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MUDP
DET MILJØTEKNOLOGISKE UDVIKLINGS 
OG DEMONSTRATIONSPROGRAM

VARGA

MUDP Fyrtårnsprojekt

 State of Art indenfor 
Miljøteknologi

Fokus

 Cirkulær økonomi

 Konceptudvikling

 Demonstrationsprojekt
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Hovedformål

 Udvikle essentielle dele af den cirkulære økonomi til 
energiproduktion og udnyttelse af næringsstofferne i 
byernes affald (KOD) og spildevand til produktion af 
fødevarer

 Udvikle et koncept for opgradering af et konventionelt 
spildevandsrenseanlæg til fremtidens Ressource Anlæg 
(Water Ressource Recovery Facility)

 Demonstrere dette på Renseanlæg Avedøre med en 
kapacitet på 400.000 PE, der vil udgøre en showcase for 
dansk miljøteknologi i international størrelse

 Demonstrere synergier ved samarbejde om udnyttelse af 
ressourcer på tværs af vand- og affaldssektorerne

Budget og partnere

Budget
 Total budget 84 mill DKK
 Egen financiering 65 mill DKK
 MUDP tilskud 19 mill DKK
Partnere
 BIOFOS
 EnviDan
 A.R.C.
 Unisense
 DTU Miljø
Underleverandører
 SEGES
 Krüger A/S
 Vestforbrænding
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VARGA

 Start Januar 2017 – Slut midt 2020

 Skæring midtvejs – pilotforsøg/BC´s         Fuldskala

 Estimeret markedspotentiale

 Samlet marked på 5,7 mia. kr. - Dansk viden og 
teknologi for 670 mio. kr. 

 Eksportpotentialet kan omsættes til 150-600 
arbejdspladser ud fra VARGA relateret viden og 
teknologi

Projektstruktur

ARBEJDSPAKKE LEAD

1 Kulstofhøst EnviDan

2 Lattergas minimering Unisense

3 Cirkulær økonomi for KOD ARC

4 Næringssaltfjernelse BIOFOS

5 Frigive rådnetank BIOFOS

6 Separat udrådning af biopulp, bioaugmentation og biologisk
opgradering af biogas

EnviDan

7 Sammenfatning af aktiviteter BIOFOS

8 Projekt administration og Formidling BIOFOS
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WP 1 Forfiltrering, afvanding af primærslam og online 
kontrol af kulstofhøst

Formål

 Optimering af kulstofhøst

 Online kontrol af kulstofhøst

 Opkoncentrering af primærslam

 Intern kulstofproduktion

WP 2 Online kontrol af lattergas emission

Formål

 kortlægge lattergas udledningen på 
Renseanlæg Avedøre

 Minimere lattergas emission via 
styring af kvælstoffjernelse
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WP 3 Cirkulær økonomi for KOD

Formål
 Sikre tilførsel af tilstrækkelig mængde KOD 

til forsøg med gødning fra bioforgasning
 Etablere samarbejde med økologiske 

landmænd om at aftage gødningsproduktet til 
økologisk dyrkning

 Undersøge hvordan ledig kapacitet til 
udrådning af hygiejniseret biopulp og 
synergieffekter ved at placere forbehandling 
og bioforgasning på Renseanlæg Avedøre kan 
udnyttes.

 Opnå den bedst mulige kvalitet af 
gødningsproduktet i forhold til kravene fra 
økologisk landbrug

Evt. fuldskala KOD afgasning – WP 5

WP 4 Næringssalte

Formål

 Designe og opføre et anammox
anlæg til fjernelse af kvælstof i 
rejektvand

 Demonstrere fosforgenvinding fra 
rejektvand

 Demonstrere fosforgenvinding fra 
aske

 Sammenligne fosforudvinding fra 
hhv. aske og rejektvand

Elektrodialyse
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WP 5 Frigive rådnetank

Formål

 Etablering og drift af separat 
rådnetank på 6000 m3 inkl. 
modtagefaciliteter og lagerkapacitet

 Indkøring med ekstern biopulp fra 
KOD eller andre industrielle 
restprodukter, podning

 Driftstest i fuldskala. Gasproduktion, 
slamproduktion, skum dannelse, 
kvalitet af gødningsprodukt

 Gasproduktionen øges med 100 % og 
afsættes efter opgradering til HMN

WP 6 Separat udrådning af biopulp, bioaugmentation 
og biologisk opgradering af biogas

Formål

 Demonstrere separat udrådning af 
biopulp fra KOD

 Anvende bioaugmentation ved 
udrådningsprocessen

 Demonstrere biologisk opgradering af 
den producerede biogas  
(metanisering)

Opskalering til:

 Fuldskala

 Prototype II
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WP 7 Sammenstilling

Formål
 Udarbejdelse af et forprojekt, som viser 

sammenhæng mellem arbejdspakkerne samt 
konkretisere de ændringer, der skal 
gennemføres på renseanlæg Avedøre.

 Tværgående teknisk koordinering mellem de 
enkelte WP’er

 Beskrivelse af ønsket datagrundlag både 
tekniske, miljømæssige og økonomiske til 
arbejdspakkerne.

 Opstilling af baseline for det eksisterende 
renseanlæg i form af massebalancer, carbon
footprint og økonomiske forhold.

Grundlag for energitilskud fra HMN

WP 8 Projektadministration og Formidling

Administration
 Administration af økonomi, fremdrift og 

servicering af partnere og bevillingsgiver

Formidling
 Hjemmeside(r)
 Artikler
 Foredrag (DK/Udland)
 Håndbog
 Forsøgsmark
 Miljøredegørelse og Årsregnskaber
 IWA 2020
 Etc.
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VARGA - Diagram

Projektet realiserer

 Renseanlæg Avedøre er transformeret til WRRF 
(Water Ressource Recovery Facility = VARGA)

 Der foreligger et koncept for opgradering og en model for transformation af et 
konventionelt renseanlæg til fremtidens WRRF 

 Nye teknologier, der indgår i konceptet, er demonstreret i fuld skala

 Synergier ved samarbejde om udnyttelse af ressourcer på tværs af vand-, 
affalds- og landbrugssektorerne er demonstreret

 Der er demonstreret en robust cirkulær økonomi for produktion og anvendelse 
af biogas og gødning fra KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation) til 
økologiske landbrug (fra storbyen til landbruget og retur)

 Transformationen til WRRF er dokumenteret i forhold til livscyklus 
miljøpåvirkninger og økonomiske omkostninger.
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VARGA

Tak for opmærksomheden !

Tidsplan

VARGA

WP 1: Kulstofhøst

WP 2: Lattergas minimering

WP 3: Værdikæde for KOD Dyrkningsforsøg

Anammox

EDS Fosfor

WP 5: Frigive rådnetank

WP 6: Biogas opgradering Pilotforsøg

WP 7: Sammenfatning af aktiviteter IWA
WP 8: Administration & Formidling

2017 2018 2019 2020

WP 4: Næringssalte
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Markedspotentiale

 Samlet marked på 5,7 mia. kr. med ren dansk viden og 
teknologi for 670 mio. kr. 

 Eksportpotentialet kan omsættes til 150-600 
arbejdspladser ud fra VARGA relateret viden og 
teknologi

SWOT Analyse

Interne Situation

Stærke sider Svage sider

• Stærke faglige partnere med forskellige 
kontaktflader

• Synergi på tværs af sektorer – samtænker
ressourcestrømme

• MUDP støtte og økonomisk incitament
• Fokus på formidling og branding
• Synergi fra øvrige projekter
• Ressource optimering/Cirkulær økonomi
• Fokus på miljø

• Opskalering fra pilot til fuldskala af nye teknologier
• Relativ kort implementeringsperiode
• Absorberingskapacitet - teknisk/økonomisk

Eksterne Situation

Muligheder Trusler

• Understøtter eksport af dansk know how, 
vandteknologi, ressourcestrategien, økologisk 
landbrug.

• Grønne arbejdspladser
• International showcase IWA 2020, C40 cities, Clean, 

State of Green etc.
• Understøtter FN’s verdensmål

• Manglende aftale om KOD tilførelse og afsætning af 
digestat

• Manglende opbakning fra ejerkommunerne
• Lovgivningsmæssige barrierer
• Ikke økonomisk bæredygtige teknologier
• Bestyrelsesbeslutninger
• Anlægsforsinkelser
• Markedsøkonomi
• Patentering og Konkurrenter
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