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Energieffektivt Beluftningssystem på BIOFOS,  

Renseanlæg Avedøre  

 

Johan van der Plaat  

Dansk Vandkonference 8. nov. 2016 

Agenda 

• Renseanlæg Avedøre 

• Projektets målsætning 

• Projektets omfang og løsninger 

• Hvad har vi opnået 

• Resultat 
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Renseanlæg Avedøre 

• Renseanlæg Avedøre er et 

– Mekanisk, biologisk og kemisk renseanlæg  

     med udrådning og forbrænding af slam 

 

 

 

 

 

 

 

• Anlægget behandler dagligt spildevand fra ca. 300.000 PE (COD) 

• Anlægget har en kapacitet på 345.000 PE og en hydraulisk kapacitet på 

hhv. 20.000 m³/h til forbehandling og 10.000 m³/h til biologien 

 

Projektets målsætning 

Biofos: 

• Mindre energiforbrug 

• Reduceret CO2 udledning 

 

Leverandørerne: 

• Tidsplanen holdes 

• Økonomien holdes 

• At alle aktører føler at det har været et givende projekt 

• At vi opnår en energibesparelse på ca. 50% 

• Vi garanterer 38,5% 
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Projektets omfang 

• 8 procestanke a 10.000m³ i alt 80.000m³ nedtømmes og rengøres. 
• Procestankenes 56 rotorer fjernes og erstattes af 4 blæsere, (HST turboblæsere med 

magnetiske lejer) placeret ved rotorbroerne i isolerede blæserbygninger. 
• Fælles fordeling luften ud på 8 procestanke via fordelingsrør, som forsyner 8x200 stk. 

Aerostrip Q4-EU pladediffusorer. 
• Diffusorerne sammenkobles i felter hver med 4 stk. som tilkobles luftfordelerrør. 
• 16 omrører fjernes og erstattes af 8 nye Flowboostere. 2 stk. i hver tank. Samtidigt 

vendes omløbsretningen. 
• Eksisterende el-tavler udskiftes med nye tavler opdelt i  forsynings, bygnings el, 

motortavler og PLC tavler.  

Blæserinstallation 
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Bygning over blæsere 

Aerostrip type Q 

• Diffusorer med Polyuretan membran og lav indbygningshøjde 
• Rør samt diffusorer er udført i plast = ingen korrosion 
• Lang levetid 
• Vanddybde 3,5 m 
• Iltningseffektivitet 7,5% /m 
 

4000 mm 

47 mm 

180 mm 
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Styringsprincip 

 4 Blæsere 

Styringsprincip ”Most open Valve” 

Omrøring 

• 2 stk. Flowbooster svarende til en halvering af omrørerinstallationen 
 

• Omrøringshastigheden er ca. 0,33 m/s målt i et vilkårligt punkt med en 
afstand bund og væg på min. 0,25 m 
 

• Samlet årlig effektforbrug: 
 16 stk x 4,8 kW x 24 timer x 365 døgn = 672.768 kWh/år   
 Tidligere effektforbrug ca. 800.000 kWh/år 
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Resultat halvvejs i projektet 

• Sammenligning sommer 2015 af LT1 og LT2 med bundbeluftning med LT3 

og LT4 med rotorbeluftning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Gennemsnitlig energibesparelse 48,8 %. 

 

Resultat efter endt implementering 

• Sammenligning januar – maj 2016 (alle tanke med bundbeluftning) med 

januar – maj 2014 (alle tanke med rotor beluftning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Gennemsnitlig energibesparelse  57,1 % 

– CO2 Besparelse   700 t CO2/år   
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Forbedrede arbejdsmiljøforhold 

 

 
• Markant minder ressourceforbrug til service og vedligehold  

 Tidligere 56 rotorer 32 omrører  
 Nu 4 blæsere 16 omrører og 8 ventiler 
 

• Servicevenlige forhold 
• Mindre støj 
 
• Reduktion af aerosoler   
         I hvert fald ikke flere 

 
 
 

CFU = Colony-forming units 

Bedre driftsresultater 

• Væsentlig reduktion af flydeslam i vinterperioden 
         

 

 

 

 

• Bedre udløbsresultater Tot-N og SUSP 

 

– Reduktion i gennemsnitlig udløbskoncentration fra 5,7 mg TN/l til 3,1 mg TN/l 

på trods af lidt højere belastning af COD (ca. 11 %) og TN (ca. 6 %) 
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Samlet resultat 

Investering 
• Anlægsudgift     36.100.000 

• Tilskud til pga. energibesparelse    1.000.000  

• Investering i alt                35.100.000 

 

Besparelser 
• Årlig besparelse i Energiforbrug     2.000.000 

• Besparelse på service og vedligehold    1.100.000 

• Besparelse i spildevandsafledningsafgift    2.200.000 

• Samlet årlig besparelse   5.300.000 

 

 

        Tilbagebetalingstid = 35,1/5,3 ~ 7 år 
       CO2 Besparelse: 700 t CO2/år   

 

 


