan opgjort som 1% af metan 

indholdet i biogasproduktionen (afsnit 3), hvilket forklarer en generel stigende trend i metan 

emissionens bidrag til den samlede luftemission i takt med at der introduceres teknologier til 

forøgelse af biogasproduktionen. Samtidigt ses en stigning i konverteringen af biogas til el og 

varme. Ud fra de i teknologiafsnittet (afsnit 4) angivne informationer omkring merproduktion af 

biogas ved implementering af Anammox på rejektvandstrømmen, bidrager denne teknologi med 

mindre forøgelse af biogas produktion end termisk hydrolyse.  

 

Konvertering af CO2 indholdet i biogassen til metan synes umiddelbart mindre ressourceeffektiv 

end termisk behandling, idet CO2 konverteringen kun giver 35% mere metan, mens termisk 

hydrolyse, ifølge oplysninger modtaget fra Krüger, giver 50% mere biogas med et metan indhold på 

 

 

 

 

 
 

T1: 1-trins anlæg uden rådnetank 

T2: 1-trins anlæg uden rådnetank 

T3: 2-trins anlæg med rådnetank 

K:   Kemisk fældning 

B:   Biologisk P-fjernelse 

S:    P-fjernelse som struvit 

A:    Anammox til N-fjernelse 

CO2: Konvertering af CO2 til metan 

H:     Hydrolyse af slam 

EksC: Tilførsel af organisk affald 

 



Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spilde-vandsforsyningen 61

 

65%. En kombination af eksternt tilført kulstof, svarende til 25% af indløbsspildevandets COD 

indhold og termisk hydrolyse resulterer i en biogas merproduktion, der er mere end tre gang 

teknologiscenarie T3b+a. 

 

Størrelsen på lattergasemission afhænger af styringen af procesforholdene i forhold til 

spildevandets karakteristika. I nærværende rapport har vi anvendt en emissionsfaktor på 0.32% af 

N-indholdet i indløbsspildevandet for såvel konventionel N fjernelse som for Anammox processen. 
 

6.2.3 N og P forvaltningsstrategi 

En kombination af struvit og Bio P giver mulighed for udeladelse af kemiske fældningskemikalier 

samtidigt med at fraktionen af biotilgængeligt P i slammet maksimeres. Sidstnævnte giver i teorien 

anledning til størst nytteeffekt og dermed mindre mængde slam per arealenhed for opnåelse af den 

ønskede gødningseffekt. 

 

6.2.4 Det totale CO2-fodaftryk 

I analysen af hvorvidt et renseanlæg er klima-neutralt udvides systemgrænserne for 

drivhusgasopgørelsen til også at rumme energiforbruget til at drive renseanlægget til tillæg til 

ovenfor beskrevne processer (se endvidere afsnit 2). En sådan klima eller CO2 opgørelse afslører 

altså i tillæg til effektiviteten af udnyttelsen af C, N og P, hvor stort et fossilt energiforbrug der er 

nødvendigt for at drive anlæggene, eller hvor stor en andel af energi inputtet der er grønt 

(eksempelvis sol eller vind energi).  

 

Årsagerne til et negativt CO2 regnskab behøver således ikke være ensbetydende en høj 

ressourceeffektivitet, men kan alene skyldes en høj grad af grønt energiforbrug eller en højt 

energieffektivitet på spildevands og slambehandlingsprocesserne. 

 

I nærværende projekt er data på energiforbruget til at drive de enkelte teknologier ikke kvantificeret 

fuldt ud, hvilket betyder vurdering af klimaneutraliteten kræver opstilling af en række antagelser.  

Det antages således at energiforbruget til drift af varmepumper og elekrolyseanlæg til brint-

produktion er baseret på grøn og klimaneutral energi. Energiforbrug til Anammox og Bio P er 

medtaget på lige fod med andet energiforbrug. Ligeledes er energibesparelserne med 

implementering af bundbeluftning medtaget. Derimod er eventuelt øget energiforbrug ved drift af 

biogasanlæg som modtager ekstern biomasse ikke medtaget.  

 

Med ovenstående antagelser om grønt energiforbrug er det muligt at inkludere bidraget fra 

energiforbruget til drift af anlæggene visualiseret som en del af det totale CO2-fodaftryk i Figur 4. 
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 Figur 4. Figuren viser det totale CO2-fodaftryk fordelt på de direkte luftemissioner fra konverteringsprocesserne 
(Luftemission), nettoresultatet for undgåede indirekte emissioner fra produktion af handelsgødning, indirekte 
drivhusgasemission forbundet med produktion af fældningskemikalier (Fe), undgået drivhusemission fra fossilt 
energiforbrug substitueret med el (Biogas_El) og varme (Biogas_Varme) samt forbruget af fossilt CO2. Bidrag fra 
internt forbrugt biogas hhv. Magnesium og NaOH til struvitfældning er ikke synlige bidragydere. For varmepumpen er 
den negative værdi angivet i  Gg CO2 ækvivalenter. 

Det totale CO2-fodaftryk viser samme tendens som for proces CO2-fodaftrykket i figur 3. De 

væsentligste bidragydere er bidraget fra den biogasbaserede el produktion, dernæst 

varmeproduktion og i mindre grad substitution af handelsgødning med slambaseret gødning som 

bidrager til modvirkning af klimaeffekter. Samtidig fremgår det at indvinding af varme fra 

spildevandet ved hjælp af varmepumper har et endog meget stort potentiale. Belastningerne fra de 

direkte luftemissioner udgør for det første teknologiscenarie, T1k, 62% af den fossil 

energiproduktion til drift af anlægget, mens de direkte luftemissioner for det sidste 

teknologiscenarie svarer til 226% af det fossile energiforbrug til drift af anlægget, hvilket især 

skyldes den forøgede biogasproduktion med deraf følgende større metan emission. 

 

6.2.5 Optimering af energiproduktion hhv. minimering af energiforbrug. 

I de to sidste teknologiscenarier ses en reduktion i bidraget til klimaforandringer fra 

energiforbruget til at drive anlægget svarende til ca. 25% af det samlede energiforbrug opnået ved 

implementering af bundbeluftningssystem i de aerobe biologiske processer. 

 

Resultaterne af det proces-relaterede og totale CO2-fodaftryk synliggør den relative betydning af 

teknologierne til optimering af anvendelsen af C, N og P ressourcerne i spildevandet (Figur 3) hhv. 

omlægning af grøn teknologi og/eller minimering af fossilt baseret energiforbrug transparent og 

tydelig (Figur 4).  

 

I Figur 3, som viser proces CO2-fodaftrykket, bliver det helt tydeligt, hvor meget biobaseret energi 

produktion kan bidrage med sammenholdt med ikke-biobaseret grøn energiproduktion som fx 

varmeenergi.  

 

I Figur 4, som viser det totale CO2-fodaftryk er der lagt en del antagelser ind omkring vindenergi til 

at drive CO2 konverteringen (TEK13) hhv. varmepumpen på efterklaringstanken (TEK14). 

Anvendelsen af vindenergi til drift af disse teknologier er altså en forudsætning for opnåelse af 

klimaneutralitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1: 1-trins anlæg uden rådnetank 

T2: 1-trins anlæg uden rådnetank 

T3: 2-trins anlæg med rådnetank 

K:   Kemisk fældning 

B:   Biologisk P-fjernelse 

S:    P-fjernelse som struvit 

A:    Anammox til N-fjernelse 

CO2: Konvertering af CO2 til metan 

H:     Hydrolyse af slam 

EksC: Tilførsel af organisk affald 
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Det samlede proces-relaterede og totale CO2-fodaftryk er vist i Tabel 14. 

Tabel 14. Proces og total CO2-fodaftryk 

 
 

I tillæg til de proces-relaterede drivhusgasemissioner, er CO2 emissionen fra fossilt energiforbrug 

hhv. den samlede fossile CO2 emission fra energiforbrug såvel som forbrug af polymer og 

fældningskemikalier angivet for derved at anskueliggøre de størrelsesmæssige forskelle i de 

klimabelastende emissioner. Således viser tallene at den samlede lattergas og metan emission fra 

spildevandsbehandlingsprocesserne stiger med øget effektivitet i ekstraktion og genvinding af 

ressourcer i spildevandet. Således udgør den samlede lattergas og metan emission fra processerne i 

forbindelse med spildevandsbehandling fra 62  til 226 % af CO2-fodaftrykket fra det fossile 

energiforbrug til drift af anlæggene når vi bevæger os fra T1k mod det mest avancerede 

teknologiscenarie T3b+s+a+h+eksC (jf. de i afsnit 6.2.4 opstillede antagelser).  

 

Til sammenligning udgør den samlede lattergas og metan emission fra konverteringsprocesserne fra 

42 til 172 procent af den samlede fossile emission. Grunden til denne stigning skyldes som tidligere 

nævnt en øget biogaskonverteringseffektivitet og dermed en tilsvarende øget metan emission til 

atmosfæren. Ligeledes bidrager ekstern tilført biomasse til en stigning i lattergasemissionen. Dette 

skal dog sammenholdes med at stigningen i metan og lattergas emission medfølges af en signifikant 

højere undgået emission som følge af substitution af fossile emissioner fra produktion og forbrug af 

fossil energi såvel som mineralsk gødning. 

 

Det fremgår af Tabel 14 at de tre sidste teknologiscenarier er klimaneutrale eller kan bidrage til at 

modvirke klimaforandringer. Den største modvirkning af klimaforandringer opnås ved maksimal 

konvertering til biotilgængeligt fosfor og maksimal omdannelse til metan sammen med udnyttelse 

af varme ved hjælp af varmepumper. Det fremgår endvidere CO2 konvertering bidrager mindre end 

hydrolyse i forhold til øget biogasomdannelse, mens tilsætning af ekstern biomasse til rådnetanken 

svarende til 20-25% af COD indholdet i indløbsspildevandet vil have endnu større effekt.  

 
  

T1k T1b T2k T2b T3k T3b

1-trin 1-trin 1-trin 1-trin 2-trin 2-trin

20.000 20.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Kemisk P 

fældning

Bio P Kemisk P 

fældning

Bio P Kemisk P 

fældning

Bio P

Aerob 

stabilisering

Aerob 

stabilisering

Slam-

udrådning

Slam-

udrådning

Slam-

udrådning

Slam-udrådning

Proces CO2 fodaftryk kg/m3 2,04E-01 1,15E-01 1,91E-01 1,15E-01 1,50E-01 9,51E-02

Total CO2 fodaftryk kg/m3 3,98E-01 3,01E-01 3,98E-01 3,14E-01 3,95E-01 3,30E-01

CO2 emission fra fossil energiforbrug kg/m3 1,94E-01 1,86E-01 2,06E-01 1,99E-01 2,45E-01 2,35E-01

CO2 emission fra fossil ressourceforbrug kg/m3 2,85E-01 1,91E-01 2,98E-01 2,20E-01 3,38E-01 2,80E-01

Direkte emission i procent af emission fra fossilt energiforbrug % 62 64 70 73 73 78

Direkte emission i procent af emission fra fossilt ressourceforbrug % 42 63 48 66 53 65

T3b+s T3b+a T3b+a+CO2k T3b+a+h T3b+a+eksC T3b+s+a+h+eksC

2-trin 2-trin 2-trin 2-trin 2-trin 2-trin

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Bio P og 

Struvit

Bio P og 

anammox

Bio P og 

anammox

Bio P, 

Anammox

Bio P, 

Anammox

Bio P, struvite, 

Anammox

Slam-

udrådning

Slam-

udrådning

Slam-

udrådning + 

CO2 

Hydrolyse og 

slam-

udrådning

Ekstern 

kulstof og 

slam-

Ekstern kulstof, 

hydrolyse og 

slam-udrådning

Bundbeluftning 

og Varmepumpe 

på efterklaring

Proces CO2 fodaftryk kg/m3 5,98E-02 4,15E-02 2,10E-02 -1,18E-01 -3,12E-01 -2,11E+00

Total CO2 fodaftryk kg/m3 3,01E-01 2,76E-01 2,56E-01 1,17E-01 -7,75E-02 -1,95E+00

CO2 emission fra fossil energiforbrug kg/m3 2,41E-01 2,35E-01 2,35E-01 2,35E-01 2,35E-01 1,61E-01

CO2 emission fra fossil ressourceforbrug kg/m3 2,50E-01 2,80E-01 2,80E-01 2,80E-01 2,80E-01 2,11E-01

Direkte emission i procent af emission fra fossilt energiforbrug % 76 80 82 103 113 226

Direkte emission i procent af emission fra fossilt ressourceforbrug % 73 67 68 86 95 172

Med eller uden forklaringstank

PE belastning

N og P ressource forvaltningsstrategi

C ressource forvaltningsstrategi

Optimering af eksternt energi forbrug

Teknologiscenarie

Med eller uden forklaringstank

PE belastning

N og P ressource forvaltningsstrategi

C ressource forvaltningsstrategi

Teknologiscenarie
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6.3 Teknologiernes potentiale i forhold til danske renseanlæg 
 

Implementering af de beskrevne teknologier på danske renseanlæg vil kunne medføre en markant 

reduktion af klimabelastningen fra disse og vil muligvis kunne gøre vand- og 

spildevandsforsyningen som helhed klimaneutral. Der foreligger desværre ikke detaljerede 

analyser, som muliggør en direkte opgørelse af potentialet; men på baggrund af de foretagne LCA’er 

samt tilgængelige oplysninger er det tilstræbt at lave en kvalitativ vurdering i forhold til de 

opstillede teknologiscenarier.  

 

Etablering af flere af de beskrevne teknologier retter sig mod renseanlæg med rådnetanke, som 

typisk kun er etableret på de store renseanlæg. Tilsvarende er nogle teknologier formentlig for dyre 

og avancerede til at de vil kunne etableres på mindre renseanlæg. Set i forhold til fordelingen af 

kapacitet viser vores analyse, at såfremt disse nye teknologier implementeres på de 245 største 

danske renseanlæg vil det dække mere end 80% af den samlede rensekapacitet i Danmark. Den 

samlede kapacitet er opgjort til ca. 13 mio. PE. Fordeling på hhv. antal renseanlæg og kapacitet 

fremgår af Figur 5. 

 

 

Figur 5 De danske renseanlæg inddelt i fire intervaller baseret på dimensionsgivende kapacitet i PE. Til venstre hvor 
stor en andel af den totale nationale afledning til renseanlæg (13 042 633 PE), der behandles på hver af de fire 
størrelser. Til højre ses hvordan de danske renseanlæg størrelsesmæssigt er fordelt i de fire grupper (samlet 678 anlæg). 

Som det fremgår af Figur 5 er der et relativt stort antal mindre renseanlæg med en kapacitet under 

5.000 PE; men i forhold til den samlede kapacitet har disse anlæg relativt lille betydning, idet 

kapaciteten kun svarer til 4%. Det er derfor valgt at se bort fra disse anlæg i opgørelserne nedenfor.  

 

I forbindelse med LCA’en er der lavet analyser på renseanlæg med en kapacitet på hhv. 20.000 PE 

og 100.000 PE. Denne viser helt entydigt, at det største potentiale til at reducere CO2-fodaftrykket 

er på relateret til 2 trins anlæg på 100.000 PE. Danske renseanlæg med en kapacitet på 100.000 PE 

og derover ligger typisk i denne gruppe. En del anlæg med en kapacitet under 100.000 PE ligger 

ligeledes i denne kategori. For at opgøre det samlede potentiale er det derfor nødvendigt at fordele 

de renseanlæg der ligger i området 20.000 PE til 100.000 PE. Det er valgt at lave skillefladen midt i 

intervallet, således at alle renseanlæg over 60.000 PE indregnes i det beregningerne for 100.000 PE 

anlæg.  

 

For mindre renseanlæg på 20.000 PE er der i LCA’en regnet med, at disse er opbygget som 1-

trinsanlæg. Analysen viser imidlertid at den manglende produktion af biogas gør, at disse anlæg 

ikke kan gøres klimaneutrale, ligesom mange af de undersøgte teknologier ikke kan indføres på 

disse anlæg. Disse anlæg kan ombygges til 2-trinsanlæg; men dette vil være meget dyrt og i de fleste 

tilfælde ikke rentabelt.  

 



Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spilde-vandsforsyningen 65

 

Der sker imidlertid en løbende udvikling hen imod færre og større enheder, hvorfor andelen af 

mindre renseanlæg forventes at falde yderligere fremover; mens en større andel af den samlede 

spildevandsmængde behandles på store renseanlæg. Andelen af spildevand der håndteres på større 

renseanlæg forventes derfor at stige, hvilket forventes at ville medføre større udnyttelse af 

ressourcepotentialet. Samlet set betyder det imidlertid, at det er meget vanskeligt at opgøre et 

potentiale i forhold til reduktion af klimabelastningen for de mindre renseanlæg. Denne gruppe 

svarer til 25% af den samlede renseanlægskapacitet når der ses bort fra de helt små renseanlæg 

under 5.000 PE. Besparelsespotentialet på disse anlæg er derfor også vigtigt; men samtidig 

begrænset set i forhold til de teknologier der indgår i nærværende analyse. Det er derfor valgt at se 

bort fra det potentiale der ligger indenfor anlæg af denne størrelse. Nogle af disse anlæg må dog 

forventes at skulle udbygges i takt med at spildevandsrensningen centraliseres, hvorfor det samlede 

potentiale reelt vil være større.  

 

Ovenstående afgrænsninger indebærer at den potentiele reduktion i CO2-fodaftryk for danske 

renseanlæg med en samlet kapacitet på 9.100.000 PE kan estimeres. Dette svarer til 70% af den 

samlede kapacitet på danske renseanlæg.   

 

6.3.1 Allerede etableret kapacitet af nye teknologier i Danmark 

 

Som det fremgår af nærværende rapport arbejdes der med nye teknologier på mange danske 

renseanlæg, hvilket over tid vil medvirke til at reducere CO2-fodaftrykket. Tilsvarende vil det være 

muligt at fremskynde denne udvikling, såfremt der er politisk ønske og vilje til det. For at illustrere 

hvor stor effekt selv få anlæg kan have er det forsøgt afdækket, hvor mange renseanlæg der har 

implementeret en eller flere af de beskrevne teknologier samt hvor stor kapacitet det svarer til. 

Etablering af et komplet overblik ville kræve indhentning af detaljerede oplysninger for samtlige 

renseanlæg, hvilket ligger udenfor rammer af nærværende projekt. Opgørelsen er derfor baseret på 

de oplysninger der er indsamlet i forbindelse med projektet sammen med det kendskab DHI har til 

opbygningnen af danske renseanlæg samt udfra indhentning af supplerende oplysning.  

 

TEK02 Biogas fra forbehandlet organisk affald 

Der modtages på flere renseanlæg mindre fraktioner af organisk affald, som behandles sammen 

med det slam der produceres på renseanlægget. Den beskrevne teknologi er imidlertid baseret på at 

systematisk anvendelse af organisk affald er en integreret del af hele renseanlægget, svarende til 

den løsning der er implementeret på Grindsted renseanlæg. 

 

TEK12 Effektiv opgradering til naturgas 

Denne løsning er implemeteret på mindst et rensealæg i Danmark.  

 

TEK13 Konverter CO2 til naturgas 

Der er endnu ikke anlæg i drift. 

 

TEK14 Varmepumper til udvinding af varme fra renset spildevand 

Projektgruppen har kendskab til 3 idriftsatte anlæg indenfor denne teknologi.  
 
TEK16 Fosforgenvinding 

Fosforfjernelse ved hjælp af BioP processen er implementeret på mange danske renseanlæg. På de 

fleste af disse anlæg sker der imidlertid også en supplerende kemisk fældning af fosfor, hvilket gør 

det meget vanskelig at lave en opgørelse af den reelle kapacitet af BioP processen på danske 

renseanlæg. Umiddelbart vurderes det at andelen af danske renseanlæg som anvender biologisk 

fosforfjernelse ligger over 50%. 

 

Fjernelse af fosfor ved hjælp af struvit er derimod en meget ny teknologi, som så vidt vides kun 

findes på et anlæg i Danmark ved projektets afslutning.  
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TEK22 Beluftning – styring og system 

Der er implementeret bundbeluftning og avanceret styring på en lang række danske renseanlæg. Ud 

fra en gennemgang af de anlæg projektgruppen har kendskab til er det beregnet at cirka 53% 

anvender bundbeluftning; mens den resterende del anvender overfladebeluftning. Tilsvarende 

omtrentlige fordeling er fundet for implementering af avanceret styring.  

 

TEK23 Anammox 

Projektgruppen har kendskab til 4 idriftsatte anlæg indenfor denne teknologi.  

 

I Tabel 15 er der lavet et estimat for den samlede kapacitet for idriftsatte anlæg for de teknologier 

der retter sig mod renseanlæg. Det fremgår heraf at der er et meget stort potentiale, som endnu ikke 

er udnyttet.  

 

 

Tabel 15 Estimat af allerede installeret kapacitet af nye teknologier på danske renseanlæg set i forhold til det samlede 
potentiale jf. de anførte afgrænsninger. 

Teknologi Estimeret installeret 

kapacitet 

Teoretisk yderligere 

potentiale 

Teoretisk ikke 

realiseret potentiale 

TEK02 – biogas fra forbehandlet 

organisk affald 

100.000 PE 9.000.000 PE 99% 

TEK12 – effektiv opgradering til 

naturgas 

400.000 PE 8.700.000 PE 95% 

TEK13 – konverter CO2 til 

naturgas 

0 9.100.000 PE 100% 

TEK14 – varmepumper til 

udvinding af varme fra renset 

spildevand 

300.000 PE 8.800.000 PE 97% 

TEK16- Fosforgenvinding1) 

 

100.000 9.000.000 PE 99% 

TEK22 – udskiftning til 

bundbeluftningssystem på 

renseanlæg 

4.800.000 PE 4.300.000 PE  47% 

TEK23 – Anammox 800.000 PE 8.300.000 PE 91% 
1) Omfatter kun struvitudfældning, idet det ikke er muligt at lave et retvisende estimat for 

udbredelsen af biologisk fosforfjernelse. 

 

På baggrund af ovenstående kan de danske renseanlæg sættes op i forhold til de teknologiscenarier 

der er anvendt i LCA’en. 

 

6.3.2 Opgørelsesmetode 

Til at opgøre det nationale potentiale tages udgangspunkt i ovenstående opgørelse dvs. en kapacitet 

på 9,1 mio. PE samt resultaterne fra LCA’en, hvor mængden af sparet CO2 ækvivalenter pr m3 vand 

er beregnet for et sæt kombinationer af teknologierne.  

 

Forudsætningerne for disse beregninger er tidligere beskrevet i afsnit 6.2.1 og 6.2.4. På baggrund af 

disse forudsætninger og de i LCA’en anvendte modelberegninger kan det nationale CO2 potentiale 

for de opstillede teknologiscenarier (jf. afsnit 6.1.1) beregnes som anført i Tabel 16.  
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Tabel 16. Det nationale potentiale for 5 teknologier samt kombinationen af disse. 

 
 

Opgørelsen i Tabel 16 omfatter i det nationale potentiale alle renseanlæg med mere end 60 000 PE i 

belastningskapacitet. De har tilsammen 9 100 000 PE af den samlede danske udledning.  

 

Teknologiernes potentiale vurderes på baggrund af den mængde CO2 ækvivalenter, som ville blive 

sparet på et renseanlæg med 100 000 PE i belastningskapacitet, med de ovenfor anførte 

teknologier. Et 100 000 PE anlæg med overfladerotor antages desuden at have et el-forbrug på 

1500 MWh om året til beluftning, samt at denne strøm afregnes til fastpris, med CO2-fodaftryk 

0,358 kgCO2/MWh (Thomsen P. K., 2014, Nielsen O. D., 2014). Det er for hver teknologi vurderet 

hvor mange PE i dag allerede behandles med denne og dette trækkes fra ved beregning af det 

nationale potentiale. Opgørelsen viser således det uudnyttede nationale potentiale for hver 

teknologi. Bemærk dog at den sidste kolonne viser den fuldstændige mulige besparelse i CO2-

fodaftrykket (indfriet medregnet) idet ingen anlæg endnu har opnået at installere samtlige 

teknologier og dermed opnå klimaneutralitet med størst mulig fortrængning af fossile-ressourcer og 

-energikilder. 

Emissionsreduktion ved omlægningfraT3k til T3k+l* T3b+s T3b+a T3b+a+CO2k T3b+a+h T3b+a+eksC T3b+s+a+h+CO2k+eksC

Proces CO2 fodaftryk kg CO2ækv. /m3 0 -0,0899 -0,108 -0,129 -0,268 -0,462 -1,981

Total CO2 fodaftryk kg CO2ækv. /m3 -0,0735616 -0,0938 -0,118 -0,139 -0,278 -0,472 -2,34

CO2 emission fra fossil energiforbrug kg CO2ækv. /m3 -0,0735616 -0,0085 -0,00997 -0,00997 -0,00997 -0,00997 -0,00997

CO2 emission fra fossilressourceforbrug kg CO2ækv. /m3 - -0,0876 -0,0577 -0,0577 -0,0577 -0,0577 -0,0577

For ét renseanlæg på 100 000 PE med total 

årligt inflow i m3 7 300 000 T3k+l T3b+s T3b+a T3b+a+CO2k T3b+a+h T3b+a+eksC T3b+s+a+h+CO2k+eksC

Proces CO2 fodaftryk ton CO2ækv. / år 0 -656,27 -788,4 -941,7 -1956,4 -3372,6 -14461,3

Total CO2 fodaftryk ton CO2ækv. / år -537 -684,74 -861,4 -1014,7 -2029,4 -3445,6 -17082

Nationalt for alle renseanlæg >60 000 PE 

med totalt 9 100 000 PE 9 100 000 T3k+l T3b+s T3b+a T3b+a+CO2k T3b+a+h T3b+a+eksC T3b+s+a+h+CO2k+eksC

Teknologi udbredelse realiseret i PE PE 4 823 000 84 000 790 000 0 120 000 100 000 0

Nationalt potentiale proces CO2 fodaftryk ton CO2 ækv./år 0,00E+00 -5,92E+04 -6,55E+04 -8,57E+04 -1,76E+05 -3,04E+05 -1,32E+06

Nationalt potentiale total CO2 fodaftryk ton CO2 ækv./år -2,30E+04 -6,17E+04 -7,16E+04 -9,23E+04 -1,82E+05 -3,10E+05 -1,55E+06

*Årligt el forbrug for 100 000 PE anlæg med overfladerotor er 1500 MWh. CO2 emissionen for en kWh er ved fastpris afregning fastsat til 0,358kgCO2/kWh
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7. Perspektivering 

Det primære formål med nærværende screeningsprojekt har været at belyse vandsektorens 

potentiale i forhold til bedre ressourceudnyttelse. Gennemgangen af i alt 23 forskellige teknologiske 

løsninger har vist at der er et stort potentiale inden for vandsektoren både i forhold til at reducere 

såvel vandsektorens som det nationale CO2-fodaftryk og energiforbrug. Såfremt vandsektoren 

samtænkes med andre sektorer som varmeforsyning og renovation kan dette åbne op for en 

forbedret ressourceudnyttelse f.eks. ved at udnytte organisk stof i spildevand og affald til øget 

produktion af biogas. Denne kan enten udnyttes direkte til produktion af el og varme som kan 

distribueres via det eksisterende el- og fjernvarmenet eller biogassen kan opgraderes til samme 

kvalitet som naturgas og herefter distribueres via naturgasnettet eller som bygas.  

 

For en del af de gennemgåede løsninger findes der allerede kommercielt tilgængelige løsninger på 

markedet og de må forventes implementeret over tid i takt med at vandselskabernes økonomi 

tillader det.  

 

Et væsentligt aspekt i relation til at reducere vandsektorens CO2-fodaftryk er at reducere 

emissionerne af metan og lattergas såvel som at mindske energiforbruget. Der er nye teknologiske 

løsninger på vej, som vil gøre dette muligt; men umiddelbart har vandselskaberne ikke noget 

direkte incitament til at implementere disse. Såfremt der er ønske om at Danmark skal være på 

forkant i relation til bæredygtige løsninger inden for vandsektoren bør det overvejes, hvordan der 

kan skabes et større incitament til at indføre ny teknologi til at reducere CO2 emissionerne fra 

vandsektoren.  

 

En del af det samlede CO2-fodaftryk fra vandsektoren er relateret til septiktanke fra det åbne land. 

Da de fleste af disse ejes og drives af grundejeren indgår emissionerne af drivhusgasser ikke i 

vandsektorens CO2 regnskab; men de indgår i de nationale opgørelser. Da den enkelte grundejer 

ikke kan kræve at der bliver kloakeret, er det vanskeligt at påvirke disse udledninger, medmindre 

der stilles krav om, at de medtages i vandselskaberne emissionsopgørelser som en særskilt post og 

at de derved medregnes ved beregning af CO2 neutralitet.  

 

En del løsninger drejer sig om anvendelse af vindenergi i vandsektoren. Her synes dog at være nogle 

barrierer, som indebærer, at løsningerne kun er rentable, hvis vandselskaberne selv etablerer 

vindmøller. Hvorvidt dette er hensigtsmæssigt ligger uden for nærværende projekt at vurdere.  Et 

andet forhold i relation til anvendelse af vindenergi er belyst i flere projekter, som arbejder med 

Smart-grid løsninger til vandsektoren. Ud fra de foreløbige resultater vil disse løsninger næppe 

bidrage til at reducere energiforbruget i vandsektoren væsentligt; men en del af forbruget forventes 

at kunne flyttes til perioder med megen vindenergi, hvilket kan får stor betydning, såfremt planerne 

for udvikling af den danske energisektor realiseres. Da der som sådan ikke ændres på vandforbruget 

og dermed spildevandsmængden er der imidlertid grænser for, hvor stor en del af energiforbruget 

der kan flyttes. Desværre er der ret stor spredning på de foreliggende data for Smart-grid løsning, 

hvilket gør det vanskelig ud fra modtagne materiale at vurdere det samlede potentiale som helhed. 

Set i lyset af den kommende omlægning af den danske energiforsyning er der imidlertid behov for 

større viden om, hvor meget vandsektoren samlet set kan bidrage med. 
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Konklusion  

Der er gennemført en komprimeret screening af i alt 23 teknologier, som vil kunne reducere såvel 

CO2-fodaftryk som energiforbrug i den danske vandsektor samt bidrage til en øget recirkulering af 

de ressourcestrømme, der befinder sig i spildevand. Screening er primært udført på basis af 

materiale der er stillet til rådighed af deltagerne i partnerskabet; men der er dog også anvendt en 

del andre litteraturkilder. Det skal understreges at partnerskabets deltagere har udvist stor åbenhed 

i deling af informationer i forbindelse med projektet, i den udstrækning de ønskede informationer 

har været til rådighed.  

 

Materialet har givet projektets deltagere et indblik i hver af de valgte teknologier; men projektets 

omfang har ikke omfattet en nøjere vurdering af den enkelte teknologi potentiale i forhold til den 

samlede vandsektor. Eksempelvis er en del teknologier kun afprøvet i pilotskala og det er derfor 

vanskeligt at fastslå, hvor stort et potentiale en sådan løsning vil kunne have på nationalt plan. 

Samtidig har det modtagne materiale kun i begrænset omfang muliggjort nærmere vurderinger af 

de økonomiske forhold i relation til implementering.   

 

Overordnet kan det konkluderes at der i vandsektoren arbejdes intenst på at finde løsninger, der 

kan bidrage til at reducere det samlede CO2-fodaftryk fra sektoren, ligesom der i mange forsyninger 

er opstillet mål om at blive energineutrale og/eller CO2 neutrale. Dette er imidlertid en udvikling 

der sker individuelt, idet der ikke er nationale krav eller mål der understøtter dette. Derved er der 

risiko for, at kun de teknologier der er rentable f.eks. som følge af lavere udgifter til energi vil blive 

indført; mens teknologier, der kan have stor effekt i forhold til nedbringelse af udslippet af 

klimagasser får lavere prioritet. Dette på trods af at LCAen viser, at det er muligt at lave 

kombinationer af teknologierne, så et rensningsanlæg samlet kan opnå klima-neutralitet.  

 

Gennemgangen af de udvalgte teknologier viser, at introduktion af mere energioptimale løsninger 

samt nye teknologiske løsninger vil kunne bidrage til en markant reduktion af såvel energiforbrug 

som CO2-fodaftryk for vandsektoren. Samtidig kan vandsektoren ved omstilling til Smart grid 

løsninger bidrage til en bedre udnyttelse af vindenergi i Danmark. Ved samtidig overgang til 

afregning efter spot pris for el, vil det endvidere kunne nedbringe de samlede energiomkostninger 

for forsyningerne. Erfaringerne med anvendelse af Smart-grid indenfor vandforsyning og 

spildevandsrensning er fortsat meget begrænsede og de resultater der har været til rådighed i 

forbindelse med nærværende projekt er ikke helt entydige. Set i lyset af det meget store 

energiforbrug der ligger i vand- og spildevandsforsyningen vil Smart-grid løsninger kunne få stor 

betydning, hvis de rigtige løsninger kan findes.  

 

Klima og Energineutralitet 
En stor del af de teknologier der er omfattet af nærværende screening vil kunne bidrage til højere 

grad af selvforsyning med energi i vandsektoren samt en højere udnyttelse af vindmøllestrøm, 

hvilket potentielt kan have en væsentlig effekt i forhold til at nedbringe vandsektorens CO2 udslip. 

Dette er nærmere beskrevet i det efterfølgende afsnit.  

 

Ud over det CO2 udslip der er direkte forbundet med energiforbruget er der imidlertid en række 

andre kilder til CO2 udslip indenfor vandsektoren. Eksempelvis indeholder grundvandet i visse 

områder af landet en del metan, som fjernes i forbindelse med den almindelige iltning af vandet 

inden det filtreres og sendes ud til forbrugerne. Det fjernede metan bortventileres med 

ventilationsluften og bidrager dermed til emission af drivhusgasser.  
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Tilsvarende sker der emission af metan fra de septiktanke der anvendes i ikke-kloakerede områder, 

idet organisk materiale omsættes under dannelse af metan, som udledes direkte til atmosfæren. På 

renseanlæg med rådnetanke sker den tilsvarende proces under kontrollerede forhold og den 

dannede metan opsamles og udnyttes til produktion af varme og på større anlæg også til el-

produktion. Alternativt kan biogassen forarbejdes yderligere og tilføres naturgasnettet, hvilket der 

arbejdes med i flere af teknologierne.  

 

Selv om langt størstedelen af den biogas der dannes i rådnetanke opsamles sker der desværre også 

et mindre tab i form af emission af metan. Tilsvarende sker der på renseanlæg med 

kvælstoffjernelse en mindre emission af lattergas som bidrager markant til anlæggets CO2-

fodaftryk. 

 

Der findes imidlertid som beskrevet i nærværende rapport en række teknologiske løsninger, som vil 

kunne nedbringe de direkte emissioner af drivhusgasser fra vandsektoren, hvilket kan medvirke til 

at nedbringe vandsektorens samlede CO2-fodaftryk. Hvorvidt disse teknologier vil blive udbredt er 

imidlertid usikkert, idet der på nuværende tidspunkt hverken lovgivningsmæssigt eller økonomisk 

er incitamenter til at implementere dem. Dette vurderes at være en meget væsentlig – og 

uhensigtsmæssig – barriere i forhold til udbredelse af disse teknologier.  

 
En stor del af de teknologier der er omfattet af nærværende screening vil kunne bidrage til en 

betydelig reduktion af energiforbruget, ligesom der er mulighed for at forøge den biobaserede 

gasproduktion på renseanlæggene væsentligt. Herudover er flere teknologier relateret til omstilling 

fra fossil baseret energiforbrug til vindmøllestrøm.  

 

En modernisering af pumpesystemerne til vanddistribution og spildevandsafledning vil kunne 

medføre betydelige reduktioner i energiforbruget. Tilsvarende vil omlægning til bundbeluftning på 

mange renseanlæg kunne reducere energiforbruget markant. Da energiforbrug til beluftning typisk 

udgør 40 – 60% af energiforbruget ligger der et stort potentiale for reduktion af energiforbrug til 

beluftning, som kan realiseres ved hjælp af gennemprøvet teknologi. Øget anvendelse af nye 

rensemetoder som ANAMMOX samt tilførsel af affaldsstrømme vil kunne medvirke til en forøget 

produktion af biogas, ligesom denne kan oparbejdes til en kvalitet der gør den anvendelig i 

naturgasnettet. Idet disse løsninger vil medvirke til lavere driftsudgifter forventes det, at der vil ske 

en øget udbredelse i den udstrækning det er økonomisk rentabelt og, der ikke er barrierer i form af 

f.eks. uhensigtsmæssige og konkurrenceforvridende afgifter.   

 

Derudover arbejdes der i vandsektoren med en række teknologier, som vil kunne øge sektorens 

anvendelse af vindmøllestrøm. De aktuelle løsninger medfører i sig selv ikke et lavere 

energiforbrug; men flytter det til de perioder, hvor der er størst mængder af vindenergi og prisen for 

strøm derfor er lav. Implementering af sådanne løsninger vil relativt let kunne ske; men potentialet 

er vanskeligt at vurdere ud fra de foreliggende erfaringer. Såfremt vandsektoren kan få bedre 

adgang til afgiftsfri vindmøllestrøm vil denne kunne anvendes til f.eks. varmeproduktion via 

varmepumper eller forøget biogasproduktion via opgradering af CO2, hvilket vil ændre markant på 

renseanlæggenes CO2 regnskab.  

 

Øget recirkulering af ressourcestrømme 
Der findes en række teknologier til bedre anvendelse af det organiske stof til produktion af metan, 

frem for anvendelse af energi til at fjerne det via beluftning. Samtidig indeholder spildevand 

kvælstof og fosfor, som med fordel kan recirkuleres til landbrugsproduktionen. På sigt kan 

vandsektoren muligvis medvirke til produktion af andre høj-værdi produkter i tillæg til organisk 

gødning og grøn energi.  Sidstnævnte kan eksempelvis ske via ekstraktion af højværdi komponenter 

til produktion af bio-plast ud fra organisk stof i spildevand eller  fra algeproduktion i forbindelse 

med efterpolering af spildevand eller på rejektvand fra bioforgasset slam. 
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Teknologiernes modenhed og potentiale 
De undersøgte teknologier spænder meget bredt. Nogle teknologier, som f.eks. bundbeluftning har 

været kommercielt tilgængelige i adskillige år, mens andre som f.eks. metan afbrænding på 

vandværker og produktion af biopolymer fortsat er under udvikling.  Da der er tale om en screening, 

er det ikke muligt at vurdere, hvor stort det samlede potentiale i forhold til energineutralitet og 

CO2-fodaftryk samt øget recirkulering vil være på landsplan samlet set for de undersøgte 

teknologier. Der er dog ikke tvivl om, at der i vandsektoren er et endog meget stort potentiale for 

øget energineutralitet, ligesom sektoren kan bidrage til en øget udnyttelse af vindenergi. En del af 

dette potentiale vil kunne realiseres ved hjælp af teknologier der allerede er kommercielt 

tilgængelige eller som er tæt på at nå dette punkt.  

 

Hvor stor indflydelse den enkelte teknologi kan bidrage med varierer meget, ligesom afhængighed 

af den eksisterende infrastruktur for nogle teknologier er meget afgørende. Derudover er der nogle 

teknologier, som retter sig mod problemer som er lokalt forekommende, som f.eks. metan i 

grundvandet.  

 

Barrierer 
Den danske vandsektors muligheder for at bidrage til at nedbringe energiforbruget og bidrage til 

øget produktion af ikke-fossil energi er ganske store; men der er dog også nogle barrierer for at det 

fulde potentiale kan udnyttes.  

 

En del af de undersøgte teknologier tager udgangspunkt i udnyttelse af afgiftsfri vindmøllestrøm og 

der peges på etablering af egne vindmøller for at få adgang til el til en pris der er tilstrækkelig lav. 

Derved bliver etableringsudgifter forøget betydeligt, hvilket anses som værende en væsentlig 

barriere. 

 

Nogle teknologier peger på øget produktion af varme eller opgradering af biogas til naturgaskvalitet. 

Sådanne løsninger vil typisk være underlagt andre regelsæt, hvilket kan være en meget væsentlig 

barriere for deres implementering.  

 

I forhold til reduktion af CO2-fodaftryk vurderes manglen på regelsæt at være en meget væsentlig 

barriere. Nogle af vandsektorens forsyninger har fastlagt mål for at nedbringe deres CO2-fodaftryk 

og det antages, at disse virksomheder vil fungere som foregangsmænd for branchen som helhed. 

For flere af de udvalgte teknologier gælder imidlertid, at der ikke er en direkte økonomisk gevinst til 

at drive denne udvikling fremad i form af fornuftige tilbagebetalingstider.  

 
 

I Figur 6 er det forsøgt at lavet en skematisk opsummering af de 23 teknologier der er medtaget i 

nærværende rapport.  
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Figur 6. Vurderingsskema for alle teknologier. 
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Bilag 1: Verifikation af metanomdannelsesfaktoren, fan *MCF*Bo, for 
danske renseanlæg 

Dette afsnit gennemgår på meget overordnet plan den fremgangsmåde, som er anvendt til at 

beregne omsætning og skæbne for ressourcestrømmene COD, N og P igennem renseanlægget samt 

effektiviteten af anvendelsen af samme. Modellens virkemåde og brugen af de viste matematiske 

funktioner er DCEs ophav.  

 

7.1 COD regnskab – fokus på luft emissionerne CO2 og CH4 
Da metan-omdannelsespotentialet såvel som emissionsfaktorer opgøres i enhed per COD, er det 

ønskeligt at opgøre forbruget af COD i de forskellige behandlingstrin. COD massebalancen, 

illustreret i  i foregående afsnit kan opskrives som vist i ligning 1: 

 

CODindløb +CODeksternt kulstof – (CODudløb+CODslam+CODomsat til luft emission) = 0  (1) 

 

hvor mængden af organisk materiale angives som kemisk iltforbrug (COD)  

CODindløb er COD i indløbsspildevandet 

CODeksternt kulstof er COD i den eksternt tilført biomasse (fx neddelt organisk husholdningsaffald)  

CODudløb er COD i udløbsspildevandet  

CODslam i slutslammet 

CODluft er den mængde organisk stof, målt som COD, der omsættes til gasser under de biologiske 

processer som fx CO2,N2O og CH4. 

I teknologiscenarierne præsenteret i nærværende rapport anvendes PE enheder for COD i 

indløbsspildevandet (Afsnit 6.1.1). Desuden anvendes en COD-værdi på 1,3 kg COD/kg tørstof for 

organisk husholdningsaffald (MST, 2003).  COD i slam før udrådning er sat til 1,1 kg COD/kg TS, 

mens COD i udrådnet slam sat til 0,8 kg COD/kg TS (Henze et al., 2010; Munk, 1999). For 

rejektvand fra afvandet slam fra rådnetanke tilført eksternt kulstof, anvendes et SS indhold på 0,3 

kg SS/m3 med et COD indhold på 0,8 kg COD/kg SS (samme COD indhold som slutslammet) 

(personlig kommunikation Biofos og Billund Vand). 

 

7.2 COD omsætning til CH4 og CO2 ved mekanisk og biologisk rensning  
 

Metan 

I de nationale emissionsopgørelser anvender vi en emissionsfaktor, altså til tab, på 0,00075 kg 

CH4/kg COD i indløbsspildevandet (0,01%) fra den mekanisk og biologiske spildevandsbehandling.  

Metan emissionen under det primære og sekundære rensetrin beregnes iflg. ligning 2 (Nielsen et 

al., 2014), idet der medregnes et bidrag fra rejektvand fra afvandet slam for anlæg som modtager 

ekstern biomasse. 

 

CH4,MB= EFMB ∗ (CODindløb+CODrejektvand)      (2) 

 

hvor EFMB=0,00075 kg CH4/kg COD i indløbsspildevandet 

 

Carbondioxid 

Klimaneutralt CO2 svarende til cirka 30% af COD i indløbsspildevandet tabes under det sekundære 

behandlingstrin (Petersen, 2013). Cirka 60% af COD i indløbsspildevandet går til den biologiske 

rensning og derved fås en CO2 omdannelsesfaktor på 1:2 (0,5 kg CO2/kg COD til biologi) svarende 

til 0,3 kg CO2 / kg COD i indløbsspildevandet.  

Ifølge nøgletal fra Petersen (Petersen, 2013) antager vi en COD omsætning på sekundærtrinnet 

svarende til produktion og tab af 0,3 kg CO2/ kg COD i indløbsspildevandet. Det klimaneutrale 

ressourcetab fra det sekundære behandlingstrin i form af CO2 beregnes iflg. ligning 3: 
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ECO2,MB= EFCO2,MB∗ (CODindløb + CODrejektvand)      (3) 

 

hvor EFCO2,MB =0,3 kg CO2/kg CO2,indløb ved et udtag af primærslam svarende til 40% af COD i 

indløbet. 

 

7.3 COD omsætning til CH4 og CO2 produktion hhv. luftemission ved 
slamudrådning  

 

Metan 

Det maksimale metanomdannelse for biogasproducerende renseanlæg er ifølge IPPC guidelines 

(IPCC,2006) lig 0,25 kg CH4/kg COD i indløbsspildevandet (masseforholdet 1:4) for den fraktion af 

slammet, Fan, som behandles anaerobt. Den reelle metan-omdannelse beregnes ved at gange med 

en metan-korrektionsfaktor (MCF) på 0,8 (IPCC, 2006), hvorved vi får en metanomdannelse på 0,2 

kg CH4/kg COD i indløbsspildevandet. Den teoretisk maksimale metanomdannelse er 0,35 Nm3 

CH4/ kg COD tilført rådnetanken hvilket svarer til den værdi som angives i IPPC guidelines (IPPC, 

2006); Bo= 0,35 Nm3 CH4/ kg CODrådnetank ∗0,72 kg CH4/Nm3= 0,25 kg CH4/ kg COD.  

Ved en generel antagelse om at 60% af COD i indløbsspildevandet omsættes i rådnetanken (Figur 1) 

fås en metan-omdannelsesfaktor for danske renseanlæg på: 

 

fan *MCF*Bo = 0,6∗0,8∗0,25 kg CH4/ kg COD=0,12 kg CH4/ kg CODindløb   (4) 

 

Udtrykket fan∗MCF indikerer i hvilket omfang metan-omdannelsespotentialet i indløbsspildevandet 

realiseres. Det er altså vigtigt at kende størrelse på den fraktion af slammet som behandles 

anaerobt, ligesom det er vigtig at kende til et eventuelt COD bidrag fra eksternt tilført biomasse til 

rådnetanken. Brutto metan emissionen5 fra anaerobe processer, CH4, anarob, opgøres som: 

 

CH4,anaerob,brutto = Bo ∗ [(MCF ∗fan∗CODindløb)+CODekstern]  (5) 

 

Summen af ligning 2 og 5 kvantificerer brutto metan emissionen fra spildevandsbehandling. Ifølge 

IPPC guidelines (IPPC, 2006) dokumenteres netto metan emissionen fra spildevands og slam-

behandling ved at fratrække mængden af metan som afbrændes i fakkel hhv. anvendes til energi 

produktion. Netto metan emissionen fra anaerob udrådning af slam beregnes som angivet i ligning 

6: 

 

 CH4,anaerob,netto = CH4,anaerob,brutto –(Bo∗S)-CH4,energiprod – CH4, gasfakkel  (6) 

hvor  

S [kg COD/år] kvantificerer mængden af COD fjernet med slutslammet beregnet ud fra mængden af 

slutslam angivet i enheden kg TS ganget med tilbageværende COD i slutslammet på 0,8 kg COD/kg 

TS. CH4,energiprod kvantificerer mængden af metan anvendt til energiproduktion og CH4, gasfakkel 

kvantificerer mængden af metan afbrændt i fakkel.  

Data fra Energistyrelsen dækker både energiproduktionen og biogas afbrændt i fakkel (del 

udtrykket CH4,energiprod – CH4, gasfakkel i ligning 6), mens data på eksternt biomasse (udtrykket 

CODekstern i ligning 5) tilført rådnetanken hhv. mængden af slutslam skal findes i anlæggenes grønne 

regnskaber.  

I et foreløbigt review af de grønne regnskaber ligger metan emissionen fra beluftning på ca. 1% af 

biogasproduktionen, hvilket er i fin overensstemmelse med den emissionsfaktor vi anvender for 

metan emissionen fra slamudrådning. Mængden af metan afbrændt i fakkel ligger på ca. 10% af 

biogasproduktion (Nielsen et al., 2014). Verifikation af ligning 4 er vist for Avedøre Central 

Renseanlæg i Tabel 1.1. 

 

                                                                    
5 Svarer til metanindholdet i den producerede biogas inklusiv metan afbrændt i fakkel (klimaneutral CO2) hhv. tabt via ventil og 
afgasset fra slutslam. 
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Tabel 1.1.Verifikation af biogas balance for Avedøre Central Renseanlæg iht ligning 4 

 
fan *MCF  kvantificerer fraktionen af COD i indløbsspildevandet på danske renseanlæg som når 

rådnetanken, og som det ses af tabellen stemmer denne antagelse fint overens med beregningen af 

metanomdannelsen ud fra brutto metan produktionen delt med de afrapporterede COD tal for 

indløbspildevandet (jf. ligning 5 i hovedrapporten). 

 

Den samlede netto metan emission opgøres slutteligt som 

 

CH4 emission= CH4,MB + CH4, anarobnetto     (7) 

hvor metan emissionen fra mekanisk og aerobe biologiske processer, CH4,MB, beregnes som angivet 

i ligning 2, mens netto metan emissionen fra anaerobe processer opgøres som i ligning 6. Netto 

metan emission fra ananerobe processer udgøres af metan tabt via beluftningsventil og/eller via 

metanafgasning fra slutslammet. 

 

Carbondioxid 

Metanomdannelse omregnes til en CO2 omdannelse på 0.17 kg CO2 / kg CODindløb på følgende vis: 

 

0,12 ���3�
�����I�9JøL ∗

1
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���3� ∗

100
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*-.MN��O0
*-.�3� ∗ 35100
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Groft set omsættes altså mindre end 0.1% af COD i indløbet til CH4 og 30% af COD i indløbet til CO2 

(angivet i vægtprocent af COD i indløbsspildevandet) under aerobe biologiske processer. 

Omkring 40% primær COD og 20% sekundær COD; dvs. i alt 60% af COD i indløbet tilføres 

rådnetanken. Heraf omsættes COD svarende til ca. 12 % af COD i indløbsspildevandet omsættes til 

genvundet CH4 og 20 % til CO2 under slamudrådningsprocessen og der produceres 30% stabiliseret 

COD i form af slutslam. Andersen (2012) rapporterer at 2% af den producerede metan bliver tabt 

ved afbrændningen i gasfakkel på biogasanlægget. Ovenstående stemmer overens med Petersen et 

al (2013). 

 

7.4 N massebalance 
For N2O emissionen anvender vi en aggregeret emissionsfaktor (EF) for alle behandlingsprocesser. 

Massebalancen for N kan simpelt opskrives: 

 

Nindløb+Nekstern kulstof-(Nudløb+Nslutslam+Ntabt til luft)=0     (8) 

  

Årstal 2008 2009 2010 2011 2012

Biogas internt Enhed

Nm3 biogas/year 3400000 3100000 3300000 3100000 3300000

GWh/year (netto) 21 20 21 20 21

tons biogas/year 3944 3596 3828 3596 3828

tons CH4/year 1591 1451 1544 1451 1544

tons CO2/year 2190 1996 2125 1996 2125

Biogas externt

Salg af el Nm3 biogas/year 3172738 2834313 2749706 2622797 3130435

GWh/year (netto) 7.5 6.7 6.5 6.2 7

GWh/year (brutto) 20 18 18 17 20

tons biogas/year 3680 3288 3190 3042 3631

tons CH4/year 1501 1341 1301 1241 1481

tons CO2/year 2043 1825 1771 1689 2016
tons biogas/year 7624 6884 7018 6638 7459

Total biogas

Total CH4 tons CH4/year 3092 2792 2845 2692 3026

Total CO2 tons CO2/year 4233 3822 3896 3685 4141

Total biogas Nm3 biogas/year 6572738 5934313 6049706 5722797 6430435

Total CH4 Nm3 CH4/year 4294942 3877548 3951950 3738552 4202143

Total CO2 Nm3 CO2/year 2300458 2077009 2117397 2002979 2250652

COD_indløb ton/year 25300 24100 27600 29100 23300

f
an

*MCF*B o kg CH4/kg COD_indløb 0.122 0.116 0.103 0.093 0.130
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hvor Nindløb er total N i indløbbsspildevandet, Nekstern kulstof er N indholdet i eksternt biomasse tilført 

rådnetanken, Nudløb er N indholdet i udløbsspildevandet, Nslutslam er N indholdet i slutslammet og 

Ntabt til luft kvantificerer emissionen af N2O og N2  

I forhold til opstilling af en massebalance for N er det vigtigt at kende kompositionen af de N-

holdige luft emissioner. Chiu og Chung (2003) har målt indholdet af N2, N2O og CO2 under 

forskellige NO3- og C/N forhold og rapporterer følgende fordeling af luftformige N forbindelser i 

gassen: 96-99% N2, 0,001-0,006% N2O og 1,1-3,8% CO2. Chiu og Chung (2003) rapporterer ikke 

NO, men Adouani et al., 2009 rapporterer N2O og NO emissioner svarende til op til 74% N2O og 

19% NO af den denitricerede mængde N-NO3− . Vi antager at NO emissionen ikke er signifikant 

sammenlignet med N2 og N2O emission som der redegøres for i de to følgende afsnit. 

 

7.5 N2O emission 
Da viden omkring N emissioner fra renseanlæg er meget sparsom, har vi brug for at opstille en 

massebalance, som kan verificere at den emissionsfaktor, vi anvender i de nationale opgørelser, er 

rimelig. N2O emitteres fra biologiske N-fjernelses processer og er et mellemprodukt fra 

nitrifikation- og denitrifikationsprocesserne i sekundær spildevandsbehandling ligesom N2O 

frigives fra nyere N-fjernelsesteknologier som Anammox processen. Der findes ingen fuldstændig 

forståelse af de faktorer, som resulterer i emission af lattergas (Law et al., 2012) men flere studier 

har dokumenteret, at N2O emissionen er reduceret ved et COD/N forhold over 3,5; ved højere 

COD/N forhold er N2O emissionen under 1%, mens den ved COD/N forhold under 3,5 kan være op 

til 20-30% af indløbsspildevandets N indhold (Hanaki et al, 1992; Itokawa et al, 2001; 

Kampschreur et al., 2008, 2009; Park et al., 2000). Modsat viser et hollandsk studie (Van Niel et al, 

1993), at et COD/N forhold over 10 kan medføre en forøget koncentration af aerobe denitrificerende 

bakterier og en medfølgende forøgelse i N2O emissionen, hvilket understøttes af Tallec et al. 2008. 

Tallec et al. (2006), rapporterer at en N2O emissionen på 0,1 til 0,4% af total N i indløbet. 

Vi anvender til sammenligning i vores nationale emissionsopgørelser en emissionsfaktor på 4,99 g 

N2O per kg N i indløbsspildevandet svarende til 0,32 vægtprocent N2O-N af total N indholdet i 

indløbsspildevandet (Nielsen et al., 2014). Emissionsfaktoren er fin i overensstemmelse med et 

hollandsk studie (Daelman et al., 2013), som angiver en N2O emission faktor på 28 g N2O-N/ kg N i 

indløbsspildevandet, eller 5 g N2O per kg N i indløbsspildevandet.  

Vores emissionsfaktor ligger i den højere ende af danske målinger afrapporteret i en ny rapport fra 

DHI, hvor N2O emissionsfaktoren afrapporteres til at ligge imellem 9 og 28 g N2O /PE/år på et hhv. 

højt (Marselisborg) og lavt (Ejbymølle) belastet anlæg (Andreasen, 2013). Vores emissionsfaktor 

angivet i enheden PE/år lå i 1990 på 14 g N2O/PE/år og er siden fremskrevet svarende til 

befolkningstallet, hhv. en gradvis stigning i bidraget fra industri som ifgl. MST siden 2004 ligget 

konstant på 43%. Den emissionsfaktor vi anvender svarede til en EF på 23 g N2O/PE/år i 2011.  

Et nyere review af N2O emissioner fra spildevandsbehandling (Kampschreur et al, 2009) at N2O 

emissionen varierer fra under 1% op til 14,5% af N indholdet i indløbsspildevandet. På nuværende 

videngrundlag vurderes den nationale N2O emissionsfaktor at være rimelig og svarer til 0,32% af 

indholdet af total N i indløbsspildevandet.  
 

7.6 N2 emission 
I opstillingen af en N masse balance er det vigtigt at kende størrelsen på N2 emissionen som udgør 

det største tab af N under spildevandsbehandlingsprocesserne. Ifgl. Chiu og Chung (2003) udgør 

N2O mellem 0,001 og 0,006 volumen% af den luftformige emission fra de biologiske processer ved 

et C/N forhold over 6, mens N2 udgør mellem 96 og 99 volumen% og CO2 emissionen udgør mellem 

0,8 og 4,6 volumen%.  

På nationalt niveau er N fjernelseseffektiviteten, beregnet som (Nindløb -Nudløb)/Nindløb))∗ 100%, 

steget  fra cirka 70% i 1995 til omkring 90% i 2012. Med et Nindløb på 100% svarer det altså til et 

Nudløb på typisk 10% af Nindløb. 

Anvender vi nationale tal på total N i indløb, udløb og slam kan vi beregne hvor stor en procentdel 

af N i indløbet som tabes i form af luft emissioner for et renseanlæg uden tilførsel af ekstern 

biomasse til rådnetanken; hvor Nekstern kulstof = 0. 
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. 

 

%Ntabt til luft= (Nindløb-Nudløb-Nslutslam)/ Nindløb      (11) 

 

På nationalt plan giver dette et N ressourcetab til luft på cirka 30% i 1995 til 90% i 2012. 

Vores lattergas emission ligger på 0,32% af N i indløbsspildevandet, hvilket betyder at de resterende 

89,7% tabes som N2, hvilket  er på niveau om end noget lavere end angivet i Chiu og Chung (2003). 

Vi har ikke fundet andre studier som kvantificerer den klimaneutrale N2 emission som støtte for en 

verifikation af størrelsen på N2O emissionsfaktoren. Tab af N som ressource er beregnet iht. ligning 

9 (Tabel 12). 

 

7.7 Fosfor massebalance 
For fosfor er massebalance relativt simpel, idet der ingen afdampning er til luft. Dermed kan fosfor 

massebalancen simpelt opskrives: mP,indløb- mp, udløb-mp,slam = 0 

Fosforgenvindingseffektiviteten er over 90% af indløbsspildevandets P indhold, idet mellem 94 og 

96% af det fosfor der er i indløbsspildevandet fjernes. Det som er afgørende for ressource 

effektiviteten hvad angår fosfor er ekstraktionsteknologierne, idet det har betydning for 

biotilgængeligheden af fosfor i slutproduktet. Biologisk P fjernelse såvel som struvit-udfældning 

resulterer i høj biotilgængelighed, hvilket resulterer i en nytteeffekt på 100% indenfor et år. Dette 

betyder at den fraktion af fosforen som ekstraheres ved BioP hhv. struvit teknologien har en 

handelsgødningssubstitutionsrate på 1 (Jensen et al., 2014). Fosfor som er kemisk fældet med 

aluminium eller jernoxid har derimod lav biotilgængelighed og en substitutionsrate på 0%  indenfor 

et år.  

Ved implementering af BioP og struvit skal der for at opretholde en fosforgenvindingsprocent på 

95% udføres tertiær behandling i from af efterpolering af det rensede spildevand før udledning til 

recipient. Alternativt er kemisk støttefældning nødvendigt. For en detaljeret gennemgang af fosfor 

ekstraktions og genanvendelsesteknologier henvises til Jensen et al., 2014). 

Nytteeffekten af slutproduktet beregnes ved at antage 100% substitutionsrate for den del af fosforen 

der er udfældet som struvit hhv. biologisk bundet (afsnit 6).  
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Bilag 2: Metan-emissionsopgørelse 

Tabel b2. Input data fra Billund Vand og beregnede  mængder produceret og emitteret metan. 

 

Indløb COD til rådnetank ton COD 388 272 

Eksternt kulstof (HHA) ton COD 729,0 

Eksternt kulstof (Dupont/Danisco) ton COD 929,7 

Eksternt kulstof (ethanol fa Billund lufthavn) ton COD 516,0 

Eksternt kulstof (slam fra Billund) ton COD 1210,0 

COD som når rådnetank ton COD 3773,0 

Slam production ton COD 279,0 

Biogasproduktion* MWh 7303 

Biogasproduktion ton CH4 540,8 

Indløbs COD til rådnetank ton CH4 77,7 

Eksternt kulstof (HHA) ton CH4 201,9 

Eksternt kulstof (Dupont/Danisco) ton CH4 118,3 

Eksternt kulstof (ethanol fa Billund lufthavn) ton CH4 65,7 

Eksternt kulstof (slam fra Billund) ton CH4 242,0 

Total CH4 produktion - CH4,anaerob,brutto ton CH4 705,5 

Slam production - S ton CH4 69,7 

Metan emission - CH4,anaerob,netto ton CH4 95 

*Sammenholdt med CO2 regnskab udført at Billund antages biogas produktionen, CH4,energiprod – 

CH4, gasfakkel , at være angivet som brutto metan produktion, idet der i regnskabet er angivet en 

samlet el og varme produktion på 3299 MWh 

 

For kildesorteret husholdningsaffald ligger metan-omdannelsespotentialet på 500 Nm3 CH4 / ton 

TS (DANVA, 2011; Energistyrelsen, 2012). COD indholdet ligger på omkring 1,3 kg COD/kg TS, 

hvilket giver et metan-omdannelsespotentiale på 0,39 Nm3 CH4/kg COD (MST, 2004). 

Restaffaldet fra Danisco og Billund lufthavn består primært af ethanol og i 2013 modtog Grindsted 

renseanlæg 300 m3 ethanol fra Billund lufthavn. Ethanol har en rumvægt på 0,8, hvilket svarer til 

240 ton ethanol. Med et COD indhold på 2-2,3 kg COD/kg alkohol (Willems, 2011) svarer dette til 

ca. 516 ton COD.  Biogaspotentialet i alkohol er ifgl. Energistyrelsen 0,38 Nm3 CH4/ ton TS, mens 

det for fedt er 0,811 Nm3 CH4/ ton (Energistyrelsen, 2012). Vi antager at al det industrielle eksternt 

tilførte kulstof svarer til ethanol og anvender en metan-omdannelse på 0,12 kg CH4/kg COD for 

alkohol. 

 

Grindsted renseanlæg producerede i 2013 42000 m3 udrådnet slam, 4200 m3 afvandet slam 

svarende til 4200 ton våd slam og 37800 m3 rejekt vand med en koncentration på 350g SS/m3 (0,3 

kg SS/m3). Rejektvandets indhold af suspenderet organisk materiale er 11340 kg SS med et COD 

indhold på 0,8 kg COD/kg SS (samme COD indhold som slutslammet), dvs. et COD indhold på 

9072 kg COD som er lagt til indløbsspildevandet COD indhold i Tabel 2b. 

For slutslammet er der anvendt et gennemsnit af to beregningsmetoder: 1. Billund afrapporterer 

4200 ton slutslam med et tørstofindhold på 20%, hvoraf 40% er inert stof. COD indholdet er 0,8 kg 

COD/kg TS og heraf fås et COD indhold i slutslammet på 294 ton; 2. Der er målt et glødetab på 504 

ton, 40% af dette glødetab er inert kulstof, hvilket resulterer i et COD indhold i slutslammet på 264 

ton. Gennemsnitsværdien på 279 ton COD er anvendt. 

 



Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spilde-vandsforsyningen 85

 

Det skal påpeges at biogasprocessen, herunder samudrådning, er en kompleks proces og at 

beregningerne derfor skal ses som illustrative; dog i overensstemmelse med vedtagne 

metodegrundlag (IPPC, 2006; Ellegaard og Angelidaki, 2009). 

 

 

Som følge af tilførslen af eksternt organisk materiale indeholder rejektvandet på Grindsted 

renseanlæg ekstra store mængder kvælstof og fosfor. Rejektvandet renses derfor ved brug af 

Anammox teknologien (TEK23). Rejektvandet indeholder 0,8 kg NH4+ / m3 hvoraf 90% fjernes 

ved Anammox. Grindsted anvender anaerob bioP fældning af opløst ortophosphat i en selector. 

Grindsted renseanlæg fælder fosfor fra rejektvandet ved brug af struvit fældning på rejektvand fra 

bioslam. Betragtet som et anlæg inkluderer Billund Vand altså både Anammox, Bio P og struvit-

teknologienhederne samt eksternt tilført kulstof til rådnetanken; en teknologi kombination som er 

repræsenteret den sammenlignende LCA , teknologiscenarie T3b+a+eksC (afsnit 5.1). 
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