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Cirkulær  
energiforsyning  
i Avedøre
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Renseanlæg Avedøre forsyner nu 

naturgasnettet med opgraderet  

biogas, og samtidig producerer et 

forsøgsanlæg metan på basis af 

vulkanske mikroorganismer og CO
2
  

og brint fra en elektrolyseproces.

Renseanlæg Avedøre renser spildevand  
fra cirka 250.000 indbyggere og producerer  
cirka 3,5 millioner kubikmeter biogas årligt.  
Biogassen produceres af spildevandsslam i  
rådnetanke på renseanlægget, og den sendes  
derefter til opgraderingsanlægget, hvor den bliver  
til bionaturgas (biometan).

»



Maskinmesteren  marts 201822

Af Joel Goodstein – foto lArs Møller

Ved idriftsættelsen i 1969 hed 
det Avedøre Kloakanlæg. I dag 
er navnet Renseanlæg Avedøre 

og spildevandsanlægget er en del af 
BIOFOS, som er landets største spilde-
vandsvirksomhed. Men selv om rensning 
af spildevand stadig er hovedformålet, 
er vandrensningen kun første led i en ny 
cirkulær udnyttelse af biogasproduktion 
og slamforbrænding.

To nye anlæg er blevet koblet på rense-
anlæggets gasledning: Et opgraderingsan-
læg, som gør biogassen klar til naturgas-
nettet ved at skille CO

2-delen fra meta-
nen, og et demonstrationsanlæg som ved 
hjælp af en vulkansk mikroorganisme – 
Archaea – kan omdanne brint og CO2 til 
metan. Brinten kommer fra en elektrolyse-
proces – derfor kaldes princippet også 
Power-to-Gas. Perspektivet er, at proces-
sen drives af grøn vindmøllestrøm, og der-

med bliver processen 100 procent baseret 
på vedvarende energi.

»Vi mener, at det forpligter at være lan-
dets største spildevandsselskab. Vi skal 
være med til at udvikle og afprøve de løs-
ninger, som kan blive en del af fremtidens 
spildevandsdrift, som kommer til at om-
fatte forskellige former for energiproduk-
tion og genvinding af værdifulde ressour-
cer baseret på vedvarende energikilder. På 
sigt er målet for BIOFOS, at vi skal være 
CO

2-neutrale, og det mål skal de nye løs-
ninger være med til at opfylde,« siger 
Joachim Rasmussen, maskinmester og 
driftschef på anlægget i Avedøre, der 
sammen med Lynetten og Damhusåen ud-
gør de tre store centrale renseanlæg un-
der BIOFOS.

Biogas og slamforbrænding

Årligt renses 26-27 millioner kubikmeter 
vand på Renseanlæg Avedøre, og fra 
slammet produceres 3,5 millioner Nm3 
biogas, som hidtil er blev brugt i en gas-

motor, mens en mindre del af gassen er 
blevet brændt af i en fakkel.

»Vores biogas har et metanindhold på 
cirka 60 procent, og det har vi indtil nu 
brændt af i en gasmotor, der har leveret 
varme til vores udrådningsproces og til 
vores rumopvarmning. CO2-indholdet i 
gassen er blevet lukket ud i atmosfæren, 
men skal nu udnyttes i forsøgsanlægget 
til at producere metan,« fortæller Joachim 
Rasmussen.

Ud over biogasproduktion er der et 
slamforbrændingsanlæg, hvor slammen, 
der blandt andet indeholder fosfor, nitrat, 
kvælstof og tungmetaller bliver til aske og 
derefter lægges på deponi, men senere 
kan udnyttes ved at blive tilbageført som 
eksempelvis næring til landbrugets afgrø-
der. Asken indeholder op til 10-12 procent 
fosfor, som er en begrænset ressource.

»Slamforbrændingsanlægget leverer 
også energi i form af overskudsvarme fra 
røggassen og reject-vandet,« siger 
Joachim Rasmussen

 Spildevand

Der hentes energi  
fra reject-vandet  
på cirka 55 grader  
celsius fra røggassen 
fra forbrændings- 
anlægget, og der er 
en varmeenergi på 
cirka 35 grader celsius 
fra det udrådnede 
slam, som også kan 
udnyttes ved hjælp af 
tre nye vekslere.
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Belimos zoneventiler er skabt til at give maksimal  
sikkerhed på minimal plads. Både de trykafhængige  
og de trykuafhængige. Find Belimos omfattende  
udvalg af zoneventiler på belimo.dk
  Tætlukkende - helt tæt!
  Lavt strømforbrug - op til 95% mindre 

    end konventionelle zoneventiler
  5 års garanti
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Allerede ved renseanlæggets idriftsæt-
telse i 1969 blev der etableret to store 
rådnetanke til slammet. Formålet med ud-
rådningen var dengang ikke biogaspro-
duktion, men simpelthen at reducere om-
fanget af slammængderne. Senere er byg-
get yderligere to rådnetanke, så der er i 
alt fire rådnetanke med en samlet kapaci-
tet på 24.000 ton slam.

Omlægning af varmeforsyning

Senest har Joachim Rasmussen været med 
i planlægningen og etableringen af en 
omlægning af renseanlæggets energifor-
syning og produktion. Da man nu afleve-
rer al sin biogas til opgraderingsanlægget, 
er renseanlægget blevet koblet på det lo-
kale fjernvarmenet og kan i fremtiden 
både levere overskudsvarme til nettet og 
aftage varme efter behov.

»Vi har bygget hele vores varmesystem 
om, så vi kan udnytte overskudsvarme fra 
opgraderingsanlægget, og vi kan udveksle 
varme frem og tilbage med fjernvarme-
nettet. Det kommer til at give os nogle 
nye muligheder og en stor fleksibilitet. Vi 
kan sælge dele af vores overskudsvarme 
samtidig med, at der altid er den nødven-

dige varme til rådighed udefra, hvis det 
bliver nødvendigt. Alt i alt er det et godt 
bytte for at brænde vores gas i en motor,« 
siger Joachim Rasmussen.

En anden mulighed for fleksibilitet i 
energiforbruget er temperaturen i 
rådnetankene.

»Vi kan spare energi ved at køre tempe-
raturen i rådnetankene lidt ned, men så 

bliver gasproduktionen også mindre, så 
det er en fin balancegang,« siger han  
videre.

Fremover vil der kunne leveres op til 
500 Nm3 biogas i timen til opgraderings-
anlægget.

»Hvis vi producerer mere biogas, end 
opgraderingsanlægget kan håndtere, har 
vi stadig gasmotoren stående standby, så 

  En ny biogaspark gør det muligt for Renseanlæg Avedøre at 
levere hele produktionen af biogas til naturgasnettet ved 
en opgradering til bionaturgas.

  I opgraderingsanlægget (leveret af Ammongas) adskilles 
biogassen i metan og CO2. Ren metan er det samme som 
naturgas, men biometanen regnes for CO2-neutral, når den 

kommer fra spildevandsslam (og organiske restprodukter fra 
landbrug, industri og husholdninger).

  Opgraderingsanlægget i Avedøre er det første anlæg på 
Sjælland, der leverer bionaturgas til naturgasnettet.

  Den overskydende CO2 fra opgraderingsanlægget anvendes 
i biogasparkens metaniseringsanlæg.

Den nye biogaspark

Joachim Rasmussen på kontoret, hvorfra gasopgraderingsanlægget betjenes – sammen med Mette 
Brodersen og Alexander Ryhl fra Ammongas, som har leveret procesanlægget.
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ABS hus og Hastelloy C 
elektroder gør den nye 
letvægts måler korrosionsfri i 
installationen og ideel til både 
koldt og varmt saltvand.

Skal du måle fl ow i rør,  
processer eller fl ow fra udløb 
af kanaler eller renseanlæg? 

Kontakt MJK og hør hvordan 
vi kan hjælpe dig.

FLOWMÅLING

mjk.dk      45 56 06 56mjk.dk      45 56 06 56

vi kan udnytte gasproduktionen fuldt ud, selv om opgraderings-
anlægget har nået sin kapacitetsgrænse,« siger Joachim Rasmus-
sen.

Som driftschef er han øverste daglige ansvarlige for drift og 
vedligehold af både renseanlægget, slamforbrændingsanlægget 
og biogasanlægget i Avedøre. Til de daglige opgaver hører også 
ansvaret for 60 kilometer spildevandsledning på Københavns 
vestegn, to mindre lokale renseanlæg, foruden pumpestationer 
og regnvandsbassiner. 14 medarbejdere i hans afdeling er ansvar-
lig for den daglige drift og vedligeholdsopgaver.

»Selv om 85 procent af vores ledningsnet har separat kloake-
ring for regnvand og spildevand, er de vandmængder vi renser 
alligevel påvirket af regnmængderne. Vi har et gammelt led-
ningsnet, og der er indsivning og andre forhold, som betyder, at 
vi får en del regnvand gennem renseanlægget,« siger Joachim 
Rasmussen.

Positiv energibalance

For BIOFOS er det et mål, at energibalancen skal være positiv, så 
der produceres mere energi, end der bruges på renseanlæggene. 

Takket være et meget effektivt slamforbrændingsanlæg på Ly-
netten har dette anlæg således en energibalance på 200 procent, 
idet der sælges dobbelt så meget energi, som der forbruges.  
Målet for Renseanlæg Avedøre er på sigt en energibalance på 
140 procent.

»Jeg ved ikke, om vi når målet på 125 procents energibalance i 
2018, for det bliver første år, hvor vi kører med den nye struktur 
for energiforsyning på anlæggene. Hidtil har vi lavet al vores var-
me selv på gasmotoren eller kedler og har ikke været koblet på 
det lokale fjernvarmenet, men nu skal vi jo til at levere vores bio-
gas til opgraderingsanlægget, så vi har som udgangspunkt ikke 
noget biogas til at dække vores eget varmebehov,« siger Joachim 
Rasmussen.

Han forventer dog, at der på sigt kommer den ønskede energi-
balance.

»Der er et dobbelt formål med den cirkulære energiforsyning – at vi bliver 
CO2-neutrale, og at vi faktisk tjener penge på, at renseanlægget bliver 
energiproducerende til gavn for kunderne,« siger Joachim Rasmussen, 
som efter 12 år på anlægget i Avedøre stadig synes, at der er mange nye 
udfordringer at tage hul på.

  Renseanlæg Avedøre renser spildevand fra cirka 250.000 
indbyggere og producerer cirka 3,5 millioner kubikmeter 
biogas årligt.

  Biogassen produceres af spildevandsslam i rådnetanke på 
renseanlægget, og den sendes derefter til opgraderings-
anlægget, hvor den bliver til bionaturgas (biometan).

Renseanlæg Avedøre

»

»

Spildevand   
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» »Selv om vi mister energiproduktionen 
fra gasmotoren, har vi flere andre energi-
kilder som kan hjælpe os til at få en posi-
tiv energibalance. Vi vil udnytte spildvar-
me fra både opgraderingsanlægget og 
Power-to-gas-anlægget. Når man stripper 
CO2 fra metanen, er der varme, som skal 
køles væk, og den kan vi udnytte. Vi har 
hidtil haft en udnyttelsesgrad på vores 
gasmotor på over 90 procent om vinte-
ren, men måtte smide meget varme over 
tag om sommeren. Om vinteren har vi 
nogle gange måttet støttefyre med olie, 
men det slipper vi også for nu med ad-
gangen til fjernvarme. Nu får vi fremover 
100 procent udnyttelse af vores biogas, 
når den sendes til opgraderingsanlægget, 
samtidig med at vi får noget overskuds-
varme tilbage, så det giver jo noget posi-
tivt til energibalancen,« siger Joachim 
Rasmussen.

Cirkulær energiforsyning

Fra slamforbrændingsanlægget kan der 
leveres 165 grader varmt vand til fjernvar-
menettet ved hjælp af et hedtolie-system, 
hvor olien har en temperatur på 225 gra-
der celsius. Der kan også hentes energi 
fra reject-vandet på cirka 55 grader celsi-
us fra røggassen fra forbrændingsanlæg-
get, og der er en varmeenergi på cirka 35 
grader celsius fra det udrådnede slam, 
som også kan udnyttes ved hjælp af tre 
nye vekslere.

»Inden udrådningen svinger tempera-
turen i vores råslam henover året fra  
12-20 grader celsius, så vi forvarmer 
slammet inden rådneprocessen. Frem- 
over bliver det nok sådan, at vi må købe 
varme i vintermånederne, men kan sælge 
varme i sommerhalvåret. Alt i alt skulle  
vi gerne nå et overskud på mindst 5.000 
MWh årligt. Endnu ved vi ikke, hvor  
meget overskudsvarme vi får retur fra  
opgraderingsanlægget og metan-anlæg-
get, men vi håber, at den varme kan 
være med til at reducere behovet for  

at købe fjernvarme,« siger Joachim  
Rasmussen.

BIOFOS er underlagt hvile-i-sig-selv-
princippet, og et eventuelt overskud fra 
energiproduktionen kan ikke bruges til 
nye investeringer, men skal omsættes i 
lavere priser for forbrugerne. Aktuelt er 
taksten for spildevandsrensning hos BIO-
FOS’ kunder ved at blive sat ned med cir-
ka halvanden krone per kubikmeter.

»Vores salg af energi er medvirkende 
til, at vi sætter prisen for spildevands-
rensningen ned, så der er mindst et dob-

  Normalt opgraderes biogas til naturgasnettet ved, at CO2-
delen på cirka 35 procent fjernes og lukkes ud i atmosfæ-
ren. Men et forsøgsanlæg i Avedøre skal nu vise, om det 
kan betale sig at udnytte CO2’en til at producere endnu 
mere metan.

  I Electrochaea´s metaniseringsanlæg bliver brint fra en  
elektrolyseproces blandet med CO2 fra biogassen og  
sendes igennem metaniseringsanlægget, som indeholder 
archaea-mikroorganismer. Archaea-organismen har sin 
oprindelse i islandske vulkaner, hvor den omdanner brint  
og CO2 til metan.

  Teknologien kaldes også for Power-To-Gas, da man via  
elektrolyse udnytter elektricitet til biogasproduktion.

  Når man udnytter vindmøllestrøm til elektrolyseprocessen, 
får man en biogasproduktion, der er fuldstændig baseret  
på vedvarende energikilder, og hvor man samtidig udnytter 

drivhusgassen CO2 i stedet for at slippe den ud i  
atmosfæren.

  Teknologien har (i Danmark) også det perspektiv, at i  
de perioder hvor vindkraft medfører overskudsproduktion 
af el, kan teknologien bruges til at konvertere el-energien 
til gas og lagre den i naturgasnettet, fremfor at sende 
strømmen til vores nabolande uden fortjeneste.

  Electrochaea har designet og opført anlægget hos BIOFOS 
med henblik på en flerårig demonstration af teknologien, 
som kan få global betydning i bestræbelserne på at skabe 
energisystemer udelukkende baseret på vedvarende  
energikilder.

  Demonstrationsprojektet har været i drift siden 2016, og 
metaniseringsanlægget er indtil videre det største af sin  
art i verden. Demonstrationsanlægget er opført med støtte 
fra Forsk-El.

Fra CO
2
 til metan

I Electrochaeas metaniseringsanlæg bliver brint fra en elektrolyseproces blandet med CO2 fra bio- 
gassen og sendes igennem metaniseringsanlægget, som indeholder archaea-mikroorganismer. Ar-
chaea-organismen har sin oprindelse i islandske vulkaner, hvor den omdanner brint og CO2 til metan.

 Spildevand
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EnwaMatic ® ®
Energisparende vandbehandling i
lukkede kredsløb til varme- og kølesystemer

Fuld korrosionsbeskyttelse

Fjerner slam, jern og kobber

Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst

Fjerner luft (mikrobobler)

Regulerer pH, alkalitet og hårdhed

... uden brug af miljøbelastende kemi.

Tele :  4576 7628

Mail : email@bin-x.com

Web: www.bin-x.com

BIN-X - DGT ApS

Møllevej 9, K.1

2990  Nivå

BIN-X System 
Ultrafiltrering af koldt og
varmt brugsvand

Fjerner alle bakterier og partikler ned til 0,03 µm
(legionella, campylobacter, e-coli, uopløst kalk m.m.)
Forhindrer dannelse af biofilm
Mekanisk filtrering uden kemi
Automatisk rensefunktion
Godkendt til drikkevand 
Godkendelse nr. 05/0008

WATER TREATMENT
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Miljørigtig korrosionsbeskyttelse              Effektiv legionellabekæmpelse

Kontakt os - vi kan sikre dig rent vand, 
og det betaler sig!

electrocare.dk

EL-MOTORER  ·  PUMPER  ·  GENERATORER  ·  GEAR

København: Tlf. 3834 6010 
Frederiksværk: Tlf. 4777 0122
Slagelse: Tlf. 5853 0111

Det handler om at undgå omkostningstunge 
driftsstop og holde maskinerne i gang. 
Kontakt os for forebyggende og tilstands-
baseret vedligehold.

belt formål med den cirkulære energiforsyning – at vi bliver 
CO2-neutrale og at vi faktisk tjener penge på, at rensean- 
lægget bliver energiproducerende til gavn for kunderne,«  
siger Joachim Rasmussen, som efter 12 år på anlægget i  
Avedøre stadig synes, at der er mange nye udfordringer at  
tage hul på.

»Jeg bruger min maskinmesteruddannelse nærmest hver dag, 
både de tekniske aspekter og når det handler om ledelse. Vi er 
ved at ansætte et par nye maskinmestre, og det ser jeg frem til. 
Vi har både drift, energioptimerings- og udviklingsopgaver hele 
tiden, og jeg har brug for de nye kollegaer for at sikre mig den 
fornødne tid til de ledelsesmæssige opgaver. Vi har fået ressour-
cer til nye projekter, men skal også have medarbejderne som kan 
eksekvere, og det er oplagte opgaver for maskinmestre,« siger 
Joachim Rasmussen, som er begyndt at overveje, om en varme-
pumpe kan blive næste anlæg i arsenalet af energiløsninger på 
Renseanlæg Avedøre.

»Løsningen med en varmepumpe er de to nyansatte maskin-
mestres bachelorprojekt, og det er et eksempel på, at bachelor-
studerende bringer nye idéer og input med sig, og vi får mulig- 
heden for at rekruttere kompetent arbejdskraft,« siger Joachim 
Rasmussen.

  BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed.

  BIOFOS renser vandet for 1,2 millioner indbyggere i 
hovedstadsområdet på tre renseanlæg: Lynetten, 
Avedøre og Damhusåen.

  Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klimavenlig  
energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsynings-
nettet.

  BIOFOS har en positiv energibalance på 164,6 procent: 
Hver gang BIOFOS køber 100 enheder energi, sælges 
164,6 enheder energi i form af elektricitet, biogas eller 
fjernvarme til forsyningsnettet, og BIOFOS bidrager  
dermed til den såkaldte cirkulære økonomi.

  I 2016 solgte BIOFOS godt 35.000 MWh mere energi,  
end der blev købt, hvilket svarer til 8.800 familiers  
årlige elforbrug.

  BIOFOS har som pejlemærke, at hele BIOFOS er  
CO2-neutral i 2025.

BIOFOS

Spildevand   
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