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Hvor langt er vi, hvor langt kan vi komme og hvad 
er bidragene til dansk energi- og klimapolitik? 
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Klimatilpasning 

VAND er det nye klima 
 

   - Det er gennem vand vi først mærker 
klimaændringerne 

 
 



På vej mod det energineutrale 
vandselskab 

På vej mod den energi- og ressource- 
producerende vandbranche 



Men der skal tages en beslutning 
 

Hvordan skal kulstoffet anvendes?  



Hvor langt er vi: 

Kilde: DANVA, Drikkevand inkluderet 57%, spildevand 84% 

Vandsektorens 
Elforbrug: 

DK             ca. 3 % 
USA           3-4 % 
EU             5-6 % 
3. verden : 5-10% 
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Nuværende status KPI mål

People  

MODENHEDSINDEX 

Hvor langt kan vi komme? 



Modenhedsindex, Forsyninger UK og DK  



Hvor langt kan vi komme 

Den samlede tilledning til spildevandsanlæggene i Dk er:  

 

• 400.000 tons COD 

• 1 kg COD giver ca. 3,5 KWh 

• Svarende til ca. 140 mio. Nm3 methan 

• Svarende til ca. 84 mio. m3 naturgas, - 2 % af DKs 
forbrug 2014  

 

 

• Flere danske forsyninger vurderer at deres potentielle 
energiproduktion vil være mellem 150 og 250% af deres 
nuværende forbrug  

 

 



Biogas giver størst fleksibilitet 

Elproduktion 
Opgradering 
til naturgas 

Varme til 
fjernvarme 

Transport, 
busser mv. 

Direkte indfyring 



Fokus på varme og køl 

To ud af tre forsyningsselskaber har potentialer for forbedret 

energiudnyttelse svarende til 31.000 husstandes elforbrug. 

Ved yderligere at udnytte spildevandets varmeindhold øges 

potentialet med mere end 200.000 husstandes varmeforbrug 

Køleanlæg Varmepumpe 



Udvinding af fosfor 

PRESENTATION TITLE / SUBTITLE / DATE 11 

Granular product. 200-
500 µm particles 
Easy to dewater 
Reach approval  

 
80-250 €/ton? 

The Pearl Nutrient 
Recovery Process 

Tilbagebetalingstid på mellem  mellem 4 og 15 år. Lavest ved 
anlæg på over 1000 kg Struvit pr dag/1 Mio PE 

The Struvia™ process –test reactor 



Fældning af kvælstof 

• Ny metode 

• 80% ammoniumfjernelse 

• Fældes som ammioniumsulfat 

• Øget biogasproduktion 

 

 

 



Mikroalger dyrket på afgasset 
spildevand og CO2 fra spildevand  



Vand-og Spildevandsforsyning i 
verdensklasse 

Fibre til asfalt  

Opgradering af CO2 
til biogas  

Nye og intelligente 
pumper   

Løbende optimering 



Etablering af et fælles handelsselskab? 



Vand- og spildevandsforsyning  i 
verdensklasse 

Professionel management og drift 



Innovation  

Hvad er den nye ”disruptive” teknologi der kan komme inden 
for vandforsyning og spildevand??   

 

Er der noget vi mangler? 

 



 
hmm@kalfor.dk 

 


