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Indledning

Hvad er teknologiske tendenser 
BIOFOS ser ind i en fremtid fyldt med forandringer. Vilkårene for spildevandsrensning i hovedstadsområdet vil i 
fremtiden se anderledes ud, end de gør i dag. Den grønne omstilling præger den politiske dagsorden, vedvarende 
energikilder bliver udbygget og flere klimatilpasningsprojekter planlægges i takt med, at klimaforandringerne 
tager fart. Samtidig er der hastige teknologiske fremskridt på næsten alle områder. BIOFOS skal i de kommende 
20-30 år følge med byudviklingen ved at udnytte de teknologiske muligheder for at genvinde ressourcer fra brugt 
vand og samtidigt passe diskret ind i bybilledet.

Teknologiske tendenser er her tænkt som en gruppering af overordnede principper og formål, der er affødt af de 
tidligere beskrevne Tendenser, udfordringer og muligheder, og hvor det er relevant, kan imødekommes af en 
række teknologier, relevant for fremtidens renseanlæg.

Som reference sammenligner vi med vores nuværende anlæg, der mest består af kendte processer og maskiner 
fra 90’erne.

De overordnede tendenser der behandles i analysen er:

• No nuisance

• Kompakt anlæg

• Ressourceanlægget

• Klimapositiv

• Miljø (Nul-udledning)

• Multistrenget afløbssystem

Tendenserne er ikke nødvendigvis komplementære, men overlappende.



Sammenfatning på analysen
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Karakteristika for vores eksisterende anlæg:

• Ældre teknologi, fylder meget, men stadig BAT

• Generer omgivelser til en hvis grad

• Udleder nogle miljøfremmede stoffer og mikroforureninger

• Udleder CO2 og muligvis N2O

• Meget robust teknologi

Et nyt anlæg vil kunne..

• Fylde mindre

• Genere omgivelser mindre

• Integreres i omgivelserne

• Rense for alt, hvad vi kender til

• Opsuge CO2 (være klimapositivt)

… hvis vi altså vælger det



No nuisance
- ingen gener for naboerne
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Renseanlæg må ikke lugte, støje eller være synlige

Overdækning
Afhængig af placering kan elementer som lugt og støj blive vigtige i overvejelserne 
om, hvilke teknologier der kan anvendes til et fremtidigt anlæg. Alle anlæg kan i 
princippet overdækkes, så lugt og støj kan holdes nede i omgivelserne, men det er 
Oplagt, at et kompakt anlæg er lettere at overdække end vores nuværende store 
tankarealer.

I verden findes der flere eksempler på anlæg, der er overdækkede eller bygget ind i undergrunden. Anlæggene 
kræver kraftig ventilation af hensyn til arbejdsmiljø, og der er typisk lugtrensning på afgangsluften fra ventilation.

Anlægget kan integreres arkitektonisk i landskabet som f.eks. i Hillerød med mulighed for indkig fra nysgerrige eller 
bare gåture på grønne områder. 

Teknologier
MBBR-teknologier med bærelegemer for bakterier kan overdækkes og fylder relativt lidt.

Teknologier med granulært slam kan opføres i høje ståltanke med tag eller bygge kompakt på anden vis.



Kompakt anlæg
- optager mindre landareal
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Biomasse
BIOFOS’ nuværende renseanlæg optager meget landareal. 
Primær klaring fylder relativt meget, og den teknologi, vi i dag bruger i det biologiske trin, 
aktiv-slamanlæg, er baseret på en tynd opslæmning af bakterier i vand (kun ca. 4 gram 
pr. liter vand). I kompakte anlæg sørger man typisk for at have en væsentlig større 
koncentrationer af bakterier, som vokser i kugler (granuler) eller gror på overfladen af 
et bæremedium.

Denne tendens hænger sammen med ”No nuisance”, idet et kompakt anlæg vil være 
lettere at overdække og dermed inddæmme gener.

Teknologier
En væsentlig arealreduktion kan opnås ved at opføre forfiltre i stedet for primær klaring. 

MBBR-teknologier med bærelegemer for bakterier.
Teknologier med granulært slam kan opføres i høje ståltanke med tag eller bygges kompakt på anden vis f.eks. ved 
at have mindre behov for klaringstanke.
MBR-reaktorer er semi-kompakte, idet klaringstanke erstattes af membraner.

En mulighed i udvikling er en anlægstype, der ikke anvender biologiske processer. I stedet opsættes en serie af filtre 
af større og større finhed sluttende med membraner.
Der findes enkelte eksempler på kompakt teknologi til udrådning af slam. 
Et kompakt anlæg vil kræve flere kvalifikationer hos medarbejdere og udvidet styring og digitalisering.



Ressourceanlægget
- fra spildevand til ressourcevand
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Vi vil udnytte de ressourcer som er i spildevandet 
BIOFOS baner allerede vejen for at vise, hvordan et 
konventionelt spildevandsrenseanlæg kan transformeres 
til fremtidens WRRF (Water Ressource Recovery Facility) i 
vores store fyrtårnsprojekt VARGA.
Selv om mange af de teknologier, man kunne tænke sig 
at anvende, er relativt nye og umodne, peger den 
nuværende udvikling i retning af genindvinding af fire 
grupper af ressourcer:

1. Vand 
• Vand til genbrug kan være af forskellig kvalitet

2. Energi
• Biogas, elektricitet, varme, brændsel generelt

3. Gødningsmaterialer
• Kvælstof og fosfor

4. Andre produkter 
• Biokemikalier, metaller, cellulose, foder, 

bygningsmaterialer

Ikke alle produkter fra spildevand kan afhændes i 
samfundet. Det vil i vid udstrækning være markedet, der 
bestemmer udviklingen af produkter fra ”ressourcevand”.

Teknologier
Der findes en lang række mulige teknologier 
med forskellige ”readiness levels”:

Ad 1. Filtrering (fx membraner), desinfektion, 
oxideringsprocesser (fx ozonering)

Ad 2. Produktion af biofuels (fx biogas, 
biohydrogen, biodiesel), elektricitet og 
varme

Ad 3. P-genanvendelse, slamanvendelse på 
markerne, struvit, N-genanvendelse 

Ad 4. Kemisk og fysisk ekstraktion af 
forskellige produkter 



Klimapositiv
- gennem design og drift af vores anlæg vil vi sikre at klimaet udsættes for mindre CO2, end hvis vi ikke var der

Klimapositiv
BIOFOS vil målrettet arbejde på at minimere vores 
udledninger af klimagasser fra vores aktiviteter. 

Fremtidens nationale energiproduktion bliver stadig mere 
grøn
Fremtidens nationale energiproduktion vil i stigende grad 
være grøn. Dette betyder, at vores forbrug og af el og 
fjernvarme vil påvirke vores CO2-regnskab i mindre grad i 
fremtiden. Som konsekvens af dette vil også vores egen 
grønne energiproduktion fortrænge en til stadighed mindre 
andel af sort produceret energi.

Flere fremtidlige tendenser vil forbedre vores mulighed 
for at opnå et klimapositivt BIOFOS
Overdækning af vores anlæg i forhold til understøttelse af 
”no nuisance” i forhold til naboer vil også gøre det muligt at 
opsamle klimagasser som lattergas og metan og derved 
minimere vores samlede CO2-emission. Nye kompakte 
teknologier kan ligeledes blive etableret i lukkede tanke. 
Udvikling på sensorområdet til onlinemåling af klimagasser 
vil yderligere gøre det muligt at forbedre styringen af vores 
anlæg, så klimapåvirkningen minimeres. 

Nye teknologier er på vej
I fremtiden vil der være et langt større fokus på 
udvikling af ny Power-2-x teknologier fx i form af 
nye Carbon Capture Usage-løsninger, hvor CO2

omdannes til metan som en grøn energikilde eller 
oparbejdes til et forædlet produkt som 
eksempelvis protein, der kan benyttes som 
dyrefoder. 
Ny teknologi til omdannelse af slam til forskellige 
kemikalier eller olie ved højt tryk og temperatur 
er også under udvikling og allerede testet i 
pilotskala. 



Miljø
- tendensen går mod nul-udledning
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Renseanlæggenes udledning 
Der forventes krav til mere avanceret rensning til fjernelse af miljø- og 
sundhedsskadelige stoffer herunder lægemiddelrester, mikroplast, 
metaller m.m. 

Tendensen mod bedre miljø betyder, at udledt vand skal være helt rent for 
mulig genanvendelse.

Udledning af renset røggas og ikke renset ventilationsluft, som vi kender i 
dag, vil ikke ske i fremtiden.

CO2 fra slamforbrænding skal, jf. klimapositivitet, formodentlig opsamles i 
fremtiden.

Teknologier 
Membraner vil som eksempel kunne tilbageholde de fleste miljøskadelige stoffer og mikroorganismer i det rensede 
spildevand og kunne i princippet allerede i dag installeres. Andre teknologier med UV/kemisk behandling er mere 
energikrævende. Teknologierne kan være add-on eller kan integreres i det fremtidige anlægskoncept.

Det membranrensede spildevand vil have en kvalitet, så det kan anvendes til teknisk procesvand eller rekreative 
formål. Det vil relativt nemt kunne oparbejdes til drikkevandskvalitet. Det er et spørgsmål om behov og pris.

Bypass af mekanisk renset spildevand til recipienten bliver ikke en mulighed i fremtiden. Det fremtidige 
anlægskoncept vil have tilstrækkelig hydraulisk fleksibilitet, og styringen af kloaksystem under nedbør og 
håndteringen af regnvand vil være mere avanceret end i dag.



Forandringer i afløbssystemet
-råvaren ændrer sig

De nuværende afløbssystemer består i dag af enten fælles- eller separat-kloakerede afløbssystemer. Dette kan ændres i fremtiden på flere 
måder for bedre udnyttelse af kloakker, renseanlæg, indholdet i spildevand og miljøet.

Fremtidsscenarier:

1. Separate kloakker til husspildevand, vejvand og tagvand. ”tre-strenget system”

2. Urinseparering af toiletvand

3. Rensning af industrispildevand for sig

4. Nul-udledningsboliger

Ad 1: Separering af fælleskloakerede kloakker sker allerede i dag. På sigt skal de nuværende renseanlæg kun modtage husspildevand og 
industrispildevand. Vejvand behandles om nødvendigt på mindre ”renseanlæg” (f.eks. Actiflo-anlæg) før udledning til recipient.

Tagvand kan enten ledes til LAR-anlæg eller erstatte dele af hanevand til fx toiletskyl i boliger. 

Teknologi: På renseanlægget vil spildevand ”frit for regnvand” betyde lav variation i vandføring. Det medfører, at fx membrananlæg er en
væsentlig bedre mulighed.

Ad 2: Ved urinseparering i al bebyggelse vil urinen kunne behandles separat på (rense)anlæg eller en separat fabrik med produktion af 
gødningsprodukter til følge. Urinen kunne løbe i separate ledninger til behandlingsanlæg. Den resterende del af urinen vil skulle gennemgå en 
rensning i en hvis grad. 
Den anden del af toiletspildevandet (afføringen) skal transporteres til og behandles på et renseanlæg, ideelt set ved direkte udrådning i 
rådnetanke. Rensning af rejektvand fra afvandet udrådnet slam vil skulle foretages. 

Det grå spildevand skal formodentlig stadig håndteres på renseanlæg, men der bliver så tale om væsentlig mindre stofmængder.

Teknologi: Et renseanlæg, der håndterer flere strømme hver for sig, vil skulle bygges noget anderledes op. Teknologierne hertil findes i dag.

Ad 3: Urinseparering løser ikke problemet med industrispildevand. En løsning kunne være at etablere separate industrikloakledninger til større 
industrirenseanlæg eller i højere grad lokal rensning på de enkelte industrivirksomheder. Her vil membraner igen kunne spille en rolle.

Ad. 4 Fremtidens boliger kan tænkes at være udstyret med egen udvidede vandbehandling, så alt vand genbruges internt i en ejendom.

Såfremt en sådan teknologi bliver billig nok, vil det være disruption for vandsektoren, som den er i dag, og kloaksystemer og 

renseanlæg bliver på sigt overflødige.



Teknologivurdering – NO Nuisance

Teknologier som kan reducere gener for naboer beskrives i nedenstående tabel. 

Teknologi Fordele Ulemper

Granulært slam Lavere arealbehov 
• Procesvolumen – højere slamkoncentration
• Efterklaring - hurtigere bundfældning
Forbedret udløbskvalitet
• SS
Let implementerbar i aktivt slamanlæg

Øget maskinelle installationer
• Separering af let og tungt slam – dog lille 

installation
Ændret krav til eksisterende anlægskomponenter 
• Øget omrøring for suspendering af slam
• Uønsket slamophobning
• Slamudtag – risiko for tyndt slam

MBBR/IFAS 
(hovedstrøm)

Lavere arealbehov
• Procesvolumen – højere slammængde
• Efterklaring – lavere slambelastning
• Alternativt filterløsning – lavt areal ift. 

efterklaring

Øget maskinelle installationer
• Ændret tilbageholdelse
• Eventuelle bæremedier

MBR (hovedstrøm) Lavere arealbehov
• Procesvolumen – højere slammængde
• Ingen efterklaring - separering af vand og slam 

gennem membran.

Øget maskinelle installationer
• Beluftning af membraner ift. fouling
Levetid af membraner



Teknologivurdering – NO Nuisance

Teknologier som kan reducere gener for naboer beskrives i nedenstående tabel. 

Teknologi Fordele Ulemper

Luftrensning – N2O Lavere klimabelastning
Lugt reduktion

Overdækning af procestanke
Måske ikke samfundsøkonomisk en god løsning

Pyrolyse Lavere arealbehov – kompakt anlæg 
Eliminering af lugt fra slam
Større omsætning af slam
Nedbrydning mikroforureninger og mikroplast i slam
Produktion biochar

Ændret slamstrategi



Teknologivurdering – Kompakt anlæg

Teknologier som kan reducere arealbehovet beskrives i nedenstående tabel. 

Teknologi Fordele Ulemper

Forfiltrering Lavere arealbehov – ikke behov for primær tanke
Større kulstofhøst

Øget maskinelle installationer
• Filtre, pumper, renholdelse af filter
Drift/driftstid
• Udfordringer på danske renseanlæg – få 

erfaringer
Vedligehold
• Slam er hårdt ved pumper
• Levetid på filtre

Granulært slam Lavere arealbehov 
• Procesvolumen – højere slamkoncentration
• Efterklaring - hurtigere bundfældning
Forbedret udløbskvalitet
• SS
Let implementerbar i aktivt slamanlæg

Øget maskinelle installationer
• Separering af let og tungt slam – dog lille 

installation
Ændret krav til eksisterende anlægskomponenter 
• Øget omrøring for suspendering af slam
• Uønsket slamophobning
• Slamudtag – risiko for tyndt slam

MBBR/IFAS 
(hovedstrøm)

Lavere arealbehov
• Procesvolumen – højere slammængde
• Efterklaring – lavere slambelastning
• Alternativt filterløsning – lavt areal ift. 

efterklaring

Øget maskinelle installationer
• Ændret tilbageholdelse
• Eventuelle bæremedier



Teknologivurdering – Kompakt anlæg
Teknologier som kan reducere arealbehovet beskrives i nedenstående tabel. 

Teknologi Fordele Ulemper

MBR (hovedstrøm) Lavere arealbehov
• Procesvolumen – højere slammængde
• Ingen efterklaring - separering af vand og slam 

gennem membran.

Øget maskinelle installationer
• Beluftning af membraner ift. fouling

Pyrolyse Lavere arealbehov – kompakt anlæg 
Eliminering af lugt fra slam
Større omsætning af slam
Nedbrydning mikroforureninger og mikroplast i slam
Produktion biochar

Ændret slamstrategi



Teknologivurdering – Ressourceanlæg (1 Vand)
Teknologier som kan forbedre kvaliteten af renset spildevand beskrives i nedenstående tabel. 

Teknologi Fordele Ulemper

Granulært slam Lavere arealbehov 
• Procesvolumen – højere slamkoncentration
• Efterklaring - hurtigere bundfældning
Forbedret udløbskvalitet
• SS
Let implementerbar i aktivt slamanlæg

Øget maskinelle installationer
• Separering af let og tungt slam – dog lille 

installation
Ændret krav til eksisterende anlægskomponenter 
• Øget omrøring for suspendering af slam
• Uønsket slamophobning
• Slamudtag – risiko for tyndt slam

MBR –
efterpolering

Forbedret udløbskvalitet
• SS
• Tot-N
• Tot-P

Øget maskinelle installationer
• Omrøring og beluftning ift. bæremedier
Evt. behov for dosering af ekstern kulstof

MBBR –
efterpolering

Forbedret udløbskvalitet
• SS
• Tot-N
• Tot-P
• Reduktion af miljøfremmede stoffer
• Reduktion af medicinrester

Øget maskinelle installationer
• Omrøring og beluftning ift. bæremedier
Evt. behov for dosering af ekstern kulstof

Anammox Reduktion intern belastning Øget maskinelle installationer/ekstra 
behandlingstrin
Er følsom overfor høj SS i rejektvand



Teknologivurdering – Ressourceanlæg (1 Vand)
Teknologier som kan forbedre kvaliteten af renset spildevand beskrives i nedenstående tabel. 

Teknologi Fordele Ulemper

AOP – avancerede 
oxidationsprocesser

Forbedret udløbskvalitet
• Reduktion miljøfremmede stoffer
• Reduktion medicinrester

Øget maskinelle installation
Øget driftsomkostninger
Risiko for produktion af toksiske 
nedbrydningsprodukter
• Bromat

Ozonering (tertiær) Forbedret udløbskvalitet
• Reduktion miljøfremmede stoffer
• Reduktion medicinrester
Kan kombineres med ozonering i procestanke for: 
• Reduktion miljøfremmede stoffer i slam
• Reduktion medicinrester i slam
• Forbedrede slamegenskaber. 
Kan kombineres med aktiv kul for:
• Yderligere rensning for miljøfremmede stoffer
• Yderligere rensning for medicinrester
• Reduktion af nedbrydningsprodukter

Øget maskinelle installation
Øget driftsomkostninger
Risiko for produktion af toksiske 
nedbrydningsprodukter
• Bromat



Teknologivurdering – Ressourceanlæg (1 Vand)

Teknologi Fordele Ulemper

Aktiv kul Forbedret udløbskvalitet
• Reduktion miljøfremmede stoffer
• Reduktion medicinrester
• Reduktion tungmetaller
• Reduktion SS
Kan kombineres med ozonering for
• Yderligere rensning for miljøfremmede stoffer
• Yderligere rensning for medicinrester

Øget maskinelle installation 
Øget driftsomkostninger 
Øget CO₂ udledning anskaffelse af kul
Håndtering brugt kul

Sandfiltrering evt. 
inkl. 
kemikaliedosering

Forbedre udløbskvalitet
• SS
• Tot-P

Øget arealbehov 
Øget maskinelle installation, 
Øget driftsomkostninger 
• Fældningskemikalier

Solid contact
clarifier

Forbedre udløbskvalitet
• SS
• Tot-P
Kan inddrages ifm. 
regnvandsbehandling/behandling overløbsvand 
Kan kombineres med aktiv kul for:
• Reduktion af miljøfremmede stoffer
• Reduktion af medicinrester

Øget maskinelle installation
Øget driftsomkostninger

Teknologier som kan forbedre kvaliteten af renset spildevand beskrives i nedenstående tabel. 



Teknologivurdering – Ressourceanlæg (1 Vand)

Teknologi Fordele Ulemper

Fjernelse af 
tungmetaller –
flere teknologier

Forbedre udløbskvalitet
• Tungmetaller

Øget maskinelle installationer
Øget driftsomkostninger

Membranfiltrering Forbedre udløbskvalitet
• SS
• Tot-P

Øget maskinelle installationer
Øget driftsomkostninger

UV-behandling Desinfektion/reduktion af mikroorganismer i 
udløbsvand

Energiforbrug

Teknologier som kan forbedre kvaliteten af renset spildevand beskrives i nedenstående tabel. 



Teknologivurdering – Ressourceanlæg (2 Energi)

Teknologi Fordele Ulemper

Varmepumper Øget varmeproduktion og salg Øget maskinelle installation

KOD modtagelse Øget biogasproduktion Lugtgener
Aarbejdsmiljø
Arealbehov
• Evt. pulpningsanlæg
• Modtagestation 
Øget maskinelle installationer
• Pumper – særlige krav
• Omrøring – højt TS
• Fedt som kan stivne

Direkte udrådning Øget biogasproduktion
Reduktion af belastning på ”normale” renseanlæg

Nødvendigt med særlig egnet spildevand
• Højt ind af COD
• Tilledes separat til anlægget
Arealbehov – nyt behandlingstrin
Øget maskinelle installationer

Termisk hydrolyse Øget biogasproduktion
Øget slam nedbrydning

Lugtgener 
Øget maskinelle installationer

Biogas opgradering Øget værdi af biogas Øget maskinelle installationer
Arealbehov
Behov for ”ekstern” strøm og varme hvis intern 
produktion i gasmotorer lukkes. 

Teknologier som kan øge energiproduktionen eller øge værdien af den producerede energi beskrives i nedenstående tabel. 



Teknologivurdering – Ressourceanlæg (2 Energi)

Teknologi Fordele Ulemper

Carbon Capture Positiv CO₂ påvirkning Areal behov 
Øget maskinelle installationer
Driftsomkostninger

HTL Produktion bio-olie 
Omsætning af slam

Lugt gener 
Arbejdsmiljø 
Affaldsprodukt/restprodukt 
Teknologi på udviklingsstadie

Pyrolyse Lavere arealbehov – kompakt anlæg 
Eliminering af lugt fra slam
Større omsætning af slam
Nedbrydning mikroforureninger og mikroplast i slam
Produktion biochar

Ændret slamstrategi

ORC Udnyttelse overskudsvarme til elproduktion Rentabilitet hvis implementeres på overskudsvarme 
alene. 

Power-2-X Reduktion CO₂ udledning 
Øget biogasproduktion

Ikke moden til implementering

Teknologier som kan øge energiproduktionen eller øge værdien af den producerede energi beskrives i nedenstående tabel. 



Teknologivurdering – Ressourceanlæg (3 Gødning)

Teknologi Fordele Ulemper

Ozonering –
procestank

Forbedret udløbskvalitet
• Reduktion miljøfremmede stoffer
• Reduktion medicinrester
• Reduktion miljøfremmede stoffer i slam
• Reduktion medicinrester i slam
• Forbedrede slamegenskaber. 
Kan kombineres med tertiær ozonering og aktiv kul 
for yderligere forbedret udløbskvalitet. 

Øget maskinelle installation
Øget driftsomkostninger
Risiko for produktion af toksiske 
nedbrydningsprodukter
• Bromat

Struvit Fosforholdigt gødningsprodukt
Reduktion intern fosforbelastning
Reduktion af struvit i rør.
• Energibesparelse
• Drifts besparelse

Øget maskinelle installation

Ash2phos Fosforholdigt gødningsprodukt
Regenerering af fældningskemikalier

Kørsel med aske 
Kemikalieforbrug
Energiforbrug

Teknologier som producerer gødningsprodukter eller forbedre kvaliteten af ”affald” til jordbrugsformål beskrives i nedenstående 
tabel. 



Teknologivurdering – Klima positiv

Teknologi Fordele Ulemper

Anammox Reduktion intern belastning Øget maskinelle installationer/ekstra 
behandlingstrin

Varmepumper Øget varmeproduktion og salg Øget maskinelle installation

KOD modtagelse Øget biogasproduktion Lugtgener
Aarbejdsmiljø
Arealbehov
• Evt. pulpningsanlæg
• Modtagestation 
Øget maskinelle installationer
• Pumper – særlige krav
• Omrøring – højt TS
• Fedt som kan stivne

Direkte udrådning Øget biogasproduktion
Reduktion af belastning på ”normale” renseanlæg

Nødvendigt med særlig egnet spildevand
• Højt ind af COD
• Tilledes separat til anlægget
Arealbehov – nyt behandlingstrin
Øget maskinelle installationer

Termisk hydrolyse Øget biogasproduktion
Øget slam nedbrydning

Lugtgener 
Øget maskinelle installationer

Teknologier som kan bidrage til mindsket klimaaftryk eller øge klima positivt beskrives i nedenstående tabel  



Teknologivurdering – Klima positiv

Teknologi Fordele Ulemper

Biogas opgradering Øget værdi af biogas Øget maskinelle installationer
Arealbehov
Behov for ”ekstern” strøm og varme hvis intern 
produktion i gasmotorer lukkes. 

Carbon Capture Positiv CO₂ påvirkning Areal behov 
Øget maskinelle installationer
Driftsomkostninger

HTL Produktion bio-olie 
Omsætning af slam

Lugt gener 
Arbejdsmiljø 
Affaldsprodukt/restprodukt 
Teknologi på udviklingsstadie

Pyrolyse Lavere arealbehov – kompakt anlæg 
Eliminering af lugt fra slam
Større omsætning af slam
Nedbrydning mikroforureninger og mikroplast i slam
Produktion biochar

Ændret slamstrategi

ORC Udnyttelse overskudsvarme til elproduktion Rentabilitet hvis implementeres på overskudsvarme 
alene. 

Teknologier som kan bidrage til mindsket klimaaftryk eller øge klima positivt beskrives i nedenstående tabel  



Teknologivurdering – Klima positiv

Teknologi Fordele Ulemper

Power-2-X Reduktion CO₂ udledning 
Øget biogasproduktion

Ikke moden til implementering

Luftrensning – N2O Lavere klimabelastning
Lugt reduktion

Overdækning af procestanke

Teknologier som kan bidrage til mindsket klimaaftryk eller øge klima positivt beskrives i nedenstående tabel  



Teknologivurdering – Miljø

Teknologi Fordele Ulemper

Granulært slam Lavere arealbehov 
• Procesvolumen – højere slamkoncentration
• Efterklaring - hurtigere bundfældning
Forbedret udløbskvalitet
• SS
Let implementerbar i aktivt slamanlæg

Øget maskinelle installationer
• Separering af let og tungt slam – dog lille 

installation
Ændret krav til eksisterende anlægskomponenter 
• Øget omrøring for suspendering af slam
• Uønsket slamophobning
• Slamudtag – risiko for tyndt slam

MBR –
efterpolering

Forbedret udløbskvalitet
• SS
• Tot-N
• Tot-P

Øget maskinelle installationer
• Omrøring og beluftning ift. bæremedier
Evt. behov for dosering af ekstern kulstof

MBBR –
efterpolering

Forbedret udløbskvalitet
• SS
• Tot-N
• Tot-P
• Reduktion af miljøfremmede stoffer
• Reduktion af medicinrester

Øget maskinelle installationer
• Omrøring og beluftning ift. bæremedier
Evt. behov for dosering af ekstern kulstof

Teknologier som kan bidrage til mindsket miljøbelastning beskrives i nedenstående tabel  



Teknologivurdering – Miljø

Teknologi Fordele Ulemper

AOP – avancerede 
oxidationsprocesser

Forbedret udløbskvalitet
• Reduktion miljøfremmede stoffer
• Reduktion medicinrester

Øget maskinelle installation
Øget driftsomkostninger
Risiko for produktion af toksiske 
nedbrydningsprodukter
• Bromat

Ozonering (tertiær) Forbedret udløbskvalitet
• Reduktion miljøfremmede stoffer
• Reduktion medicinrester
Kan kombineres med ozonering i procestanke for: 
• Reduktion miljøfremmede stoffer i slam
• Reduktion medicinrester i slam
• Forbedrede slamegenskaber. 
Kan kombineres med aktiv kul for:
• Yderligere rensning for miljøfremmede stoffer
• Yderligere rensning for medicinrester
• Reduktion af nedbrydningsprodukter

Øget maskinelle installation
Øget driftsomkostninger
Risiko for produktion af toksiske 
nedbrydningsprodukter
• Bromat

Teknologier som kan bidrage til mindsket miljøbelastning beskrives i nedenstående tabel  



Teknologivurdering – Miljø

Teknologi Fordele Ulemper

Aktiv kul Forbedret udløbskvalitet
• Reduktion miljøfremmede stoffer
• Reduktion medicinrester
• Reduktion tungmetaller
• Reduktion SS
Kan kombineres med ozonering for
• Yderligere rensning for miljøfremmede stoffer
• Yderligere rensning for medicinrester

Øget maskinelle installation 
Øget driftsomkostninger 
Øget CO₂ udledning anskaffelse af kul
Håndtering brugt kul

Sandfiltrering evt. 
inkl. 
kemikaliedosering

Forbedre udløbskvalitet
• SS
• Tot-P

Øget maskinelle installation, 
Øget driftsomkostninger 
• Fældningskemikalier

Solid contact
clarifier

Forbedre udløbskvalitet
• SS
• Tot-P
Kan inddrages ifm. 
regnvandsbehandling/behandling overløbsvand 
Kan kombineres med aktiv kul for:
• Reduktion af miljøfremmede stoffer
• Reduktion af medicinrester

Øget maskinelle installation
Øget driftsomkostninger

Teknologier som kan bidrage til mindsket miljøbelastning beskrives i nedenstående tabel  



Teknologivurdering – Miljø

Teknologi Fordele Ulemper

Fjernelse af 
tungmetaller –
flere teknologier

Forbedre udløbskvalitet
• Tungmetaller

Øget maskinelle installationer
Øget driftsomkostninger

Membranfiltrering Forbedre udløbskvalitet
• SS
• Tot-P

Øget maskinelle installationer
Øget driftsomkostninger

UV-behandling Desinfektion/reduktion af mikroorganismer i 
udløbsvand

Energiforbrug

Teknologier som kan bidrage til mindsket miljøbelastning beskrives i nedenstående tabel  



Appendix slide
Teknologi – bedre rensning - kort forklaring

Granulært slam – Aktiv slam samles i granuler, hvilket medfører øget hydraulisk kapacitet pga. granulernes høje sedimentationshastighed og øget 
stofmæssig kapacitet pga. højere slamkoncentration / Implementerbar / Implementeret på få danske renseanlæg, men flere referencer fra 
udenlandske anlæg

Anammox – Særlig bakterie som oxiderer ammonium og nitrit til frit kvælstof uden brug af organisk kulstof, oftest anvendt til rejektvandsrensning
for reduktion af intern kvælstofbelastning og dermed frigivelse af kapacitet i den biologiske hovedproces / Implementerbar / I brug på flere danske 
renseanlæg

MBBR og IFAS – Mikroorganismer samles på bæremedie i procestanke resulterende i lang opholdstid og stor slammængde, hvilket resulterer i 
højere stofmæssig kapacitet og større hydraulisk kapacitet. Kan også anvendes som efterdenitrifikationsanlæg. MBBR kan også anvendes som 
tertiær rensning for nedbrydning af organiske mikroforureninger / Implementerbar / Implementeret på få danske renseanlæg og testes i pilotskala 
på andre renseanlæg. Flere referencer på udenlandske anlæg.

MBR – Ved brug af membraner fastholdes aktivt slam i procestankene, hvormed der opnås en høj slamkoncentration og stor hydraulisk kapacitet. 
Kan også anvendes som efterdenitrifikationsanlæg. Kan også anvendes som tertiær rensning for nedbrydning af organiske mikroforureninger / 
Implementerbar / Installeret på få danske renseanlæg.

Aktivt kul – Anvendes til adsorption af organisk miljøfremmende stoffer bl.a. lægemidler og tungmetaller / Implementerbar (tertiær rensning eller 
i procestanke) / Hhv. testet og anvendt på få danske renseanlæg, men velafprøvet i lande som Schweiz, Frankrig og Tyskland samt opførelse af 
anlæg i Sverige. Anvendes i drikkevandsbranchen.

AOP – Kraftig oxidering af organiske komponenter, så de bliver lettere nedbrydelige for biologien kan også anvendes som efterbehandling / 
Implementerbar (forskellige teknologier) / ikke udbredt i Danmark, men anvendt til vandbehandling på verdensplan.

Ozonering – Kraftigt oxidationsmiddel som bl.a. oxiderer miljøfremmende organiske stoffer / Implementerbar / Fuldskala forsøg på dansk 
renseanlæg og enkelte fuldskala anlæg i Danmark. Udbredt i særligt Schweiz og flere anlæg i Frankrig og Tyskland samt opførsel af anlæg i Sverige. 
Anvendes i drikkevandsbranchen.



Appendix slide
Teknologi – bedre rensning - kort forklaring

Sandfiltrering evt. kombineret med fældningskemikalier – Polering i sandfilter for at reducere koncentrationen af fosfor og SS i udløbet / 
Implemterbart / I brug på flere danske renseanlæg. 

Solid contact clarifier – Øget bundfældning af suspenderet materiale ved koagulering og flokkulering evt. tilsætning af bærremedier, hvorved SS-
og fosforkoncentrationen i udløbet reduceres. Teknologien kan have en dobbelt funktion så den behandler bypass-vand ved højt flow. Teknologien 
kan kombineres med aktiv kul dosering for fjernelse af miljøfremmede stoffer / Implementerbar / I brug på få danske renseanlæg. 

Fjernelse af tungmetaller – Afhængig af tungmetaller kan forskellige teknologier anvendes / Implementerbar / rensning på lokale industrier for 
reduktion af tungmetaller. 

Membran filtrering – reduktion af SS i udløbet og COD samt fosfor bundet til SS / Implementeret og testet på danske renseanlæg. 

UV-behandling – Lys i det ultraviolette spektre udnyttes til at desinficere spildevandet / Implementerbar / Installeret på enkelte danske 
renseanlæg, anvendes ifm. desinfektion i drikkevandsbranchen.

Luftrensning for N2O – Opsamlingen af alt luft fra procestanke og eventuelle anammox-tanke. Rensning bliver måske med kulfiltre men det vides 
ikke helt sikkert endnu / Udviklingsstadie / Kendes ingen referencer.



Appendix slide
Teknologi – øget energiproduktion eller øget værdi  - kort forklaring

Varmepumper – Udnyttes spildevandets overskudsvarme ved implementering af varmeslanger i udløb eller bundfældningstank / Implementerbar
/ Implementeret på danske renseanlæg og under planlægning på danske renseanlæg. 
KOD-modtagelse – modtagelse af KOD for øget biogasproduktion / Implementeret og planlægges på danske renseanlæg.

Direkte udrådning – Spildevand med høj koncentration af organisk stof, sendes direkte til en anaerobe tank for produktion af biogas / 
Implementerbar / Anvendt på nogle danske industrirenseanlæg, anvendt på industrianlæg og renseanlæg på verdensplan.  

Termisk hydrolyse – Biomasse behandles under højt tryk og varme, hvorved organiske stoffer omdannes til organiske syrer / Implementerbar / Få 
referencer fra danske renseanlæg men udbredt på verdensplan

Biogas opgradering – Opgradering af biogassen gennem membranfiltrering eller scrubbing, som bl.a. kan fjerne svovlbrinte og CO₂ / Velafprøvet 
på større biogasanlæg / Implementeret på få danske renseanlæg, anvendt på f.eks. tyske biogasanlæg. 

Carbon Capture – Opsamling af CO₂ som så "fanges" i andre kemiske forbindelser og dermed ikke påvirker klimaregnskabet /på udviklingsstadie/ 
mangler referencer

HTL – Teknologien udnytter våd biomasse til at producere bioolie som har samme egenskaber som konventionel råolie / Udviklingsstadie / 
Pilotanlæg i Foulum (AU) og et på AAU

Pyrolyse – Genvinding af energi og næringsstoffer fra slam i form af produktionen af biokoks, forbrænding af miljøfremmede stoffer, mikroplastik 
mv. i slammet i pyrolyseprocessen / Implementerbar / Pilotanlæg installeret på Vandcenter syd og storskala bygges på Fårevejle renseanlæg

ORC – Organisk væske i et lukket kredsløb opvarmes, hvorefter dampen fra væsken udnyttes til at drive en generator / Implementerbar / 
Implementeret på et dansk renseanlæg, men sparsomt med erfaring fra dette og ude af drift / erfaringer fra udenlandske renseanlæg

Power to X – Samling af forskellige teknologier der udnytter overskydende elektricitet lagring af energi i andre sektorer (eks. kemikalier eller bedre 
biogas kvalitet) / Udviklingsstadie / Ingen referencer fra renseanlæg



Appendix slide
Teknologi – Ressourcegenindvinding  - kort forklaring

Struvit – Fremme udfældning af struvit til genvinding af fosfor og som kan anvendes som direkte gødningsmiddel / Implementerbar / Installeret på 
få danske renseanlæg

Ash2Phos – Udnyttes af fosfor bundet i slamaske / udviklingsstadie / anlæg i Sverige


