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LEDER

Hvad driver forandringer fremad?

De fleste af os vil sikkert sige noget om kreativitet, nysgerrighed, skabertrang eller lyst til indflydelse. Mange andre 

vil nævne økonomi som en drivkraft. Der skal være en gevinst for nogen et eller andet sted for at skubbe på en 

udvikling. 

Der er mange andre faktorer, der har indflydelse på udvikling og forandring, men de fleste tekniske nyskabelser er 

drevet af et behov. En pumpe ville ikke have den effektivitet, den har i dag, hvis ikke der havde været et behov for 

at flytte vand hurtigt, billigt og med mindst mulig indsats fra os mennesker. Lige nu står samfundet midt i en pan

demi. En hidtil uset krise i vores moderne samfund, der synliggør nogle helt nye behov. Kriser giver ikke af sig selv 

kreativitet, men de nødvendiggør anvendelsen af meget af det, der har været opfundet, men ikke anvendt i stort 

omfang. For eksempel har vi lige gennemført et onlinekursus som en erstatning for det velkendte STF Døgnkursus. 

Vi har kendt teknikken til onlinearrangementer i mange år, men teknikken, eller rettere vores brug af teknikken, er 

ikke blevet perfektioneret før nu. Nu havde vi et akut behov, der udløste en forandring. Når en forandring så lykkes 

så godt, som onlineudgaven af døgnkurset gjorde, er der grund til at glæde sig, selv om anledningen til det er en 

krise.

En stor del af os i spildevandsbranchen er teknisk og procesmæssigt nysgerrige. Ønsket om at løse en opgave 

bedre eller med mindre ressourceforbrug i morgen, end vi gjorde i går, er en drivkraft i sig selv for mange. Det 

vidner de mange udviklingsprojekter, der er i gang i branchen tydeligt om. Mange af projekterne er også drevet 

af, at vi som fagfolk ser et behov, som omverdenen ikke har fået øje på endnu. Her er en parallel til coronakrisen. 

Forskere har i årevis gjort opmærksom på, at epidemier kan sprede sig med lynets hast i et globaliseret samfund, 

men omverdenen har ikke villet lytte. Det har resulteret i, at vi som samfund ikke har været forberedt godt nok til 

at dæmme op for krisen. 

Skal vi vende den tanke mod vores eget fagområde, så betyder det, at vores pligt, når vi arbejder med udviklings

projekter, er flersidet. Vi skal selvfølgelig skaffe viden, hvor vi ser et aktuelt behov. Vi skal skaffe viden, hvor vi ser 

noget, der måske kan blive til et behov i fremtiden, og vi skal fortælle en modstræbende omverden om et behov, 

som vi kan se, men andre ikke har fået øje på endnu. 

Det betyder, at listen over ting, der driver forandringer i vores branche, skal suppleres med flere begreber. Risiko

villighed er en ting. Lysten til at fortælle om det uden for vores egen kreds er en anden. Den tredje er mere vanskelig 

 både at definere klart og især at udføre. Vi skal kunne sige det upopulære og det for omverdenen uforståelige 

igen og igen uden at miste troen på, at vi har ret. Vi så det illustreret på kurset den 6. november. Overløb fra fælles

kloakerede kloaksystemer fylder i mediebilledet, men som fagfolk ved vi, at der er andre mindst lige så presserende 

problemer, hvor de rigtige valg inden for håndtering og rensning af spildevand har betydning for fremtidens folke

sundhed og miljø.  Det er svært at forklare, men vi skal gøre det, fordi vi kan.

Jacob Andersen

Formand, Spildevandsteknisk Forening 

Hjørring Vandselskab A/S
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I NDHOLD

FISKENE UDFORDRER FORSYNINGEN I 
TOPPEN AF DANMARK
Frederikshavn Forsyning investerer de kommende år over 
50 millioner kroner i et nyt, unikt forrensnings anlæg på 
Skagen Renseanlæg. Det skal bearbejde to typer indu stri
spildevand, så det overholder særbidrags grænsen og sikrer, 
at Forsyningen både kan håndtere alt spildevandet fra 
fiskefabrikkerne og overholde sine udlednings tilla del ser.

18VAR DU MED TIL DØGN2020?  
Selv om vi ikke kunne mødes i Kolding i år, så stoppede det ikke 
branchen fra at mødes online den 6. november for at blive 
klogere på slamdisponering, arbejdsmiljø, corona & 
smittespredning, udledninger, lattergas, uved kommende vand og 
meget, meget andet. Vi ser tilbage på dagen og på, hvad vi kan 
lære af jeres tilbagemel dinger.

8

36 SKAL CENTRALE ELLER DECENTRALE 
RENSEANLÆG HÅNDTERE SUPERSYGEHUSENES 
SPILDEVAND?  
Der er et politisk ønske om, at miljøskadelige stoffer fra medicinrester skal 
ud af spildevandet. Men skal der renses centralt via et ekstra rensetrin på 
det kommunale renseanlæg, eller skal det ske som lokal punktkilderensning 
på nye renseanlæg på hospitalets matrikel? Et kig rundt til de kommende 
supersygehuse viser, at der tegner sig forskellige løsninger. 
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MØD LYKKELIGE LEIF
40 år det samme sted er lang tid i et nutidigt perspektiv. 
Men for Leif Petersen har to dage aldrig været ens. Vejen 
ned gennem skoven til Løgumkloster Rensningsanlæg 
er den vej, han har kørt på flest gange i sit liv, og hvis 
det står til ham, fortsætter han med det, indtil pensionen 
banker på fordøren.

62
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Spildevand førte Pernille til Vestjylland
LinkedIn er ’skyld’ i, at Pernille Gylling Jensen efter endt uddannelse rykkede fra Aalborg til 
Holstebro og Harboøre Tange. Helt ude vestpå bød ønskejobbet sig til på FMC Site Rønland, og 
to år efter inspirerer, motiverer og udfordrer det stadig. 

TEKST: ANNE-SOFIE STORM-WESCHE / FOTO: PERNILLE GYLLING JENSEN

Allerede på universitetet blev Pernille Gylling Jensen interes
seret i spildevand. Interessen mundede ud i et speciale om at 
rense spildevand for tungmetaller gennem flokkulering; en pro
ces hvor partikler gøres større og derved lettere at rense fra. 
Oprindeligt er Pernille Gylling fra Randers, så da hun fik tilbudt 
jobbet som produktionsingeniør i FMC Site Rønland, var det 
lidt af en omvæltning at drage vestover  væk fra familie og 
venner. Et par år efter har hun ikke fortrudt ét sekund, at hun 
greb chancen. 
 I det år, hvor jeg skrev mit speciale, gik det op for mig, hvor 

meget spildevand og regnvand, der håndteres i det daglige 
rundt om i Danmark. Og for mig er spildevand spændende, 
fordi det har stor betydning for mennesker og miljø. Det er 
interessant, fordi spildevand ikke ”ligner hinanden”, og man 
derfor skal agere i mange forskellige situationer, som når 
spildevandssammensætningen ændres. 

Hvad er din baggrund? Og hvordan landede 
du der, hvor du er nu?
 Jeg er uddannet kemiingeniør fra Aalborg Universitet i juni 

2018. Efter jeg afsluttede min uddannelse, begyndte jeg 
at søge job. Jeg søgte en del indenfor spildevandsbran
chen. På LinkedIn blev jeg kontaktet af FMC Site Rønland 
omkring en stilling som produktionsingeniør; det var ikke 
umiddelbart noget, jeg forbandt med spildevand, men FMC 
Site Rønland har deres eget rensningsanlæg til rensning 
af processpildevand fra produktionen af plantebeskyttel
sesmidler. Foruden produktionsspildevand renser vi også 
vand fra undergrunden samt regnvand. Anlægget renser 
vandet i undergrunden fra Rønland og regnvandet fra pro
duktionsområderne. De tilbød mig jobbet, og jeg takkede 
ja. Derefter rykkede jeg fra Aalborg til Holstebro, og nu er 
min arbejdsplads på FMC Site Rønland på Harboøre Tange. 
Det er spændende at være en del af et så stort industri
rensningsanlæg, og så er vestjyder nogle flinke mennesker 
at omgås.

Hvordan er en typisk dag?
 Det varierer rigtig meget fra dag til dag. Nogle dage er det 

mest akutte opgaver, hvis vi har nogle parametre i rens
ningsanlægget, der afviger fra normen. Rensningsanlægget 
er døgnbemandet året rundt, og vi har et spildevandslabo
ratorium, der analyserer vores spildevand 18 timer i døgnet. 
Det betyder, at vi konstant kan følge, hvordan driften af 
anlægget er og hurtigt kan reagere og få rettet op, hvis 
noget kører skævt. Andre dage er der mere brug for min 
hjælp med den daglige drift, andre dage igen er mere skri
vebordsarbejde som projektarbejde omkring optimering 
og forbedring af anlægget. Vores rensningsanlæg bliver 
konstant optimeret, så vi kan blive mere driftssikre og leve 
op til de nye krav, der stilles til vores spildevandsrensning; 
senest er vi blevet pålagt BATkrav (BAT betyder krav til 
at anvende den bedst tilgængelige teknik ud fra en retlig 
standard, der ændrer sig som følge af den teknologiske 
udvikling, red)

Hvad gør dit arbejde spændende?
 Det er aldrig kedeligt at være på arbejde, for der sker kon

stant noget, og der er stor variation i mine arbejdsopgaver. 
Der er ikke to dage, der er ens. Hele tiden er der nye steder, 
der kan optimeres og justeres. Jeg nyder sammenspillet 
mellem operatørerne på anlægget og mig som ingeniør. 
Sammen løser vi problemerne godt, og vi er hurtigt på rette 
kurs igen, hvis noget er kørt skævt. Foruden at være pro
duktionsingeniør for rensningsanlægget på Rønland er jeg 
det også for produktionen af forskellige plantebeskyttelses
midler. Det er spændende at være med både der, hvor spil
devandet opstår, og samtidig være med i rensningen af det. 

Hvordan ser du din fremtid i 
spildevandsbranchen?
 Indtil videre har jeg været to år på FMC Site Rønland. Det 

har været nogle meget lærerige år, men jeg har stadig en 
masse at lære, og jeg håber, at jeg får lov til at være der 
mange år endnu. Jeg har en ambition om, at jeg kan blive 
bedre og være med til, at vi følger udviklingen indenfor 
spildevandsrensning. Jeg kan godt lide, at spildevand vari
erer, og hverdagen derfor aldrig bliver kedelig. Så mon ikke 
jeg også renser spildevand om 50 år! 

BLÅ BOG:
Navn: Pernille Gylling Jensen
Alder: 28 år
Stilling: Produktionsingeniør
Drømmer om:  
At være med til at bidrage til endnu 
bedre spildevandsrensning. 

UN G I  SPILD E VAND

UNG I SPILDEVAND
I hvert blad dedikerer vi spalteplads til unge mennesker i.  
Hvad laver de? Hvordan stiftede de bekendtskab med 
branchen? Hvilke tanker har de om fremtiden?  
Svarene får du her.
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Kære kunder og samarbejdspartnere,

2020 har været et år med mange udfordringer, men 
bestemt også med lyspunkter.

Meget af det danske erhvervsliv, har forstået at 
tilpasse sig situationen, f.eks. ved ændring af 
produktionen, mere fleksible måder at arbejde på, 
samt hjemmearbejdspladser og brug af online 
møder osv. 

Her hos Danova har vi etableret hjemmearbejds-
pladser, samt benyttet muligheden for, at strømline 
vores interne systemer, hjemmeside og webshop. 

Så 2020 endte med at blive ikke så ringe endda.

Vi har spændende nyheder i støbeskeen, som vi vil 
løfte sløret for i starten af det nye år, så hold godt 
øje med os.
 
       
              Tak for i år og rigtigt Glædelig Jul

DANOVA® · Møllebakkevej 155 · 4243 Rude · 66149323 · Info@danova.dk · 

• Flow - Niveau - Regn - Overløbsregistrering •

spildevand #
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Årets digitale Døgnkursus blev 
godt modtaget
Første fredag og lørdag i november summer det normalt af stemmer fra spildevandsverdenen på Comwell 
i Kolding. Men ikke i år. I stedet bød 2020 på en intensiv, virtuel faglig festival, der åbnede op for videns
deling, diskussioner og spørgsmål – og et håb om at kunne mødes igen næste år.

TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD

2020 har på alle måder været en anderledes 
oplevelse. Også når det kommer til afviklingen 
af STFs traditionsrige Døgnkursus, der nor
malt finder sted i Kolding den første fredag og 
lørdag i november. På grund af de nu alt for 
velkendte coronarestriktioner kunne det ikke 
lade sig gøre i år, men i stedet for at aflyse – 
som meget andet er blevet indtil videre – så gik 
Ferskvandscentret og STF nye veje. For første 
gang præsenterede de et digitalt Døgnkursus, 
og selv om skærme ikke kan erstatte ansigter, 
så forløb dagen yderst tilfredsstillende, lyder 
det fra både arrangører og deltagere.

Stor opbakning
Omkring 200 deltagere havde valgt at afsætte 
det meste af fredagen til at sidde foran skær

men for at høre nyt om spildevandsbranchen. 
Indlæggene var delt op i to spor – et omhand
lende KLOAK, et andet RENSEANLÆG. Vanen 
tro startede de to spor dog som ét med en varm 
velkomst fra STFformand, Jacob Andersen. 
Han bød ”indenfor” til et døgnkursus, hvor 
alt det sociale og nære desværre i år ikke har 
været muligt, men hvor nysgerrigheden og sul
ten efter viden og nyt stadig skal stimuleres. 
 Er det ikke kendetegnende for vores 

branche, at vi er gode til at improvisere og 
tage tingene, som de kommer, begyndte 
formanden med at spørge fra stuen i det 
helt nedlukkede nordlige Vendsyssel. Vi 
skal lære nyt i dag, og I skal bruge de 
værktøjer, som zoom giver os mulighed 
for, så kan vi være sammen  hver for sig.

Mediestorm og cybersikkerhed
Herefter stillede Ferskvandscentres kursus
chef, Charlotte Frambøl, over til kommunika
tions cheferne fra henholdsvis BIOFOS og 
BlueKolding  Stig Dalum og Tue Knudsen. De 
to diskuterede den mediestorm om udledning 
af spildevand til Øresund, som BIOFOS fandt sig 
selv i i foråret. Omdrej nings punktet for diskus
sionen var, om forsyninger skulle kommunikere 
ud til offentligheden ud fra fakta eller følelser. 
 I BIOFOS besluttede vi strategisk at være 

faktuelle og ikke gå ind i følelser, lød det 
fra Stig Dalum.

 Så har man tabt på forhånd, for følelser 
vinder altid over fakta, modargumenterede 
Tue Knudsen. Det er vi meget bevidste om i 
BlueKolding. Vi forsøger faktuelt at forklare, 

D Ø GNKU R SUS 2 020

STF-formand Jacob Andersen bad i sin velkomst deltagerne om at indsende 
billeder fra deres Døgnkursus. 

Kursuschef Charlotte Frambøl styrede slagets gang med sikker hånd, godt 
hjulpet af kollegerne Annette Vestager og Lea Gallop.

Det var igen i år Ferskvandscentret, der stod for afviklingen af Døgnkurset. 

Det var positive kommentarer, smil på skærmene og en afsluttende skål, da 
Døgn2020 sluttede af fredag den 6. november kl. 15.  

 
8 

 
sp

ild
ev

an
d 

#
5/

20



hvorfor overløb er svære at undgå. Men vi 
forstår, hvorfor mennesker bliver forargede, 
når historien i medierne er, at de bader i lort.

Diskussionen bølgede frem og tilbage og 
mundede ud i både en del spørgsmål og en 
kort session i breakout rooms. Disse er vir
tuelle rum, som arrangører – i dette tilfælde 
Ferskvandscentret – sender deltagerne ud i 
i mindre grupper. I de mindre rum kan delta
gerne diskutere og ”mødes” i et mere nært 
miljø, og alle kan se, hvem de er i breakout 
room sammen med.

Efter en kort pause blev deltagerne hentet 
tilbage til ”fællessporet”, hvor Mark Fiedel, 
Afdelingschef ved Center for Cybersikkerhed, 
fortalte om ITsikkerhed i spildevandsbran
chen. Det vigtigste, slog han fast flere gange, 
er at stoppe angrebet, før det sker. 
 Alle, der er på nettet, kan blive angrebet. 

Det er dog ikke ensbetydende med, at 
hackere målrettet går efter en bestemt 
virksomhed. De er mere opportunistiske, 
de søger adgang, sælger adgang til andre, 
og de afpresser. Truslen er, at de kan låse 
ITsystemer, og sådanne angreb kan være 
en eksistentiel trussel mod virksomheder. 
Derfor er det vitalt, at man når at standse 
ulykken, inden den sker. 

Siden foråret har det øgede hjemmearbejde 
udgjort en særlig udfordring for virksomhe
der og forsyningers ITsikkerhed. Hackerne 
udnytter nemlig pandemien fuldt ud, og de 
er dygtige og har god tid.  De gør det for 
eksempel ved at sende phishingmails ud. De 
fungerer som en form for lokkemad, der skal 
gøre os nysgerrige nok til at klikke på links, 
der åbner op for vores netværk. 
 Der er flere forskellige former for virus, 

phishing er bare én måde at angribe et 
netværk. Det, vi ser i dag, er, at hackere 
søger at få adgang til vores netværk. De 
vil kryptere data på systemerne og så 
bede om løsepenge for at låse dem op. 
Det kan koste mange millioner kroner for 
virksomhederne. Derfor  tænk beredskab, 
tænk sikkerhed, det kan ikke understre
ges nok, hvor vigtigt det er.

Med den opfordring fra Mark Fiedel var det 
blevet tid til at strække benene. Den første 
pause kunne bruges enten til at fylde kaffe
koppen eller mødes i breakout rooms. 

Teknikken fungerer
Herefter blev deltagerne bedt om at vælge 
det spor, de ønskede at følge. Temaerne var 
som tidligere nævnt henholdsvis KLOAK og 
RENSEANLÆG, og deltagerne kunne nemt 

skifte mellem de to spor – præcis som man 
normalt kan gå mellem to sale på Comwell 
i Kolding. KLOAK fokuserede primært på 
overløb og uvedkommende vand, mens man 
på RENSEANLÆG kunne høre om fremtiden 
indenfor cirkulær slamdisponering, S:Select
processen, lattergasemissioner, beskidte 
diffusorer og optimering af rådnetanke. 

Indlægsholderne havde forud for Døgn
kursus haft en prøvesession med Fersk
vandscentret for at teste udstyret. Det gav 
pote på dagen, for foredragsholderne følte 
sig godt klædt på at til at præsentere online, 
fortæller Hanne Løkkegaard, projektchef 
ved Sweco. Hun talte om cirkulær slamdis
ponering på RENSEANLÆGsporet. 
 Det var dejligt, at publikum kunne ses på 

skærmen, og at Charlotte Frambøl holdt 
styr på spørgsmålene. Jeg synes sagtens, 
at vi kunne gennemføre Døgnkurset virtu
elt igen, hvis det er nødvendigt, men jeg 
savnede naturligvis det sociale.

Også Jacob Cornelius Hansen, driftsassi
stent ved Vandmiljø Randers var positivt 
indstillet overfor at holde oplæg online.
 Det var faktisk rigtig rart at præsentere 

online. Jeg havde større ro og kunne helt 
abstrahere fra, at der var en masse, som 

Flere fulgte opfordringen til at sende fotos ind. Blandt andre Døgnkursus-
deltagere fra WASYS.

Her ses Døgnkursus-deltagere fra BlueKolding.

Her er RH Pumper A/S ved at være klar til Døgnkurset.
 

Lars Erik Hansen fra BIOFOS fulgte også indlæggene og deltog selvfølgelig 
også i debatterne.
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lyttede med. En forskel er, at hvor jeg til et 
fysisk foredrag ville have givet mulighed 
for at komme med spørgsmål undervejs, 
så så jeg først spørgsmålene til sidst. Men 
det fungerede også fint.

På trods af at teknikken fungerede, og der 
var fordele ved de digitale foredrag, så tilla
der online præsentationer aldrig så meget 
interaktion med deltagerne som offline ditto, 
siger procesingeniør ved Envidan A/S, Anna 
Katrine Vangsgaard.
 Det føles lidt mere som en monolog end 

ved en fysisk præsentation. Jeg synes, 
at spørgsmål og deltagelse i diskussion 
efterfølgende var god, men samtalen døde 
hurtigt efter indlægget. Havde det været 
et fysisk arrangement, havde vi nok snak
ket videre om det i pausen. 

Anna Katrine Vangsgaard nævner én ting, 
som hun kunne ønske sig, hvis Døgnkursus 
eller andre arrangementer igen skal afholdes 
online. Nemlig at hele navnet på deltagerne 
i chatten bliver vist frem for kun initialer og 
organisation, så man ved, hvem man intera
gerer med. 

Det sociale kan ikke skabes online
Indlæggene på de to spor blev fra kl. 11.35 til 
12.20 afbrudt af en frokostpause. Normalt er 
frokosten på første dag et af højdepunkter

ne på Døgnkursus, da det giver deltagerne 
rum til gensyn, samtaler og opdateringer. 
I år var det dog op til deltagerne selv, om 
de ville spise med dem, de eventuelt deltog 
i Døgnkurset med, eller om de ville nyde 
frokosten i et breakout room. På Hjørring 
Renseanlæg havde en lille gruppe medarbej
dere valgt at sætte sig sammen – på afstand 
– både for at følge med i de faglige indlæg, 
men også for at spise sammen.
 De faglige indlæg har været rigtig gode, 

og vi var meget imponerede over afvik
lingen. Men man savner virkelig det 
sociale. Vi prøver at indhente lidt af det 
ved at spise frokost sammen og være ”på” 
Døgnkursus sammen. Men vi glæder os 
til næste år, hvor vi kan nyde både det 
faglige og det sociale, siger håndværker i 
afdelingen for Transport og Vedligehold, 
Henrik C. Sørensen.  

I Vesthimmerland skulle driftsfolkene også 
have siddet sammen på dagen, men de 
stramme, regionale restriktioner på grund 
af minkrelateret corona betød, at den plan 
måtte droppes. 

Ingen vej uden om corona
Eftersom hele 2020 på den ene eller anden 
måde har været styret af corona, så var det 
ikke så mærkeligt, at virussen også fandt 
vej ind i dagens to sidste indlæg. Det første 

handlede om coronanedlukningens indfly
delse på arbejdsmiljøet. Her fortalte Ivan 
Drejer fra Energi Viborg Vand A/S, hvordan 
man i virksomheden har sikret arbejdsmiljø
et og ikke mindst trivslen siden foråret. 
 Der er usikkerhed forbundet med at gå 

på arbejde. Folk kan have sårbare fami
liemedlemmer eller kan selv være blandt 
de sårbare grupper. Sidder de hjemme, så 
kan de rammes af ensomhed og isolation. 
Her spiller tidsfaktoren ind, særligt som vi 
går ind i efteråret og vinteren.

I Viborg har man brugt et program – Howdy – 
til at måle trivsel både på arbejdet og i fritiden. 
Howdy stiller hver 14. dag fem spørgsmål rela
teret til trivsel. Spørgsmålene går for eksempel 
på, om man har været glad, aktiv og rolig, samt 
om ens hverdag er fyldt med ting, der interes
serer en. Medarbejderne får flere valgmulighe
der som svar og er ikke tvunget til at deltage. 
Vælger de at være med, og måler Howdy tegn 
på mistrivsel, bliver medarbejderen automatisk 
kontaktet af en erhvervspsykolog, som kan 
tale med medarbejderen om, hvad der nager 
ham eller hende.

Ivan Drejer beskriver en kurve over medarbej
dernes trivsel hen over året, og den viser, at 
trivslen stiger under første nedlukning – indtil 
april, så falder den igen, indtil medarbejderne 
rammer sommerferien. Derefter falder den 

D Ø GNKU R SUS 2 020

Hilsenerne er fra chatfunktionen i zoom. De viser live-tilbagemeldingerne fra Døgn2020-deltagerne, som dagen sluttede.
- Tak for en spændende dag
- God weekend. Tak for mange gode indlæg
- God weekend. Det var hyggeligt
- Klapper.... tak for godt "kursus" - SKÅL Jacob!
-  Tusind tak for et meget anderledes men udbytterigt og spændende døgnkursus - Skål Jacob :-)
-  Tak for en alt for kort dag. Rigtig gode oplæg. Dog glæder vi os til at vi kan mødes fysisk :-)
- En god dag - tak
- Tak for en spændende dag, og rigtig gode anlæg :-)
- Tak for i dag. spændende temaer. håber vi kan mødes næste gang
- Rigtig god weekend, og tak for i dag. Jeg glæder mig til næste år :-)
- Tak for en god dag, pas på jer selv derude. God weekend
-  Spændende dag, dog uden ølpauser :-/ Har fungeret utroligt godt og velarrangeret
-  Tak for nu. Godt gået. Synes det fungerede rigtig fint! God weekend - og skål.
- God Weekend og tak for et godt "Døgnkursus" og skål Jacob
- Tak for et godt døgnkursus :-)
- Tak for en interessant dag. God weekend
- Tusind tak for en god dag, med mange gode indlæg 👏👏👏
- Tak for i dag og god weekend!
-  Tusind tak for et godt arrangement. Glæder mig dog til vi kan ses igen i Kolding:) - God weekend
- Tak for i dag og nogle spændende indlæg. Go weekend :-)
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-  Tak for mange spændende indlæg, jeg glæder mig til at se jer fysisk næste gang.
- Tak for et spændende kursus-God weekend:)
- Tak for en fin dag. Glæder os til at se jer igen i virkeligheden :-)
-  Tak for en god dag :-) og gode emner. Glæder mig til vi ses - som i rigtig ses - igen.
- Erstatter ikke det normale døgnkursus men supergod oplevelse
- God oplevelse - men uha hvor jeg savner at møde jer
-  Tak for nogle gode indlæg alle sammen - det har været meget lærerigt! 
- Tak for spændende indlæg - har fungeret upåklageligt :-)
- Tak for en spændende dag og god weekend.
- Farvel og god weekend. Det har været interessant, tak for det.
- Tak for en dejlig dag
-  Rigtig god weekend og tak for en spændende dag. Virkelig godt arrangeret.
-  Tak for i dag - dejligt at så mange har valgt at prøve denne lidt specielle udgave af døgnkurset - håber vi snart kan 

mødes fysisk. God weekend til alle
-  Tak for denne gang, det var fin måde at gøre det på, når vi ikke kunne mødes fysisk. God weekend:-)
-  Tak for et godt arrangement og gode diskussioner og ikke mindst rigtig god weekend :)
- Tak for nu og god weekend derude.
-  Teknikken har fungeret på et meget højt niveau - jeg er imponeret. Tak for denne gang. God weekend!
- Super fin dag og rigtigt godt arrangeret
-  Jeg valgte at sidde ude på arbejdet for ikke at blive udfordret på netværket, så jeg ville blive fyret, hvis jeg tager 

en ølpause på arbejdet! Jeg glæder mig tværtimod til næste gang, man mødes fysisk og kan tage en øl...

støt indtil september, før den igen stiger. Dog 
rammer kurven for trivslen ikke samme høj
der, som før corona ramte Danmark.
 Howdy viser ikke præcist, hvad der tryk

ker medarbejderne. Derfor fordrer det en 
vis grad af åbenhed. Ikke alle medarbej
derne deltager – men omkring halvdelen 
af driftsmedarbejderne er på ordningen.  

I den anden ende af landet samarbejder 
BIOFOS med DTU Fødevareinstituttet om 
at teste spildevandsprøver for SARSCoV2. 
Man har målt virus i spildevandet siden 
april, men endnu bruges målingerne ikke 
proaktivt til at sige noget om udbredelsen 
af corona i et givent opland. Det ønsker 
udviklingschef Dines Thornberg, at man skal 
ændre på, og derfor er BIOFOS med Hillerød 
Forsyning og andre gået med i en taskforce, 
der vil se på nogle af de mere presserende 
spørgsmål i forhold til corona og spildevand.

Taskforcen skal arbejde med en række 
spørgsmål for at komme nærmere en for
ståelse for, hvordan for eksempelvis regn og 
industrispildevand influerer prøverne, og om 
prøver kan tages i både oplande med store 
og små populationer. 

Som ved alle andre indlæg var der mange 
og relevante spørgsmål til Dines Thornberg 
efter præsentationen, og derved beviste 

chatfunktionen sit værd. Det gjorde den 
også, da STFformand Jacob Andersen 
efter seks timers Døgnkursus takkede af, 
og bød ”god weekend” med en øl i hånden. 
Tilbagemeldingerne væltede ind, og du kan 
se nogle af dem herunder.

STF og Ferskvandscentret takker for jeres del
tagelse og engagement under Døgn2020, der 
som meget andet i 2020 var en ny oplevelse. 

“  Fra Ferskvandscentret var vi 
stolte over at få lov at plan

lægge en spændende dag for en sej 
forening, der ikke lader sig slå ud af 
virusrestriktioner. Konferencen bør 
huskes som en fest for fællesskabet 
i foreningen. Flot opbakning fra ind
lægsholderne, der deltog aktivt i træ
ningssessioner og var velforberedte  
og engagerede på dagen – samt fin 
spørgelyst og godt humør fra  
deltagerne.  ”Charlotte Frambøl, Kursuschef, 

Ferskvandscenteret

“  Et STF Døgnkursus er sjov 
blanding af teknik, proces

nørderi, erfaringsudveksling og snak 
mellem bekendte, der måske kun 
mødes den ene gang om året. Den 
stemning er umulig at erstatte, så det 
var med en lidt nervøs forventning, 
jeg tændte for computeren den 6. 
november. Da jeg senere på dagen 
slukkede, var det med en følelse af 
forundring og taknemmelighed. Et 
onlinekursus kan ikke erstatte den 
rigtige udgave, men hvor var det 
imponerende at være med til en dybt 
professionel afvikling og et fantastisk 
engagement hos både indlægsholdere 
og deltagere. Lysten til at lytte, lære 
og dele er der  uanset om det er via 
en skærm eller i den rigtige  
udgave.  ”Jacob Andersen, Formand for 

Spildevandsteknisk Forening
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Part of

SonFlow A/S | Nordager 25 | DK – 6000 Kolding | Tlf: 8657 1344

Montering af S-WN pumper

I forbindelse med en udskiftning af 
3 spildevandspumper har vi hjulpet 
kunden med at finde en løsning til 
deres spildevandssystem. 
Behovet for service og vedligehold-
else er minimalt, og kan foretages 
på driftsstedet uden specialværktøj. 
Pumperne er monteret på en bundp-
lade, hvilket gør servicering nemt og 
enkelt.

Al-Alamein projektet 

DanPumps deltager i et nyt spændende 
projekt i Egypten - opførelsen af en ny by 
New Alamein. Den første levering til Al-
Alamein projektet er på vej. 

Den 700 kvadratkilometer store by bliver 
bygget øst for Kairo, hvor den skal kunne 
huse fem millioner indbyggere.  
Den overordnede plan er at få skabt 
en global by med en god infrastruktur, 
hvor DanPumps skal levere løsninger til 
spildevandssystemer. 

DanPumps højeffektive og fleksible 
pumper er naturligvis leveret med kunde- 
tilpasset pumpehjul for at ramme det øn-
skede driftspunkt, således kunden får den 
mest optimale og energieffektive løsning. 
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Tak for jeres evaluering 
af Døgn2020
108 af 204 deltagere har svaret på de udsendte spørgeskemaer. Det har gjort Ferskvands
centret og STF meget klogere på, hvad I kunne lide ved Døgn2020, hvad der virkede, og 
hvad vi skal gøre bedre, skulle vi være nødsaget til at afholde flere online arrangementer. 

TEKST: ANNA KLITGAARD 

90%. Så mange af jer, der har deltaget i evalueringen af 
Døgn2020, siger, at I vil deltage online igen, hvis det ikke 
er muligt at afholde et fysisk arrangement. Det bakket 
op af, at 79% ikke oplevede tekniske problemer overho
vedet, fortæller Ferskvandscentret og STF, at årets korte 
Døgnkursus var en succes – trods alt. For det var jo ikke 
et ”rigtigt” Døgnkursus, som mange af jer også fortæl
ler os. Det er vi helt enige i, og kan vi, så skal vi absolut 
afholde et fysisk Døgnkursus næste år i Kolding  med 
snak i foyeren, mad og drikke på samt diskussioner hen 
over bordene. 

  Teknikken virkede… for næsten alle
Ønsket om at opleve Døgnkurset sammen skinner igen
nem i alle jeres besvarelser og uddybende kommentarer. 
Men jeres omstillingsparathed, nysgerrighed og positivi
tet skinner også igennem, nu da det ikke kunne lade sig 
gøre i 2020. I tog zoom og teknikken til jer, også selv om 
den drillede ind imellem:

”Virkede ikke med lyd på PC. Skiftede til IPAD: 
Ingen problemer derefter”

”Jeg tabte forbindelsen nogle gange - dels pga. 
netværksproblemer, dels pga. udfald af zoom. Jeg 
fik desværre heller aldrig spørgeskemaerne op, så 
jeg kunne svare. Sikkert noget i min opsætning, 
som er forkert?! Det ændrer dog ikke ved, at det 
alt i alt fungerede rigtigt godt både med skærm-
deling og delte oplæg - godt gået:-)”

I alt svarede 19% af jer, at I havde oplevet kortvarige pro
blemer med lyd eller billede, mens 3% desværre oplevede 
alvorlige problemer. Vi tager jeres feedback meget alvor
ligt og tager ved lære af det, I fortæller.

 Afvikling og administration var til UG
I det spørgeskema, STF sendte ud efter Døgn2020, 
spurgte vi blandt andet, hvad I syntes om afviklingen. Det 
var jo Ferskvandscentret, der traditionen tro stod for den 
del – men i år altså online. Og næsten alle var glade eller 
begejstrede for kursuslederens informationer undervejs 
(97%), kursuslederens brug af mødeplatformen (95%) og 
kursuslederens tidsstyring (97%).

Ligeledes var der stor tilfredshed med STFs håndtering af 
administrationen. Således meldte 90% tilbage, at de var 
glade eller begejstrede for tilmeldingssystemet, mens 93% 
var det samme omkring modtagelse af informationer, link 
og så videre forud for arrangementet.

 Var I tilfredse med indholdet?
Interessen for indlæggene på både fællesspor og de to 
opdelte spor var stor. Størst glæde og begejstring var der 
på fællessporet for de to coronaindlæg (arbejdsmiljø og 
smittespredning) – henholdsvis 80% og 81%. De reste
rende indlæg lå på mellem 64 og 74%, og kommentarerne 
vidner da også om, at der generelt var stor tilfredshed 
med blandingen af indlæg.

”Det var fine og gode emner.”  

”Synes at det var relevante og aktuelle indlæg. :-)”

På dagen var det muligt at deltage i temaerne KLOAK 
og RENSEANLÆG. 43 deltagere har meldt tilbage om 
deres oplevelser på KLOAK, mens 83 har evalueret 
RENSEANLÆG. I gennemsnit er 75% glade eller begej
strede for indlæggene på RENSEANLÆG (spænder fra 
6784%), mens 71% er det samme på KLOAK (spænder fra 
5681%). Om sidstnævnte tema uddyber nogle af jer:

D Ø GNKU R SUS 2 020
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”Generelt høj faglighed - enkelte tilfælde svært at 
relatere det til, hvordan det kunne integreres i vores 
dagligdag og vores renseanlæg.”

”Meget fine præsentationer” 

”[…] En samlende mødeleder ville have været 
godt, da det hele lapper ind over hinanden.”

På RENSEANLÆG lød nogle af kommentarerne:

”Fine indlæg og lidt genopfriskning skader ikke :-)”

”Spændende, men kunne godt have turdet spå om 
fremtiden.”

Der skal være plads til samtalerne
Svarene viste, at kun én respondent fulgte med i 
Døgn2020 fra sin mobiltelefon. Langt de fleste var med 
via deres pc eller så med på en storskærm. 57% så med 
hjemmefra, mens resten fulgte med fra arbejdspladsen. 
Lige meget hvor man sad, så de fleste Døgn2020 alene 
(76%), og det er her, vi for alvor fornemmer, hvor meget 
I har savnet snakkene i foyeren, tiden med udstillerne og 
samværet med kolleger. 

”Stilhed som betyder, at jeg trods gode indlæg og 
debat nu sidder tilbage med en lidt tom fornem-
melse og savner alle de fantastiske mennesker i 
mit netværk...”

”Savnede selvfølgelig udstillerne og de gode 
snakke med kollegaerne i pausen. Kaffe og kage 
havde jeg selv sørget for”

Andre sørgede for at holde kontakten til kolleger eller 
bruge breakout rooms.

”Savnede selvfølgelig at man kunne netværke, 
men var rigtig fint, at man kunne sidde derhjem-
me og chatte med de andre mødedeltagere.”

”Forsøgte med stemning og dialoger i de to for-
skellige rum, hvor vi afviklede oplæggene.”

63% af jer havde da også gjort brug af chatfunktionen, 
og langt de fleste var glade for muligheden for at kunne 
chatte, stille spørgsmål og involvere sig.

”Meningsudveksling er meget vigtig. Specielt i 
denne Corona-tid, hvor vi ofte ikke kan se hinanden.”

”Chatten og specielt breakout-sessionerne er 
det, der gør, at man kan holde ud at sidde foran 
fjerneren i 6 timer!! Den erstatter turene til kaffe-
maskinen imellem indlæggene. Hvis man skal køre 
webinar fremad i mange måneder/år i stedet for de 
fysiske møder, skal der måske endda bruges mere 
tid til diskussion i små grupper. Det vil gøre udvæl-
gelse af relevante spørgsmål til de enkelte foredrag 
mere målrettede, hvis de kommer fra små gruppe-
diskussioner EFTER de enkelte indlæg.”

Flere savnede dog en tovholder, til at guide diskussioner
ne i breakout rooms.

”Det er vigtigt, at der næste gang er en tovholder, 
når vi bliver sendt ud i div. forskellige rum, da rigtig 
mange er uvante med denne form og har behov for 
en tovholder, som kan holde samtalen i gang.”

”Da vi var inde i det her chatroom (1. gang), var 
der ikke nogen, der sagde noget. Jeg tror, vi var 
i tvivl, om der dukkede en mødearrangør op. Men 
da vi fik taget hul på snakken, så gik det fint. Vi 
var 5 i vores chatroom. Jeg deltog ikke i chatro-
oms i pauserne.”

 Tak for jeres kommentarer
Alt i alt var 90% af jer, der besvarede spørgeskemaerne 
glade eller begejstrede for Døgn2020 som helhed, og det 
er vi meget glade for at høre. Vi er også utrolig taknem
melige for de mange kommentarer, I har taget jer tid til 
at skrive. De fortæller os nemlig, hvordan vi kan gøre det 
bedre, hvis vi i fremtiden bliver tvunget til at lave arran
gementer online.

Tusind tak for jeres svar og tid.

*  Alle tal i artiklen er baseret på de svar, vi har fået fra vores 
udsendte spørgeskema. Når der er tale om en online 
begivenhed vil svarene altid være forbundet med en vis 
usikkerhed, da vi for eksempel ikke ved, hvor mange der har 
set med per login. Svarene herover er derfor indikationer på 
jeres tilfredshed med Døgn2020.
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www.gpa.dk
GPA Flowsystem A/S • Paul Bergsøes Vej 8 • 2600 Glostrup
info@gpa.dk • Tlf. +45 4386 0300

Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner
Undgå korrosion og høje vedligeholdelsesomkostninger

Betonkonstruktioner som er udsat for aggressive væsker eller gasser bliver med tiden nedbrudt af 
korrosion og mekanisk slidtage. En betonbeskyttende termoplastliner er et effektivt værn mod dette 
og minimere levetidsomkostningerne. 

Fordele ved termoplast betonbeskyttelseslinere:

• Længere levetid
• Enkel og sikker installation
• Minimal og nem vedligeholdelse
• Lave levetidsomkostninger

Applikationer:

• Spildevandsbassiner
• Rentvandstanke 
• Biogas-anlæg 
• Syretanke 
• Fisketanke 

spildevand #
5/20 

 15



Sammen –  
på afstand –  
om Døgn2020
På Hjørring Renseanlæg var medarbejderne blevet 
opfordret til at indtage ny viden, snacks og en god 
frokost sammen – på afstand.

TEKST: ANNA KLITGAARD  
FOTO: HENRIK C. SØRENSEN, HJØRRING VANDSELSKAB A/S

En stor del af at være på Døgnkursus er at se kendte ansigter fra 
andre forsyninger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. I år var 
den del af STFs faglige festival ikke mulig, men det stoppede ikke 
mindre grupper af kolleger fra de samme forsyninger i at sidde sam
men under indlæggene og spise en god frokost.

I Hjørring var appetitten for at følge med fra hver sin skærm ikke så 
stor, og derfor havde ledelsen tilbudt en mindre gruppe medarbej
dere på Hjørring Renseanlæg mødelokalet og kantinen, så de kunne 
opleve Døgn2020 sammen – men på afstand. Stemningen var god, 
og alle var tilfredse med både kvaliteten af faglige indlæg, snacks og 
frokost. 

D Ø GNKU R SUS 2 020
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Fiskene udfordrer 
Forsyningen  
på toppen af Danmark
Frederikshavn Forsyning investerer de kommende år over 50 
millioner kroner i et nyt, unikt forrensningsanlæg på Skagen 
Renseanlæg. Det skal bearbejde to typer industrispildevand, så 
det overholder særbidragsgrænsen og sikrer, at Forsyningen 
både kan håndtere alt spildevandet fra fiskefabrikkerne og 
overholde sine udledningstilladelser. 

TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO OG GRAFIK: FREDERIKSHAVN FORSYNING

Skagen Renseanlæg ligger utroligt naturskønt kun få kilometer fra toppen af Danmark. 3-i-en-tanken ses midt i billedet.

Det går generelt godt for fiskeindustri
erne på Skagen Havn. Trawlerne bringer 
ofte store fangster ind, og mens den ene 
fabrik har travlt med at filetere sild og 
makreller, er den anden i gang med at 
omsætte afskær fra den første produkti
on til fiskemel og olie. 

Glipper fangsten er der til gengæld stille i 
Skagen. Havets liv styrer akkordarbejdet 
på byens fabrikker, og forskellen mellem 
produktion og stilstand på blot to af 
Skagens store fiskefabrikker er en forskel 
på belastning på Skagen Renseanlæg 
på 900.000PE eller 50.000PE. Indtil 

nu har det været en umulig opgave for 
renseanlægget lidt syd for byen at leve 
op til udledningstilladelsens krav under 
spidsbelastning, hvorfor de flere gange 
om året udleder alt for meget kvælstof 
(op til 100 mg/l frem for de tilladte 8 
mg/l) til havet omkring Skagen. De 
meget høje udledninger sker på trods af, 
at renseanlægget i dag blot renser 20% 
af spildevandet fra fiskemelsfabrikkerne. 
De andre 80% sendes direkte ud i havet, 
da renseanlægget simpelthen ikke har 
kapaciteten til at håndtere de to meget 
forskellige spildevandstyper, de to store 
fabrikker udleder.

Udfordringen for Skagen 
Renseanlæg
Sådan har det været i mange år, 
men det kan ikke blive ved. Det har 
Miljøstyrelsen nu afgjort, og derfor skal 
der senest 1. juli 2022 stå en løsning 
klar til håndteringen af spildevandet fra 
de to største fiskefabrikker på havnen. 
Sildefileteringsfabrikken Scandic Pelagic 
Skagen sender store mængder organisk 
materiale ud med spildevandet, mens 
det sorte vand fra fiskemelsfabrikken FF 
Skagen A/S har et ekstremt højt indhold 
af kvælstof. Det er en svær opgave for 
selv de mest effektive renseanlæg, men i 

FORSYNINGS
PORTRÆT

—
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Skagen er de nu så langt med en plan, at 
de er klar til at sende opgaven i udbud, 
fortæller Forsyningschef Spildevand ved 
Forsyningen, René Hansen.
 Der er en havneudvidelse på vej, så 

vi skulle forberede os på mere spil
devand fra fiskeindustrien alligevel. 
Derfor har vi lagt tre ledninger fra 
havnen til renseanlægget. Det er sket 
samtidig med, at vi har arbejdet på 
strategien Skagen Circle, som går 
ud på at bruge fiskeindustriens spil
devand til gavn for både industri og 
borgere. Vi har søgt et samarbejde 
med de to store fiskefabrikker, og nu 
ser det ud som om, det hele går op.

Skagen Circle er til gavn for alle
Skagen Circle går ud på at bruge spil
devandet fra fiskeindustrierne til at 
generere el og varme til byens borgere. 
Indkomsten herfra ledes tilbage til 
fiskeindustrien minus omkostninger til 
renseanlægget. For at det kan ske, skal 
renseanlægget i udkanten af Skagen 
dog investere i et forrensningsanlæg. 
Anlægget består af et særligt flota
tionsanlæg, som skal håndtere det 
organiske affald. Fra denne sendes 
fiskeslammet til en slamlagertank. 
Flotationsanlægget kobles også op 
på en SBRtank (SBR  Sequence 

Batch Reaction), hvor spildevandet 
fra FF Skagen A/S ledes til. Hverken 
FF Skagen A/S eller Scandic Pelagic 
Skagen betaler særbidrag fra fabrik
kens afløb. Det gør de først efter flotati
onstanken og SBRtanken har forrenset 
vandet. Særbidraget beregnes ud fra 
forsyningens udgifter til drift, vedlige
hold og afskrivning af forrensningsan
lægget (se renseprocessen på Skagen 
Circleillustrationen på næste side). 

Grunden til denne ordning er, fortæller 
René Hansen, at bidragene for begge 
fiskefabrikker ville blive tårnhøje, 
hvis ikke vandet blev forrenset først. 

I forvejen skal FF Skagen forberede 
sig på, at regningen til spildevand går 
gevaldigt i vejret, da de i mange år 
har været dem, der har pumpet langt 
størstedelen af deres spildevand ud i 
Kattegat.
 Miljøstyrelsen har afgjort, at fabrik

kerne ikke længere kan pumpe 
spildevandet ud i havet. Men vi skal 
kunne håndtere både indhold og 
mængder. Kun et samarbejde mellem 
dem og os kan klare den udfordring. 
Derfor har jeg igennem længere tid 
været i dialog med dem, og vi er nu 
ved at være der, hvor de to store 

fiskefabrikker skriver under på en 
juridisk bindende aftale. Den forplig
ter dem til at betale for forrensnings
anlægget på Skagen Renseanlæg. 
Hvis den ene fabrik lukker, er den 
anden alene ansvarlig. Det er dog en 
frivillig aftale for fabrikkerne, forkla
rer René Hansen. 

Alle vinder ved samarbejdet
Dialog har der ellers ikke været for 
meget af tidligere, fortæller forsynings
chefen. Det har skabt meget ustabil 
drift og gjort det umuligt for rensean
lægget at overholde sine udledningstil
ladelser.
 Som jeg ser det, står fiskeindustri

en, forbrugere og forsyningen som 
vindere. Forsyningen opnår stabil 
drift, fiskeindustrien får lavere bidrag 
til forsyningen, og forbrugerne får 
reduceret spildevandsafgift. Generelt 
skal forsyninger nok være indstillet 
på at være initiativtagere til sådanne 
samarbejder. De private virksomhe
der tænker ikke i spildevand, men de 
forstår snakken, når vi taler bæredyg
tighed, CSR og verdensmål. 

På grund af produktionen af billig el 
og varme vinder borgerne, de to fiske
fabrikker kommer til at betale mindre 
i særbidrag på grund af måden, det 
beregnes på, og forsyningen sparer 
penge på driften. Den kommer ikke til 
at tjene penge på salget af biomassen, 
da de penge gives tilbage til industrier
ne, men den står til gengæld ikke alene 
med investeringerne. Og det er nok det 
vigtigste i det nye samarbejde, mener 
René Hansen.
 Tidligere har vi og fiskefabrikkerne 

vel nærmest været modstandere. 
Men i dag taler vi sammen og for
søger at se tingene fra hinandens 
synsvinkler. I dag står vi overfor at 
indgå en juridisk aftale med dem, så 
de betaler til afskrivninger på drift 
og vedligehold, indtil regningen for 
forrensningsanlægget er betalt. Fra 
forsyningens side gør vi det for at 
beskytte forbrugerne. Det er en inve
stering til over 50 mio. kr. Den skal 
borgerne ikke betale.

Lokale løsninger til lokale 
udfordringer
Investeringen består af en flotations
tank, hvor man tilsætter luft samt en 
kombination af fældningsmidler og 
polymer. Det skiller fiskeslammet fra, 
hvorefter det ledes over i en slamlager
tank. Til sidst føres det ind i rådnetan
ken, som er en del af ”verdensnyheden” 

Aktiviteten på Skagens to store fiske fabrikker betyder en forskel i belastning på Skagen 
Renseanlæg på 900.000PE eller 50.000PE

spildevand #
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3i1tanken, som Forsyningen sammen 
med Krüger A/S designede og tog i brug 
sidste år (se boksen her på siden). Både 
forrensningsanlægget og 3i1tanken er 
lokale løsninger udviklet til lokale udfor
dringer, fortæller René Hansen.
 Der står et flotationsanlæg i Løkken, 

og det er godt til at håndtere spilde
vand med højt organisk indhold og 
producere biomasse. At koble det 
sammen med SBRanlægget var en 
idé, der blev skabt efter snakke med 
forskellige virksomheder med eksper
tise i de to anlægstyper. Det viste sig, 

at de to tilsammen giver en god spil
devandssammensætning til at fjerne 
kvælstof. SBRanlægget kan både 
klare perioder med lav belastning, og 
når det går helt amok. 

Begge teknologier er kendte, men det 
særlige i Skagen er, at der installeres 
et højstryksflotationsanlæg, som kan 
tage biomasse ud af spildevandet på 
et mindre areal end andre anlæg. Det 
har en bedre kapacitet, og effekt
mæssigt er det langt bedre end et 
almindeligt flotationsanlæg. Anlægget 
kan alene rense til under særbidrags
grænsen, og derefter ledes afløbet 
til SBRanlægget sammen med det 
kvælstofholdige spildevand. Dog kan 
SBRanlægget alene ikke rense ned 
til afløbskrav, hvorfor spildevandet fra 
det nye anlæg renses på normal vis på 
det almindelige anlæg.

Fisk, fugl eller firbenede 
slagtedyr
Byggeriet af det nye anlæg pågår frem 
til 1. juli 2022, og René Hansen glæder 
sig til at tage kombinationen af de to 
anlæg i brug.
 Kombinationen af netop disse anlæg 

og tanke findes formentlig ikke andre 
steder. Men det er den rette løsning 
for vores type spildevand og vil også 
være det for andre forsyninger med 
lignede spildevand. For eksempel 
slagterispildevand, som vi skal rense i 
Sæby 55 km syd for Skagen.

I Sæby står Forsyningen med en konstant 
belastning på 110.000 PE. 90% af spilde
vandet på det lokale renseanlæg kommer 
fra slagteriet, og derfor har René Hansen 
også allerede inviteret sig selv på kaffe 
for at forsøge at lave en lignende aftale 
med Danish Crown.
 Det vigtigste er at have en god dialog 

med de her virksomheder. Vi skal for
stå deres arbejde og udfordringer. De 
tænker ikke på spildevand, de tænker 
produktion, så vi skal selv være med 
til at sætte fokus på vigtigheden af 
det arbejde, vi gør. Vi skal vise dem, 
hvor meget lokalområderne kan få 
ud af deres spildevand, og hvordan 
det kan være med til at ændre deres 
brand og gavne miljøet. 

Indtil videre er det kun blevet til kaffe 
i Sæby. Danish Crown har historisk set 
ikke ønsket at gå ind i et samarbejde, 

men da de nu har behov for at få revi
deret deres tilslutningstilladelse med 
øget tilledning, er der basis for at gen
optage tidligere forslag om etablering 
at et særligt forrenseanlæg.

Frederikshavn Forsyning  
i tørre tal 
• Medarbejdere: Forsyningen, 

Spildevand A/S har 33 medarbej
dere

• Renseanlæg: 3 spildevandsanlæg 
> 100.000 PE samt 5 små spilde
vandsanlæg.

• Pumpestationer: 160
• m3 renset spildevand om året: 

14 mio. m3

• Slamproduktion: 13.000 ton TS 
25%

• Km kloakledning: 900 
• Kundegrundlag: 29.000

3-i-1-tanken
Anlægget består af en overdækket 
dobbelttank, hvor det udrådnede 
slam ledes til den ene ring, og slam 
til udrådning ledes til den anden 
ring. Der sker så en varmeover
førsel til det kolde slam, inden 
det pumpes til rådnetanken. Da 
det er en overdækket 3i1tank, 
opsamles den resterende gas fra 
det udrådnede slam. Gasmængden 
omsættes til varme svarende til 
opvarmning af 100 parcelhuse. 
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Biogas

Drikkevand

Industri

Vælding Bjergvej 4
DK-6650 Brørup
Tel +45 7538 1330
www.aquagain.dk
info@aquagain.dk

Vi er fra 2021 HUBER 
forhandler og servicepartner

I et samarbejde med HUBER hæver  
vi kompetenceniveauet på produkter  
og kvalitet, og som partner har vi 
naturligvis alle produkter og løsninger 
fra deres high-end verden.

Spildevand og slam

Vi ønsker  alle i branchen  glædelig jul og  et spændende  
2021

6439_Aquagain_Huber_STF_A4.indd   16439_Aquagain_Huber_STF_A4.indd   1 23/11/2020   08.1323/11/2020   08.13
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Corona har forandret 
mit job - men det 
handler stadig om at 
repræsentere Danmark

Sofie Thorgaard afholder workshop 
på et anlæg i Texas sammen med en 
række danske virksomheder i 2019.
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I 2018 startede Sofie Hyldal Thorgaard ved The Trade Coun
cil i Nordamerika. I dag er hun ansat som technical advisor 
og bistår danske virksomheder med at målrette deres 
spilde vandsteknologier og løsninger til de ameri kanske 
forsyninger. For corona eller ej, så er der gode muligheder 
for danske virk somheder på verdens største vandmarked. 

TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: SOFIE THORGAARD

Sofie Thorgaard startede på det danske generalkonsulat i 
Houston, USA tilbage i 2018. Hun var næsten færdig med 
en uddannelse som miljøingeniør ved Aarhus Universitet, 
da hun hørte om stillingen til junior technical advisor. 
Inden den sidste eksamen var jobbet hendes.

50 stater, ét land
Lige siden har hun været med til at understøtte den vok
sende interesse for danske spildevandsteknologier og 
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løsninger i blandt andet Texas, Californien 
og Midtvesten. Inden corona skete det ved at 
køre ud til amerikanske forsyninger og indgå 
i dialog med dem. Igennem personlige møder 
fortalte hun om, hvordan danske virksomhe
der kunne hjælpe dem med for eksempel at 
spare energi på deres renseanlæg. 

Mange timer er brugt på de amerikanske 
landeveje, og den nu 26årige dansker fra 
Hedensted har nydt det. Hun har tidligere 
boet i New York som au pair, og hendes far 
har arbejdet som ingeniør i USA, så det er et 
land, hun har kendskab til. Alligevel er der 
meget at opdage og lære, siger hun.
 Det er jo 50 stater, og rigtig mange 

beslutninger bliver taget på stats og 
byniveau. Derfor betyder det heller ikke 
en hel masse for mit arbejde, hvem der 
vandt valget. Det, der betyder noget, er, at 
vi kan komme ud og møde driftslederne, 
for det er relationerne, der gør salget af 
danske løsninger muligt.

Arbejdet er flyttet online
Med corona er det umuligt at tage ud eller 
at invitere de amerikanske forsyningschefer 
på delegationsture til Danmark. I stedet 
sker alle møder og workshops virtuelt, og 
Sofie Thorgaard planlægger webinarer for 
at holde forsyningernes fokus rettet mod de 
danske virksomheder.
 Jeg kan helt klart mærke, at hos de 

driftsledere og forsyningschefer, jeg har 
mødtes med tidligere, der er det nemmere 
at bibeholde kontakten online. Men for 
etableringen af nye kontakter – der er det 
svært, hvis der ikke har fundet et fysisk 
møde sted. Vi har dog fundet ud af, at 
målrettede webinarer er rigtig gode step
pingstones i den forbindelse.

At Sofie Thorgaard og kollegerne gør en 
stor forskel, kan man læse ud af antallet 
af rådgivere på vand og miljøområdet. 
Siden hun startede, er teamet vokset til 15 
medarbejder, som er fordelt på de danske 
repræsentationer i USA. Og selv om det ikke 
er alle  som Sofie Thorgaard – der udeluk
kende beskæftiger sig med spildevand, så 
er det en branche, hvor virksomhederne er 
ivrige for at komme ud i verden.
 For mig er drivkraften i jobbet at se de 

danske virksomheder lykkes herover. For 
små og mellemstrore virksomheder kan vi 
være med til at gøre en stor forskel. Det 
synes jeg, er spændende. Vi er en strate
gisk partner for virksomhederne, og selv 
om de betaler for vores ydelser, så er vi er 
en del af deres team. 

Egentlig kunne Sofie have rejst hjem efter 
de første to år, men hun har lige forlænget 
sin kontrakt. Selv om corona har ramt USA 
hårdt, så fortsætter arbejdet med at repræ
sentere Danmark og understøtte væksten i 
danske eksportarbejdspladser i forsynings
sektoren, fortæller hun. 
 Noget af det, vi arbejder en del med, er at 

hjælpe med løsninger på slam. Prisen for at 
komme af med det, stiger meget lige nu, så 
der er brug for smarte, bæredygtige løs nin

ger. Det kan danske virksomheder være med 
til at levere. Vi er her for at være bindeled, for 
at assistere og koble de rigtige danske løs
ninger sammen med de amerikanske udfor
dringer. Der er rigeligt at give sig til, og jeg 
glæder mig til at tage et par år mere herovre.

Fremover vil Sofie Hyldal Thorgaard arbejde 
for de danske spildevandsvirksomheder fra 
Chicago. Hun forventer at flytte til byen 
inden jul.

Sofie Thorgaard på WEFTEC i Chicago i 2019, hvor en række danske virksomheder og miljøminister 
Lea Wermelin deltog.

BLÅ BOG:
Sofie Thorgaard er 26 år og uddannet miljøingeniør ved Aarhus 
Universitet. Hun er født i Hedensted, men har boet i USA i 201314 
og igen fra 2018 til i dag. Sofie Thorgaard blev ansat som junior 
technical advisor, men er siden forfremmet til technical advisor. 
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Member of Summit Group
www.liscotech.dk  |  sales@liscotech.dk  |  +45 39 90 39 05  |  Stamholmen 147  DK-2650 Hvidovre  Danmark

Valmet har lanceret deres nyeste generation 
(4) af deres mikrobølgebaserede tørstofmåler. 
Det er specielt transmitteren der nu er 100 
% digitaliseret, med touch skærm og mange 
diagnosefunktioner.  
Sensor for indspænding: DN50 til DN300
Ved >DN200: Model TB for side-ind montering

Fordele

Valmet TS er den mest pålidelige og 
nøjagtige tørstofmåler på markedet. Den er 
specielt designet til spildevandssektoren, 
hvor den medvirker til store besparelser i 
polymerdosering og energiforbrug. Medvirker 
også til at forhøje tørstof-% i slamkagen, der 
medfører besparelse ved bortkørsel af slammet.

NY TØRSTOFMÅLER

check  Kontinuerlig måling

check  Vedligeholdsfri

check  Kræver kun 1 punkt for kalibrering

check  Lab-målinger for kontrol minimeres 

check  Lavere energiforbrug (pumper)

check  Kort tilbagebetalingstid

Sensor DN50 – DN300

Bridge Transmitter (4th)

Sensor TwinBlade Side-ind fra DN200

Sensor DN100 – DN200, PN100

Member of Summit Group
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Niveaumåling

www.siemens.com/sitransLT500

SITRANS LT500
– fremtidens kontrolenhed til niveaumåling er på markedet.

Nu er den fælles afløser for kontrolenhederne Multiranger, Hydroranger og LUT400 
lanceret og frigivet. SITRANS LT500 kan bruges til styring af pumper og niveau- 
måling i tanke og kan nemt integreres i dit automatiseringssystem.
 
Fordele

• Kompatibel med SITRANS LR100, LU240 eller anden 2-tråds 4-20 mA transmitter

• Indbyggede funktioner for nøjagtig åben kanal flowmåling

• Forprogrammerede rutiner for pumpestyringer

• Mulighed for datalogning på SD-kort og avanceret diagnosticering

• Klar til digitalisering med HART 7.0, PROFIBUS eller MODBUS RTU.

Vi tror på, at enhver succes starter med en sikker og pålidelig måling.
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Hvad betyder  
forskning og pilotprojekter  
for spildevandsbranchen?
I Danmark er der lang tradition for udviklingssamarbejder mellem forsyninger, 
forskningsinstitutioner, kommuner og private virksomheder. Samarbejder om 
forskning og pilotprojekter, der leder til nye løsninger, er noget af det, vi er stolte 
over i spildevandsbranchen. Men kan vi gøre det endnu bedre? Spildevand har talt 
med danske og internationale eksperter på området.

TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD 

Hvis spildevandsbranchen i Danmark skal bibeholde 
sin plads i det globale førerfelt, skal der afsættes 
flere penge til forskning, lyder det enstemmigt fra 
forsyninger og universiteter. De nuværende effektivi
seringskrav til forsyningerne koblet med stadig færre 
midler til forskning på universiteterne vil nemlig med 
tiden lede til et underskud af ny viden, da der ikke er 
penge til at udvikle løsninger og teknologier til frem
tidens udfordringer. Så klart lyder det fra forskere fra 
DTU og Aalborg Universitet samt projekt og udvik
lingschefer på VandCenter Syd og BIOFOS. 

Pilotprojekter motiverer og brander
Man må ikke undervurdere, hvor vigtige pilotprojekter 
er for forsyningerne. For ved at være med i testforløb, 
får forsyningerne og medarbejderne praktisk erfaring, 
forklarer Per Henrik Nielsen, der er projektchef ved 
VandCenter Syd.
 Ved at køre pilotprojekter får vi erfaring med driften 

af anlæg og processer. Det er meget værdifuld viden 
i forhold til, hvad en leverandør kan give os. Det viser 
os, hvordan en given teknologi eller løsning er at 
arbejde med i dagligdagen. Snakker man med salgs 
og marketingsfolk, fortæller de måske ikke om de 
negative sider af en given løsning. Det finder vi ud 
af, inden vi køber løsningen ved at indgå i pilotpro
jekter. Vores erfaring kommer både os, leverandører 
og eventuelt forskere til gode, for vi kan sammen 
forbedre produktet i tilblivelsesfasen.

Også i BIOFOS er udvikling noget, man satser strate
gisk på. Der er nu seks ansatte i udviklingsafdelingen, 
og forsyningen ser det arbejde, de gør, som både en 
samfundspligt, men også en mulighed for at få rabat 

på fremtidens løsninger. I BIOFOS har man valgt at 
satse på udvikling, og derfor er det ikke rabatten, der 
er udslagsgivende for, om man er med eller ej, siger 
udviklingschef Dines Thornberg.
 For medarbejderne betyder det meget, at vi er med 

fremme, når det drejer sig om udvikling. Der er 
meget prestige i, at virksomheden er med, og det 
er også spændende for medarbejderne at arbejde 
med forskere og leverandører udefra. 

Der skal investeres i fremtiden
For forskerne betyder pilotprojekter, at de får 
mulighed for at teste deres teser og teorier i ”virke
ligheden”. De kan flytte potentielle løsninger ud af 
laboratoriet og ind på renseanlæggene og i fuldskala 
samt få feedback fra medarbejderne om, hvad der 
virker eller ej. Det er en dimension, universiteterne og 
virksomhederne ikke kan være foruden, når de skal 
udvikle fremtidens teknologier, understreger Barth F. 
Smets, der er professor ved DTU, Institut for Vand og 
Miljøteknologi.
 Vores forskning SKAL afprøves udenfor labora

toriet – under mere komplicerede forhold. Vi ville 
gerne samarbejde meget mere med forsyninger og 
virksomheder om løsninger og teknologier, men der 
er begrænsede midler til forskning. Der er utroligt 
meget fokus på at skabe anvendt viden, hvilket 
jo er fint, men al viden skal jo ikke nødvendigvis 
munde ud i et forretningskoncept. Der må også 
gerne være forskning for forståelsens skyld. 

Barth F. Smets har tidligere arbejdet i USA og føde
landet Belgien, og han undrer sig over, hvorfor man i 
Danmark ikke afsætter flere midler til forskning. Lige 

T E M A :  F O R S K N I N G  O G  P I LO T P R O J E KT E R

Per Henrik Nielsen  
Projektchef ved 
VandCenter Syd

Dines Thornberg  
Udviklingschef BIOFOS

Barth F. Smets
Professor ved DTU, 
Institut for Vand og 
Miljøteknologi

spildevand #
5/20 

 27



nu er man i spildevandsbranchen godt med fremme, 
men fremtidens løsninger kræver mere forskning – og 
dermed flere midler – ikke færre.
 Det undrer mig, at man nedlagde Det Strategiske 

Forskningsråd og nu i høj grad beror på MUDP og 
VUDPmidler, som jo er ret begrænsede. På grund 
af nedskæringer er der ikke længere nok midler 
at tage af indenfor universiteternes mure, så vi er 
afhængige af at kunne søge eksternt.

Den samme melding kommer fra Asbjørn Haaning 
Nielsen, der er lektor ved Institut for Byggeri, By og 
Miljø ved Aalborg Universitet. Han forsker blandt 
andet i kloaksystemer, men det er svært at indhente 
midler til feltet, fortæller han.
 Måske det er en smule usexet at undersøge kloak

systemer. Men det er vigtigt for samfundsudviklin
gen og folkesundheden. Lige nu er det dog svært 
at få nogen til at betale for grundforskning. Via de 
frie forskningsmidler er vi i konkurrence med al 
mulig teknik, og hvis vi søger MUDPmidler, skal 
vi ofte medfinansiere 50%. Som universiteternes 
økonomi ser ud pt, er det ikke en mulighed. Så er 
der VUDP tilbage, men der er jo under 10 mio. kr. til 
rådighed om året, så det revolutionerer ikke noget.

Både han, Barth F. Smets samt forsyningscheferne 
ser mod udlandet. I blandt andet Holland er der 
tradition for at afsætte langt flere midler, og gjorde 
man noget lignede her, så kunne det være med til at 
dæmme op på det potentielt fremtidige vidensunder
skud. Noget skal der nemlig til, hvis fremtidens rense
anlæg skal være både CO2neutrale og genindvinde 
ressourcer. Barth F. Smets nævner, at man i USA ikke 
længere taler om spildevand (waste water), men om 
tilbageværende/resterende vand (residual water), 
og den forskel viser, hvor vi skal hen, mener DTU
professoren. Vi skal nemlig forstå spildevand som en 
kilde, der kan tappes, siger han.

Den analyse er Per Henrik Nielsen helt enig i. Derfor 
skal fremtidens renseanlæg være mere agile, så de 
kan omstille sig hurtigt. De skal ikke rense vandet, 
men genbruge de stoffer, vi kan fra vandet.
 Vi skal recirkulere mere. Vi skal for eksempel have 

fat i kulstoffet, og vi skal kunne lagre CO2. Vi skal 
også være en brik i spillet om fosforkredsløbet i 
verden.

En branche for ildsjæle
Som det er nu, bliver der dog i stedet for flere – færre 
penge til rådighed til udvikling og forskning. Det ærg

rer Dines Thornberg, for når det kommer til udvikling 
af for eksempel aktive slamanlæg, så mister danske 
leverandører terræn, og forsyningerne må bero på 
udenlandske løsninger. Derfor mener han, at spilde
vandsselskaberne står med et valg mellem afvikling 
eller udvikling.
 De økonomiske rammebetingelser gør det svært 

for os at lave en masse forskning og pilotprojekter. 
Forsyningssekretariatets krav om effektivisering 
bremser udvikling. Derfor bliver man nødt til at 
frigøre udvikling og innovation fra de her rammer, 
ellers kommer vi ikke ud over stepperne. 

Lige nu afhænger meget udvikling af de mange 
ildsjæle i branchen. De brænder for at være innovati
ve, udvikle og nytænke løsninger og teknologier, og 
det er branchens held, mener Per Henrik Nielsen.
 I en tid med svære økonomiske rammebetingelser 

tilsætter ildsjælene branchen grøde og energi. Vi 
er heldige at have mange medarbejdere i alle aldre, 
der brænder for at arbejde med bæredygtighed og 
miljø, og at vi generelt har et så højt et vidensni
veau i branchen. Det er med til at fremme innovati
on og udvikling. 

Samarbejder på tværs
En måde for branchen at opnå resultater selv med 
begrænsede ressourcer er igennem samarbejder. 
Dines Thornberg og Barth F. Smets peger begge på 
Sverige, hvor forsyninger i Skåne er gået sammen om 
at danne Sweden Water Research – en forsknings og 
udviklingsvirksomhed, oprettet af NSVA, Sydvatten 
and VA SYD. Enhedens formål er at sikre udvikling 
i vandbranchen både indenfor og udenfor Sveriges 
grænser. 

I Holland har man ligeledes oprettet STOWA og 
Wetsus, mens der i USA er adskillige netværk og 
organisationer, der sikrer udvikling og forskning. På 
EUplan er der også mulighed for at søge fonde til 
tværnationale samarbejder, men det er en udfordring 
for alle undtagen de største forsyninger at afsætte 
ressourcer til ansøgningsprocessen, påpeger Dines 
Thornberg. Alligevel opfordrer han og Per Henrik 
Nielsen mindre forsyninger til at gå sammen og byde 
ind på forsknings og pilotprojekter, for både de og 
medarbejderne får utroligt meget ud af det.
 Der er en masse læring i pilotprojekter og en 

masse motivation. Vi store skal gå i front, men vi 
må ikke glemme de små. Vi har forsøgt dette med 
Vandklyngen og andre samarbejder på tværs af 
branchen, men der skal mere til, hvis vi virkelig skal 
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konsolidere os som førende på det globale spilde
vandsmarked.

Han og Per Henrik Nielsen beder de relevante sty
relser om mere forståelse for, at det også er en del 
af forsyningernes grundopgaver at bistå til videns
indsamling og erfaringsdeling. Til den opgave er der 
brug for samarbejder med vidensinstitutioner og 
leverandører – og dermed penge til at udføre forsk
nings og udviklingsprojekterne.
 Vi skal jo først og fremmest håndtere spildevand, 

men fremover skal vi for eksempel også kunne rense 
for miljøfremmede stoffer. Udvikling koster penge, 
men vores økonomiske rammer gør, at det er svært 
at deltage, forklarer Dines Thornberg. Den danske 
stat ønsker, at forsyningerne bistår med at skabe 
4000 arbejdspladser i eksportsektoren. Men hvis 
vi ikke har penge til den forskning, der skal ligge til 
grund for eksporten, så er det en umulig opgave.

Både forskere og forsyningschefer håber, at politiker
ne vil finde flere midler til at sikre det forspring, som 
Danmark pt. har på spildevandsområdet. Som du kan 

læse om på side 23, klarer danske virksomheder sig 
godt i USA, men skal Danmark beholde den position 
i fremtiden, er det vigtigt at investere i forskning og 
pilotprojekter nu.
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VUDP
VUDP er vandselskabernes eget støtteprogram. 
Vandsektorens Udviklings og Demonstrations
program er oprettet i henhold til Vandsektorloven. 
VUDP er etableret med det formål at forene og 
forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og 
demonstrere vandteknologi og en effektiv vand
sektor. Formand for VUDP er Per Holm, direktør for 
BlueKolding.

Ud af 18 indkomne ansøgninger er 10 udvalgt til 
at modtage støtte. De får del i en pulje på 7,9 mio. 
kr. Listen over de 10 bliver offentliggjort den 16. 
december.

Per Holm forklarer, hvordan panelet udvælger de 
ansøgere, der modtager støtte:
 Vi vurderer ud fra tre kategorier: Projektidéen 

– både aktualitet og originalitet, samarbejde på 
tværs og projektrelevans – ud fra for eksempel 
FNs verdensmål, bæredygtighed og så videre. 
Vi ser også på, om projektet er relevant i forhold 
til forsyningssektorens aktuelle udfordringer, og 
om det understøtter en forretningsudvikling. I 

regeringens forsyningsstrategi fra 2016 står der, 
at sektoren kan effektiviseres for mellem fem og 
syv mia. kr., så det skal vi forsøge at bidrage til. 

Generelt, siger Per Holm, er alle ansøgninger rele
vante og utrolig spændende. Derfor er det også en 
udfordring at vælge de projekter ud, der får støtte. 
Panelet består af en blanding af vand og spildevands
folk, og tilsammen sikrer de en bred vifte af projekter. 
 Vi ser på, hvad der giver mening på den lange 

bane. Så længe det falder inden for vandsekto
rens rammer, så er alle idéer relevante. Vi gør alt 
for at være brede og åbne for alle ideer.

Det frivillige bidrag til VUDP er besluttet i fællesskab 
af vandselskaberne på DANVA’s generalforsamling 
den 26. maj 2016 og opkræves sideordnet med det 
ordinære kontingent. Den fastsatte takst er på 1,1 øre 
pr. m3 vand. Vandselskaber, der ikke er medlemmer 
af DANVA, kan vælge at indbetale til VUDP og kan 
derved få mulighed for at søge om midler.

Der er årligt ca. 78 mio. kr. til uddeling.

Hvad er et pilotprojekt?
Pilotprojekt, (af eng. pilot project) er for eksem
pel en plan til udvikling af en industri, der for
søgsvis iværksættes på et mindre område, før 
den gennemføres i fuldt omfang.

Kilde: denstoredanske.lex.dk

Hvorfor pilotprojekter?
Et pilotprojekt bruges ofte til at teste, om udform
ningen af den endelige undersøgelse lever op til 
de kriterier, der er opstillet for den. ... På den måde 
kan fejl ved undersøgelsens design opdages, før 
den egentlige (og meget dyrere) fuldstændige 
undersøgelse sættes i gang.

Kilde: wikipedia.org

Per Holm 
Formand for VUDP  
Direktør for BlueKolding
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BioMizing
Optimized Solutions 

IRIS ventilen

Schweiziske Eggers pump har netop introduceret den 

seneste udgave af deres reguleringsventil, type IBS, 

denne ventil er yderligere optimeret så vedligeholdelse 

er elimineret. Iris ventilen er uden sammenligning den 

bedste ventil til regulering af blæserluft. Kombineret med 

flowmåling vil det fremover være muligt at regulere pro-

cesluften, således dette passer overens med behovet.

Aerostrip

Aerostrip diffusorer er en højkvalitets diffusor, produ-

ceret af østrigske Aqua Consult. Aerostrip diffusoren er 

en stribe diffusorer, som leveres i længder fra 0,5 til 4 

meter, og kan dermed monteres, således at vortex zoner 

undgås. Aerostrip leveres med polyuretanmembran, 

membranens specielle perforering sikrer microbobler = 

optimal iltovergang, i tilfælde hvor der ønskes et minimalt 

trykfald over membranen, kan diffusorer leveres med 

den nyudviklede Phoenix perforering. 

BioMizing

BioMizing er et mindre handels-/produktions samt ingeniørfirma, såvel vore medarbejdere, leverandø-

rer og andre samarbejdspartnere har alle en mangeårig erfaring fra branchen. Vor målsætning er altid 

at sikre et tilfreds kundeforhold!

BioMizing

Hesselly 12 • DK-6000 Kolding 

info@biomizing.dk • www.biomizing.dk

Mobil: +45 52 900 400 • Tlf. +45 82 82 00 30

Ønsker du at høre hvad BioMizing kan tilbyde dig, så er 
du velkommen til at kontakte os.
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PILOT PROJEKTER KAN GIVE 
MOT IVAT ION O G ARBEJDSGL ÆDE
Hvis samarbejdet mellem forsyninger, vidensinstitutioner og private virksomheder 
bygger på åbenhed, inklusion og ligeværd, så øger pilotprojekter arbejdsglæden og 

motivationen hos de medarbejdere, der er involveret i dem.

TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: SUEZ WATER A/S, KRÜGER A/S, VANDCENTER SYD

I Brædstrup, Herning, Odense og mange andre steder 
landet over er spildevandsanalytikere, miljøteknikere 
og driftsoperatører på den ene eller anden måde invol
veret i pilotprojekter. Projekterne tester morgendagens 
teknologi, og det er en af grundene til, at flere medar
bejdere siger, de er begejstrede for at samarbejde med 
forskere og private virksomheder om projekterne.

Projekter skal integreres i hverdagen
På Brædstrup Renseanlæg har Steen Petersen i 
flere år været involveret i et MUDPstøttet fuldskala 
projekt, der ser på, hvordan ozonering og aktivt kul 
kan være med til at fjerne medicinrester i spildevand. 
Brædstrup blev udvalgt som lokation for pilotpro
jektet, fordi stedet har to individuelle linjer. Det gør 
det muligt at bruge det som både test og reference
anlæg, forklarer Steen Petersen, der siden 1993 har 
været driftsoperatør eller anlægspasser – som han 
kalder det  hos Samn Forsyning ApS.

 Vi har været med i processen hele vejen  under 
opstarten og forundersøgelserne. Helt fra starten 
har der været fin information om, hvad det gik ud på. 
På den måde blev vi en del af projektet – det blev til 
et fælles projekt mellem os og folkene fra SUEZ. 

Steen Petersen fortæller, at SUEZ Water Technologies 
fra starten har taget driftsfolkene med på råd, når der 
skulle udarbejdes prøveudtagningsplaner. Det betød, 
at pilotprojektet blev en del af renseanlæggets døgn
rytme frem for at være besværligt.
 Vi har været med til stort set alle møder. Vi har 

også været med, når der skulle fremlægges resulta
ter. Pilotprojektet er slut nu, og det er nærmest lidt 
vemodigt, siger Steen Petersen.

Pilotprojekter beriger arbejdet
For Steen Petersen har samarbejdet om pilotprojektet 
betydet, at hans arbejdsglæde og motivation for dag

For driftsoperatør Steen Petersen fra Brædstrup Renseanlæg under Samn Forsyning har det været meget positivt, at 
folkene fra SUEZ Water Technologies gjorde et stort nummer ud af at køre sikkerhedsprocedurer. ”Det er vigtigt for os, 
der skal arbejde med det til hverdag”, siger Steen Petersen.

T E M A :  F O R S K N I N G  O G  P I LO T P R O J E KT E R

spildevand #
5/20 

 31



ligdagens opgaver er øget. Den samme oplevelse har 
miljøtekniker ved Herning Vand, Michael Madsen, haft 
i forbindelse med to andre pilotprojekter omhandlen
de fjernelse af medicinrester  MEREFF og MERMISS. 
Begge fandt sted i samarbejde med blandt andre 
Krüger A/S og Teknologisk Institut.

Michael Madsen har ikke selv været koblet på MER
MISS fra starten, da han startede ved Herning Vand 
for fire et halvt år siden. Men i den tid han har været 
involveret i projektet, har han nydt læringen og udfor
dringerne i fulde drag.
 Min kollega  måletekniker Ole Valbjørn Christen sen 

– og jeg har skullet lære nyt i forbindelse med pro
jekterne. Vi har for eksempel været med til at udvikle 
og afprøve nye analysemetoder. Til anlægget hørte 
også det, vi kaldte en ’frogbox’. Det var noget, som 
vi absolut ikke har arbejdet med før. Der var noget 
galt med boksen, og til sidst skilte vi den ad for at 

Herning Vand: Mereff 
Projektets formål er at bringe et proofofcon
cept videre til en færdigdesignet renseløsning, 
der opstilles hos Herning Vand. Teknologien 
baseres på udviklingen af en kompetent biofilm, 
der opbygges gennem intermitterende anvendel
se af spildevand som substrat til biomassefor
øgelse. Teknologien Moving Bed Biofilm Reactor 
(MBBR) udnytter, at langsomt voksende bakteri
er tilbageholdes i en biofilm, og netop langsomt 
voksende bakterier er i stand til at omsætte 
vigtige lægemidler, som forekommer i lave kon
centrationer i spildevandet.
Den udviklede efterpoleringsteknologi skal være 
et alternativ til den stigende og ressourcekræ
vende fjernelse af miljøkritiske stoffer fra spilde
vand ved tilsætning af ozon eller aktivt kul.

Kilde: teknologisk.dk

Michael Madsen, der er miljøtekniker ved Herning Vand, har 
sammen med kollegaen, måletekniker Ole Valbjørn Chris-
tensen arbejdet med en såkaldt ’frogbox’. I forbin del se med 
MERMISS-projektet brugte de frøer i kassen for at se, om 
miljøbelastningen var mere omfattende end forven tet.

Pilotanlægget ved Herning Vand, med 3x5 m3 reaktorer, hvor miljøfremmede stoffer blev fjernet ved biologisk efter polering 
af renset spildevand.
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finde fejlen. Ellers skulle vi vente på teknikere fra 
Frankrig. Vi gjorde det på eget initiativ, mens andre 
udfordringer blev løst sammen med samarbejdspart
nerne. Det har været lærerigt og utroligt spændende 
– både med dataindsamlingen og samarbejdet.

Arbejdet med pilotprojekterne var for Michael Mad
sen mere omfattende og tidskrævende end forventet, 
og det er selvfølgelig noget, man fra forsyningen og 
samarbejdspartnernes side skal være opmærksomme 
på, siger han.
 Vi brugte nok en dag om ugen på projekterne, og 

det var mere end forventet. Men det har været 
utroligt lærerigt og spændende. Jeg håber virkelig, 
at der kommer flere af den type projekter, siger 
Michael Madsen.

Husk feedback og inklusion!
Noget af det, alle de medvirkende i denne artikel under
streger, er, hvor vigtig feedback fra samarbejdspartnerne 
er. Om det er private virksomheder eller forskere, så er det 
at få tilbagemeldinger om resultater og fremskridt essen
tielt. Det giver nemlig en følelse af inklusion i og vigtighed 
for projektet, forklarer Betina Lundbirk Bjerregaard, der er 
spildevandsanalytiker ved VandCenter Syd.
 Jeg har været med i en del pilotprojekter efterhån

den, men et af de virkelig spændende omhandlede 
MABR (Membrane Airated Biofilm Reactor), der ser 
på at reducere energiforbruget i forbindelse med 
beluftning. Min erfaring er, at man selv skal være 
aktiv for at få viden. Når man er på laboratoriet, så 
får man ikke rigtigt hele feedbacken  man skal selv 
være nysgerrig. Hos os holder vi nu små status
møder med jævne mellemrum for at dele, hvad der 
sker, viderebringe resultater og så videre.

Møderne kan vare alt fra 10 minutter til en time. Det 
kommer helt an på, hvad der er på programmet. Det 
vigtigste er, at de bliver afholdt, så alle er med på, 
hvorfor man laver pilotprojektet, hvad man lærer fra 
det, og hvad det efterfølgende kan bruges til, forkla
rer Betina Lundbirk Bjerregaard. 
 Det er klart en motivationsfaktor at være med i 

resultatopbygningen. Hvis man ikke får feedback 
på udviklingen, kan man ikke se sig selv i projektet.

Som hos de andre forsyninger bliver medarbejderne 
spurgt, om de har lyst til at være med i pilotprojekter
ne. Har de kompetencerne, tid og lyst, kan man delta
ge. Det havde Betina Lundbirk Bjerregaard, da Aarhus 
Vand, CH2M, SUEZ Water Technologies & Solutions 
og OxyMem tilbage i 2018 spurgte VandCenter Syd, 
og det har hun ikke fortrudt.
 Jeg har lært meget nyt ved projektet. Jeg tror, noget 

af det vigtigste har været at lære at blive mere nysger
rig. Projekterne udvider ens kompetencer, man lærer 
at tænke ud af boksen – at være kreativ i tilgangen til 
udfordringer. Det har været meget motiverende.

Herning Vand: Mermiss 
Formålet med projektet er at udvikle MBBR
teknologien med kemisk oxidation til effektiv 
fjernelse af højpotente lægemidler til stede i 
spildevand. Der vil blive arbejdet med tre mulige 
rensninger:
• Al spildevand fra hospitalet (hovedstrøm)
• Kun spildevand fra problematiske afdelinger 

(delstrøm)
• Efterpolering på renseanlæg
Der skal desuden laves en vurdering af, hvor og 
hvordan rensningen kan gøres bedst i forhold til 
både miljø og økonomi.

Kilde: teknologisk.dk

VandCenter Syd: MABR
Membrane Aerated Biofilm Reactor (MABR) er nav
net på en ny, banebrydende teknologi, der kan redu
cere energiforbruget til beluftning i den bio lo giske 
renseproces markant. I dag er mange beluft nings
systemer enormt ressourcekrævende og formår 
ikke at udnytte den tilførte ilt optimalt. I den nye 
metode tilføres – ved hjælp af diffusion gennem 
membraner – kun den ilt, der er behov for i rens
ningen, og ilten fordeles jævnt i hele biomassen.
Projektet gennemføres af VandCenter Syd i sam
arbejde med Aarhus Vand, CH2M (Jacobs), SUEZ 
Water Technologies & Solutions og OxyMem.

Kilde: vandcenter.dk
Betina Lundbirk Bjerregaard er spildevandsanalytiker ved 
VandCenter Syd. Noget af det vigtigste ved at deltage i 
pilotprojekter, siger hun, er at lære at blive mere nysgerrig.
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Skal Michael Madsen give et godt råd med til andre, 
der står foran at deltage i et pilotprojekt, så er det 
at være realistisk omkring tidsforbruget fra starten, 
for ellers kan mangel på overskud i hverdagen nemt 
kvæle glæden ved at lære og deltage. Heldigvis 
har han og kollegerne fra VandCenter Syd og Samn 
Forsyning haft deres ledelsers opbakning og forstå
else for de ressourcer, der skal afsættes, og derfor er 
de alle tre klar til at kaste sig ud i flere udviklingspro
jekter, når og hvis de bliver tilbudt chancen.

T E M A :  F O R S K N I N G  O G  P I LO T P R O J E KT E R

I MABR-projektet bruges hårtynde membraner til at belufte 
spildevand på en ny og energibesparende måde. Teamleder 
Ib Pedersen, VandCenter Syd, viser membraner frem.

Samn Forsyning: MUDP-støttet projekt 
med fuldskala fler-punkts ozonering  
og efterfølgende PAC tilførsel
SUEZ Denmark har sammen med Samn Forsy
ning, Cowi A/S samt universiteterne i Aalborg 
og Aarhus gennemført et demonstrationspro
jekt med ozonering og aktivt kul på Brædstrup 
Rensningsanlæg siden 2019. Målet med projektet 
var at påvise, om man ved at tilføre ozon to 
steder på et renseanlæg ville kunne rense spilde
vandet for de medicinrester, som vi mennesker 
tisser ud i toilettet. I en periode testede projektet 
også, hvorledes aktivt kul alene optog og/eller 
fjernede medicinrester.

På Brædstrup Renseanlæg har Steen Petersen i flere år været involveret i et MUDP-støttet fuldskala projekt, der ser på, 
hvordan ozonering og aktivt kul kan være med til at fjerne medicinrester i spildevand.
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Sulzer’s dykkede propelpumpe type ABS VUPX er mere energi effektiv 
end nogen anden pumpe af sin type. Den nedsænkes let i skaktrøret, hvor 
den fastholdes af sin egen vægt i modringen.

VUPX er ideel til, at flytte meget store vandmængder uden ristegods ved 
eksempelvis skybrud og stormflod. VUPX egner sig også til procesvand 
uden ristegods, eksempelvis i en mellempumpestation for ristet 
spildevand, eller til udpumpning af spildevand fra rensningsanlæg.

De optimerede propelblade giver pumpen en hydraulisk virkningsgrad på 
op til 88% og selvfølgelig med en højeffektiv Premium Efficiency IE3 motor. 
Sulzer er en bandbrydende pioner inden for højeffektive dykkede Premium 
Efficiency IE3 motorer, - der selvfølgelig leveres som standard.

For yderligere information om pumper til spildevandsprogrammet, 
besøg vores hjemmeside www.sulzer.com

Kompakt energibundt 
til de lave løft

spildevand #
5/20 

 35



SUPERSYGEHUSENE:

MEDICINRESTER SKAL  
UD  A F SP I L DEVANDET

Der er et politisk ønske om, at miljøskadelige stoffer fra medicinrester skal ud af spildevandet.  
Men skal der renses centralt via et ekstra rensetrin på det kommunale renseanlæg,  

eller skal det ske som lokal punktkilderensning på nye renseanlæg på hospitalets matrikel?  
Et kig rundt til de kommende supersygehuse viser, at der tegner sig forskellige løsninger. 

TEKST: JESPER WITH, JOURNALIST / FOTO: NAU, REGION NORDJYLLAND

Aarhus Universitetshospital i Skejby har i 2020 sammen med 
Aarhus Vand målt på indholdet af spildevand på det kommunale 
Egå Renseanlæg og fra universitetshospitalet (det kommende 
supersygehus i Aarhus). Målingerne skal vise, hvilke miljøskadelige 
stoffer fra medicinrester i spildevandet, der overskrider grænse
værdierne. Det sker med henblik på en kortlægning af stofferne, 
som kan bruges som grundlag for at træffe den endelige beslutning 
i Aarhus. 
 Vi har data fra kortlægningen, der viser, at nogle stoffer – blandt 

andet sertralin, estradiol, diclofenac og mycophenolsyre  bon´er 
ud. Vi står midt i en proces med at analysere tallene, så det er for 
tidligt at drage de endelige konklusioner, siger Thomas Møller, 
der er miljøkoordinator på Aarhus Universitetshospital. 

De fleste medicinrester ryger i spildevandet via private husholdnin

ger, påpeger han, og derfor er det vigtigt at måle både på rensean
læg og direkte ved hospitalet. Denne viden, herunder også opsamlet 
viden fra et pilotprojekt, vil i samspil med kortlægningen blive lagt til 
grund for den endelige beslutning i Aarhus. Thomas Møller forventer, 
at man har et notat med konklusioner klar inden udgangen af 2020. 

Aarhus Universitetshospital har deltaget i det såkaldte MEREFFprojekt 
sammen med blandt andre Herning Vand og Region Midtjylland. 
Resultater derfra og fra HEPWATpilotprojektet hos Assens Forsyning 
viser, at man kan fjerne en stor del af de meget toksiske lægemidler 
(herunder mycophenolsyre) fra spildevandet med ny biologisk rense
teknologi. Begge projekter var støttet af MUDP. Teknologien kaldes 
Exeno og er udviklet af Krüger A/S. Den er baseret på biofilm i et 
MBBRkoncept (Moving Bed Bio Reactor) og afprøvet i forbindelse med 
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MERMISSprojektet med deltagelse af DTU, Teknologisk Institut, Herning 
Vand, Aarhus Vand, Aarhus Universitetshospital og Hillerød Sygehus.
 Det er rigtigt interessant for os, at en række toksiske lægemidler, 

som bruges af patienter både på hospitalet og i hjemmene, kan 
fjernes via de biologiske processer. Det er en væsentlig årsag til, 
at vi nu kigger nærmere på, hvor vi renser spildevandet for læge
midler mest effektivt og hensigtsmæssigt, siger Thomas Møller. 

Han og kollegerne på Teknisk Afdeling har tidligere foretaget en 
database beregning baseret på EPJ (Elektronisk Patient Journal), 
der viser, at to stoffer  mycophenolsyre og sertralin  på næsten 
alle Region Midtjyllands adresser står for 80–90% af miljøbelastnin
gen i spildevandet. Sertralin bruges til behandling for depression, 
mens mycophenolsyre primært anvendes i private husholdninger, 
da stoffet skal tages af patienter, der har fået et nyt organ, hjemme 
hos dem selv, efter at de er udskrevet. Disse stoffer vil man eksem
pelvis ikke få fjernet ved at rense decentralt på hospitalet.

Ekstra rensetrin på det kommunale anlæg i Herning 
På Herning Vands renseanlæg har man afprøvet Exenoteknologien 
i større skala. Den tilfø jes det eksisterende renseanlæg efter sidste 
behandlingstrin (efter efterklaringstankene) som en ”supplerende 
renseløsning”. Forsøg har vist, at eksempelvis det svært nedbryde
lige stof diclofenac blev fjernet helt, ligesom en række andre svært 
nedbrydelige stoffer også blev helt eller delvis nedbrudt.
 Exeno er en skalerbar addon teknologi til vores eksisterende 

renseanlæg. Vi har dokumenteret, at det virker i pilotskala 3 x 
5m3. Den endelige dokumentation kommer, når slutrapporten for 
MEREFFprojektet bliver frigivet i starten af 2021, siger direktør i 
Herning Vand A/S, Niels Møller Jensen.

Renseløsningen skal være i drift ultimo 2023, cirka to år efter at det 
kommende supersygehus i Gødstrup ved Herning er i fuld drift. Der 
vil blive gennemført omfattende målekampagner inden det endelige 
design. Herning Vand vil modtage spildevandet fra supersygehuset 
gennem en nyetableret 4 km lang spildevandsledning og rense det 
sammen med det øvrige spildevand. I Hillerød er det også besluttet, 
at det nye supersygehus, der var med i MERMISSprojektet, skal 
tilsluttes en central renseløsning på det kommunale renseanlæg.

Aalborg renser med ozon-teknologi
Spørgsmålet om, der skal renses centralt eller som lokal punkt
kilderensning ved sygehuset, har også været til debat i Aalborg 
Kommune. Det har det i forbindelse med etableringen af regionens 
kommende supersygehus, der er planlagt til at åbne i 2022. Byrådet 
endte med at lægge sig op ad Miljøstyrelsens anbefaling om punkt
kilderensning, sådan at Region Nordjylland dermed for første gang 
bliver ejer af og skal drive et renseanlæg på et sygehus.

Projektet har været i udbud  endda i tre omgange  før miljøin
geniørvirksomheden SUEZ Water blev udpeget som vinder. SUEZ 
Water har udviklet et renseanlæg, der fjerner medicinrester og 

Det nye supersygehus i Aalborg kommer til at ligge i udkanten af byen mod sydøst. Hospitalet forventes at står færdigt næste år, og som det fore løbigt 
eneste sted i landet har man valgt at bygge et decentralt renseanlæg for at fjerne medicinrester. Det er SUEZ Water, der har udviklet et rense anlæg, der 
fjerner medicinrester og anden mikroforurening fra spildevand ved brug af ozon.
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anden mikro  foru rening fra spildevand ved brug af ozon. Aalborg 
Kommune har ladet sig overbevise af blandt andet de testresultater, 
som SUEZ Water sammen med Samn Forsyning, Cowi A/S og uni
versiteterne i Aalborg og Aarhus i 2019 gennemførte på Brædstrup 
Rensningsanlæg. Her havde SUEZ Water sat et fuldskalademonstra
tionsanlæg på Brædstrup Central rense anlæg. Teknologien viste sig 
så effektiv, at den fjernede 93% af cirka 40 miljøfremmede stoffer, 
som det var muligt at måle på. Herefter var koncentrationen af mikro
forurening i udløbet på renseanlægget så lav, at udstyret ikke kunne 
måle det. SUEZ Water står for etablering og drift af det nye rens
ningsanlæg, som Region Nordjylland forpligter sig til at bruge i 25 år.
 Det fuldstændigt oprensede hospitalsspildevand vil blive ledt 

direkte ud i Limfjorden via en rørledning, som vi lige nu er ved 
at etablere direkte fra hospitalsgrunden uden om det offentlige 
kloaknet, udtalte regionsrådsformand og formand for byggeriets 
styregruppe Ulla Astman ved offentliggørelsen. 

Når de ca. 140.000 m3 spildevand bliver ledt uden om det offentlig 
kloaknet, betyder det en årlig besparelse på knap 3,3 mio. kr. sva
rende til en besparelse på ca. 82 mio. kr. over 25 år for regionen. 
Derudover er der en besparelse på tilslutningsafgift til det offentli
ge kloaknet på ca. 10 mio. kr. Besparelse på ca. 92 mio. kr. er en del 
af finansieringen af anlægget. 

Følger udviklingen tæt
Det løser en udfordring på hospitalet, men det løser ikke problemet 
med medicinrester i spildevandet fra private husholdninger. 
 Kommunens miljøudvalg har besluttet, at der skal etableres eget 

renseanlæg på Aalborg Supersygehus. Der stilles foreløbig ikke krav 
fra kommunen om, at vi skal foretage central rensning af medicin
rester i spildevandet på kommunale renseanlæg, så det vil ikke ske 
nu. Men vi er klar over, at der kan komme krav om det, så vi følger 
udviklingen tæt på blandt andet Herning Renseanlæg, siger Lasse 
Frimand Jensen, der sidder i Aalborg Byråd for Socialdemokratiet og 
samtidig er formand for bestyrelsen i Aalborg Forsyning Vand.

Der har for nylig været en debat i netmediet WaterTech mellem 
Ulla Astman og Lasse P.N. Olsen, der er rådmand for Miljø og 
Energiforvaltningen i Aalborg Kommune om, hvorfor man i Aalborg er 
endt med at vælge punktkildeløsningen. Debatten bunder blandt andet 
i beregninger fra Apotekerforeningen, der viser, at langt størstedelen 
af medicinrester udledes fra private husholdninger, og at det derfor 
bedst betaler sig at rense centralt. CarlEmil Larsen, der er direktør for 

DANVA, siger i samme medie til diskussionen mellem de to: ”Det ser 
ud til at være for sent at ændre på det, men det tyder på, at der ikke 
er blevet analyseret på priseffektiviteten på henholdsvis central og 
decentral rensning, siden man planlagde det for nogle år siden, og nu 
er der mig bekendt investeret i udløbsledninger i Aalborg”. 

Hovedstaden renser på hospitalerne
I Region Hovedstaden sendes nye renseanlæg snart i udbud 
som samlet pulje for tre af de største hospitaler  Rigshospitalet, 
Bispebjerg og Hvidovre – det vil sige tre supersygehuse. Kravet fra 
de berørte kommuner er punktkilderensning på de enkelte hospi
taler, der ligger i forlængelse af Region Hovedstadens spildevands
strategi fra 2019. Planen er, at de skal være i funktion i 2025.
 Renseteknologien skal baseres på Best Available Techniques 

(BAT) med udgangspunkt i det allerede eksisterende BioBooster
renseanlæg på Herlev Hospital, der også bliver supersygehus. Det 
er udviklet af Grundfos, men da Grundfos har afviklet sit enga
gement indenfor rensningsteknologi, kan vi ikke længere arbejde 
med Biobooster som BAT. Derfor har vi bedt kommunerne om at 
revurdere deres myndighedskrav, siger Jesper Bladt, der er pro
gramleder for spildevandprojekterne i Region Hovedstaden.

Der ligger en række hensyn til grund for beslutningen om at rense 
centralt i Storkøbenhavn. Dels er de fire store hospitaler (inkl. Herlev) 
ganske store og har derfor store udledninger af spildevand med til
hørende store mængder af medicinrester. Dertil kommer, at BIOFOS-
koncernens renseanlæg behandler store mængder spildevand i for
vejen og er presset på  kapaciteten. BIOFOS har derfor intet ønske 
om at få tilført hospitalernes spildevand, og det har kommunerne 
lyttet til. Regionerne slipper desuden for store afledningsbidrag. 
 Planen er at lede det oprensede spildevand til lokale recipien

ter. Fra Rigshospitalet på Blegdamvej planlægger vi at lede til 
den nærliggende Sortedamssø og derfra videre til Øresund. 
Fra Bispebjerg Hospital vil vi lede det oprensede spildevand til 
Lygten Å, mens det oprensede spildevand fra Hvidovre Hospital 
skal føres til Harrestrup Å. Men vi regner også med, at oprens
ningen vil være så god, at vi kan bruge det til en række tekniske 
løsninger – for eksempel vanding og køl  så al vandet ikke skal 
udledes, siger Jesper Bladt. 

Det er endnu ikke afklaret, hvordan der skal renses fra Gentofte, 
Glostrup og Bornholms hospitaler, der også hører under Region 
Hovedstaden. 
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SmartBall®
Et værktøj til detektering af lækage og gasbobler til 
rør af alle materialer.

LIVE INSPEKTION
Langdistance inspektionsfunktioner, mens rørledningen forbliver i brug.

KORTLÆGNING
De data, der indsamles under en inspektion, kombineres med kendte placeringer 
over jorden og rørledningstegning for at skabe et GIS-kort.

NØJAGTIG
SmartBall® registrerer placeringen af   en lækage eller gasbobler ekstremt nøjagtigt.

PEACE OF MIND
Brug af SmartBall® skaber tillid til at tage gode beslutninger for service og  
vedligeholdelse af de anvendte rørledningsnetværk.

Xylem Denmark
Reception.fdk@xyleminc.com 
+45 43 20 09 00 

www.xylem.dk
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R E D U C E R  S V O V L B R I N T E 

P R O B L E M E R  O G  U N D G Å 

U V E N T E D E  O M K O S T N I N G E R  M E D 

K E M I R A  K E M C O N N E C T  O C C 

A U T O M A T I S E R E T  L U G T -  O G 

K O R R O S I O N S R E G U L E R I N G 

T I L  K L O A K  O G 

S P I L D E V A N D S S Y S T E M E R .

L Æ R  M E R E  P Å  K E M I R A . C O M / O C C

S M A R T  P R O C E S S T Y R I N G

Lugt og korrosions- 
kontrol - på den 
smarte måde
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RE SISTE NTE BAKTERIER F RA 
HOS PITA L SSP IL DEVAND 

-  E T  PROB LE M ,  DER KAN LØSES  
PÅ  E N BÆREDYGTIG MÅDE

Målet i projektet Desinfektion af REsistente BAkterier fra HospitalsSpildevand (REBAHS) 
er at udvikle og afprøve en desinfektionsteknologi i pilotskala mod resistente bakterier. 

Det skal ske ved dosering af miljøvenligt desinfektionsmiddel. 

TEKST: SABINE LINDHOLST, CAROLINE KRAGELUND RICKERS, TEKNOLOGISK INSTITUT
RAVI K.CHHETRI, HENRIK R. ANDERSEN, DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

THOMAS MØLLER, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL - PETER UNDERLIN, HILLERØD FORSYNING
JAN JØRGENSEN, SK-FORSYNING SLAGELSE - JACOB ANDERSEN, HJØRRING VANDSELSKAB

THOMAS EILKÆR, NORLEX SYSTEMS

De nye supersygehuse gennemfører mange 
behandlinger med antimikrobielle midler, hvorfor 
mængden af resistente bakterier i hospitalsspilde
vandet vil stige. Der er derfor udbredt bekymring 
for arbejdsmiljøet på renseanlæggene, som mod
tager hospitalsspildevand og for sundhedsrisikoen 
for mennesker ved overløb. Et stærkt konsorti
um bestående af Teknologisk Institut, Danmarks 
Tekniske Universitet, tre forsyninger – Hillerød, 
Slagelse og Hjørring og teknologileverandøren 
Norlex Systems har fået bevilliget støtte til et MUDP
projekt fra Miljø og Fødevareministeriet. Målet 
med projektet Desinfektion af REsistente BAkterier 
i HospitalsSpildevand, ”REBAHS” er at udvikle og 
afprøve en desinfektionsteknologi mod resistente 
bakterier ved dosering af desinfektionsmiddel på 
hospitaler. Dermed forhindres, at de resistente bak
terier ender i kloaksystemet, hvor de potentielt kan 
udgøre en fare for mennesker og miljø.

Politisk dagsorden
På nuværende tidspunkt hersker der bred politisk enig
hed om, at hospitalsspildevand skal renses for miljøkri
tiske lægemidler med BAT (best available technology). 
Både fagligt og politisk pågår for tiden en debat om, at 
rensningen skal foregå decentralt på sygehuset (altså 

ved punktkilden) eller centralt (på renseanlægget). 
Flere undersøgelser har dokumenteret, hvor lægemidler, 
der udgør en fare for vandmiljøet, indtages. De nyeste 
resultater har vist, at over 90% af den på sygehuset 
ordinerede medicin bliver indtaget i eget hjem, da ambu
lant behandling er stigende i forhold til for bare et par 
år siden (Pedersen et al., 2007 og Miljøredegørelsen 
Aarhus Universitetshospital, 2017). Uanset hvor rensning 
af medicinrester skal foregå, er det vigtigt at sørge for, 
at antibiotikaresistente bakterier fra sygehuset bliver 
fjernet inden tilløb til renseanlægget. Et tidligere studie 
har dokumenteret, at der findes meget høje koncen
trationer af resistente bakterier i hospitalsspildevand  
sammenlignet med almindeligt husholdningsspildevand 
 men disse tal er baseret på et relativt spinkelt grundlag 
(Lindholst, 2019) og bliver valideret i REBAHSprojektet 
gennem analyse af mange flere prøver fra indløb til ren
seanlæg fordelt over landet, som ikke modtager hospi
talsspildevand. 

Samspillet mellem desinfektionsteknologien og ren
seløsninger for fjernelse af miljøkritiske lægemidler 
(udviklet i MUDPprojektet MERMISS) ses i Figur 1. 
De miljøkritiske lægemidler kan enten blive fjernet 
direkte ved hospitalet eller som vist ved efterpolering 
på renseanlægget.   

Figur 1: Sammenspil mellem desinfektionsteknologien og renseløsninger for miljøkritiske lægemidler.
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En bæredygtig metode til desinfektion
En nem teknologisk løsning til fjernelse af antibiotika
resistente bakterier er bæredygtig kemisk desinfekti
on. I et tidligere Innoboosterprojekt (Desinfektion af 
antibiotikaresistente mikroorganismer i hospitalsspil
devand) er der opnået proofofconcept med pered
dikesyre (PE), som efter desinfektionen kun efterlader 
vand og eddikesyre, der nemt nedbrydes på rensean
lægget. Der er dog behov for at videreudvikle tekno
logikonceptet, så både korte og lange desinfektions
reaktionstider er mulige, da infrastrukturen ved hospi
taler varierer. Nogle hospitaler råder over en separat 
spildevandsledning til renseanlægget. Denne ledning 
kan udnyttes som ”reaktionstank” for længere reakti
onstider med desinfektionsmidlet og kræver dermed 
lavere koncentrationer af desinfektionsmiddel. Andre 
hospitalers spildevandsledning bliver ført sammen med 
kommunalt spildevand kort efter, at spildevandslednin
gen forlader matriklen. Her skal desinfektionen være 
afsluttet efter en kort reaktionstid, hvilket kræver høje
re koncentrationer af desinfektionsmidlet. 

Indikatorbakterie
I projektet er ciprofloxacinresistente bakterier valgt 
som indikator, idet denne type af antibiotikaresistente 
bakterier er til stede i spildevand med og uden hospi
talspåvirkning. Koncentrationen af antibiotikaresi
stente bakterier i hospitalsspildevand er dog generelt 
væsentligt højere end i husholdningsspildevand. 
Ciprofloxacinresistente bakterier er derfor en veleg
net modelorganisme i forhold til at optimere desinfek
tionsteknologien. Effekten af desinfektionsløsningen 
bliver tillige i løbet af projektet afprøvet på multiresti

stente bakterier, hvor der observeres resistens for to 
eller flere typer af antibiotika.

Et kort studie vil også belyse effekten af desinfekti
onsmidlet på nedbrydning af udvalgte lægemidler.  

Desinfektionskrav skal findes
I skrivende stund er der ikke fastlagt krav til, hvor effek
tiv en desinfektion af resistente bakterier skal være. Det 
er der hverken i forhold til, hvilke resistente bakterier 
der skal testes for, eller niveauet der skal reduceres til. I 
første omgang virker det logisk at nedbringe resistensen 
til et niveau omkring eller under det, der findes i det 
almindelige husholdningsspildevand. I projektet bliver 
der derfor målt flere gange på indløbskoncentrationer af 
resistente bakterier på et større antal renseanlæg med 
og uden hospitalstilledning. I denne kortlægning inddra
ges desuden flere hospitaler for at opnå et mere validt 
datagrundlag. Der vil i projektet udarbejdes et forslag til 
rensekrav for hospitalsspildevand baseret på især den 
gennemsnitlige koncentration af resistente bakterier i 
renseanlæg uden hospitalstilledning. 

Resultater fra Innobooster projektet
Projektet REBAHS bygger videre på indledende 
eksperimenter fra Innoboosterprojektet. Her blev 
det målt, hvilke pereddikesyrekoncentrationer der 
krævedes for at desinficere spildevand fra Aarhus 
Universitetshospitalet til koncentrationen af resisten
te bakterier på Viby Renseanlæg  et anlæg uden 
hospitalstilslutning. Resultater for korte opholdstider 
– altså kravet for desinfektion inden for de første < 3 
minutter er vist i Figur 2. 
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Figur 2: Koncentration af ciprofloxacinresistente bakterier efter desinfektion med forskellige koncentrationer 
pereddikesyre ved kort reaktionstid på to minutter (kolonne 2 – 4) – bemærk log-skala. Den første kolonne viser 
koncentrationen af ciprofloxacinresistente bakterier i spildevandet inden desinfektion, mens % angivelsen er reduktionen 
af resistente bakterier efter desinfektionen. Den orange linje angiver niveauet, der blev fundet på Viby Renseanlæg.
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Et pilotanlæg fra Norlex Systems opbygges og instal
leres på Hillerød Centralrenseanlæg i efteråret. Her 
bliver desinfektion med lange reaktionstider afprøvet 
og optimeret, da det nye Nordsjællands Hospital, 
Hillerød vil få en lang separat spildevandsledning 
fra sygehuset til renseanlægget. Ledningen vil tjene 
som ”reaktionstank” med lang opholdstid (> 30 min) 
for spildevandet, hvorved koncentrationen af pered
dikesyre kan minimeres. En doseringsstyring, der 
også bliver udviklet i løbet af projektet, vil kunne 
håndtere svingende behov for desinfektionsmiddel 
hen over dagen og ligeledes drift af desinfektions
enheden ved hospitaler uden separat spildevands
ledning– altså med krav om hurtig desinfektion. 
Desinfektionssystemet vil senere blive testet på SK 
Forsyning, Slagelse, hvor dette er tilfældet.

En temadag bliver planlagt hos Hillerød Forsyning, 
hvor der vil være mulighed for at besøge forsøgsan
lægget og høre nærmere. Datoen vil blive offentlig
gjort senere.

Opbygningen af desinfektionsenheden i containeren.

Forsøgscontainer til desinfektion af hospitalsspildevand opstillet ved Aarhus Universitetshospital

Referencer:
Pedersen, Bodil M.; Nielsen, Ulf; HallingSørensen, Bent 2007, ”Begrænsning af humane medicinrester og anti
biotikaresistens i spildevand med fokus på reduktion ved kilden”, Miljøprojekt nr. 1189, 2007, Miljøstyrelsen
Møller, 2017 Miljøredegørelsen Aarhus Universitetshospital 2017, https://mst.dk/media/174603/bilag3miljoere
degoerelse2017regionmidtjylland.pdf
Lindholst, 2019, “Resistente bakterier fra hospitalsspildevand – et problem, der kan løses”, WaterTech https://
pro.ing.dk/watertech/artikel/resistentebakterierfrahospitalsspildevandetproblemderkanloeses2854
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Hidrostal Tuma Line
The new Hidrostal motors are available with drive power  
from 15 - 60 kW and are suitable for vertical and horizontal 
installation. Thanks to the design with protection class IP68, 
the motor pumps can be used in permanent flooded 
operation, but also in dry installation. The cooling is ensured 
by an internal energy-efficient cooling circuit.

These characteristics make Tuma motors the ideal drive for 
screw centrifugal pumps to pump unscreened waste water, 
sludge or other demanding media.

In addition to different speeds and voltages various insulation 
classes and combinations of construction materials are 
available. Various protection and monitoring elements ensure 
maximum safety and reliability.

Pump with highly efficient Tuma 
submersible motor from Hidrostal

HIDROSTAL INTRODUCERER
TUMA LINE – NY GENERATION AF MOTORER
FOR HIDROSTAL SKRUECENTRIFUGALPUMPER

HIDROSTAL TUMA LINE
• Højeffektiv iht. premium efficiency class IE3

• Slagfast støbejernshus med patenteret internt kølekredsløb

• Samme motor for både dykket og tørt opstillet pumper
• (druknesikker)

• Fra 15- 60 kW

• Beskyttelsesklasse IP68 og dykbar til 40 meter

• Udvendig justering af løbehjulsspalte som standard

• ”Easy-plug-in” kabel

• Bredt udvalg af overvågningsudstyr

Egenskaber der gør Tuma Line unik i samspil med
Hidrostal tilstopningsfrie pumper!

Kontakt os for rådgivning ved dit næste
pumpeprojekt.

3Version 05_2020

6%

6%

15.7% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

6.6%

4%2% 2% 2% 2%1.9
%

1.9
%

1.9
%

1.4
%

1.4
%

0.8
%

1.4
%

1.1
%10%

Logos

Logo WITH gradient applied to the “s”
→ Main-logo all other options are side-logos
→ preferred option
→ Logo on a light background (ideally white)

→ Filemanager: Folder Logo collection > Logo with gradiant
→ for dark backgrounds please use logo 

(Logo on dark background)

Logo WITHOUT gradient on the “s”

→ Use if gradient on the “s” is not possible
e.g. monochrome print

→ Filemanager: Folder Logo collection > Logo without 
gradiant

Monochrome black logo
→ Use if colour is not possible 
→ Logo on a light background (ideally white)

e.g. on a stamp or plotter files

→ Filemanager: Folder Logo collection > Logo black

Logo on dark background
→ Can be printed in white or silver
→ Do not use the blue logo, e.g. on a dark-coloured car

→ Filemanager: Folder Logo collection > Logo white

Barrier area around the logo

Petersmindevej 25 · 5000 Odense C · +45 64 473 512 · www.hidrostal.dk

EN

Submersible Motors  
for Screw Centrifugal Pumps
Hidrostal submersible pumps, also suitable for dry installation are efficient, 
robust and reliable – a tailor-made solution for every application.

Tuma søen ved Rhinens udspring i de schweiziske alper.
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Lattergas fra danske renseanlæg  
– en game changer?
Lattergas er en vigtig klimagas og med en drivhusgaseffekt 300 gange højere end kuldioxid (CO2), kan 
selv små udslip have stor betydning for forsyningers samlede CO2aftryk. Ny danske undersøgelse viser,  
at 0,84% af det indkomne kvælstof i spildevandet frigives fra danske renseanlæg som lattergas.  
Der er dog stor variation i lattergasemissionen, både fra anlæg til anlæg og daglige variationer inden for  
de enkelte renseanlæg. Mange faktorer spiller ind på omfanget af udslippet, men den gode nyhed er,  
at vi allerede i dag har værktøjer til rådighed til at gøre noget ved problemet.

TEKST OG GRAFIK: ANNA KATRINE VANGSGAARD OG JEANETTE AGERTVED MADSEN, ENVIDAN A/S

I løbet af de senere år er en række forsy
ningsselskaber begyndt at måle lattergas 
på deres renseanlæg, hvilket har indike
ret, at lattergas kan være en betydelig 
bidragsyder til det samlede CO2aftryk. 
Som opfølgning på dette oprettede Miljø
styrelsen en dedikeret lattergaspulje med 
det formål at støtte gennemførelse af måle
kampagner og reduktionstiltag. Støtten er 
givet til en række renseanlæg, som dækker 
et bredt udvalg med hensyn til størrelse, 
anlægstype, beluftningsudstyr og slambe
handling (se Tabel 1). I nærværende artikel 
opsummeres resultaterne på opsamling 
og vurdering af data fra de ni deltagende 
renseanlæg udført af EnviDan A/S for 
Miljøstyrelsen.

Hvor meget lattergas er der?
Alle deltagende renseanlæg har installeret 
vandfasemålere fra Unisense A/S. Ud fra 
koncentrationen af lattergas i vandfasen kan 
emissionen af lattergas beregnes. På basis af 
de opsamlede data vurderes, at beregning af 
emissionen er behæftet med mindre usikker
hed på bundbeluftede anlæg, da det ofte er 

muligt at måle luftflowmængden, sammen
lignet med emissionsberegningerne fra over
fladebeluftede anlæg, der vurderes behæftet 
med en større usikkerhed. 

EnviDan har kortlagt og valideret de ind
kommende emissionsdata fra de deltagen
de anlæg. På baggrund af disse data er 
beregnet en række nøgletal, som gør det 
muligt at sammenligne lattergasemissio
nen på tværs af anlægsstørrelser. Blandt 
nøgletallene er emissionsfaktoren fastlagt 
som procent lattergas frigivet af mæng
den af total kvælstof i indløbet (% N2ON/
TNindløb). Ved totrins anlæg svarer ind
løbet til, hvad der løber til de biologiske 
tanke efter forklaring. Emissionsfaktoren 
fra de enkelte anlæg kan ses i Figur 1.

Som det ses af Figur 1, er der relativt store 
variationer fra anlæg til anlæg, og i tillæg 
er der på alle anlæg observeret store dag
lige udsving i lattergasemissionerne. Det 
belastningsvægtede gennemsnit af emissi
onsfaktoren er beregnet til 0,84% N2ON/
TNindløb med en spredning på 0,241,24% 

N2ON/TNindløb. På basis af dette, ændres 
den nationale emissionsfaktor fra 0,32% til 
0,84% N2ON/TNindløb, idet datagrundla
get i nærværende undersøgelse er større 
end det tidligere grundlag.

Lattergas både dannes og omsættes under 
kvælstoffjernelsen på renseanlæg, se fak
taboks. Det er derfor relativt komplekst 
at finde konkrete sammenhæng mellem 
enkelte driftsparametre og størrelsen 
på lattergasemissionen. Dog kan der på 
enkeltanlæg ses sammenhæng med kvæl
stofbelastning, slammængde i anlægget, 
iltkoncentrationer i luftningstanke, tempe
ratur og COD/N forhold. Da der fra anlæg 
til anlæg er forskel på balancen imellem 
de mikrobielle processer, som danner og 
omsætter lattergas, er det vanskeligt at 
generalisere disse observationer til alle 
anlæg. Der ses indikationer af en svag 
sammenhæng mellem hvor meget anlæg
gene var belastet med kvælstof i forhold til 
deres godkendte kapacitet og emissions
faktoren. Jo tættere på kapacitetsgræn
sen, des højere emissionsfaktor.

Tabel 1: Deltagende anlæg.

Renseanlæg Godkendt kapacitet [PE] Beluftningsudstyr Forklaring Rejektvandsbehandling

Ejby Mølle 231.000 Overfladebeluftning ja DEMON

Fredericia 420.000 Bundbeluftning ja Hovedstrøm

Hyllingeriis 6.500 Bundbeluftning nej Ikke relevant

Kalundborg 50.000 Bundbeluftning nej Ikke relevant

Marselisborg 220.000 Bundbeluftning ja DEMON

Næstved 89.000 Overfladebeluftning nej ARP

Skanderborg 41.500 Bundbeluftning nej Ikke relevant

Søholt 99.500 Overfladebeluftning nej Hovedstrøm

Aalborg Øst 110.000 Bundbeluftning ja Hovedstrøm
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Hvad kan der gøres?
Baseret på observationer fra de deltagen
de anlæg tyder det på, at jo højere ammo
niumbelastningen i luftningstankene er, 
des højere er lattergasemissionen. For at 
komme videre i arbejdet med forståelse og 
reduktion af lattergasemission fra rensean
læg bør følgende fortages;
1. Måle det! Og gerne over lang tid (år), da 

der ses store variationer over skiftende 
sæson og driftsforhold

2. Validere beregningsmodeller for overfla
debeluftede anlæg ved nærmere under
søgelser

Baseret på observationerne fra dette pro
jekt og fra andre udviklingsprojekter, som 
LaGas og fyrtårnsprojektet VARGA, kan vi 
konkludere, at selvom vi måske ikke kan 
måle helt præcist, kan vi allerede i dag 
begynde at gøre noget ved lattergasemissi
onen ved at:
3. Sænke ammoniumbelastningen ved for 

ek s em pel at øge slamkoncentrationen i pro
ces tankene eller udligne spidsbelastninger

4. Udvid beluftningsstyring med hensyn
tagen til lattergas for at minimere pro
duktionen

5. Styre COD/N forholdet, så det er højt nok 
til at fjerne al dannet lattergas i denitrifi
kationsfasen. Dette kan enten være i form 
af styring af udtaget primærslam eller 
ved dosering af eksternt kulstof.

EnviDan vil, sammen med en række 
partnere, forsætte det videre arbejde 
med reduktion af klimagasudslip og 
lattergasemissioner i det nyligt tildelte 

MUDPprojekt ARES (Aktiv Reduktion af 
Emissioner fra Spildevandsanlæg).

Energineutralitet vs.  
klimaneutralitet
Særligt de store forsyningsselskaber har 
i en årrække haft som mål at blive selv
forsynende med energi (energineutrale) 
eller endda netto energiproducerende. En 
række tiltag er gennemført blandt andet 
for at sænke energiforbruget, for eksempel 
gennem reduktion af energi til beluftning, 
implementering af højbelastede biologi
ske renseprocesser og drift med lavere 
slamalder. Samtidig har fokus været på at 
øge energiproduktionen, eksempelvis ved 
udtag af mere COD med primærslammet 
og lede det til rådnetanke for produktion af 
mere biogas. Sammenlignes med tiltagene 
til reduktion af lattergas beskrevet overfor, 
kan det ses, at en række af de gennemfør
te tiltag for optimering af energibalancen 
kan have en negativ indvirkning på latter
gasemissionen.

 
Figur 1: Emissionsfaktorer fra deltagende anlæg med tilstrækkelige data. *overfladebeluftede anlæg. 

 
Som det ses af Figur 1, er der relativt store variationer fra anlæg til anlæg, og i tillæg er der på alle anlæg 
observeret store daglige udsving i lattergasemissionerne. Det belastningsvægtede gennemsnit af 
emissionsfaktoren er beregnet til 0,84 % N2O-N/TNindløb med en spredning på 0,24-1,24 % N2O-N/TNindløb. På 
basis af dette, ændres den nationale emissionsfaktor fra 0,32 % til 0,84 % N2O-N/TNindløb, idet 
datagrundlaget i nærværende undersøgelse er større end det tidligere grundlag. 
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reduktion af lattergasemission fra renseanlæg bør følgende fortages; 

1. Måle det! Og gerne over lang tid (år), da der ses store variationer over skiftende sæson- og driftsforhold 
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Baseret på observationerne fra dette projekt og fra andre udviklingsprojekter, som LaGas og fyrtårnsprojektet 
VARGA, kan vi konkludere, at selvom vi måske ikke kan måle superpræcist, kan vi allerede i dag begynde at gøre 
noget ved lattergasemissionen ved at: 
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EnviDan vil, sammen med en række partnere, forsætte det videre arbejde med reduktion af klimagasudslip 
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Energineutralitet vs. klimaneutralitet 
Særligt de store forsyningsselskaber har i en årrække haft som mål at blive selvforsynende med energi 
(energineutrale) eller endda netto energi-producerende. En række tiltag er gennemført blandt andet for at 
sænke energiforbruget, for eksempel gennem reduktion af energi til beluftning, implementering af 
højbelastede biologiske renseprocesser og drift med lavere slamalder. Samtidig har fokus været på at øge 
energiproduktionen, eksempelvis ved udtag af mere COD med primærslammet og lede det til rådnetanke 
for produktion af mere biogas. Sammenlignes med tiltagene til reduktion af lattergas beskrevet overfor, 
kan det ses, at en række af de gennemførte tiltag for optimering af energibalancen kan have en negativ 
indvirkning på lattergasemissionen. 
Sammen med det faktum at CO2-aftrykket fra det danske el-mix bliver lavere og lavere (Figur 2), betyder at 
det relative bidrag fra lattergas på CO2-regnskabet bliver større og større (Figur 3). Den stærke 
drivhusgaseffekt af lattergas og det lille CO2-aftryk fra el-forbrug vil derfor betyde, at det højst sandsynligt, 
vil kunne svare sig at slække på energibesparelsen og/eller energiproduktionen for at reducere 
lattergasemissionen, hvis det overordnede mål er at sænke det samlede CO2-aftryk.  
Ved indførelse af krav til reduktion af lattergasemissionen i 2025 skal vi derfor have for øje at tiltag på 
renseanlæg måske vil være anderledes i fremtiden end det, der har været i fokus de seneste år. 
 

 
Figur 2: CO2-intensitet i dansk el-miks. EnergiNet, 2020 Figur 2: CO2-intensitet i dansk el-miks. EnergiNet, 2020
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Sammen med det faktum at CO2aftrykket 
fra det danske elmix bliver lavere og lave
re (Figur 2), betyder at det relative bidrag 
fra lattergas på CO2regnskabet bliver 
større og større (Figur 3). Den stærke driv
husgaseffekt af lattergas og det lille CO2
aftryk fra elforbrug vil derfor betyde, at 
det højst sandsynligt, vil kunne svare sig 
at slække på energibesparelsen og/eller 
energiproduktionen for at reducere latter
gasemissionen, hvis det overordnede mål 
er at sænke det samlede CO2aftryk. 

Ved indførelse af krav til reduktion af 
lattergasemissionen i 2025 skal vi derfor 
have for øje at tiltag på renseanlæg måske 
vil være anderledes i fremtiden end det, 
der har været i fokus de seneste år.

 
Figur 3: Eksempel på elektricitets og lattergases bidrag til CO2- aftryk på et 50.000 PE anlæg. Som en større og større andel af det 
danske el-mix kommer fra grøn fornybar energi, og anlæggene forbruger mindre strøm, bliver aftrykket fra elektricitet mindre og 
mindre, og lattergasandelen bliver højere.  
 
 
 
Faktaboks: Lattergas 
Lattergas har den kemiske formel N2O 
Lattergas har en drivhuseffekt ca. 300 gange højere end kuldioxid 
 
Lattergas dannes i forbindelse med biologisk kvælstofomsætning ved flere forskellige mikrobielle processer: 

- ”Nitrifier nitrification” 
- ”Nitrifier denitrification” 
- ”Heterotrof denitrification” 

Og fjernes ved  
- ”Heterotrof denitrfication” 
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mindre, og lattergasandelen bliver højere.  
 
 
 
Faktaboks: Lattergas 
Lattergas har den kemiske formel N2O 
Lattergas har en drivhuseffekt ca. 300 gange højere end kuldioxid 
 
Lattergas dannes i forbindelse med biologisk kvælstofomsætning ved flere forskellige mikrobielle processer: 

- ”Nitrifier nitrification” 
- ”Nitrifier denitrification” 
- ”Heterotrof denitrification” 

Og fjernes ved  
- ”Heterotrof denitrfication” 

 
 

Figur 3: Eksempel på elektricitets og lattergas' bidrag til CO2- aftryk på et 50.000 PE anlæg. Som en større og større andel af det danske el-mix 
kommer fra grøn fornybar energi, og anlæggene forbruger mindre strøm, bliver aftrykket fra elektricitet mindre og mindre, og lattergasandelen bliver 
højere. 
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Norlex Group er specialister i at skabe den perfekte 
interaktion imellem de kemiske processer og de 
tekniske systemer. Vi tilpasser vores løsninger til den 
enkelte kundes behov og udfordringer, så de opnår 
de bedste resultater i deres spildevandsrensning og 
vandbehandlingsprocesser.

Med mere end 40 års erfaring i branchen, et 
solidt og vidtforgrenet internationalt netværk af 
videnstunge medarbejdere og samarbejdspart-
nere, bygger Norlex Group på en solid ekspertise 
indenfor kemi, teknologi og rådgivning.

KEMI - VIDEN - TEKNOLOGI

Desuden producerer og udvikler vi højtydende 
funktionelle aluminater og specialkemikalier på 
vores fabrik i Kalundborg. 

WWW.NORLEX.COM

DEN RIGTIGE 
KEMI
DEN BEDSTE 
TEKNOLOGI 
DEN PERFEKTE  
INTERAKTION
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SL AM BLIVER TIL 
VÆRDIFULD BIOKOKS

Ved hjælp af ny teknologi, hvor damptørring kombineres med pyrolyse, kan 
forsyningsselskaber se frem til en langt bedre udnyttelse af slam, der både styrker 

miljøet og reducerer CO2udledningen. De to første fuldskalaanlæg bliver snart 
etableret på Fyn og i Odsherred.

TEKST: JESPER WITH, JOURNALIST

Sammen med forskere fra DTU har virksomheden 
AquaGreen udviklet en teknologi, der omdanner 
problemfyldt slam til næringsrig gødning i form af 
biokoks. Teknologien gavner miljøet, fordi pyrolysebe
handlingen fjerner miljøskadelige stoffer som mikrop
last og medicinrester, og samtidig kan den spare dan
ske forsyningsselskaber mange penge, da det er dyrt 
at komme af med det normalt vandholdige slam. Hvis 
det ellers går som et pilotprojekt på VandCenter Syds 
renseanlæg i Ejby Mølle syd for Odense har vist. 
 Projektet har vist så lovende resultater, at vi har 

besluttet at etablere et fuldskalaanlæg, der sammen 
med et anlæg hos Odsherred Forsyning bliver de 
første i Danmark. Målet er at udnytte den energi, der 
er i slammet, så det går fra at være en omkostning 
til en ressource. Slam er et gødningsprodukt, og kan 
vi forfine det ved at veksle det til energi og biokoks, 
så kan vi forhåbentlig sælge det til landmænd eller 
andre. Hidtil har vi betalt mange penge for at komme 
af med slammet, siger Per Henrik Nielsen, der er 
projektchef hos VandCenter Syd.

Både han og AquaGreen oplever interesse for tekno
logien fra både ind og udland. Der er store forvent

ninger til produktet, blandt andet fordi man er i stand 
til at bibeholde den værdifulde fosfor i biokoksen. 
Brænder man derimod slammet af, binder man også 
fosforen i asken. Ønsket er at få en højere værdi ud 
af det restprodukt, som slam er, når udrådningen er 
gennemført. I pyrolyseprocessen sker der en opvarm
ning til 650 grader, og det giver stor sandsynlighed 
for, at miljøskadelige stoffer bliver fjernet og samtidig 
bindes fosfor og kulstof i biokoksen. Sidstnævnte vil 
give et stort bidrag til reduktion af CO2udledning fra 
spildevandsslam. 
 Vi håber selvfølgelig på samme gode resultater på 

fuldskalaanlægget. Der findes andre pyrolyseløs
ninger, men de har en dårligere energiprofil. Denne 
teknologi er energineutral, da vi ikke forbrænder 
alt kulstoffet, og vi gemmer resten nede i jorden. Vi 
fyrer ikke med ekstern energi som gas eller halm 
og bruger kun den smule strøm, der driver elmoto
rerne, siger Per Henrik Nielsen.

Mængden af vand bliver reduceret så meget, at man 
kun skal køre fem procent af slammængden væk som 
biokoks i stedet for hidtil 80%, så det er i sig selv en 
succes. Hvis man dertil fjerner miljøfremmede stoffer, 

Den kombinerede damptørring og pyrolysebehandling nedbringer slammængden markant. Fra at være 20-28% tørt via 
almindelig afvanding, er det efter damptørring ved 650 grader op mod 95% tørt – så tørt, at det minder om grillbriketter. 
Biokoksen udgør ca. 10% af den slam, der blev hældt på anlægget.
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er succesen endnu større. Det samme gælder, hvis 
kulstoflagringen lykkes, som testanlægget viser. 
 Selv om ikke alle resultater bliver til UG, så er det 

en succes at få det så tørt. Ligesom det er fanta
stisk, at vi bibeholder den dyrebare fosfor i bio
koksen, så vi kan bruge det som gødningsprodukt. 
Det er et eksempel på cirkulær økonomi, siger Per 
Henrik Nielsen.

Opsamling af metan og lattergas
Der er internationalt et stort fokus på kulstofopsam
ling og lagring (carbon capture & storage), og mange 
eksperter mener, at uden at satse på det, er der ingen 
chance for at nå Parisaftalens målsætninger. Det 
bidrager AquaGreens teknologi også til, da biokoksen 
binder CO2 til sig. Efter pyrolyseprocessen vil biokok
sen oftest blive kørt ud på markerne, hvor CO2´en 
fortsat vil være bundet. I forbindelse med rensean
lægs CO2udledning er der særligt fokus på opsam
ling af meget potente gasser som metan og lattergas. 
 Gasserne slipper ikke ud, når vi tager os af spilde

vandsslammet. Og da vi aftager slammet løbende 
fra renseanlæggene, slipper de for at skulle opbe
vare slammet over længere tid, som de gør nu, 
hvor det kun må køres ud på markerne på bestem
te tidspunkter forår og efterår. Opbevaringen 
er samtidig meget uheldig fra et klimamæssigt 
synspunkt, fordi slammet står og afgiver metan, 
lattergas og CO2 over længere perioder. Så vi løser 
en stor udfordring for forsyningsselskaberne, siger 
Henning SchmidtPetersen, der er medejer af 
AquaGreen. 

Han peger på, at forsyningsselskaberne betaler 
mange penge for at køre store mængder slam væk til 
kompostering eller til landmænd, der kører det ud på 
landbrugsjorden. I øvrigt ofte uden at vide, hvor god 
gødningen egentlig er for den enkelte mark.

For landmændene er biokoksen attraktiv, fordi det 
er et koncentreret gødningsprodukt – frem for alt på 
grund af fosfor men også kalcium. Dertil har biokok
sen en jordforbedrende effekt, da den opsuger en del 
af den regnvand, der falder på markerne. 
 Samtidig er klimagevinsten vigtig for et landbrug, 

som fremadrettet står for ca. 25% af Danmarks 
CO2udledninger. Biokoksen bidrager til at reducere 
emissionerne, fordi den binder CO2. Så det her kan 
give landbruget et kæmpe skub, når teknologien 
forhåbentlig bliver bredt anvendt, siger Henning 
SchmidtPetersen.  

Landmændene modtager i dag betaling for at køre 
spildevandsslammet ud på markerne. De betalinger 

er man nødt til at kompensere landmændene for, hvis 
løsningen skal blive en succes. Ellers vil man opleve 
modstand fra landbruget, vurderer han.  
 Kompenseringen kan ske, ved at de modtager 

nogle af de penge, som virksomheder, der udle
der store mængder CO2, betaler for CO2kreditter 
(carbon removal credits), der giver dem ret til 
udledning. Det kræver, at kreditsystemet kommer 
til at fungere bedre, end det hidtil har gjort, siger 
Henning SchmidtPetersen.

Odsherred lægger ud
Nordvestsjællandske Odsherred Forsyning er det 
første forsyningsselskab i verden, der har købt 
pyrolyseanlægget fra AquaGreen, og sætter det i 
drift i sommeren 2021. Anlægget skal behandle al 
spildevandsslam i forsyningsområdet. Udover at lave 
biokoks vil man sætte en stopper for spredningen af 
spildevandsslam på markerne.
 Efter at aftalen er indgået, er vi holdt op med at 

betale landmænd for at køre slam ud på markerne. 
Indtil for nylig har vi betalt op mod halvanden mio. 
kr. om året for at komme af med slammet. Den nye 
løsning vil i første omgang koste ca. det samme, 
men det er vores forhåbning, at det vil ændre sig, 
når vi på sigt kan sælge den nye biokoks. Vi ser 
fosforen som en værdifuld ressource, siger Claus 
Thorsen, der er konstitueret direktør i Odsherred 
Forsyning. 

Odsherred Forsyning har valgt at blive frontløber, 
fordi man ønsker at være med til at drive udviklingen 
frem. Det er ifølge Claus Thorsen en fremsynet besty
relse, der ønsker at tage den risiko, som det trods alt 
er at være de første. Selvfølgelig baseret på resulta
terne fra pilotprojektet hos VandCenter Syd.

 Målet er frem for alt at reducere vores miljøaftryk. 
Vi tror på, at der på sigt vil være et marked blandt 
landmænd og husholdninger for at købe biokok
sen som gødningsprodukt. Dertil er der også den 
fordel, at når vi ikke længere oplagrer slammet, 
så afgives der ikke metan og lattergas i den fase. 
Fremover vil vi løbende behandle slammet med 
den miljørigtige teknologi. Og så er det jo en ekstra 
gevinst, at biokoks ikke lugter, siger Claus Thorsen. 

Sidst med ikke mindst slipper man i Odsherred også 
for mange kilometers kørsel med tankbiler, der indtil 
nu har kørt det meste af spildevandsslammet til 
marker på Lolland. Nu skal slammet bare bringes 
hen til Odsherreds Forsynings nye slambehandlings
anlæg. Det forbedrer forsyningsselskabets CO2
regnskab.
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PUMPER TIL SPILDEVAND

 

NETZSCH EXCENTERSNEKKEPUMPER 

FULL SERVICE IN PLACE:  

  Udskiftning af stator-rotor-akseltætning  
 uden pumpen fjernes fra rørledningen

  Stort udvalg af akseltætninger

  4 forskellige rotor/stator-geometrier

NETZSCH TORNADO T2 LOBEROTORPUMPE

FULL SERVICE IN PLACE: 

  Udskiftning af lober-foringer-akseltætninger  
 uden pumpen fjernes fra rørledningen

  Udskiftelige gummi-foringer

  Bæltedrevet = ingen gearkasse og olie

NETZSCH DOBBELTAKSLET NEDDELER:

 Forhindrer tilstopning af rørsystem og pumper

  Leveres til kanal- eller rørmontage

  Forskellige knivgeometrier =  
 forskellige neddelingsstørrelser

  Knive leveres i cartridge
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S K A L VI  SÆTTE STRØM TI L 
KOAGUL ERINGEN?

 
TEKST: MADS KOUSTRUP JØRGENSEN, ADJUNKT, AAU, SØREN FREDBERG WEISS, PHD STUDERENDE, AAU,  

LASSE HOLCH NIELSEN, KONSULENT, TEKNOLOGISK INSTITUT.  
DERUDOVER BILLUND VAND & ENERGI A/S, DIN FORSYNING A/S OG BLUEKOLDING A/S 

FIGURER OG BILLEDER: TEKNOLOGISK INSTITUT OG AALBORG UNIVERSITET

Koagulering er en etableret teknologi i både vand og 
spildevandsrensning. Det sker ved dosering af koagu
lanter som for eksempel jernsulfat og aluminiumklo
rid, hvor jern og aluminiumionerne danner hydroxi
der, som giver udfældning. I spildevandsbehandling 
bruges koagulering flere steder til fældning af fosfor, 
men også til at fjerne mere organisk stof (COD) ved 
primær fældning, så der kommer mere slam til bio
gasproduktion i rådnetanke. 

Konventionel koagulering er forsurende, da metalio
nerne reagerer med vandet, og kræver derfor efterføl
gende pHjustering. Der tilsættes også klorid og sul
fationer sammen med jern og aluminium, som vil være 
i overskud. Det kan være problematisk for efterføl
gende processer  eksempelvis Anammox processen. 
Koagulanterne kommer også i koncentrerede, sure 
opløsninger, som kræver forsigtighed i håndteringen.

En alternativ metode til koagulering er elektroko
agulering. Ved elektrokoagulering bruges der enten 
jern eller aluminiumselektroder, som påføres en 
spænding for at frigive ioner til koaguleringen. Ved 
jernelektroder vil der frigives jernioner fra ano
den, mens der frigives hydroxidioner ved katoden. 
Ionerne danner sammen jernhydroxidkomplekser 
og udfælder.

Elektrokoagulering h ar en række fordele
Jern eller aluminium skal derfor ikke tilsættes sam
men med kemikalier, men kan i stedet tilsættes gen
nem brugen af genbrugsjern eller aluminium. Dette 
gør det muligt at tænke genbrug af metaller ind i 
spildevandsrensningen, men det har også den fordel, 
at jernelektroderne fylder mindre og er lettere end 
en tilsvarende mængde koncentreret opløsning af 
koagulant. Der tilføres heller ikke uønskede ioner som 
klorid og sulfat, og der sker ikke nogen forsuring af 
væsken. Principielt er pH konstant gennem proces
sen, da hydroxidionerne til kompleksdannelsen med 
metalionerne kommer fra elektroden og ikke gennem 
vands autoprotolyse.

Potentiale på rensningsanlæg
Der er derfor umiddelbart følgende potentielle fordele 
ved implementering af elektrokoagulering på rens
ningsanlæg:
1.  Lavere omkostninger til transport af koagulanter, 

da de fylder mindre
2.  Mulighed for brug af genbrugsmetal fremfor at 

købe kemikalier 
3.  Ingen arbejdsmiljømæssige udfordringer ved 

håndtering af ætsende opløsninger
4.  Ingen tilførsel af uønskede sulfat og kloridioner 

og mindre indvirkning på pH

Figur 1: Principiel skitse af elektrokoaguleringsproces. Jern-ioner frigives ved anode og hydroxid-ioner frigives ved 
katode. Ionerne koagulerer med opløst stof i væsken, hvilket giver effektiv separation - eksempelvis filtrering eller 
bundfældning.
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Derfor har Billund Vand & Energi, DIN Forsyning og 
BlueKolding indgået et samarbejde med Teknologisk 
Institut, AL2 Teknik A/S og Aalborg Universitet 
for at undersøge potentialet for implementering af 
elektrokoagulering i rensningsanlæg. Dette er gjort 
i projektet Elektrosep, som har fået støtte af VUDP
programmet under DANVA. Projektet har undersøgt 
potentialet for at implementere elektrokoagulering 
til at øge fjernelsen af organisk stof ved primær 
fældning, fælde fosfor i aktivt slam og sænke poly
merforbruget ved flokkulering af udrådnet slam. Det 
blev dog hurtigt konstateret, at elektrokoagulering 
ikke var effektivt til koagulering af udrådnet slam før 
tilsætning af polymere, da der allerede var høje kon
centrationer af jern i slammet.

Højere fjernelse af organisk stof  
før primær fældning
Laboratorieforsøg blev udført med spilde vand samplet 
før indløbet til primær fældningstank på Esbjerg Vest 
Renseanlæg. Forsøgene blev udført i en batch op stil
ling, som vist i Figur 2, både med jern og aluminiums
elektroder. Laboratorieforsøg har vist (Figur 3), at 
halvdelen af opløst organisk stof i indløbet til primær 
fældningstank kan udfældes og sendes til udrådning 
ved en dose på 30mg/L. Udfældningen opnås både 
ved brug af jern og aluminiumselektroder.

Udfældningen af opløst organisk stof er mest effektiv 
ved koagulering med jern(III)ioner. Da elektrokoagulering 
hovedsagligt frigiver jern(II)ioner, var der en indlednings
vist bekymring om oxidationen fra jern(II) til jern(III) ville 
være en begrænsende faktor. Koaguleringen med og 
uden beluftning fjernede denne bekymring. Der blev dog 
ikke observeret nogen forringet effekt af elektrokoagu
lering uden beluftning ved lave doser af jern (< 50 mg/L, 
Figur 3), men kun ved højere doser var mængden af 

fældet COD lavere uden beluftning end med beluftning. 
Aluminium frigives som Al(III), så effekten af beluftning på 
fældning med aluminium blev ikke undersøgt.

Fosforfældning sammenlignelig med 
kemisk koagulering
For at undersøge elektrokoagulerings evne til at 
fælde opløst fosfor i aktivt slam blev der indsamlet 
slamprøver fra anaerobe tanke ved BlueKoldings ren
seanlæg ved Kolding. Prøverne blev behandlet med 
elektrokoagulering i samme batch forsøgsopstilling 
som vist i Figur 1. Tilsvarende blev der udført konven
tionel koagulering med jern og aluminiumklorid for 
at sammenligne effektiviteten af elektrokoagulering 
med konventionel koagulering. Koncentrationen af 
opløst orthofosfat blev målt i vandfasen af prøver 
efter centrifugering, og mængden af udfældet fosfat 
blev udregnet.

Figur 2: Bægerglas med indløbsspildevand og jernelek tro-
der under elektrokoagulering.

Figur 3: Koncentration af opløst organisk stof (COD) ved varierende doser af jern og aluminium ved elektrokoagulering 
samt med og uden beluftning. 
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Koncentration af opløst fosfat i slammet var 35,3 ± 
2,9 mg⁄L før elektrokoagulering. Ved højere doser af 
koagulant udfældes der mere fosfor (Figur 4), men 
der skal dog forholdsvis meget koagulant til for at 
fjerne fosfor. Resultaterne viser, at der ikke er nogen 
tydelig forskel i effektivitet mellem elektrokoagulering 
og kemisk koagulering. Derudover er effektiviteten 
af fosforfjernelsen med elektrokoagulering med jern
elektrode uden beluftning lidt lavere end den med 
beluftning ved høje doser, hvilket kan skyldes den 
begrænsede oxidation af jern ved lave iltniveauer. 
Der blev ved elektrokoagulering ikke observeret 
ændringer i slammets karakteristik og kun meget lille 
stigning i pH (modsat et fald i pH ved kemisk koagu
lering til under 6). Der var dog tendens til dannelse af 
slamtæppe i prøverne, hvilket muligvis kan tilskrives 
dannelsen af brintbobler ved katoden.

Fra laboratorium til virkelighed
Laboratorieresultater viser altså, at elektrokoagulering 
kan bruges til at øge mængden af organisk primærslam 
samt fælde fosfor i beluftningstanke lige så effektivt 
som konventionel koagulering. En succesfuld imple
mentering vil forbedre arbejdsmiljø og gøre transport 
af koagulanter lettere og billigere og muliggøre gen
brug af metaller til koagulering i spildevandsrensning. 
Omkostningerne til dosering af jern fra genbrugsjern 
kan estimeres til 3,65 kr. / kg jern inklusiv strømfor
brug til frigivelsen fra elektroderne. Til sammenligning 
er udgifterne til jernsulfat 4,25 kr./ kg jern. De lavere 
omkostninger ved dosering af jern fra elektrokoagule
ring skal dog sammenholdes med omkostningerne til 
etablering af elektrokoaguleringsanlæg. Projektet har 
ydermere vist at yderligere beluftning på rensningsan
lægget ikke er påkrævet ved lave doser af koagulant, 
hvilket er vigtigt for at sikre lave driftsudgifter.

Succesfuld implementering kræver også en effektiv 
opskalering af processen til en fuldskala kontinuert pro

ces. Dette vil omfatte design af en reaktor med optime
ring af væskestrømning for optimal frigivelse af jern eller 
aluminium samt at sikre lav opholdstid. Opholdstiderne til 
elektrokoagulering ligger typisk 13 minutter, hvilket sva
rer til 0,0160,050 m3 reaktorvolumen/ 1 m3/h indløbsflow. 
Det er derudover kendt fra andre processer, at elektro
derne kan danne et oxidlag, som sænker effektiviteten af 
frigivelsen af jern og aluminium og derved processen. Der 
er derfor behov for yderligere demonstration i pilotskala 
for fuldt ud at kortlægge potentialet for at implementere 
teknologien på danske rensningsanlæg. 

Figur 4: Udvikling i mængden af udfældet fosfat i aktivt slam ved varierende doser jern og aluminium ved kemisk og 
elektrokoagulering. EK: Elektrokoagulering, KK: Kemisk koagulering.

Elektrosep
Separation af tørstof og fosfor er essentielt i dansk spil
devandsbehandling. For at opnå en effektiv separation 
tilsættes ofte kemisk baserede koagulanter (typisk jern 
eller aluminium med klorid/sulfat som modion) og/eller 
omkostningstunge polymerer.
Anvendelsen af traditionelle koagulanter medfører des
værre ofte en høj slamdannelse og indebærer en bety
delig arbejdsmiljømæssig risiko (ætsende). Desuden har 
flere af de traditionelle koagulanter sideeffekter relateret 
til modionen, herunder kor rosion, forurening og inhibering 
af biogas/anam moxprocesser. Der er således behov for et 
billigt, drifts og arbejdsmiljømæssigt sikkert alternativ.
Elektrokoagulering er en miljøvenlig teknologi, der endnu 
ikke har vundet indpas i spildevandsbranchen. Ved elek
trokoagulering frigives jern/aluminium fra elektroder som 
alternativ til tilsætning af kemikalier, hvorved modioner 
undgås. Elektrokoagulering vurderes at have følgende for
dele sammenlignet med traditionel koagulering:
• Mere effektiv koagulering.
• Lav/ingen påvirkning af pH.
• Ingen modioner (klorid/sulfat).
• Lavere driftsomkostninger.
• Mindre slamproduktion.
• Bedre slamafvandingsegenskaber.

Kilde: danva.dk
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Status på nye teknologier 
til cirkulær slambehandling
Sweco har for tre forsyninger gennemført et litteraturstudie om  
teknologier til behandling af spildevandsslam med fokus på 
genanvendelse af fosfor. Teknologierne er alternativer til disponering 
af slam på landbrugsjord.  Artiklen er en kort sammenfatning af de 
nationale og internationale teknologier, der i øjeblikket bliver arbejdet 
med at udvikle gennem pilot eller fuldskalaforsøg. 

TEKST OG GRAFIK: PROJEKTCHEF HANNE LØKKEGAARD, SWECO DANMARK A/S 
I SAMARBEJDE MED FREDERIKSHAVN SPILDEVAND, SYDDJURS SPILDEVAND OG 
AQUADJURS

Forsyningernes udfordringer med at afsætte 
slam i fremtiden forventes ikke at blive min
dre, hvilket specielt skyldes usikkerheden om 
fortsat at kunne sprede slam på landbrugsjord. 
Øget fokus på risici ved miljøfremmede stoffer, 
farmaceutiske forbindelser, antibiotiske resi
stensgener, biocider og ikke mindst mikroplast 
gør det usikkert, om direkte anvendelse af 
slam på landbrugsjord er en farbar vej for 
slamafsætning fremover. I specielt Tyskland, 
Schweiz, Østrig og Sverige er der stor fokus 
på problemstillingerne omkring slamaf sæt ning 
til landbrugsjord, og disse lande arbejder med 
forskellige teknologier, hvor slammets fosfor
ressource også i fremtiden kan genan ven des 
som gødningsressource. 

Tre forsyninger  Frederikshavn Spildevand, 
Syddjurs Spildevand og AquaDjurs  har bedt 
Sweco udarbejde en rapport. Den giver over
blik over, hvilke teknologier og trends, der 
arbejdes med i udlandet (specielt Europa) og 
relaterer dette til danske forhold. De under
søgte teknolo gier er valgt ud fra, at de er 
testet gennem pilot eller fuldskala forsøg.

Vi har kigget på følgende teknologier til 
genind vinding af fosfor:
• Rejektvandsbehandling 
• Pyrolyse af slam
•  Genindvinding ved forbrænding og  

udnyttelse af slamasken
• Produktion af biodiesel fra slam

Sweco har vurderet på teknologiernes mu lig
he der for at opnå op mod 80% genanvendelse 
af fos forressourcen, da det hidtil har været 
rege rin gens mål, som er beskrevet i rege
ringens ressourceplan for affaldshåndtering 
20132018.

Rejektvandsbehandling
Tyske erfaringer med struvitfældning på 
rejekt vandet viser, at det kun er muligt at 
opnå 1025% fosforgenindvinding på anlæg 
med traditionel udrådning. Denne teknologi 
etableres derfor primært i dag for at opnå 
driftsoptimeringer på renseanlæg med util
sigtet struvitudfældning. For anlæg med ter
misk hydrolyse (eksempelvis Cambi THP eller 
EXELYS™) kan potentialerne øges til 3045%. 
Under danske forhold vil struvit løsnin gen på 
rejektvand således ikke alene kunne komme 
op på genindvindingspotentialer på omkring 
80%, og der vil desuden være en restfraktion 
af fosfor i slammet, som skal håndteres. Til 
gengæld er tek no logien til struvitfældning 
længst fremme, hvad angår udviklingen af 
salgsklare anlæg.

Pyrolyse
Der er en del usikkerhed omkring anvendel
sen af restproduktet (biochar) fra pyrolyse 
til jord brugsformål. Tyskland anser ikke 
biochar base ret på spildevandsslam som 
et gødnings produkt blandt andet på grund 
af, at en traditionel pyro lyse ikke fjerner 
hovedparten af tungmetallerne i slammet. 
Derfor arbejdes der i Tyskland og Schweiz 
med nye pyrolyseteknologier, som har til 
formål at forbedre potentialet for at fjerne 
hovedparten af tungmetallerne. Dette opnås 
ved pyrolyse med højere temperaturer og 
tilsætning af klor eller ludprodukter, der 
forbedrer for dampningen af tungmetallerne, 
så de kan opfan ges i røggassen. 

I udlandet arbejdes der med større pyro lyse
anlæg, som eventuelt kombineres med et 
kraft varmeværk for at udnytte eksi sterende 
røggas rensning og forbedre energiregnska

Flere lande har eller påtænker 
forbud mod spredning af slam 
på landbrugsjord
Tyskland, Schweiz og delvist Østrig har 
udstedt forbud mod spredning af slam 
på landbrugsjord. Holland har sat så 
store krav til indhold af tungmetaller, at 
slammet i praksis ikke kan udbringes 
på landbrugsjord, og Sverige er i gang 
med overvejelser omkring den fremti
dige slamdisponering. Samtidig er der i 
EU stor opmærksomhed på at udnytte 
fosforressourcen i spildevandsslam som 
en ressource og vurdere risici i forhold 
til miljø og sundhed. 

Er det farligt at udbringe slam 
på landbrugsjord?
Dette spørgsmål er umuligt at besvare, 
da listen over potentielt farlige stoffer i 
spildevandsslam er lang og stofsammen
sætningen kompleks. Påvisning af effek
ter af udbringning af spildevandsslam 
på markerne kræver derfor særdeles 
omfattende studier. De studier, der har 
været gennemført indtil videre både i 
Danmark og ud landet, har ikke kunnet 
påvise effekter af spildevandsslammets 
indholdsstoffer i forhold til disponering 
på landbrugsjord, men det frikender ikke 
nødvendigvis slammet for at kunne have 
en effekt, som vi ikke kender i dag.

Hanne Løkkegaard, Sweco Danmark A/S
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bet. I Dan mark udvikler man på en pyrolyse
teknologi, som kan etableres decentralt på 
renseanlæggene, og som kan anvendes selv 
på de mindre rense anlæg. Teknologien sæl
ges af AquaGreen og er testet i pilotskala. 
Teknologiens potentialer vil nu blive testet i 
fuldskala hos Vandcenter Syd og Odsherred 
Forsyning. 

Genindvinding ved forbrænding  
og udnyttelse af slamasken
Der er ingen tvivl om, at teknologierne baseret 
på tørring, forbrænding og genindvinding af 
fosfor fra slamasken er de teknologier, der er 
længst fremme udviklingsmæssigt i forhold til 
høj genanvendelse af fosforressourcen. Disse 
teknologier udmærker sig også ved, at der kan 
opnås stor sikkerhed for, at forureninger er 
fjernet fra fosforressourcen. Samtidig vil disse 
fosforprodukter kunne bringes på markedet 
sammen med de eksisterende afsætnings
kanaler for kunstgødning eller benyttes som 
højværdi fosforprodukter. Derfor er disse 
løsninger også prioriteret højt i lande som 
Tyskland og Schweiz, hvor de arbejder på at 
etablere centrale for bræn dings anlæg kun til 
slam og efterføl gende genindvindingsanlæg 
til fosforen. Der er dog tale om meget dyre 
løsninger. Svenske under søgelser peger på en 

øget udgift på 100200 danske kroner/PE pr. 
år. Det er derfor usikkert, om disse teknologier 
vil kunne finde vej til Danmark i større skala, 
medmindre der kommer lovgivningsmæssige 
tiltag med hensyn til at ud fase disponering af 
slam på landbrugsjord. 
BIO FOS arbejder som det eneste vandsel
skab i Danmark med at udnytte denne løs
ning til deres slam.

Produktion af biodiesel af slam
Af øvrige teknologier arbejdes der i Danmark 
med produktion af biodiesel fra slam. Tekno
lo gien har vist sig egnet til at genindvinde 
fos for ressourcen. Det skal dog undersøges, 
om slam kan behandles med andet affald, 
eller om for tyndingen af fosfor bliver for stor 
i forhold til genindvindingen af fosfor. Aarhus 
Universitet arbejder med at fremstille bære
dygtige fly brænd stoffer fra biomasse  her
under slam. Denne teknologi bliver udviklet 
til at håndtere slammet lokalt på et større 
renseanlæg. På Aalborg Universitet udvikles 
der ligeledes på en teknologi til fremstilling af 
biodiesel fra slam og kildesorteret organisk 
affald samt restprodukter fra skov og land
brug. Teknologierne kaldes HTL  hydrother
mal liquefaction. Begge tekno logier testes i 
pilotskala på universiteterne.

Konklusion på nye teknologier 
Konklusionen på teknologierne til genind
vinding af fosfor fra slam er, at ingen af de 
undersøgte teknologier opfylder alle ønske
de egenskaber som:
• høj genvindingsgrad af fosfor (helst 80%)
• lave omkostninger
•  høj tilgængelighed af fosfor og andre 

næringsstoffer
• enkelhed 
•  sikkerhed med hensyn til fjernelse af 

mikro forureninger og tungmetaller med 
mere.

Derfor er det også vigtigt, at der fortsat 
udvik les på nye teknologier. Som alternativ 
til de i Danmark kendte teknologier arbejdes 
der i udlandet også på at genindvinde fos
foren fra det afvandede eller tørrede slam. 
Der peges i flere studier på det hensigts
mæssige i denne forvaltning af slammet, 
men disse teknologier er endnu ikke efter
vist som egnede teknologier i fuldskala. En 
dansk involvering i sådanne projek ter kan 
eventuel bringe nye og mere økonomisk 
attraktive teknologier i spil på spildevands
mar ke det.
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Figur 1: Vi skal være opmærksomme på udviklingen af nye teknologier, som sikrer den cirkulære økonomi i forbindelse med genanvendelsen af fosfor, hvis 
vi ikke længere kan udbringe slam på landbrugsjord.

T E M A :  F O R S K N I N G  O G  P I LO T P R O J E KT E R

spildevand #
5/20 

 57



DehydrisTM Ultra
–

Energi-neutral 
ultra-afvanding og 

hygienisering af slam op 
til 70% TS uden polymer

–

Densadeg XRCTM

–
Ekstremt kompakt 

bundfældningsproces til 
behandling af overløb og 
efterpolering af fosfor

–

Oxyblue™ BiO3T
–

Innovativ løsning baseret 
på markedsførende ozon 
teknologi til fjernelse 
af mikroforunening

–

Gør noget nu
og for fremtiden

–
Vi arbejder for 

forbedret beskyttelse 
af vandmiljøet

Vi leverer løsninger 
til at minimere udledning 
og omdanne spildevandet 

til nye ressourcer

–

Løsninger til dig 
med dokumenterede 

implementeringsresultater

–
–

suez.com 
+45 69 15 66 00 

Sletvej 2E, 8310 Tranbjerg

Spildevand ad 420x297.indd   All PagesSpildevand ad 420x297.indd   All Pages 20/11/2020   14.44.5420/11/2020   14.44.54

 
58

  
sp

ild
ev

an
d 

#
5/

20



DehydrisTM Ultra
–

Energi-neutral 
ultra-afvanding og 

hygienisering af slam op 
til 70% TS uden polymer

–

Densadeg XRCTM

–
Ekstremt kompakt 

bundfældningsproces til 
behandling af overløb og 
efterpolering af fosfor

–

Oxyblue™ BiO3T
–

Innovativ løsning baseret 
på markedsførende ozon 
teknologi til fjernelse 
af mikroforunening

–

Gør noget nu
og for fremtiden

–
Vi arbejder for 

forbedret beskyttelse 
af vandmiljøet

Vi leverer løsninger 
til at minimere udledning 
og omdanne spildevandet 

til nye ressourcer

–

Løsninger til dig 
med dokumenterede 

implementeringsresultater

–
–

suez.com 
+45 69 15 66 00 

Sletvej 2E, 8310 Tranbjerg

Spildevand ad 420x297.indd   All PagesSpildevand ad 420x297.indd   All Pages 20/11/2020   14.44.5420/11/2020   14.44.54

DehydrisTM Ultra
–

Energi-neutral 
ultra-afvanding og 

hygienisering af slam op 
til 70% TS uden polymer

–

Densadeg XRCTM

–
Ekstremt kompakt 

bundfældningsproces til 
behandling af overløb og 
efterpolering af fosfor

–

Oxyblue™ BiO3T
–

Innovativ løsning baseret 
på markedsførende ozon 
teknologi til fjernelse 
af mikroforunening

–

Gør noget nu
og for fremtiden

–
Vi arbejder for 

forbedret beskyttelse 
af vandmiljøet

Vi leverer løsninger 
til at minimere udledning 
og omdanne spildevandet 

til nye ressourcer

–

Løsninger til dig 
med dokumenterede 

implementeringsresultater

–
–

suez.com 
+45 69 15 66 00 

Sletvej 2E, 8310 Tranbjerg

Spildevand ad 420x297.indd   All PagesSpildevand ad 420x297.indd   All Pages 20/11/2020   14.44.5420/11/2020   14.44.54

spildevand #
5/20 

 59



DYR I  K LOA K K E N
Vi ved, der er rotter i kloakkerne under os, men er der andre dyr, der lever det skjulte liv i undergrunden? 

Der er i al fald mange historier derude, så vi har kontaktet Terrariet i Vissenbjerg på Fyn for at høre,  
om de har kendskab til det eksotiske liv under os.

TEKST: ANNE-SOFIE STORM WESCHE / FOTO: ISTOCK

Hvis man var barn i slutfirserne eller havde 
børn, så er man ikke i tvivl om, hvem Teenage 
Mutant Ninja Turtles er. Det er historien om 
de fire muterede skildpadder Donatello, Leo
nardo, Michelangelo og Raphael, der lever i 
kloakkerne under New York. 

Teenageskildpadderne er ikke de eneste, 
film industrien har opfundet og placeret i 
kloakkerne under en storby. I gyseren Alli
gator fra 1980 bliver en uskyldig lille baby
alligator skyllet ud i toilettet. Det fortryder 
mange i Chicago, da den 12 år senere hær
ger byens kloakker. Fascinationen af klam
me og farlige dyr i kloakker lever i bedste 
velgående, men er det i virkeligheden blot 
vandrehistorier, vi fortæller hinanden for 
gyset skyld?

På den engelske vandværksforenings hjem
meside, UKDN Waterflow, har de remset op, 
de forskellige arter af dyr fundet i de engel
ske kloakker. Rotter er naturligvis i toppen, 
som det mest almindelige fund, men i 2015 
blev eksperter kaldt ud til en ræv, der havde 
forvildet sig ned i kloakken. Et par år tidlige
re var det en fritte, de måtte hjælpe ud. Den 
hørte til i en pub, hvor den hjalp ejeren med 
at holde rotter på afstand, så det var en glad 
pub og fritteejer, der kunne blive forenet 
med sin pelsede ven. 

Hvis man skal gøre sig forhåbning om at se 
den store alligator stikke hovedet frem i over
løbet, skal vi til Florida. Her er tempe ra tu ren 
tilpas stabil til, at en alligator ville kunne over
leve. Men historierne om alligatorerne i New 
Yorks undergrund er overdrevne, for om vin
teren bliver der alt for koldt til, at et krybdyr 
af den kaliber vil kunne overleve. 

Pumper stopper livet i kloakkerne
I Terrariet i Vissenbjerg håndterer de dag
ligt mails og beskeder fra folk, der bærer 
rundt på en god historie om, hvad der kunne 
risikere at komme op gennem toilettet. 
Desværre må vi allerede her i starten af 
artiklen være en festbremse; der er des
værre ikke nogen saftige historier derude 
fra de danske kloakker! Dyrepasserleder og 
formidler Jonas Caspersen hos Terrariet i 

Vissenbjerg fortæller, at i hans 14 år som 
dyrepasser har han aldrig skulle hive noget 
op fra en kloak.
 Jeg har oplevet slanger og kryb under 

gulvbrædder, bag paneler og i særdeles
hed bag radiatorer, fordi de der er i stand 
til at termoregulere deres kropsvarme. 
Heldigvis er de fleste danskerne ikke så 
naive, at de tror på, at der er krybdyr i 
kloakken, mener han.

Vi er tilsyneladende heller ikke slemme til at 
skylle dyr ud i toilettet. Alligevel skabte Ninja 
Turtles en trend i starte halvfemserne, da 
mange børn begyndte at ønske sig en skild
padde i stil med Donatello og de andre padder, 
fortæller Jonas Caspersen. Det har desværre 
bevirket  nu små tyve år senere  at de ude
boende unger har efterladt padder hjemme 
hos far og mor. Og løsningen har beklageligt 
nok været at sætte dem ud i naturen.
 Hvis du går en tur langs Langesø ved 

Odense, kan du se op til flere terrapiner 
(vand  levende skildpadder, red.). De er inva
sive arter, der øde lægger det naturlige habi
tat for vores hjem me hørende ferskvandsfisk 
og padder. Af samme grund må man ikke 
længere importere terra piner. Forbuddet er 
indført i et forsøg på at stoppe den del af 
kæle  dyrs industrien.

Det tætteste, Jonas Caspersen har været på 
krybdyr i kloakken, var slanger i cisternen 
hos en psykisk syg mand. Der var til gen
gæld også edderkopper af den store slags 
bag vægbrædderne og bag panelerne.
 Mange steder i kloakkerne i Danmark har 

vi installeret store kværne til at eliminere 
rotterne med, og det er ret usandsynligt, at 
en slange vil overleve en sådan. Desuden 
er der gasser og forurenet vand, og heller 
ikke det er just optimale livsbetingelser 
for krybdyr.

Graver man lidt i historierne, som selvfølge
lig findes derude på internettet, dukker der 
naturligvis pytonslanger i diverse toilettet 
og kloakker ude i den store verden op. Og 
sågar på selveste BBC’s hjemmeside er der 
en artikel, om den gang Birmingham var pla
get af løver i kloakken. 

Brølet fra undergrunden
En efterårsdag i 1889 var en omrejsende zoo
logisk have på gennemrejse i Bir ming ham. 
Under en forestilling stak en af løverne af. 
Den hoppede over løvetæmmeren Franck C. 
Bostock og stolen, som skulle holde løven 
under kontrol. Løven fløj ud gennem et hul i 
teltet, drønede gennem Birminghams bycen
trum og ned i en åbenstående kloak. Ifølge 
historien løb løven rundt nede i kloakken og 
brølede, så borgerne i Birmingham var skræmt 
fra vid og sans. Der var en panisk stemning i 
byen, men i stedet for at berolige den ophid
sede folkemængde eller forsøge at fange 
løven, besluttede Franck C. Bostock at tænke 
ud af boksen. Han smuglede den anden løve 
ud af teltet og op på ladet af en lastbil, heref
ter blæste han højt i et horn for at tiltrække 
mængdens opmærksomhed. Indbyggerne i 
Birmingham hyldede ham som helt, og den 
efterfølgende aften var cirkusteltet fyldt med 
publikummer. Problemet var dog stadig, at der 
luskede en løve rundt i Birminghams under
grund, men heldigvis for Franck Bostock var 
løven holdt med at brøle. Den lokale politichef 
lykønskede Bostock med sin bedrift, hvilket 
fik løbetæmmeren til at gå til bekendelse, og 
betjenten til at blegne. 

500 betjente blev indkaldt og bevæbnet til 
tænderne, og ved midnatstid samme dag krav
lede de ned til løven. Dyret havde været løs 
i mere end 24 timer, og mændene begyndte 
at forfølge løven med fyrværkeri og høje råb. 
Pludselig stod Franck Bostock ansigt til ansigt 
med det brølende rovdyr. Han tog sine støvler 
af og satte dem på hænderne i stedet. Derpå 
langede han løven en lige venstre, og den 
blev så forskrækket, at den stak halen mellem 
benene og løb direkte ind i en fælde bag sig. 
Løvetæmmeren beholdt rollen som helt. I 1912 
døde Franck Bostock  ikke ved en fældende 
løvepote  men af influenza.

Når det gælder dyr i kloakken, er det som 
oftest den gode historie versus sandheden, 
og nogle gange er der bare brug for en 
vandrehistorie til at pifte lejrbålet eller fami
liemiddagen lidt op. For de af jer, der husker 
den vilde, omstrejfende puma i Vejle, så var 
der her tale om en korthåret schæfer.
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SE FILMEN OM GRUNDFOS BRØNDFABRIK
... og læs meget mere om alle løsningerne her 

grundfos.dk/broendfabrik

KOMBINERET  

Grundfos har udviklet en ny serie af kombinerede ventil- og tavleskabe, hvor funktionalitet er en 
afgørende parameter for konstruktionen.

• Det nye ventil- og el-skab kommer med et smart skydetag, der giver fuld adgang til hele
 rørinstallationen og så løftekran kan anvendes på hele installationen. 
• En justerbar stålramme danner fundamentet, mens den integrerede skabelon sikrer, at 
 entreprenørens rørføring tilsluttes perfekt. 
• Når taget er skudt til side, er elektrikeren i ly for regn og slud, når han skal udføre arbejde  
 på både el- og styringssiden.

Vi du vide mere om de smarte løsninger i ventilskabet, hører vi gerne fra dig. 

Ventil- og tavleskab – let og komplet

VENTIL-OG TAVLESKAB
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Ifølge Leif Petersen er Løgumkloster 
Rensningsanlæg Danmarks bedst 
beliggende. Omgivet af skoven og de 
skiftende årstider er det svært ikke at 
give ham ret.

Lykkelig Leif
40 år det samme sted er lang tid i et nutidigt per spek  tiv, 
men for Leif Petersen har ikke to dage været ens. Vejen ned 
gennem skoven til Løgumkloster Rens ningsanlæg er den 
vej, han har kørt på flest gange i sit liv, og hvis det står til 
ham, fortsætter han med det, indtil pensionen banker på 
fordøren.

TEKST OG FOTO: ANNE-SOFIE STORM WESCHE

Skoven har iklædt sig de smukkeste røde og gule rober, og om en lille 
måneds tid vil den gløde, inden bladene for alvor falder, og vinteren trækker 
spor gennem løvfaldet. Det lille rensningsanlæg ligger omkranset af skoven, 
og da Leif Petersen kørte ad skovvejen hoppede et par rådyr ind imellem 
træerne. Hvis man spørger Leif Petersen direkte, siger han, at dette sted, 
Løgumkloster Rensningsanlæg, er det smukkeste rensningsanlæg i landet. 
Og det er svært ikke at give ham ret. Han har huseret her i 40 år. 

Det hele begyndte egentlig for over 40 år siden, dengang Leif Petersen var 
blot 12 år gammel. I 1972 skulle der bygges et nyt rensningsanlæg i Østre 
Højst, midt i Leif Petersens barndomsland. Byggeriet var spændende og nyt 
for Leif og hans kammerater:
 Jeg kan stadig se tanken for mig. Der var to huller i den, og i dag ved jeg, 

at det var et tilløb. Det hul, vi kravlede ind af, var faktisk der, hvor spilde
vandet løber ud i proces. Når jeg står ovre ved anlægget i Østre Højst nu, 
bliver jeg taget tilbage til min barndom. Før de byggede anlægget, lå der 
en trixtank på den anden side af åen. I 1980 skulle tanken graves op, og 
jeg var med sammen med rendegraveren for at finde rørene på marken. 
Det var et stort morads. Og i dag er det hele min arbejdsplads.

Om det hele egentlig startede dengang, det ved vi ikke, men da ledelsen 
under en omrokering på grund af kommunesammenlægningen talte om, at 
Østre Højst ikke længere skulle sortere under Leif Petersens ansvarsområde, 
sagde han fra. Det ville han ikke af med, og det blev respekteret.

En fastnettelefon
Tilbage i 1978 arbejdede Leif Petersen i landbruget, men indimellem mødte 
han folk fra kommunen. Han vidste, at landbruget ikke var hans fremtid, så 
da en af kommunens folk fortalte, at de søgte nye medarbejdere, begyndte 

noget at røre på sig. I 1980 kontaktede Leif Petersen den 
lokale vejformand for at høre, om der var arbejde til ham. 
Beskeden var, at han egentlig godt kunne bruge en mand 
mere, men at det var nødvendigt, at man som ansat havde 
en telefon. Da Leif ingen telefon havde, kunne han ikke 
bruge ham. Med den besked kørte Leif Petersen direkte 
hjem og bestilte en telefon, fik den installeret og ringede 
som den første til vejformanden. Han ringede tilbage med 
ordene: ”Du kan starte på mandag!”

Telefonen gjorde hele forskellen. Leif Petersen var begyndt 
at etablere familie, han havde købt hus med kæresten, som 
han senere skulle få børn og blive gift med. Leif Petersen 
blev ansat i december og blev, som han selv udtrykker det: 
  Udstyret med trækvogn, salt og skovl. Og så var jeg i gang 

med at feje fortovene. Jeg skulle også være afløser på 
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  samtlige køretøjer og lige pludselig gjaldt det også slamslugeren. 
Derved kom jeg i kontakt med rensningsanlægget.

Op igennem 1980'erne blev Leif Petersen afløser på rensningsan
lægget  blandt andet som chauffør på slamslugeren. Dengang kørte 
man stadig slammet ud på markerne. Men samme sommer i 1980 
havde kommunen anskaffet sig en slamsluger med nedfælder på, 
og det betød, at det blev nemmere for jorden at absorbere slammet. 
Nedfælderne fungerede som plove, der trak slammet efter sig og ned 
i jorden. Inden da løb det ud på markerne, hvor hele området nær
mest søbede i slam. 
 I starten registrerede ingen, hvor slammet kom hen. Men i midten 

af firserne kom der krav til netop det, og derfor måtte vi til at finde 
en slamaftager og lave udregningerne for, hvilke marker der kunne 
modtage slam. Beregningerne blev lavet på baggrund af fosforen 
over en treårig periode. Jeg stod selv for selve udregningerne, mens 
ingeniøren lavede kontrakten med landmanden, og jeg kørte ud til 
ham for at få den underskrevet. Alt skulle koordineres med landman
den og med maskinstationen. Hele den udvikling fra firserne af har 
kun været positiv. Og arbejdet er da også blev ”møj nemmere”!

Samtalen er præget af Leifs milde udtryk, der spreder sig fra de blå 
øjne til den sønderjyske dialekt. Vi sidder i et lille lokale med bille
der på væggen. Bag Leif Petersen er der et billede af Løgumkloster 
Rensningsanlæg. Billedet er fra 1992, hvor der var et tromlerenseri i 
byen, det gjorde, at spildevandet skummede vildt:
 Når de gjorde palletanke og tromlerne rene, så var der sæberester 

i det hele, og det skummede overalt. Det kørte sådan et par år, 

vi tog masser af prøver, men der var jo ikke så meget, de kunne 
gøre anderledes. Til sidst gik renseriet dog konkurs, og så blev der 
renset op. Det eneste, vi har i dag, er to renserier. De udledte før 
i tiden masser af fosfor fra vaskepulveret, men det er de holdt op 
med nu.

På den modsatte væg hænger en stor collage, det er billeder fra 
sommeren 1992, hvor rensningsanlægget blev bygget.

Sommeren ’92
De fleste husker sommeren 1992. Det var den sommer, hvor vi lamme
tævede tyskerne og blev Europamestre i fodbold. Hvor Richard Nielsen 
fablede om fynske bøgetræer og sin mormors korset. Den sommer hvor 
vi ikke længere skammede os over nederlaget i 1864. Bare ikke Leif 
Petersen, han var noget mere optaget af byggeriet i skoven, hvor han gik 
som hjælpemontør, og hvor hans kommende arbejdsplads skulle ligge. 
Og så var der lige noget med, at hans yngste datter også kom til verden 
den sommer. Billederne på væggen gør Leif Petersen en smule nostal
gisk, men han afviser blankt, at de skal med hjem den dag, han går på 
pension. Noget andet, som måske skal forgyldes og i glasmontre, er den 
gamle sibåndsafvander. Den har fulgt ham trofast siden 1992:
 Den har været mig tro i al den tid, og hvis min kollega kommer og 

skal bruge den, så bøvler han med den og mener en masse. Man 
skal bare tage det stille og roligt, tale lidt kærligt til den, så virker 
den. Men nu mener de, at den skal udskiftes! Måske den burde 
komme på et museum og forgyldes? Men den ender nok med at 
blive solgt som skrot.

Halvfemserne blev et stort årti for Leif Petersen. Løgumkloster 
Rensningsanlæg blev færdigt, og året efter blev Leif Petersen drifts
leder. Den tidligere driftsleder skulle pensioneres, og Leif Petersen 
kendte allerede hver en møtrik, skrue, krog og hjørne på anlægget. 
Der var bare én udfordring. For en driftsleder er nødt til at være 
uddannet driftsleder, så i 1994 sendte Løgumkloster Kommune Leif 
Petersen til eksamen i Grenå:
 Min chef sagde til mig, at jeg bare skulle prøve at gå op, og hvis 

jeg ikke bestod, ja så kunne jeg altid gå op en gang til. Jeg anede 
ikke, hvad jeg gik ind til, men vi var tre, der fulgtes ad. Jeg fik et 
lille fif fra min chef inden, han sagde, at jeg skulle prøve at tegne 
gennemgangen af den case, jeg fik tildelt. Og det gjorde jeg så, og 
pludselig kunne jeg sætte mig ind i, hvordan et anlæg var opbyg
get. Det resulterede i, at jeg blev kaldt op over radiosystemet med 
besked om at møde op på kontoret. Deroppe blev jeg lykønsket 
med en bestået eksamen og fik overrakt to flasker rødvin og et 
kort. Og på den måde fandt jeg ud af, at jeg var blevet udnævnt 
som driftsleder.

En af de markører, som Leif Petersen husker og nævner for udviklin
gen inden for hans hverv, er naturligvis teknologien og især telefoni
en; fra fastnettelefonen til personsøgeren og nu mobiltelefonen. Men 
det at skulle være til rådighed har aldrig været et stressende element 
for Leif Petersen. Alligevel overvejede han i sidst i 90’erne at søge 
nye udfordringer: 
 Der er ikke noget i mit arbejdsliv, hvor jeg tænker tilbage på, at 

noget var irriterende. Men alligevel overvejede jeg at søge væk. 
Der var en stilling som driftsleder ledig på en fiskefabrik i Brande, 
hvor de havde deres eget rensningsanlæg. Jeg bad om en udta
lelse, som jeg fik. Men det var nok meget godt, at jeg ikke søgte 
stillingen. Til gengæld fik jeg en klækkelig lønforhøjelse, da der 
efterfølgende blev forhandlet løn. 

Leif Petersen har arbejdet ved Løgumkloster Rensningsanlæg i 40 år, det 
har samtidig været et indblik i den teknologiske udvikling fra fastnettelefon 
i firserne til nutidens mobiltelefoni. 
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Leif Petersen fik flere ansvarsområder under sig. I 1996 blev der 
implementeret SRO, Styring, Regulering og Overvågning, i Bedsted 
og Østre Højst. Pludselig kunne Leif Petersen sidde i Løgumkloster 
og overvåge det hele via en skærm. Tre år senere gik driftslederen 
i Bredebro på efterløn, og Leif Petersen blev lejet ind på timeba
sis. Det store spørgsmål er, hvordan det egentlig lykkedes for Leif 
Petersen at følge med udviklingen, ansvarsområderne og teknologi
en? Svaret er indlysende for ham:
 Jeg har bare bygget på min viden automatisk. Tingene udviklede 

sig, og det eneste, jeg skulle gøre, var at følge med. Og jeg har 
egentlig aldrig set problemer i mit liv, jeg ser bare udfordringer. 
I næsten otte år var jeg driftsleder på timebasis, og jeg kørte til 
Bredebro et par ture ugentligt.

Men livet har det med at vende rundt, ændre retning og vise os nye 
veje. Det samme skete for Leif Petersen. I 2002 kunne ægteskabet 
ikke længere, og Leif Petersen blev skilt. De to store piger valgte at 
blive boende hos ham i barndomshjemmet. Og den yngste kom ind i 
en syv/syv ordning mellem Leif og ekskonen. 
 Jeg har været heldig med mit liv, at tingene har flasket sig på den 

gode måde. Jeg er ikke typen, der tager spontane beslutninger, og 
det kan egentlig godt irritere mig nogle gange, men oftest har det 
vist sig, at det kan være godt at vente lidt, for efter et stykke tid 
er situationen ofte en helt anden. Og det har jeg nok givet videre 
til pigerne.

De store forandringer
Den største forandring i Leif Petersens arbejdsliv har uden tvivl 
været kommunesammenlægningen; pludselig gik han fra at være én 
mand til at have 12 kollegaer. Kommunerne Løgumkloster, Bredebro, 
Højer, Tønder, Skærbæk og Nr. Rangstrup blev til Ny Tønder kom
mune. Fra 2017 mødte alle spildevandsfolk ind i Bredebro, men i år 
har Leif kun mødt ind i Løgumkloster. 

I starten af året blev Leif indlagt med nyrebækkenbetændelse, men 
under undersøgelsen hører lægen en mislyd på Leif lunger. I star
ten af marts inden pandemien rammer verden, bliver Leif Petersen 
diagnosticeret med udefinerbar lungefibrose, som er en type kronisk 
lungebetændelse. Lægerne forsøger at stoppe sygdommen med 
medicin, men det lykkes ikke, og Leif Petersens symptomer forvær
res. I dag er han på en såkaldt §56, der nedsætter arbejdsgiverens 
udgifter i forbindelse med sygefraværet.
 Men sygdommen har egentlig ikke ændret mit liv så meget, og 

nogle gange undrer det mig, at jeg ikke tænker mere over det. Men 
livet skal jo gå videre, og når mine piger siger til mig, at jeg skal 
passe på mig selv, så ved jeg, at det er det, jeg gør. Men for at leve 
livet fuldt ud, skal man jo ikke gå i stå, og jeg føler, at jeg skal have 
det sidste med. Jeg ved ikke, om jeg er god til at leve livet, men jeg 
keder mig sjældent, og hvis jeg gjorde, så er det jo min egen skyld. 

I sin fritid jagter Leif Petersen ”ragelse”, som han kalder det, på diver
se loppemarkeder. Sammen med veninden sælger de deres loppeguld 
og hendes hjemmelavede hobbyting. Leif Petersen har store intentio
ner om at blive ved med at være på Løgumkloster Rensningsanlæg til 
den dag han skal på pension, og hans stopklods er 64 år eller om tre 
år, alt efter hvordan lungesygdommen udvikler sig. 
 Jeg savner ikke fortiden, og jeg væmmes heller ikke ved den. Jeg 

er måske for positiv nogle gange, men jeg gider ikke bruge tiden 
på at være sur. Skoven og dens mange lyde taler til mig. Når Søren 

Spætte går i gang, så ved jeg at foråret er på vej. Jævnligt stopper 
jeg bilen og tager et billede, og her til morgen løb et par rådyr 
henover vejen. Naturen er dejlig, og den betyder meget for mig. 
I morges blev jeg vækket af ræven, den gaffede af et eller andet. 
Og traner, de larmer. Lyden er ret speciel og træls, men deres 
dans, den er så fin. Det er så fascinerende. 

Regnen er begyndt at falde, en lille gul fugl betragter os fra kanten 
af bassinet. Her er ingen skrigende måger, som ved de andre spilde
vandsanlæg. Skoven har sin egen ro og stilhed, som indhyller os, og 
hver dag byder Leif Petersen "en god dag".

PORTRÆT

BLÅ BOG  LEIF PETERSEN 

Job: Driftsleder
Civilstatus:  Far til tre voksne kvinder med børnebørn og 

bonusbørnebørn, har en veninde
Privat: Loppemarkeder og børnenes ve og vel
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 Vi forhandler         kvalitetsprodukter
på det danske marked også RotoSieve og HSW varmevekslere.

MASKINUDSTYR TIL
SPILDEVANDSRENSNING

- i mere end 35 år

Tlf. 4363 4330 - www.weiss.dk

MASKINUDSTYR TIL
SPILDEVANDSRENSNING

- i mere end 35 år

Tlf. 4363 4330 - www.weiss.dk

Ekstern slammodtagelse

Landia a/s  .  tlf. 9734 1244  .  landia.dk

VI ER 

STÆRKE
PÅ SPILDEVAND
Uanset spildevandsprocessen
så sikrer vi optimal opblanding og flow

Sammen finder vi løsningen til netop dit behov, 
– og et besøg er ganske gratis!

Se vores mange løsninger på landia.dk
 Omrørere   Pumper   Beluftere   Landia GasMix
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GASMOTORER PÅ  
RENSNING SANLÆG

Der er opstillet gasmotorer på et stort antal renseanlæg.  
De drives af biogas produceret på anlægget og laver el samt varme til drift deraf.  
Dette er en fin og absolut ”grøn” løsning, som der i Danmark er lang tradition for.

TEKST: JAN A. DE WIT & STEEN ANDERSEN *)

I de senere år er der sket en række opstramninger 
omkring pasning og service for gasmotorer. I artiklen 
herunder redegøres for dette.  

Drift af anlæggene
Motorerne opnår et højt antal årlige driftstimer, og 
gassen, der anvendes dertil, er ganske velegnet. 
Det er dog forudsat nogle fundamentale rense og 
konditioneringsprocesser, inden gassen kommer til 
motoren. Mange motorer har på denne vis kørt over 
100.000 timer. Motorerne er effektmæssigt oftest fra 
15 kWe op til 500 kWe.

Gassen skal typisk konditioneres til motorbrug ved 
at gennemgå svovlrensning  eventuel rensning for 
siloxaner samt tørring til et for motoren acceptabelt 
niveau. Som udgangspunkt er gassen ganske fugt
mættet, når den kommer fra processen. Fjernelse 
af vand kan ske ved anvendelse af drænpotter og 
køling. Det relative fugtindhold kan sluttelig sænkes 
ved genopvarmning, hvormed risiko for uønsket 
vandudfældning også sænkes.

Ønsker man at følge godt med i gasforbruget samt 
indfyret effekt, stilles der også særlige krav til gas
målere på disse anlæg. Måleren skal naturligvis være 
korrosionsfast og egnet. Metanindholdet i gassen kan 
variere, så ønsker man korrekt værdi for indfyret effekt 
må også helt aktuel metanprocent kendes udover 
måling af kubikmeter gas samt tryk og temperatur.  

Visse målere kræver, at der måles i fuldt vanddamps
mættet gas, hvilket vil sige, at en sådan måler skal 
placeres inden den nævnte tørring af gassen for at 
undgå fejlmåling.

Myndighedskrav til sådanne anlæg
Gasmotorer og gasanlæg på renseanlæg falder 
 ligesom andre gasfyrede anlæg  ind under en 
række krav i Gassikkerhedsloven og tilhørende 
bekendtgørelser. Dette regelsæt administreres af 
Sikkerhedsstyrelsen (www.sik.dk).

Her stilles krav til udførelse af anlægget samt pas
ning af samme.

Udførelse:
Der stilles som nævnt krav til udførelse af anlægget. 
Dette gøres for at sikre, at den ønskede sikkerhed 
omkring anlægget opnås. Nye anlæg skal anmel
des, og man bekræfter her at følge bestemmelserne 
omkring installation med videre. Anmeldelse sker via 
virk.dk eller med indgang fra sik.dk  Et antal anlæg 
udtages til kontrol. Man skal nu via en risikoanalyse 
vise, at den fornødne sikkerhed er opnået for eksem
pel ved komponentvalg, bestykning, ventilation, over
vågning og andet. 

Er der tale om ældre anlæg, er disse formentlig god
kendt efter det tidligere ”Gasreglement”. Denne god
kendelse vil fortsat være gældende.

Gasrensning og 
-konditionering 
inden anven-
delse af gassen 
til gasmotor (og 
gaskedel) på 
større dansk 
Central Rense-
anlæg.
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Ændringer på anlægget:
Laves der væsentlige ændringer på anlægget  eksem
pelvis ombygning, ny styring eller andet  skal sådanne 
ændringer anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Denne 
vurderer så, om der skal stilles særlige krav eller andet. 
Sådan anmeldelse kan ske via www.sik.dk.

Uheld på anlægget:
Uheld på anlæggene skal anmeldes til Sikkerheds
styrelsen. Dette kan gøre via blanket på www.sik.dk 
eller ved mail sik@sik.dk.

Miljøkrav, emission:
For anlæg over 120 kW indfyret effekt (svarende til ca. 
50 kW eleffekt) er der en række krav til udledning af 
stoffer i motorens røggas. Kravene er pt. beskrevet i 
miljøstyrelsens bekendtgørelse 1473 fra 2017.

Der er typisk krav til, at et akkrediteret målefirma 
skal udføre miljømålinger, når motoren er ny, i tilfælde 
af fornyet miljøgodkendelse eller ved ombygning af 
anlægget.

For motorer over 1000 kW indfyret effekt  svarende 
til ca. 400 kW eleffekt  gælder det, at der skal udfø
res akkrediterede miljømålinger med forskellige inter
valler  afhængigt af motorernes årlige driftstimetal. 
Hvis motoren er drift mere end 3000 timer på et år, 
kræves årlige målinger af CO og NOx.

Pasning, vedligehold
Man må gerne passe et sådant gasfyret anlæg uden 
speciel uddannelse. Dette betyder populært sagt at 
måtte trykke på grøn knap for START samt rød for 
STOP. 

Optræder der alarmer, der skal nulstilles, kræver 
Sikkerhedsstyrelsen, at man har gennemført kompeten
cegivende kurser eller har aftale med et servicefirma, 
der er godkendt til gasmotorservice.

Uddanner man driftsfolk på anlægget til denne 
kompetence, må disse vurdere og nulstille alarmer, 

genstarte motoranlægget samt udføre de service
operationer på eget anlæg, som leverandøren har 
accepteret.

Sådanne særligt kvalificerede folk kan have kolleger 
til at hjælpe sig med serviceoperationer under kyndig 
vejledning samt overvågning. Nulstilling af alarmer 
kræver dog altid, at personen med gasmotoruddan
nelsen er til stede.

Eget anlæg….hvad er det?
Der er tale om eget anlæg ifald personen, der skal lave 
service, nulstiller alarmer eller andet, er ansat i samme 
firma, der ejer gasmotoren. Med de mange fusioner 
og juridiske opdelinger der pt. sker i energi og forsy
ningssektoren, kan man godt være endt i en situation, 
hvor personalet er ansat under ét CVRnummer, og 
maskinparken er ejet af et andet CVRnummer. Da er 
der juridisk ikke tale om eget anlæg længere.

Skal man lave service eller nulstille alarmer på 
andres anlæg, kræver det, at man er godkendt af 
Sikkerhedsstyrelsen som servicefirma på gasmotor
området. Det kræver, at de udførende har gennemgå
et den nævnte gasmotoruddannelse. Desuden kræver 
det, at firmaet har en faglig ansvarlig, til hvem der er 
krav om visse ansættelsesmæssige forhold, krav til 
grunduddannelse samt at vedkommende har gen
nemført gasmotoruddannelsen.

Gasmotor uddannelsen 
Man tilmelder sig gasmotoruddannelsen hos Dansk 
Fjernvarme. Uddannelsen består af Del 1, der fore
går i Kolding samt Del 2, der foregår på Fredericia 
Maskinmesterskole. 

Der gennemføres forkortede kursusforløb, hvis man 
har maskinmesterbaggrund.

Tilmelding og yderligere info: https://www.danskfjern
varme.dk/kurser/produktion/gasmotor,del1

Steen Andersen er ansat hos Dansk Gasteknisk Center A/S, 
Jan A. de Wit har tidligere været ansat samme sted.

Eksempel på 
gasmåler der 
også måler og 
viser metan- 
indhold i 
gassen.
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Indenfor spildevand  
findes der ikke ”én løsning, 
der passer til alt”
Bruno Kiilerich har i forbindelse med en erhvervsPhD set på 
svovlbrintebekæmpelse i kloaksystemer.  Med tiden bliver den viden han 
har og fortsat er med til at opbygge tilgængelig igennem løsninger, som 
gavner landets forsyninger og skaber et mere sikkert arbejdsmiljø for 
spildevandsmedarbejdere.

TEKST: BRUNO KIILERICH OG ANNA KLITGAARD / FOTO OG ILLUSTRATIONER: BRUNO KIILERICH

Bruno Kiilerich er uddannet civilingeniør i bio
teknologi fra Aalborg Universitet i 2007. Efter 
endt uddannelse blev han ansat ved Grundfos 
indenfor forretningsudvikling på spildevandsom
rådet. Igennem to VUDPprojekter omhandlende 
svovlbrinte i spildeværksnetværk  med blandt 
andre Aalborg Universitet (AAU)  drejede inte
ressefeltet sig i denne retning. Med Grundfos 
og AAU i ryggen startede han i 2015 på en 
erhvervsPhD omhandlende svovlbrintebekæm
pelse i kloaksystemer. Efter PhD’en skiftede 
Bruno Kiilerich job internt hos Grundfos – denne 
gang til forskningsafdelingen. Udover svovlbrinte 
arbejder han nu med løsninger til vandbehand
ling og genbrug.

Hvad forsker du i? 
Jeg arbejder med at integrere den viden, der 
ligger indenfor svovlbrinteområdet ind i de 
spildevandsløsninger, som Grundfos leverer. Vi 
sørger for, at det bliver lettere at bruge de rigtige 
løsninger på de rigtige steder.
Derudover arbejder vi på at modne nye ideer til 
styring af svovlbrinteudvikling og bekæmpelse 
i spildevandsnetværk ud fra de observationer og 
input, vi får fra vores samarbejde med forskellige 
forsyninger. På baggrund af forsyningernes prak
tiske erfaringer og vores viden om opbygning, 
drift, hydraulik og biologiske processer i spilde
vandsnetværk, ser vi spændende perspektiver i, 
hvordan vores forskning kan komme forsyninger
ne til gavn.

Hvad skal forskningen bruges til? 
Vi arbejder på at gøre vores specialistviden om 
svovlbrintebekæmpelse tilgængelig i spilde
vandsløsningerne fra Grundfos. Dette kan hjælpe 
forsyningerne, uden at de nødvendigvis selv 

behøves at være eksperter i svovlbrintebekæm
pelse.

Hvilke resultater af dit arbejde  
kan du fortælle om nu?
Igennem et VUDPsamarbejde med Aalborg 
Universitet, Mariagerfjord Vand A/S og Vest
forsyning Spildevand A/S viste vi, hvordan 
automatisk kontrolleret kemikaliedosering til en 
trykledning kan tilpasse doseringsmængden til 
de daglige såvel som de årlige variationer, der 
er i svovlbrintedannelse. Den viden kan give en 
betydelige kemikaliebesparelse for forsyninger
ne. Igennem min erhvervsPhD viste jeg blandt 
andet, hvordan jerndosering til bekæmpelse af 
svovlbrinte i spildevand kan ændre bakteriesam
mensætningen og strukturen af kloakhuden på 
indersiden af rørene i de tryksatte spildevandssy
stemer, hvorved svovlbrintedannelsen hæmmes. 
Derudover fik vi også en bedre forståelse for, 
hvordan spildevandets pH influerer på hastighe
den og effektiviteten af svovlbrintefældning med 
jernkemikalier, hvilket kan forklare de store for
skelle, som forsyningerne har oplevet med effekti
viteten af denne bekæmpelsesmetode.
 
Hvad finder du mest inspirerende ved 
arbejdet med spildevand?
Indenfor spildevandsområdet findes der ikke ”én 
løsning, der passer til alt”. Hvert problem skal 
analyseres og forstås, før man kan finde en pas
sende løsning. Jeg synes, at det er udfordrende 
og spændende at arbejde i et krydsfelt mellem 
det kemiske, biologiske og hydrauliske samt den 
teoretiske og praktiske verden. Jeg brænder 
for at være med til at udvikle løsninger, der kan 
hjælpe andre til at kunne udføre et godt stykke 
arbejde.

FOR SKE R I  SPILD EVAND

BLÅ BOG:
Navn:  Bruno Kiilerich
Alder:  42 år
Borpæl:  Ulstrup

Status: 

Gift med Tove Kiilerich, 
sammen har ægtepar
ret tre børn

Fritidsinteresser: 
MTB i skoven og MTB 
sporbygning, ture i 
havkajak og surfing 
på SUP, friluftsliv samt 
foreningsarbejde i den 
lokale idrætsforening
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Eksempel 1
Fordelen ved at have automatisk styret dosering af bekæmpelseskemikalie i spildevandssystemer for 
at opnå besparelser.

1)  Daglig variation af doseret bekæmpelseskemikalie.

2)  Årlig adaption af doseret bekæmpelseskemikalie.

Eksempel 2
Indflydelse af spildevandets pH er afgørende for, hvor godt og hvor hurtigt jernprodukter virker som 
fældningskemikalie for den dannede svovlbrinte og er dermed også bestemmende for, hvor meget 
jern (ratio: mol jern per mol svovlbrinte), der skal doseres for at opnå en acceptabel fældning.
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Hvad filteret gemte…
Det sker, at der ryger ting i kummen, der aldrig dukker op i hjemmet igen. Til gengæld ender 
det i filteret eller i risterne rundt om hos de forskellige spildevandsanlæg. I dag foregår det hele 
i lukkede systemer, men for 30 år siden, da man rensede manuelt, dukkede tingene op til stor 
forundring og moro. Og den dag i dag finder spildevandsfolkene stadig underlige ting. En lille 
rundspørge har afdækket følgende:

TEKST: ANNE-SOFIE STORM WESCHE / FOTO: VANDCENTER SYD OG ODSHERRED SPILDEVAND

VandCenter Syd:
På Vandcenter Syd har de en lille samling af kuriositeter, der 
er fundet gennem tiden. Selvom der går længere tid imel
lem, der bliver fundet noget nu end tidligere, så hænder det 
stadig, at der dukker noget frem på ristene. Det kan være 
legetøj, et barn har hygget sig med, men tabt i legen. Eller 
punge, telefoner og kreditkort. Noget af det er højst sandsyn
ligt smidt væk efter tyverier. Tidligere havde Vandcenter Syd 
en fornuftig samling af gebisser, men det ser de heller ikke 
så meget til længere. Det mærkeligste, der endnu er dukket 
op, var en lang varan. Det skete for cirka 25 år siden, og den 
blev fundet, da en af spildevandsarbejderne skulle tømme 
containerne med ristegods fra renseanlægget. Varanen var 
tæt på en meter lang og virkede til at være i så fin stand, at 
man forsøgte at få en konservator til at udstoppe den. Det 
kunne dog desværre ikke lade sig gøre, da det viste sig, at 
den trods alt var for medtaget af turen gennem kloakkerne. 
På VandCenter Syd undrede man sig meget over, hvor den 
kom fra, men man fandt aldrig ud af det, for der har aldrig 
været nogen, der efterlyste den. Teorien er, at den måske har 
prøvet at drikke vand af et toilet hjemme hos dens ejer og så 
er faldet i. En grum sidste rejse. 

I dag døjer pumperne på kloaknettet tit med vådservietter, 
klude, og gamle underbukser, der får pumperne til at gå i stå. 
Og på det seneste er mundbind begyndt at være et markant 
problem også.

Skive Vand: 
Noget af det, man først kommer i tanke om hos Skive Vand, 
da Spildevand ringer, var en stor kvælerslange. Dog er det 
som historierne oftest går på de tabte tænder. Og som der 
blev fortalt over telefonen, så kan Skive Vand ikke længere 
tilbyde den samme service som for 30 år siden, hvor folk 
ringede og spurgte om deres gebis var blevet fundet. Man 
tilbød derefter borgeren at komme ned og se i spanden med 
tænder og eventuelt prøve om et af tandsættene passede. 

Odsherred Forsyning:
Her går tandsættene igen, og det er både over og under
mund, der findes. En af de mere absurde ting er gulvtæpper 
skåret i mindre stykker og skyllet ud. Tabte mobiltelefoner 
hører også til fortællingen, og så er der hele spektret af 
bolde, badebolde, tennisbolde med mere. I dag er det største 
problem dog engangsvådservietter. 

*Med denne lille artikel vil vi gerne opfordre jer derude til at sende 
de små skæve fortællinger ind om aparte fund eller lignende. Vi 
tager gerne historien op og dækker den. 
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TAKE CARE - WARM WASH
TAG HÅND OM HYGIEJNEN

Thy VVS i samarbejde med BOAtech
Få en langtidsholdbar løsning, med en permanent udendørs 

håndvask, som fås med 2 eller 3 brugere

Tigervej 2   |   7700 Thisted   |   T: 92 72 84 00   |   info@thyvvs.dk   |   thyvvs.dk

FROSTSIKKER

Kontakt BOAtech:  
Dan Ludvig 
5151 0455  

DanL@boatech.dk

JENS S TRANSMISSIONER A/S
Hørskætten 7 · 2630 Taastrup
Tlf. 70138333 · www.jens-s.dk
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Praktikken afklarede,  
hvad jeg vil efter uddannelsen
Bjarke Borch Jacobsen var sidste år i bachelorpraktik hos NIRAS.  
Praktikken ledte ham til spildevandsbranchen og efterfølgende til et studiejob.  
I dag står han på tærsklen til arbejdslivet – velvidende at han vil arbejde med 
spildevand og renseanlæg.   

TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: BJARKE BORCH JACOBSEN

Inden praktikken vidste Bjarke Borch Jacobsen, 
at han ville arbejde med vand – men ikke om det 
skulle være sort, hvidt eller gråt. Efter et givende 
praktikophold hos NIRAS og efterfølgende studie
job samme sted er han helt sikker på, at vandet 
skal være sort, og omdrejningspunktet skal være 
et eller flere renseanlæg.
 I løbet af praktikken fik jeg lov at arbejde med 

faglige problematikker omkring næringsstoffer, 
fosforgenindvinding, slamhåndtering, klima
gasser samt problemstillinger i forbindelse 
med sammenlægning af renseanlæg. Det var 
utroligt lærerigt at færdes på renseanlæg og 
byggepladser, for det er jo netop det, man ikke 
får fra skolebænken.

Bjarke Borch Jacobsen er nu ved at afslutte en 
diplomingeniøruddannelse i byggeri og infrastruk
tur fra DTU, og han glæder sig til at komme ud og 
prøve kræfter med det ”rigtige” arbejdsliv. Siden 
praktikkens afslutning har han haft et studiejob 
ved NIRAS, og selv om det har givet ham én fod 
i den ”virkelige” verden, så ser han frem til få 
begge plantet derude. Hvor det skal være, ved 
han endnu ikke, men han ved, hvad han gerne vil 
beskæftige sig med.
 Jeg vil gerne arbejde med renseanlæg – med 

at projektere renseanlæg. Der skal tages stil

ling til udvikling og afvikling, der skal være 
tilsyn med udførselsfasen, og der er rådgivning 
af eller arbejde for bygherren. Det kan enten 
være hos en rådgivende ingeniør eller inhouse 
hos en forsyning.

At komme med ud på byggepladser og besøge 
renseanlæg har for Bjarke Borch Jacobsen været 
særligt relevant, for det gav ham indsigt i en del 
af ingeniørarbejdet, som skolen ikke kunne. At stå 
derude, hvor arbejdet bliver konkret, var dermed 
med til at afklare, at det virkelig var spildevand og 
renseanlæg, han ønskede at bruge sit arbejdsliv 
på efter uddannelsen.
 Praktikken er en enorm god måde at komme 

ud og snuse til, hvad man vil fremadrettet. Jeg 
var ikke 100% afklaret, da jeg gik på studiet, 
men efter praktikperioden var det klart for 
mig, hvad jeg ville arbejde med. På et semester 
kan man nå at snuse til mange ting og være 
med på sidelinjen af mange projekter, og det 
har virkelig hjulpet mig til at vælge, hvad jeg 
vil bruge min tid på efter den sidste eksamen.

Studiet bestod af fag indenfor både byggeri, miljø, 
vand og energi. De interesserede alle Bjarke Borch 
Jacobsen, men til sidst vandt spildevandområdet. 
Nu glæder han sig til at komme ud at prøve kræf
ter med alle de problemstillinger, der venter på 
renseanlæggene rundt omkring i landet.

*Har du et jobtilbud til Bjarke Borch Jacobsen, så 
kontakt ham på bbja@niras.dk.

STUDER E ND E  I  SPIL DEVAND

BLÅ BOG:
Bjarke Borch Jacobsen blev den 24. november 
2020 gift. Få måneder før brylluppet havde 
han og hans kone fået barn nummer 2. På 
trods af to små børn på få måneder og to år 
finder Bjarke Borch Jacobsen tid til at spille og 
træne beach volley i klubben CPHBeach samt 
ikke mindst færdiggøre diplomingeniørud
dannelsen i byggeri og infrastruktur på DTU. 
Bjarke Borch Jacobsen er 33 år og bosiddende 
på Frederiksberg.

STUDERENDE I SPILDEVAND
I hvert blad dedikerer vi spalteplads til unge 
mennesker i spildevandsbranchen. Hvad 
laver de? Hvordan stiftede de bekendtskab 
med branchen? Hvilke tanker har de om 
fremtiden? Svarene får du her. 
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Glem alt om at sætte penge af til at udskifte dette skab, for ABB’s teknikskabe 
er ekstremt robuste. CDC-skabene er fremstillet af 2 mm varmgalvaniseret stål 
og modstår 7,5 gange så stor en kraft som skabe testet i IK-slagtest – og så 
holder de til vind, vejr og korrosive miljøer i mere end 40 år. www.abb.dk

— 
Robust teknikskabe 
gør sparegrisen overflødig

 PolyUnit
Ny version - PB10 Evo
• Pålidelig polymerdosering

    
 

 
RDS Tromleafvander
• Meget driisikker, minimum vedligehold

    
 

 
PW700 Pumpevasker
• Fleksibel vask af pumper og dele

    
 

Vi ønsker alle 
en Glædelig Jul og 
et Godt Nytår, med 

tak for året der 
er gået.

 
• Høj ydelse og lavt energiforbrug
• Kapacitet mellem 25-1700 kg TS

    
 

         
+45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk  

 

 
Sterapore 
MBR
       Hollow Fibre filterteknik 
       fra Mitsubishi - nu på det 
      skandinaviske marked
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ITALIEN:  

Bevæbnet bande 
bruger kloaksystem til 
at røve Milano-bank

Røverne stjæler pengeskabe, efter at de 
er kommet ind i Crédit Agricolefilialen 
via et mandehul.

TEKST: GUARDIAN 
OVERSAT AF ANNA KLITGAARD

En bande bevæbnede røvere brød i starten af 
november ind i en bank i Milano ved at kravle 
gennem kloaksystemet og op igennem et 
mandehul til banken. Her stjal de flere penge
skabe og flygtede tilbage ad samme vej.
Det nøje planlagte bankrøveri begyndte lige 
efter banken åbnede. To af røverne gik ind 
i hovedindgangen til Crédit Agricolefilialen 
på Piazza Ascoli og truede personalet med 
deres våben, rapporterede italienske medier. 
To medskyldige kom derefter op igennem et 
mandehul inde i banken, som forbinder ban
kens afløb med en underjordisk kloaktunnel.

Banden sloges fysisk med bankdirektøren. 
Røverne råbte: "Det er et røveri" og holdt 
direktøren og en anden medarbejder som 
gidsler, da snesevis af politibetjente omrin
gede banken. En tredje medarbejder formå
ede at flygte.

Politiet spærrede området af, inden de gik 
ind i banken, men røverne aktiverede en 
ildslukker, hvilket skabte forvirring og gav 
dem tid til at flygte ned i mandehulet igen. 
Flere betjente fulgte efter sigende efter dem 
ind i kloakkerne, men fangede dem ikke.

Røverne tog 20 pengeskabe, men det er 
endnu ikke klart, hvad de indeholdt.

Renseanlæg ved supersygehuset  
i Aalborg en realitet
Region Nordjylland har besluttet at beskytte miljøet for lægemiddel
stoffer i spildevandet fra det nye universitetshospital i Aalborg.

TEKST OG FOTO: SUEZ WATER A/S

I november 2020 resulterede det i en kontrak
tunderskrivelse mellem Region Nordjylland og 
Konsortiet SUEZ Water A/S  MT Højgaard A/S 
på at bygge et anlæg, som fjerner makro og 
mikromikroforurenende stoffer fra spildevandet 
på Nyt Aalborg Universitetshospital, inden det 
udledes til Limfjorden.
Mikroforurening fjernes ved biologisk aktivitet, 
adsorption på pulveriseret aktivt kul (PAC) og 

ozonering. Denne teknologi, som er en af de 
mest effektive metoder til fjernelse af mikro
forurenende stoffer til overholdelse af græn
seværdier, er allerede anvendt af SUEZ i både 
Tyskland og Danmark med gode resultater. 
Desuden sikrer kombinationen af ultrafiltre
ringsmembraner, ozonering og UVbehandling 
en fuld desinfektion af det behandlede spilde
vand inden udledning.

Kontraktværdien på det nye anlæg ved det nye supersygehus i Aalborgs sydøstlige udkant er ca. 
37.000.000 DKK, og arbejdet er påbegyndt, således at et fuldt operationelt anlæg kan være 
færdiginstalleret i udgangen af 2021.

KORT N Y T

Renseanlæg ved supersygehuset i Aalborg en realitet 
 
Region Nordjylland har besluttet at beskytte miljøet for lægemiddelstoffer i spildevandet fra det nye 
universitetshospital i Aalborg. 
 
TEKST og FOTO: SUEZ Water A/S 
 
I november 2020 resulterede det i en kontraktunderskrivelse mellem Region Nordjylland og 
Konsortiet SUEZ Water A/S - MT Højgaard A/S på at bygge et anlæg, som fjerner makro- og 
mikromikroforurenende stoffer fra spildevandet på Nyt Aalborg Universitetshospital, inden det 
udledes til Limfjorden. 
 
Mikroforurening fjernes ved biologisk aktivitet, adsorption på pulveriseret aktivt kul (PAC) og 
ozonering. Denne teknologi, som er en af de mest effektive metoder til fjernelse af 
mikroforurenende stoffer til overholdelse af grænseværdier, er allerede anvendt af SUEZ i både 
Tyskland og Danmark med gode resultater. Desuden sikrer kombinationen af 
ultrafiltreringsmembraner, ozonering og UV-behandling en fuld desinfektion af det behandlede 
spildevand inden udledning. 
 
 
 

 
Kontraktværdien på det nye anlæg ved det nye supersygehus i Aalborgs sydøstlige udkant er ca. 
37.000.000 DKK, og arbejdet er påbegyndt, således at et fuldt operationelt anlæg kan være 
færdiginstalleret i udgangen af 2021. 
 Fejrede din forsyning International 
Toiletdag den 19. november?
TEKST OG GRAFIK: ANNA KLITGAARD

Toiletter, afløb, kloakker og rensning af spil
devand burde fejres meget mere end blot 
én dag om året. Og sammen med de fysiske 
systemer – de mennesker, der sørger for 
at få det hele til at virke. Vi sender en stor, 
varm hilsen ud til jer alle i anledning af den 
19. november og opfordrer alle til at huske 
de (kun) tre ting, der må komme i kummen: 
Pis, pøller og papir.

Vi håber I havde en god International 
Toiletdag.
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SVOVLB RINTE I  SP IL DEVANDET 
USKADE LIG G Ø RE S MED MUSL INGESKALLER

En bæredygtig og arbejdsmiljøvenlig metode til fjernelse af ildelugtende og farlig svovlbrinte.

TEKST: ENVIDAN 

Det første anlæg af sin slags
I fællesskab med PBJ Miljø ApS har EnviDan 
arbejdet målrettet på at udnytte muslinge
skallernes positive indvirkning på den upo
pulære svovlbrinte. 

Pumpestationen Trankær, der ligger tæt 
ved Aarhus, er den første af sin slags, hvor 
svovlbrinte i spildevandet uskadeliggøres 
ved hjælp af muslingeskaller. Filteret bygger 
på en kendt kemisk proces, men meget lidt 
udbredt teknologi, hvor et kalkholdigt mate
riale bruges som aktivstof til omdannelse af 
svovlbrinte til tungtopløselig gips.

En dyr og farlig udfordring
På grund af svovlbrinte oplevede Aarhus 
Vand en massiv og fremskreden beton
korrosion på deres kun fem år gamle pum
pestation. Driftleder i Aarhus Vand, Ole 
Pedersen fortæller:
 Vi har haft nogle udfordringer med svovl

brinte i vores spildevand. Ikke nok med at 
det spiser vores beton, men det er også 
miljømæssigt farligt at både indånde og 
arbejde med. Så vi havde en udfordring  
ikke mindst med vores naboer, som havde 
en udfordring med, at vi lugtede alvorligt 
på lokationen.

Positiv effekt efter blot et par dage
Da EnviDan tilkoblede det nye filter i som
meren 2019, så de en positiv effekt efter 
blot et par dage, og Aarhus Vand har efter 
ibrugtagningen ikke modtaget klager over 
lugt fra de omkringliggende naboer.

Sådan fungerer filteret 
Svovlbrinte udgør en trussel mod alle beton
konstruktioner, da svovlbrinten omdannes 
til svovlsyre, som stille men ganske sikkert 
nedbryder betonoverflader under dannelse 
af gips. Det er de samme naturlige processer, 
som muslingefilteret er bygget op omkring, 
men problemerne flyttes fra betonkonstrukti
onen over i muslingeskallerne, som er lette at 
erstatte i takt med, at de nedbrydes.

I det kontrollerede filtermiljø fjernes svovl
brinten ved, at den blæses over muslinge
skallerne og indgår i en hurtigt reagerende 
kemisk proces med muslingeskallerne samt 
mere langsommelige biologiske processer.

I den kemiske proces dannes gips, og man 
får fjernet svovlbrinten fra systemet, og de 
sideløbende biologiske processer minimerer 
generne fra mange andre ildelugtende stof
fer i spildevandet.

For Aarhus Vand handler tilvalget af den 
nye løsning om højere driftssikkerhed, færre 
lugtklager og bedre levetidsøkonomi, men 
det nye anlæg er også en investering i et 
bedre arbejdsmiljø. 

Den kemiske proces betyder, at den beton
konstruktion, som ville have været udsat for 
svovlbrinteangrebet, nu belastes mindre.

En bedre helhedsløsning
Udover at fjernelsen af svovlbrinte giver et 
tryggere arbejdsmiljø i forhold til anven
delse af kemikalier, er det også til gavn 
for alle, der er generet af lugten fra svovl
brinte. Kemiske løsninger kan i princippet 
det samme som muslingefiltrene, men de 
kemiske løsninger kræver dels komplekse 
overvågnings og styringssystemer dels en 
overdosering af kemikalierne, da de reagerer 
med andre stoffer og partikler i spildevan
det. Derfor er løsningen med disse simple 
processer i muslingeskallerne til gavn for 
alle.

Forbrugsomkostningerne er minimale sam
menlignet med mange andre løsninger, og 
de sikrer en længere levetid for de dyrebare 
investeringer, der er gemt under jorden.

Muslingeskallerne er et naturmateriale, som kan samles op i milliardvis på de danske strande, og som kræver minimal forarbejdning, før de kan benyttes. 
De eneste værdiressourcer, som forbruges, er spulevand til filteret samt el til ventilation.
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Spildevandsbranchens 
ildsjæle blev hædret 
ved Dansk Vand 
Konference
Hos Young Water Professionals Denmark 
finder vandbranchens yngre medarbejdere et 
solidt og stærkt netværk, hvor videndeling, 
synlighed og udvikling er i fokus. Det har 
branchen brug for nu og i fremtiden. BIOFOS 
hædrer YWPDK med Ressourceprisen for en 
ihærdig indsats som langt ud i fremtiden vil 
være med til at tiltrække og fastholde landets 
dygtige unge kræfter i branchen, hvor udfor
dringer og udvikling går hånd i hånd.
Det var John Buur Christiansen, direktør 
BIOFOS (til venstre), der overrakte Ressour ce
pris 2020 til Young Water Professionals DKs 
formand Thor Danielsen.
Inspirationsprisen blev uddelt til Inge Fald
ager fra Teknologisk Institut, som utrætteligt 
har inspireret til høj faglighed og modernise
ring inden for afløbsteknik.
Priserne blev uddelt til Dansk Vand spilde
vandskonferencen onsdag den 25. november.

KORT N Y T

FAGLIGHED—FÆLLESSKAB—FERSKVANDSCENTRET 

Nyt forsyningskatalog Forår 2021 samt nyt website. 
Glæd dig til masser af spændende kurser! 
Vi er klar med forårskataloget ”Forsyningskurser om miljø”. Her får du overblik over 
kursustilbuddene målrettet forsyninger og en god mulighed for at få planlagt den øn-
skede efteruddannelse for det kommende år. Kursusafdelingens nye hjemmeside lan-
ceres også inden årsskiftet.  Glæd dig til et mere brugervenligt og levende website. 

  

 www.fvc-kursus.dk  
eller scan koden  
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Jonas Aagaard ansat hos Dankalk K/S 
Jonas Aagaard er pr. 1. november 2020 
ansat som produktkonsulent i Dankalk K/S. 
Forud for ansættelsen har han i en periode 
arbejdet i et vikariat, men nu er han fast
ansat som Produktkonsulent hos Dankalk 
K/S i Løgstør. Jonas Aagaard er 28 år og 
uddannet civilingeniør i kemi og biotekno
logi fra Aarhus Universitet med speciale 
i spildevands og renseteknologi. Han 
kommer primært til at arbejde med røg
gasrensning, slamafvanding, luft og vand
behandling samt svovlbrintebekæmpelse. 

Stig Jensen er ansat som projekt-
leder i EnviDan pr. 1. november 
2020
Stig Jensen er ansat på EnviDans kontor i 
Silkeborg, hvor han som erfaren projektle
der skal bistå med projektering og udførelse 
af en række af EnviDans entrepriseopgaver, 
hvor porteføljen er øget væsentligt i 2020.
Stig Jensen kommer fra en stilling hos 
Billund Aquaculture.

Henrik Burström er ansat som 
projekt leder i EnviDan pr. 7. oktober 
2020 
Henrik Burström er ansat på EnviDans 
kontor i Lyngby, hvor han blandt andet 
skal være med til at løfte EnviDans kompe
tencer inden for byggeledelse på nogle af 
EnviDans store afløbs og klimaprojekter. 
Henrik Burström kommer fra en stilling 
som byggeleder hos Sweco i Sverige.

Mads Thomsen er ansat som senior-
udvikler i EnviDan pr. 1. oktober 2020
Mads Thomsen er ansat på EnviDans kontor 
i Aarhus, hvor han skal bidrage til den fort
satte udvikling af vores stærke portalsetup. 
I samarbejde med vores kunder skal han 
være med til at digitalisere den danske for
syningssektor. Det er et arbejde, som Mads 
Thomsen er yderst kvalificeret til med over 
18 års erfaring med IT i vandforsyningsbran
chen  senest fra en stilling som teamleder 
og softwareudvikler hos Aarhus Vand.

Ny Area Sales Manager hos  
Landia A/S 
Andreas Aksglæde Morten er pr. 1. marts 
2020 tiltrådt en stilling som Area Sales 
Manager hos Landia A/S. Anders Aksglæde 
Morten er 26 år, uddannet maskinmester 
og kommer fra en anden stilling i virksom
heden, hvor han har oparbejdet et stort 
kendskab til Landias produkter. Han skal 
fokusere på det skandinaviske marked.

Jeppe Glenstrup er ansat som 
projektingeniør i EnviDan pr. 1. 
november 2020
Jeppe Glenstrup bliver en del af EnviDans 
anlægsteam i Østdanmark med fokus på 
projektering og byggeledelse.
Jeppe Glenstrup kommer fra en stilling 
hos det rådgivende ingeniørfirma Dines 
Jør gen sen, og han er inden da uddannet 
diplomin geniør med fokus på klimatilpas
ning og afløbs teknik i anlægsfasen fra 
DTU i Ballerup.

Anna Katrine Vangsgaard er ansat 
som projektleder på EnviDans 
kontor i Kastrup pr. 1. oktober 2020
Anna Katrine Vangsgaard har været 
’EnviDaner’ siden september 2019, men er 
efter en udstationering på vores kontor 
i Oslo flyttet retur til Danmark. Hun vil 
fremad rettet hjælpe vores kunder fra kon
toret i Kastrup.
Anna Katrine Vangsgaard har en PhD i 
biokemi fra DTU og skal i EnviDan bidrage 
til at levere de bedste løsninger inden for 
renseanlæg og spildevandsbehandling.

Aarhus Vands bestyrelse udvides 
med stærke vandprofiler
Vandselskabet Aarhus Vand står over for 
en række nye, store anlægsprojekter og 
udvider nu bestyrelsen med de eksterne 
medlemmer, Hanne Christensen, CEO hos 
FORCE Technology og Bjørn Kaare Jensen, 
som er President hos European Water 
Association.
De to nye har begge i mange år beskæfti
get sig med vandområdet. Hanne Christen
sen blandt andet som mangeårig rådgiver 
og direktør i både Danmark og internatio
nalt i det rådgivende ingeniørfirma Ram
bøll og Bjørn Kaare Jensen med en fortid 
som vicedirektør i GEUS og som formand 
for Danish Water Forum (DWF). Med disse 
to eksterne medlemmer suppleres besty
relsen med vandfaglige kompetencer inden 
for bæredygtighed, klimatilpasning, inno
vation og digitale løsninger.

NAVN ENY T
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Projektingeniør hos Sweco 
Danmark i Ørestad
Mie Linnet er pr. 1. september 2020 ansat 
som projektingeniør i afdelingen for Vand 
& Klima på Swecos kontor i Ørestad. Hun 
er 36 år og nyuddannet ingeniør inden for 
byggeri og infrastruktur.
I samarbejde med Sweco skrev Mie Linnet 
sit afgangsprojekt, der omhandlede valg 
og fravalg af løsninger med det formål at 
opnå et så bæredygtigt anlæg som muligt. 
Derfor bliver et af hendes arbejdsområ
der hos Sweco at fortsætte arbejdet med 
fokus på de mest hensigtsmæssige valg 
for anlægsarbejde, der samtidig tilgodeser 
miljøet.

Projektingeniør hos Sweco 
Danmark i Ørestad
Zoi Liakopoulou er pr. 1. oktober 2020 
ansat som projektingeniør i afdelingen for 
Vand & Klima på Swecos kontor i Ørestad. 
Hun er 33 år og uddannet cand.polyt. i 
urban vandteknologi. 
Hos Sweco skal hun arbejde med vand, 
afløbs og klimatilpasningsprojekter. 
Zoi Liakopoulou kommer fra en stilling som 
ingeniør hos Sweco UK i Leeds, hvor hun 
tilsvarende arbejdede inden for afløbs og 
drikkevandsområdet, herunder fagom
råderne hydraulisk modellering, detail
projektering, datahåndtering samt Asset 
Management. 

Projektmedarbejder hos Sweco 
Danmark i Ørestad
Signe Boelsmand er pr. 1. september 2020 
ansat som projektmedarbejder i afdelin
gen for Vand & Klima på Swecos kontor 
i Ørestad. Hun er 28 år og uddannet Bsc. 
i Geografi og Geoinformation samt Cand.
polyt. i Bæredygtig Byudvikling. Hos 
Sweco skal Signe Boelsmand arbejde med 
klimatilpasning, bæredygtig omstilling 
af by og land samt udviklingsprojekter. 
Signe Boelsmand er vant til at arbejde på 
tværs af fagligheder, organisationer og 
virksomheder og har konkret erfaring med 
udviklings og innovationsprojekter inden 
for klimatilpasning. 
Signe Boelsmand kommer fra en stilling 
som projektleder hos CALL Copenhagen/
HOFOR, hvor hun arbejdede med forsin
kelse og fordampning af regnvand fra tage 
samt LARelementet i udviklingsprojektet 
”Den grønne klimaskærm”.

Fagchef hos Sweco Danmark i 
Ørestad
Anders Frederiksen er pr. 1. oktober 2020 
ansat som fagchef i afdelingen for Vand 
& Klima på Swecos kontor i Ørestad. Han 
er 40 år og uddannet diplomingeniør. Hos 
Sweco skal Anders Frederiksen arbejde 
som fagprojektleder på bane og vejpro
jekter med fokus på kvalitet og tværfaglig 
koordinering. Herudover skal han bidra
ge til den faglige udvikling i afdelingen 
inden for 3Dprojektering i CAD. Anders 
Frederiksen kommer fra en stilling som 
fagchef hos Tyréns DK, hvor han blandt 
andet fungerede som fagprojektleder for 
afvandingsdelen i projektet L3 Letbanen 
på Ring 3. Herudover forestod han den 
faglige udvikling af virksomhedens afløbs 
og klimasikringskompetencer. 

Projektleder hos Sweco Danmark i 
Herning
Tine Falling Kokholm er pr. 1. oktober 2020 
ansat som projektleder i Vand og Klima på 
Swecos Kontor i Herning. Hun er 46 år og 
uddannet ingeniør. Hos Sweco skal Tine 
Falling Kokholm varetage kloakerings 
og klimatilpasningsopgaver  herunder 
overordnet planlægning samt hydrauliske 
beregninger. 
Tine Falling Kokholm kommer fra en stilling 
som projektleder hos Samn Forsyning ApS, 
hvor hun havde ansvar for den overordnede 
mastermodel samt arbejdede tæt sammen 
med Horsens Kommune om koordinering 
af C2CCCprojektet ”C14 klimasikring af 
Horsens by”.  Herudover har hun erfaring 
med rådgivning inden for afløbs og klima
tilpasningsområdet fra tidligere ansættelser 
hos blandt andet EnviDan og Orbicon.

Teamleder hos Sweco Danmark i 
Aalborg
Kim Skals er pr. 1. oktober 2020 ansat 
som teamleder i Vand og Klima på Swecos 
Kontor i Aalborg. Han er 45 år og uddan
net civilingeniør. Hos Sweco skal Kim Skals 
varetage personaleledelse og fungere som 
projektleder på spildevands og afløbspro
jekter. Derudover skal han bidrage med sin 
viden og netværk til at styrke forretnings
området Vand & Klima i Nordjylland. Kim 
Skals kommer fra en stilling som projektle
der hos EnviDan, hvor han arbejdede med 
spildevandsplanlægning, separatkloakering 
og klimatilpasning for nordjyske spilde
vandsforsyninger. 
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Konstant fokus på Vand & Spilde-
vand hos Grønbech & Sønner A/S
Grønbech & Sønner har pr. 1. oktober 2020 
ansat Bent Møller som maskintekniker i 
afdelingen Vand & Spildevand. Afdelingen 
er for Grønbech & Sønner et stort fokus
område, og ansættelsen af Bent Møller 
understøtter dette fokus. 
Oprindeligt er Bent Møller uddannet VVS
montør og har efterfølgende taget en 
maskinteknikeruddannelse. 
De sidste mange år har Bent Møller arbej
det som projektleder, konstruktør og 
kvalitetsansvarlig. I Grønbech kommer han 
blandt andet til at varetage opgaver med 
3Dtegninger, dokumentation samt indkøb 
til projekter.

Ny Key Account Manager i Dansk 
Overpumpning A/S
Nikolaj Overballe er pr. 1. september 2020 
ansat som Key Account Manager i Dansk 
Overpumpning A/S, og han skal være med 
til at skabe værdi for vores nordiske kun
der. Nikolaj Overballe kommer med mange 
års erfaring og kommerciel viden inden for 
udlejning /teknisk salg. Han vil være en 
vigtig brik, når vi skal finde de bedste løs
ninger for vores kunder.

40 års erfaring med 
slagterispildevand
Bent Olsen kan i år fejre 40års jubilæum. 
Siden august 1980 har han nemlig arbej
det som smed med slagterispildevand i 
Ringsted. I 1980 var det Ringsted Kommune, 
der drev et renseanlæg kun til at håndtere 
slagterivand, men i 1987 byggede FSA (nu 
Danish Crown) et stort flotationsanlæg. 
Udfordringer med anlægget betød, at Bent 
Olsen i 1989 blev udlånt til slagteriet for at 
få det  til at køre mere effektivt. Det skulle 
egentlig kun have været for en periode, 
men Bent Olsen blev der – og er der stadig 
– og derfor kan han i år bryste sig med at 
have renset slagterispildevand i 40 år. 
 Det er der sikkert ikke mange i Danmark, 
der har, siger han  og han har tænkt sig at 
blive ved nogle år endnu. 
I Ringsted renses spildevandet stadig 
på det flotationsanlæg, FSA byggede for 
mange år siden. Det er nemlig et krav, at 
slagterispildevandet først skal renses der, 
før det ledes hen på kommunens central
renseanlæg, forklarer Bent Olsen.

PRODUKT NY T

INSTRUMENTERING
.dk

Vandtæt IP68 løsning til pH,  
ledningsevne og ilt 
Tech Instrumentering, som forhandler det tyske firma Knick i Danmark, lancerer en ny fitting. Den sikrer, at deres sensorer kan 
holde til arbejdet under vandoverfladen. Fittingen ARD170 kan bruges sammen med både stationære og håndholdte enheder. 
ARD170 kan stadig bruges sammen med Memosensløsningen, som sikrer nem og fejlfri skift og kalibrering af sensorer. 
For info Thomas Gisselmann, 40700793 el. TG@tech.dk 
www.knickinternational.com
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 Handling Dato Bemærkninger

 Tekst-deadline nr. 1 - 2021 8. februar

 ANNONCE-deadline nr. 1 - 2021 22. februar

 Blad nr. 1 udgivelse Uge 11

 Tekstdeadline nr. 2  2021 29. marts

 ANNONCEdeadline nr. 2  2021 19. april

 Blad nr. 2 udgivelse Uge 20 

 Tekstdeadline nr. 3  2021 28. juni

 ANNONCEdeadline nr. 3  2021 28. juni

 Blad nr. 3 udgivelse Uge 33

 Tekstdeadline nr. 4  2021 13. september

 ANNONCEdeadline nr. 4  2021 27. september

 Blad nr. 4 udgivelse Uge 42 Af hensyn til Døgnkursus 5.6. november

 Tekstdeadline nr. 5  2021 1. november

 ANNONCEdeadline nr. 5  2021 15. november

 Blad nr. 5 udgivelse Uge 49

I 

Spildevand – deadline og udgivelser 2021

Planlagte aktiviteter 2021
(med forbehold for udviklingen i Coronasituationen)

Industridag: 10. marts 2021

Slamflokkens Døgn: 5.6. maj 2021

Årsmøde: 11. juni 2021 i København

Døgnkursus: 5.6. november 2021

Ny kollega?
Har du fået en ny kollega, der skal 

arbejde med spildevand?  
Så send endelig foto plus trefire linjer 

om vedkommende til red@stf.dk

Nye produkter?
Vidste du, at du som leverandør til 
spildevands branchen har mulighed 

for at få bragt dine produktnyheder i 
Spildevand ganske gratis?  

Eneste krav er medlemskab af 
Spildevands teknisk Forening.  
Send foto og cirka 150 ord om 
det nye produkt til red@stf.dk

Stjernholm A/S  ·  Birkmosevej 1 · 6950 Ringkøbing
Tel +45 7020 2505 · stjernholm@stjernholm.dk

www.stjernholm.dk

Praestol og Zetag polymer
Dosatron polymerdoseringsapparat  

A
17

06
6

Tlf. 33 68 74 00

dankalk@dankalk.dk
www.dankalk.dk

Vi ønsker alle 
en glædelig jul

ROTTERNE HOLDER JULEFEST 
UDEN CORONA-RESTRIKTIONER

- HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT STOPPE FESTEN?

+45 3121 2989 . www.tec-solutionz.com 
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Kunder over hele verden har tillid til os, når det kommer
til procesautomatisering. Vores fælles mål er sikkerhed, 
tilgængelighed og eff ektivitet. Vi er med dig altid, overalt.

People for Process Automation

Vil du vide mere?
www.dk.endress.com

SUPPORT
+ SUCCESS

Du optimerer din proces til maksimal sikkerhed, pålidelighed 
og eff ektivitet, med minimal indvirkning på miljøet.

Vi tilbyder ekspertise indenfor proces applikationer 
gennem vores produkter, løsninger og services.
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SMP Magasinpost

ID-NR.: 42793

• Robust teknologi til pålidelig beskyttelse mod 
tilstopning i pumpestationer, rørsystemer, 
kanaler osv.

• Effektiv beskyttelse af pumper og system
komponenter mod tilstopning, blokeringer og 
skader

• Kan leveres som, dykkede, tørt opstillede, til 
rørtilslutning og kanal med guidesystem.

• Patenteret knivrotor aksel. Skåret i 1 stykke, 
ingen mellem skiver, lejer på lange udgaver.

• Særdeles fordelagtig pris på ny, når din 
eksisterende macerator af andet fabrikat skal 
renoveres vil det ofte kunne svare sig at købe  
en Vogelsang XRipper i stedet for at renovere

ENGINEERED TO WORK

Vogelsang X-Ripper:

Simpel vedligeholdelse,  
lavt energioptag

Industriparken 2, DK-6880 Tarm, Tlf. +45 9737 2777, info@vogelsang-as.dk


