
Frem mod det energineutrale vandselskab 

Energirigtig projektering af Mariagerfjord renseanlæg 



Mariagerfjord Renseanlæg 

Energirigtigt 1-trins renseanlæg 

Overvejelser og valgte løsninger 



Netto-energiforbrug spildevand 



Energirigtig – hvad er det? 

Energirigtig = energieffektivitet + energibesparelser 

 

Energieffektivitet – Samme/større ydelse med mindre energiforbrug 

Energibesparelser – Mindre ydelse med mindre energiforbrug 

 

Effektivitet kan opnås ved anvendelse af anden og/eller renere teknologi. 

 

 



Energirigtig – For enhver pris? 

Hvad skal tages i betragtning ved vurdering af investering i energirigtige 

løsninger? 

• Energibesparelse 

• Anskaffelsessum 

• Vedligeholdelsesudgifter 

• Levetid 

• Affødte fordele / ulemper 

• Udvikling i energiomkostninger 

• Drivhusgasser - mindre energiforbrug kan godt medføre større 

drivhuseffekt! (methan, lattergas mm) 

• Sammenholdning med alternative energirigtige løsninger udenfor 

branchen 

 

 

 

 



Energirigtig - på flere niveauer 

Niveau Område 

Struktur Hele forsyningen og evt. naboforsyninger 

Design Rensemetoder 

Komponent Maskintyper, motorvalg, frekvensregulering osv. 

Styring On-line styring 



Strukturniveau 

Overvejelser 

Flere små eller kun et eller få større renseanlæg. 

Geografiske og topografiske placeringer af renseanlæg 

Valg af kloakeringsprincip – Fælles eller separat 



Mariagerfjord på strukturniveau 

1 i stedet for 10 små renseanlæg 

Der pumpes til ny lokalitet i kote 25. Energi forbrugt til pumpning ”genanvendes” 
til trykgravitation fra renseanlægget 16 km til Kattegat 

Separeringsgraden i oplande øges ved om- og nykloakering. 



Mariagerfjord på strukturniveau 

Energiforbrug per år for decentral kontra central rensning 

 

Mariagerfjord Renseanlæg             ca.  2,4 mio.kr. 

Afskærende systemer  ca.  1,0 mio.kr. 

Nedlægning af Hobro Renseanlæg ca. -2,6 mio.kr. 

Nedlægning af øvrige 9 anlæg  ca. –1,6 mio.kr. 

I alt                     ca. -0,8 mio.kr. 

 

 

 

Samlede driftsudgifter decentral kontra central rensning per år 

 

Mariagerfjord Renseanlæg             ca.  8,0 mio.kr. 

Nedlægning af 10 anlæg   ca.–18,0 mio.kr. 

I alt                     ca. -10,0 mio.kr. 

 

  

Samlet driftsbesparelse kan betale renter og afdrag  

 



Mariagerfjord på designniveau 

Overvejelser 

Valg af renseprocesser 

Kompliceret > < Simpel 

Dyrt i anlæg > < Billig i anlæg 

Dyr i drift > < Billig i drift 

Valg af designniveau afhænger af aktuelle forhold, f.eks.: 

• Belastning på anlægget 

• Spildevandets sammensætning 

• Fysisk plads på renseanlægget 

• Omgivelser  

• Belastningsudvikling 

• Ændring af randbetingelser 

 



Mariagerfjord  - Overvejelser 
Emne 

Belastning Renseanlæg større end 50-75.000 PE giver økonomisk mulighed for etablering af rådnetank 
 
Anlægs større end 100-150.000 PE giver økonomisk mulighed for f.eks. rejektvandsrensning og 
termisk hydrolyse. 

Spildevandets sammensætning Højt C/N-forhold giver bedre rentabilitet i rådnetanksanlæg. Ved C/N forhold højere end 10-12 kan 
det ofte betale sig at udrådne primærslam.   

Rådnetank – biologisk slam Ændrer ikke energiforbruget i aktiv slamprocessen. Afbrænding af gas producerer varme og el og 
reducerer slammængde med ca. 30 %. 

Rådnetank – primær slam Energiforbruget i aktiv slam-processen reduceres med 40-70 %. Giver stor gasproduktion og lille 
slammængde til disponering. 

Termisk hydrolyse Smadrer cellestrukturen i bakterierne og øger gasproduktionen med ca. 30% 

Rejektvandsrensning Reducerer den interne belastning af N, der ofte udgør 15-20 % af Total-N i tilløb. På  N i rejekt 
spares 50-60 % el-besparelse ved N-omsætning i Anammox. Ift. aktiv slamanlæg. 

Afvandingsprincip Decantere bruger mere energi end skruepressere, men til gengæld mindre polymer og mindre SS i 
rejekt. 

Rundsandfang Mindre energiforbrug, ingen aerosoler og ingen omsætning af letomsætteligt kulstof 

Blæsertype Turboblæsere anvendes ofte ved anlæg på 50.000 PE og opefter. Mindre støj, slidtage og 
besparelsespotentiale på 5-30%  til beluftning i forhold til kapselblæsere og skruekompressorer 

Diffusorbelastning Reduktion af diffusorbelastning fra f.eks. 10 til 5 Nm3/h vil reducere energiforbruget til beluftning 
med ca. 10 % 



Mariagerfjord på designniveau 

Rundsandfang 

Diffusorbelastning 12,5 Nm3/h 

Udrådning af bioslam – 2.000 m³ 

(reduktion af slammængder – 30%) 

Varmeproduktion – op til 649 kW 

El-produktion – op til 190 kW 

Forberedt for slamdisintegration 



Mariagerfjord på komponentniveau 

OVERVEJELSER 

Effektivitet på motorer - IEC3 

Effektivitet på maskiner / Maskintyper 

Anvendelse af frekvensregulatorer 

Diffusortype 

Centrifuge kontra skruepresse 

  Centrifuge   Skruepresse   

  Interval kr/tTS   Interval kr/tTS   

Service 150 200 60 70 

El-forbrug 150 200 60 70 

Polymer 300 350 400 500 

Slambortskaffelse 2.000 2.100 2.400 2.500 

SUM 2.600 2.850 2.920 3.140 

10 % lavere driftsudgift for centrifuger sandsynlig ved samme mandskabsbehov 



Mariagerfjord på komponentniveau 

VALG 

Turboblæsere 

Frekvensregulering af omrørere 

IEC3 motorer 

Pladebeluftere 



Hvad endte det så med? 

Parameter Enhed Middelværdi pr. døgn 

Tilløbsmængde m³                               11.179  

Belastning PE (COD)                                 44.089  

Totalt energiforbrug kWh                               4.264 

    Blæsere kWh                                 2.197  

    Recirkulation (estimeret) kWh                                       48  

    Returslam      (estimeret) kWh                                     247  

    Omrøring       (estimeret) kWh                                       478  

Proces i alt kWh                                 2.970  

COD ind kg                                 5.731  

COD ud kg                                     364  

COD reduceret kg                                 5.367  

Total-N ind kg                                     555  

Total-N ud kg                                       40  

Total-N reduceret kg                                     515  

Nøgletal energiforbrug totalt kWh/m³                                    0,38  

Nøgletal energiforbrug totalt kWh/PExår                                    35,3  

Nøgletal energiforbrug proces kWh/PE 24,6 

Nøgletal energiforbrug proces kWh/kg COD red.                                    0,55  

Nøgletal energiforbrug proces kWh/kg TN red.                                      5,8  

”Niveauet for nøgletallet for energiforbrug pr. kg kvælstof reduceret ligger normalt i intervallet 
 10-15 kWh/kg TN red. for mellemstore danske renseanlæg (20.000-100.000 PE)” 

Kun forbrug! – El-produktion på gasmotoranlæg er IKKE indregnet 



- og el-produktion indregnet 

Gennemsnitlig elforbrug per døgn:  4.264 kWh 

Gennemsnitlig el-produktion per døgn: 2.817 kWh 

 

På Mariagerfjord Renseanlæg produceres altså 66% af energiforbruget 

 

Nøgletal korrigeret for energiproduktion 

 Parameter Enhed Middelværdi pr. døgn 

Totalt netto-energiforbrug kWh                               1.447 

Nøgletal energiforbrug totalt kWh/m³                                    0,25  

Nøgletal energiforbrug totalt kWh/PExår                                    23,3  

Nøgletal energiforbrug proces kWh/kg TN red.                                      3,8  



Kan det gøres bedre? - JA 

2-trins anlæg – Udtag af primær slam 
 
 
Grundidé  
Reducere energiforbrug og øge energiproduktion (særligt El) 
 
Hvordan?  
”Flytte” belastning fra procesafsnit til anaerobt primært rensetrin (udtag af primær slam til 
udrådning på rådnetank) 
 
   



Kan det gøres bedre? - JA 
 

Udtag af primær slam på Salsnes filtre 
- Udtag af primær slam med mulighed for hurtig regulering ift. C/N-behov i proces 
- 6-7% TS på primær slam uden afvanderenhed 
- 25-40% TS på primær slam med simpel skruepresse 
- Kort opholdstid på primær slam før tilføring til rådnetank 
- Øget gaspotentiale 
- Øget stofmæssig kapacitet ved udtag af primær slam 

 
 Konsekvens på el-forbrug kWh/d 

Reduceret el-forbrug procesafsnit 600 

Salg af produceret el.  1.200 

Elforbrug, 2,5 kWh/driftstime, driftstimer estimeret til 8 timer/d 20 

Samlet positiv påvirkning af el-forbrug, afrundet 1.800 

Parameter Enhed Middelværdi pr. døgn 

Totalt netto-energiforbrug kWh -353 

Nøgletal energiforbrug totalt kWh/m³                                    - 0,06  

Nøgletal energiforbrug totalt kWh/PExår                                     -5,68  

Nøgletal energiforbrug proces kWh/kg TN red.                                     -0,9  

NETTO ENERGIPRODUCERENDE !!! 



Kan det gøres endnu bedre? - JA 

• Rejektvandsrensning 

• Endnu lavere diffusorbelastning 

• Skruepresser i stedet for decantere 

• ANAMMOX i hovestrømmen 

• Organic Rankine Cycle (ORC-anlæg) 

• Slamdisintegration 

• Slamhydrolyse (øger gaspotentiale med op til 30%) 

ANAMMOX i hovedstrømmen – også kaldet kold ANAMMOX 

• Mulighed for ekstremt lav C/N på 1-2 til procestanke.  

• Ændrer i ekstrem grad forholdet mellem energiforbrug og energiproduktion 

• Aarhus Vand og Aarsleff/EnviDan ombygger pt. Egå Renseanlæg til anlæg med 

kold ANAMMOX i procestanke. 



Hvor er loftet – 200% el-produktion? 

• Muligt, men dyrt! 

• Kun rentabelt ved meget store anlæg 

• Kræver desuden spildevand med middel til højt C/N-forhold. 

SPØRGSMÅL? 



Mariagerfjord på strukturniveau 

• Nyetablering af 12 pumpestationer (3-300 l/s) 

• Renovering af 3 pumpestationer (6-200 l/s) 

• Anlæg af ca. 80 km afskærende ledninger (Ø90-Ø630) 

• Ganske få bliver anlagt som dobbelt ledninger 

Samlet økonomi for nyt renseanlæg 

 

Renseanlæg                  ca. 115 mio.kr. 

Udløbsledning (12 + 4 km)  ca. 40 mio. kr. 

Afskæring af 10 renseanlæg  ca. 195 mio. kr. 

I alt                     ca. 350 mio.kr. 

 

Anslåede driftsudgifter ca. 9 mio. kr. pr. år inkl. det afskærende lednings-anlæg 

 


