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Gitter- og hjælpelinjer 
For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 
hjælpelinjer 

Fosforfældning    ”Struvia” 
Morten Timmermann 

09.11.2016 

For at indsætte sidefod 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Diasnummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend hvis det kun skal 
være på et enkelt slide 

 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Niveau 1 = Punkt-liste 20 pt. 
Niveau 2-5 = Punkt-liste indryk 20 pt. 

 
For at gå tilbage i tekst-niveauer, 

brug SHIFT + TAB 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Hvorfor et fosforfældningsanlæg til 
Forsyning Helsingør? 

• Forsyning Helsingør er en miljøvirksomhed og ønsker så lav påvirkning 

af miljøet som muligt fra vores aktiviteter. Samtidig er vi underlagt 

økonomiske rammer, så miljøhensyn må afvejes og prioriteres. 

 

• Med fosforfældningsanlægget ser vi mulighed for både en miljøgevinst 

og en økonomisk gevinst. Vi har en forventning om: 

  
• Mindre tilsætning af fældningsmiddel og mindre struvit i rørene 

• Mindre slam til bortskaffelse 

• Ønske om samarbejde med Nordsjællands Park og Vej som aftager.  

• Mindre udledning af fosfor og dermed lavere afgift (160 kr/kg) 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Niveau 1 = Tekst 13 pt. 
Niveau 2 = Punkt-liste 13 pt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste indryk 13 pt. 
 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  
listeniveau bruges 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 
hold SHIFT-knappen nede, mens der 
trækkes i billedets hjørner 

Ønsker til struvitanlæg 

Væsentligste krav : 

 

1- Etableres i kælder 

 

2- Tilbagebetalingstid max 8 år 

 

3- ”Det skal være nemt at passe” 

 

4- Ikke starte et forsøgsanlæg 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Niveau 1 = Tekst 13 pt. 
Niveau 2 = Punkt-liste 13 pt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste indryk 13 pt. 
 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  
listeniveau bruges 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 
hold SHIFT-knappen nede, mens der 
trækkes i billedets hjørner 

Udbud 

Udbudt i licitation. 

2 firmaer byder. 

Krüger vinder opgaven og 

etablerer anlægget Struvia 
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For at indsætte sidefod 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Diasnummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend hvis det kun skal 
være på et enkelt slide 

 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Niveau 1 = Punkt-liste 20 pt. 
Niveau 2-5 = Punkt-liste indryk 20 pt. 

 
For at gå tilbage i tekst-niveauer, 

brug SHIFT + TAB 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Hvordan fungere anlægget ? 

• Anlægget fungerer ved at rejektvandet ledes til en reaktor, der holdes 

kraftigt omrørt, og hvor pH styres ved tilsætning af lud. I reaktoren kan 

fosfor og ammonium reagerer med det tilsatte magnesium og danne 

struvit. Struvitten danner krystaller, som ny struvit kan  udfælde på. 

Når krystallerne bliver store, udfældes de ved simpel gravitation og 

ledes til afvanding i Big Bag’s. 

 

• NH4MgPO4-6H2O 

SIDE 5 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Niveau 1 = Tekst 13 pt. 
Niveau 2 = Punkt-liste 13 pt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste indryk 13 pt. 
 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  
listeniveau bruges 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 
hold SHIFT-knappen nede, mens der 
trækkes i billedets hjørner 

Anlægget kører 

Struvia producere struvit 

(NH4MgPO4-6H2O).  

700 kg tørstof pr. uge.  

 

Status efter 6 mnds drift: 

- Nedgang i tilsætningen af     

fældningsmiddel 

-Fortsat struvit dannelse i rørene. 

-Forhandlinger om salg af struvit. 

- Slammængde og 

udløbskoncentration ? 

SIDE 6 



09-11-2016 

4 

For at indsætte sidefod 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Diasnummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend hvis det kun skal 
være på et enkelt slide 

 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Niveau 1 = Punkt-liste 20 pt. 
Niveau 2-5 = Punkt-liste indryk 20 pt. 

 
For at gå tilbage i tekst-niveauer, 

brug SHIFT + TAB 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Magnesium- 
klorid 
(MgCL2) 

SIDE 7 

LUD (NaOH) 

For at indsætte sidefod 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Diasnummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend hvis det kun skal 
være på et enkelt slide 

 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Niveau 1 = Punkt-liste 20 pt. 
Niveau 2-5 = Punkt-liste indryk 20 pt. 

 
For at gå tilbage i tekst-niveauer, 

brug SHIFT + TAB 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Placeringen af 3 stk. sække 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Niveau 1 = Tekst 13 pt. 
Niveau 2 = Punkt-liste 13 pt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste indryk 13 pt. 
 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  
listeniveau bruges 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 
hold SHIFT-knappen nede, mens der 
trækkes i billedets hjørner 

Indkøring m.m. 

Økonomi: 

-mindre fældningsmiddel (PAX) 

-optimere magnesiumtilsætningen 

-mindre slam 

-salg,- afhængig af kvalitet (forsøg 

på mandbrugsjord) 

 

*Reach godkendelse 

*Godkendelse som 

gødningsmiddel mangler 

SIDE 9 

For at indsætte sidefod 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Diasnummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend hvis det kun skal 
være på et enkelt slide 

 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Niveau 1 = Punkt-liste 20 pt. 
Niveau 2-5 = Punkt-liste indryk 20 pt. 

 
For at gå tilbage i tekst-niveauer, 

brug SHIFT + TAB 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

500 kg sække med perforering 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Niveau 1 = Tekst 13 pt. 
Niveau 2 = Punkt-liste 13 pt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste indryk 13 pt. 
 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  
listeniveau bruges 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 
af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 
hold SHIFT-knappen nede, mens der 
trækkes i billedets hjørner 

Forsyning Helsingør 

Velkommen til  

 

Forsyning Helsingør 

Haderslevvej 25 

3000 Helsingør 

 

Tak for opmærksomheden 
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