
Aarhus Vand A/S 

 

Vejen mod det energineutrale 

vandselskab 

 
DANVA mandag den 30. november 2015 



Drikkevand 

Vi leverer vand til 280.000 kunder 

og producerer årligt 15 mio. m3 

vand. 

 

Vi råder bl.a. over: 

19 kildepladser 

Knap 100 indvindingsboringer 

9 vandværker 

10 højdebeholdere 

1 vandtårn 

1.500 km ledningsnet 

62.000 afregningsmålere 



Spildevand 

Vi afleverer og renser spildevandet 

fra 300.000 kunder svarende til ca. 

30 mio. m3 vand årligt. 

 

Vi råder bl.a. over: 

9 renseanlæg, der i perioden frem til 

2016 reduceres til 4 anlæg 

130 pumpestationer, et antal som øges 

de kommende år 

2.300 km hovedledningsnet 

78.000 stikledninger 

363 overløbsbygværker 

10 spildevandsbassiner 

225 separate regnvandsbassiner 
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Mission 

Selskabets formål er at tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele 

vandets kredsløb, der skaber et klimatilpasset, sundt miljø samt vækst og 

eksport til gavn for kunder og interessenter. 

Vision 

Aarhus Vand vil være Danmarks førende vandselskab. 
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Aarhus Vand - 2020 

Det miljørigtige og energineutrale 

vandselskab 

 

Miljø og energi 

• Vi håndterer det samlede vandkredsløb 

• Vi håndterer alle væsentlige klimaudfordringer 

• Vi er C02 neutrale 

Det veldrevne vandselskab 

 

Effektivitet 

• Vi er i top 5 ift. DANVA benchmarking 

• Vi er ca. 2 år forud for konkurrencestyrelsens effektivitetskrav 

• Øge effektivisering med op til 20% svarende til 100 mio. kr. i 2020 

Det innovative vandselskab 

 

Innovation 

• Vi har en forsknings og udviklingsbaseret tilgang til driften 

• Vi tager en kalkuleret risiko for at skabe radikal fornyelse 

• Vi har internationale samarbejder og partnerskaber 

• Vi er førende indenfor forskning i vandteknologi 

Medarbejdernes vandselskab 

 

Arbejdsmiljø 

 

• Vi er ambitiøse og uhøjtidelige 

• Vi er en rummelig og sund arbejdsplads 

• Vi udfordrer den enkelte til at udnytte og udvikle sine kompetencer  

• Vi forventer, at den enkelte tager initiativ og bruger sin kreativitet 

Kundernes vandselskab 

 

Kunder 

• Vi involverer kunderne og bruger målrettet deres erfaringer og 

ressourcer 

Det partnerbaserede vandselskab 

 

Partnerskaber 

• Vi skaber vækst gennem partnerskaber  

• VI er et regionalt vandselskab med lokal forankring 

• Vi deltager i internationale partnerskaber 

Ejernes vandselskab 

 

 

• Vi skaber værdi for hele ejerkredsen 

• Vi bidrager til den samfundsmæssige ansvarlighed 
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Kvaliteten i højsædet 

I Aarhus Vand har vi konstant fokus på at sikre en høj drikkevandskvalitet, de 

størst mulige hensyn til miljøet og et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. 

Konkret arbejder vi med fem indsatsområder: 

o Samfundsmæssigt ansvar (CSR) 

o Drikkevandskvalitet 

o Miljøledelse 

o Arbejdsmiljø 

o Energiledelse 
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Virksomhedsmål og målepunkter 
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Energistrategiens vision 

 

Vi bruger kun den energi vi selv producerer – vi leverer endda 

til andre – og vi har balance i vores CO2 regnskab. 

 

• Hermed bidrager vi til vores samfundsansvar ift. at minimere den globale 

opvarmning og ressourceforbrug 

• Ved at sætte udfordrende mål ønsker vi at bidrage til udvikling af nye teknologier 

og metoder. Dette skal understøtte danske eksportmuligheder og vores 

samarbejde om dette. 

• Energineutralitet bidrager til øget effektivitet og begrænset afhængighed af 

energimarkedet. 
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Procesoptimering m.m. 

Anlægsudformning 

Optimering af anlægsarbejdet 

Biogas- og varmeudnyttelse 

Indkøb 

Skovrejsning 

Genanvendelse af 
affaldsprodukter 

+ Forskning og udvikling 

 

Reduktion (energi og CO2) 

Substitution (energi 

og CO2) 

Absorption (CO2) 

Produktion (energi) 

4 indsatsområder 
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Projektkatalog – Basisscenariet 
Titel Effekt, CO2 – 2030 

(tons/år) 

Driftsbesparelser  

Kr./år 

Anlægsomkostninger 

Ca. kr. 

Ny vandforsynings-struktur 

og øget kapacitet 

+ 709 ? Ikke ekstra 

Fjernelse af 

uvedkommende vand fra 

kloaksystemet 

-44 Ej værdisat ? 

Nedlæggelse af de 6 små 

renseanlæg  

- 794 2,4 mio. Ikke ekstra 

Nedlæggelse af Åby og 

Viby renseanlæg og 

nyt/udvidet Marselisborg 

- 1.050 20 mio. Ikke ekstra 

Varmeudnyttelse og salg fra 

Marselisborg, Viby og Åby 

reneanlæg 

- 102 0,56 mio. 1,5 mio. 

Ny gasmotor på Viby 

renseanlæg 

- 77 0,225 4 mio. 

Ændre slamdisponering 

Marselisborg 

- 100 2,5 mio. 0 

Rejektvandsrensning 

Mrs., Åby og Viby 

- 74 0,167 ? 
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Projektkatalog - udviklingsprojekter 2012-2015 

Titel Beskrivelse Periode/årstal Ca. kr. 

ForskEl:  

ESWA: Energy Smart 

Water Utilities  

Undersøgelse af smart-grid 

anvendelsesmuligheder på renseanlæg 

(forskydning af produktion/forbrug 

2012-13 Ca. 6 mio. 

(Ca. 500.000 for AaV) 

Monitering og 

minimering af 

lattergasproduktion på 

renseanlæg 

Undersøgelse af N2O- sensors i 

vandfasen – anvendelsesmuligheder til 

monitering og styringer 

2012 Ca. 2.6 mio. 

(Ca. 300.000 for AaV) 

Energineutralt Egå 

renseanlæg 

Vurdering (skitseprojekt) for udbygning 

af Egå med rådnetank m.v. og 

primærtanke 

2012 200.000 

Energiproducerende nyt 

Marselisborg 

renseanlæg 

Vurdering af mulighederne for 

energiproduktion m.m. ved udbygningen 

af Marselisborg renseanlæg på 

Østhavnen. 

2013 300.000 

Forsøg med ny 

forafvandinng på 

Marselisborg rens. 

Ændring af forafvander til decanter for 

højere TS og større opholdstid i RT 

m.m. (større gasprod.) 

2013 300.000 
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Strukturændring 3: Nedlæggelse af Åby og Viby renseanlæg, inkl. Nyt/udvidelse af Marselisborg RA, El

Arbejde for energi- og CO2-reduktion ved fremstilling af rørmaterialer og asfalt ?

Egå renseanlæg udbygges med primær tank og rådnetank mhp. udnyttelse af slam til el-/varmeproduktion - elproduktion

Tilskyndelse til eller produktion af skov/beplantning mhp. binding af CO2, 2020

Tilskyndelse til eller produktion af skov/beplantning mhp. binding af CO2, 2030

Strukturændring 2: Centralisering af de mindre renseanlæg (Beder, Solbjerg, Mårslet, Trankær, Malling)

Egå renseanlæg udbygges med rådnetank og primærtank: disponering af slam

Indarbejde energi/CO2-forhold i projektarbejdet for anlægsprojekter (mål i partneringaftaler)

Reduktion af lattergasproduktionen ved rensning for kvælstof og indrette styringen efter at minimere denne produktion

Installation af ny gasmotor til erstatning af den eksisterende på Viby Renseanlæg

Tilskyndelse til eller produktion af skov/beplantning mhp. binding af CO2, 2015

Egå renseanlæg udbygges anamox på hovedstrømmen - elbesparelse på beluftning

Forbrændingsbiler til el-biler, i alt

Ved at erstatte den eksisterende rotorbeluftning med bundbeluftning på Viby Renseanlæg vil el-forbruget reduceres som følge af…

Separering af regn- og spildevand vil nedbringe energiforbrug til pumpning, Fase 3: 2021-40

Ved at erstatte den eksisterende rotorbeluftning  på Åby Renseanlæg med bundbeluftning vil el-forbruget reduceres som følge af…

Strukturændring 3: Nedlæggelse af Åby og Viby renseanlæg, inkl. Nyt/udvidelse af Marselisborg RA, varme

Ændre slamdisponering fra kompostering til landbrugsanvendelse

Strukturændring 1: Nedlæggelse af Harlev renseanlæg

Separering af regn- og spildevand vil nedbringe energiforbrug til pumpning, 2010-12

CO2- effekt i 2030 

Top 20 - CO2-reduktion projekter i Basis scenarie 
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Eksempler på energieffektiviseringsprojekter som er 

gennemført 

  Effektivisering af beluftningen 

• Effektivisering af beluftningssystem til Egå Renseanlæg 

• Effektivisering af beluftningssystem til Åby Renseanlæg 

• Effektivisering af beluftningssystem til Viby Renseanlæg 

• Effektivisering af blæsere på Marselisborg Renseanlæg 

 

 Effektivisering af gasmotoranlæg 

• Effektivisering af biogasmotoranlæg på  Viby Renseanlæg 

• Effektivisering af biogasmotoranlæg på Marselisborg Renseanlæg 

 

 Udnyttelse af overskudsvarme 

• Udnyttelse af overskudsvarme fra biogasfyr på Åby Renseanlæg 

• Udnyttelse af overskudsvarme fra biogasmotor på Marselisborg  

Renseanlæg 

 

 Rejektvandsrensning med Anammox-processen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Udnyttelse af overskudsvarme fra biogasanlæg 

Marselisborg Renseanlæg 
Varmepotentiale 2,1 GWh/år 
 

Anlægsinvestering      1.000.000 kr. 

 

Årlig indtægt (salg)     390.000 kr. 

 

Tilbagebetalingstid      < 1 år 

   

CO2-reduktion 322 tons/år 

Åby Renseanlæg 
Varmepotentiale 0,2-0,5 GWh/år 

 

Anlægsinvestering      600.000 kr. 

 

Årlig indtægt (salg) 78-94.000 kr. 
 

Tilbagebetalingstid      5-6 år 

 

CO2-reduktion  64 tons/år 

Samlet CO2-reduktion= ca. 400 tons/år  
(svarer til en reduktion på 2,3 % af 2012 udledning)  



Effektivisering af blæsere på Marselisborg Renseanlæg 

Effektivisering af blæsere til 

beluftningssystem Hoveddata 

•Udskiftning af ældre Turbo 

kompressor med ABS HST 

kompressor 

•Udførelse, 2011 

•Reduktion i el-forbrug: 300.000 

kWh/år 

•CO2-reduktion:  153 tons/år 

•Anlægsudgift: 1,5 mio. kr. 

•Simpel tilbagebetalingstid 4-5 år 

 



Effektivisering af biogasmotoranlæg på Marselisborg 

Renseanlæg 

Gasmotoranlæg Hoveddata 

•Anlægsudgift: 7,6 mio. kr. 

•Udskiftning af 2 stk. 

biogasmotorer, inkl. integreret 

varmeudnyttelse 

•Udførelse 2010-12 

•El-produktion (merproduktion): ca.  

1 mio. kWh/år 

•CO2-reduktion: 426 tons/år 

•Simpel tilbagebetalingstid ca. 3 år 
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Marselisborg Renseanlæg - Elproduktion 
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Nettoelproduktion - [middel %]  

Marselisborg Renseanlæg - nettoelproduktion 

2012 2013 2014 2015 

119 % 128 % 130 % 135 % 
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Oplandet omkring Marselisborg Renseanlæg 

Status 2014 Mål 2016 

Energiforbrug 

Vandbehandling og vanddistribution [GWh] 2,9 2,8 

Spildevandstransport [GWh] 0,6 0,6 

Marselisborg Renseanlæg [GWh] 3,4 3,3 

Total energiforbrug [GWh] 7,0 6,7 

Energiproduktion 

Elproduktion [GWh] 4,4 5,3 

Varmeproduktion [GWh] 2,1 2,1 

Total energiproduktion [GWh] 6,5 7,4 

Nettoenergiproduktion (el + varme) 

Spildevandsrensning [%] 192 228 

Total Marselisborg Opland [%] 94 111 

Generel reduktion i energiforbrug:   2% pr. år 

Ny gasmotor:        +900.000 kWh elforbrug 



LIGE STARTET 

STARTDATO: 

GODT I GANG NÆSTEN FÆRDIG AFSLUTTET 

Projektleder: 

FORMÅL GENNEMFØRT FREMADRETTET 

SLUTDATO: 

DELSTRATEGI: ENERGI OG CO2 

 

Der er stadig flere tiltag der kan gøres 

Lise Hughes 

• Begrænse klimaændringerne ved 

at reducere udledningen af 

drivhusgasser der direkte og 

indirekte er følger af vores 

aktiviteter. 

• Energiforbruget skal reduceres 

og egenproduktionen af energi 

øges mest muligt.  

• Reduktionen af energiforbruget til 

renseprocesserne skal ske med 

respekt for udledningen af 

drivhusgasser. 

• Separering af regnvand og 

spildevand i kloaksystemet 

(fortsættes). 

• Fjernelse af uvedkommende vand 

fra kloaksystemet (fortsættes) 

• Lækage reduktion (fortsættes) 

• Rejektvandsrensning på 

Marselisborg RA 

• Ny beluftning på Viby og Aaby RA 

• Svampning af råvandsledning 

Nedlæggelse af RA i syd 

Etablering af nyt Egå RA (150% 

energieffektivitet) 

Rejektvandsrensning på Viby RA 

Lattergas reduktion på RA 

ORC på gasmotor 

Ny vandstruktur 

Ny styring for kildeplads indvinding 

Ny hovedpumpestation ved 

Marselisborg RA 

Nedlæggelse af Viby og Aaby RA 

01.01.2012 31.12.2030 



Fremtidens energiproducerende renseanlæg på Egå 

www.aarhusvand.dk/futurewwtp/ 

Det overordnede mål med udbygningen af Egå 

Renseanlæg er at opnå en elproduktion, der er 

50% større end elforbruget og samtidig 

geninvinde 50% af den indkomne fosfor. 

http://www.aarhusvand.dk/futurewwtp/
http://www.aarhusvand.dk/futurewwtp/
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Fremtidens energiproducerende renseanlæg 

Anammox-slam 

RB

SF

El og 

varme 

Egåen 

Ristestof 

Sand 

slam 

B
io

-s
la

m
 

Returslam 

Sydlige og vestlige 

opland 

Nordlige 

opland 

AN/DN

AN/DN

Primærslam 

El 

Eksternt slam 

Egåen 

Til Studstrupværket 

Polymer Jernklorid 

Overskudsslam 

Rejektvand 

RT

Grease 

Optimeret kulstofhøst 

med Salsnes filtre 

Omlægning til kold 

Anammox 

Anammox til 

podning Optimeret el- og varmeproduktion 

Forventede resultater: 
Netto elproduktion ~ 150 % 

Netto energiproduktion ~ 250%. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIauyuWlisgCFUmTLAodUAQJwg&url=http://www.ens.dk/ny-teknologi/energiteknologisk-udvikling-demonstration/hent-eudps-logo&psig=AFQjCNGgyt191Lze93dMUm4dP-jQACCaQA&ust=1442999390739817


Status og prognose for elforbrug og elproduktion 



Varmesalg fra renseanlæg 



PhosPhorcare 
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Vandforbrug og vandtab 1987 - 2013 

Vandtab 



Fremtidens vandværk 


