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Forord 

Dette udviklingsprojekt er udarbejdet af den danske rådgivende ingeniørvirksomhed EnviDan A/S 

og udgivet af Miljøstyrelsen. Kvalitetssikring af projektet er foretaget af Mogens Henze, Professor 

Emeritus, DTU Miljø.  

 

Projektet er udarbejdet i perioden fra januar 2012 til november 2013.   

 

Udviklingsprojektet omhandler optimeret og intelligent udnyttelse af spildevandets indhold af 

organisk stof, herunder fokus på at minimere energiforbruget til de biologiske processer samt 

optimal udnyttelse af renseanlæggets gasproduktion. Ved at betragte spildevand som en ressource 

er vi et skridt tættere på optimal udnyttelse af spildevandets energipotentiale og det 

energiproducerende renseanlæg. 

 

Baggrunden for udviklingsprojektet er, at vi står overfor væsentlige klimaforandringer, hvorfor 

udledningen af drivhusgasser skal reduceres. Regeringen har som ambition, at sikre en reduktion 

på 40 % af de danske udledninger af drivhusgasser i 2020 i forhold til 1990. Dette gælder ikke 

mindst for spildevandsområdet, hvor der i håndteringen af vores spildevand anvendes store 

mængder energi. Omkring 1,5 % af verdens udledning af drivhusgasser stammer fra spildevand 

[Andersen, 2008].  

 

Udviklingsprojektet er delt op i 4 dele omhandlende intelligent udnyttelse af kulstof og energi på 

renseanlæg ved henholdsvis optimeret forbehandling, optimeret rådnetanksdrift, optimeret 

rejektvandsbehandling og optimeret udnyttelse af gasproduktion fra rådnetanksdrift. Med det 

samlede koncept kaldet ”Intelligent Carbon and Energy Utilisation” (ICEU) tages der udgangspunkt 

i de danske renseanlæg. 

 

Nærværende rapport udgør delprojekt 3 af EnviDan’s udviklingsprojekt ”Intelligent Carbon and 

Energy Utilisation” (ICEU), og omhandler vurdering og dokumentation af teknologier til 

behandling af ammoniumholdigt rejektvand fra udrådning af spildevandsslam på offentlige 

spildevandsanlæg.  

 

Udviklingsprojektet er udarbejdet med støtte fra Miljøstyrelsen fra puljen miljøeffektiv teknologi, 

med journal nr. NST-404-00091.  
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Sammenfatning 

Nærværende delprojekt har til formål at danne grundlag for at kunne vælge de økonomiske og 

miljømæssige mest attraktive teknologier til behandling af ammoniumholdigt rejektvand fra 

udrådning af spildevandsslam på offentlige spildevandsanlæg.  

 

 
FIGUR 1: DET SAMLEDE KONCEPT ”INTELLIGENT CARBON AND ENERGY UTILISATION” (ICEU) 

OMHANDLENDE OPTIMERET FORBEHANDLING, RÅDNETANKSDRIFT, REJEKTVANDSBEHANDLING OG 

OPTIMERET UDNYTTELSE AF GASPRODUKTION FRA RÅDNETANKSDRIFT 

 

Der er i forbindelse med udviklingsprojektet gennemført et litteraturstudie af forskellige 

rejektvandsteknologier og der er gennemført modelleringer i modelleringsprogrammet WEST, for 

kvantificering af rejektvandets påvirkning af hovedanlægget ved de forskellige 

rejektvandsløsninger. 

 

Formålet med udviklingsprojektet er at vurdere 2 metoder til rejektvandsbehandling:  

 ARP (Aktiv Returslam Proces – baseret på aktiv slam) 

 ANAMMOX teknologien (baseret på ANAMMOX bakterien)  

 

For ANAMMOX processen, er de 3 følgende typer af anlæg sammenlignet:  

 DEMON - ANAMMOX bakterier i suspension, SBR (Sequence Batch Reactor) 

 ANITATM Mox - ANAMMOX bakterier på bærer 

 ANAMMOX PAQUES - ANAMMOX slamgranuler 

 

De to metoder til kvælstoffjernelse benytter sig grundlæggende at to forskellige overordnede 

principper. ARP teknologien benytter sig af konventionelle principper for kvælstoffjernelse, hvor 

der under denitrifikationsfasen anvendes kulstof til kvælstoffjernelse. ANAMMOX teknologien 

benytter sig af en anden type af bakterier, der tillader kvælstoffjernelse uden brug af kulstofkilde.  

 

ANAMMOX teknologien åbner således mulighed for at optimere udnyttelsen af COD på anlægget 

ved at tage en større andel COD ud til gasproduktionen i fortrinnet. Ved en reduceret COD 

belastning på aktiv-slamanlægget bliver der et lavere energiforbrug til beluftning, og samtidig en 

større biogasproduktion, begge dele forhold som gavner det samlede energiregnskab på 

renseanlægget. 
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FIGUR 2: EKSEMPEL PÅ FORDELING AF DET ORGANISKE STOF TIL HENHOLDSVIS DEN 

ENERGIFORBRUGENDE KVÆLSTOFFJERNELSE OG ENERGIPRODUKTIONEN VED UDRÅDNING AF 

PRIMÆRSLAM. DER ER VED EKSEMPLET FORUDSAT ET NØDVENDIGT COD/N-FORHOLD PÅ 6 I 

PROCESTANKEN. 

 

Parametrene for sammenligning af de 2 metoder til rejektvandsbehandling er: 

1. Økonomiske og miljømæssige forhold, herunder påvirkning af kulstofkredsløbet og 

energiregnskabet 

2. Tekniske forhold  

3. Påvirkning af hovedanlægget, herunder: 

a. Påvirkning af antallet af nitrifikanter i hovedanlægget  

b. Hovedanlæggets følsomhed overfor belastningsstød/døgnvariationer  

c. Hovedanlæggets følsomhed over for momentan hæmning/restitueringsperiode  

4. Anden anvendelse af teknologien 

Sammenligning på parametrene for pkt. 3 gennemføres ved modellering i modellen WEST. 

Sammenligningen af de øvrige parametre er gennemført ved litteraturstudie og 

erfaringsindsamling.  
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Konklusion 

Litteraturstudier har vist, at både ARP processen og ANAMMOX processerne kan behandle det 

ammoniumholdige rejektvand fra udrådning af spildevandsslam på offentlige spildevandsanlæg, og 

derved fjerne denne ekstra kvælstofbelastning fra hovedanlægget.  

 

Ved etablering af et ARP eller et ANAMMOX anlæg vil afløbskoncentrationerne af kvælstof blive 

reduceret i forholdt til et tilsvarende anlæg uden separat rejektvandsbehandling, specielt hvis der er 

tale om et i forvejen fuldt, eller overbelastede anlæg, idet det samlede renseanlægs 

behandlingskapacitet jo herved øges betydeligt 

 

Hvilken teknologi, der er mest økonomisk og miljømæssig attraktiv, afhænger af forholdene på det 

enkelte anlæg. 

 

Fordelen ved ANAMMOX processen er først og fremmest, at den ikke har behov for kulstof for at 

forløbe. ANAMMOX teknologien åbner således mulighed for at optimere udnyttelsen af COD på 

anlægget ved f.eks. at tage en større andel COD ud til gasproduktionen i fortrinnet. Ved en 

reduceret COD belastning på aktiv-slamanlægget bliver der et lavere energiforbrug til beluftning, og 

samtidig en større biogasproduktion, begge dele forhold som gavner det samlede energiregnskab på 

renseanlægget. 

 

Yderligere kan ANAMMOX processen være relevant på anlæg, hvor der ikke er nok kulstof til 

rådighed for den konventionelle kvælstoffjernelse pga. et lavt COD/N-forhold i tilledningen til 

anlægget. Ved at fjerne en del af kvælstofbelastningen fra hovedanlægget, i form af 

rejektvandsstrømmen, hæves COD/N-forholdet i aktiv-slamanlægget, og behovet for ekstern 

kulstofdosering vil blive reduceret evt. helt elemineret. 

 

Energiforbruget til selve ANAMMOX processen er teoretisk set sammenligneligt med 

energiforbruget til konventionel kvælstofrensning i ARP tanken, så længe der ikke er behov for 

dosering af ekstra kulstof ved ARP processen, og man derfor kan indregne et energifradrag ved 

omsætning af organisk stof under denitrifikationen.  

 

Rent praktisk forventes energiforbruget til ANAMMOX processen dog at være lidt lavere end 

energiforbruget til ARP processen, idet ARP processen typisk bliver implementeret i relativt 

lavbundede ombyggede eksisterende tanke som genbruges, og iltudnyttelsen derved ikke er helt 

optimal. 

 

Hvilken type ANAMMOX proces, der er mest hensigtsmæssig at etablere, afhænger i høj grad af om 

der er nogle tankvoluminer til rådighed på anlægget, som kan ombygges, eller om det nødvendige 

tankvolumen etableres som nyetableret tankanlæg. Den plads, der er til rådighed for projektet, kan 

ligeledes have betydning for procesvalg. ANAMMOX anlægget fra PAQUES er det mest kompakte 

anlæg med en kapacitet på 2-2,5 kg N/m3/d. 

   

En ARP tank vil typisk ikke blive etableret til det ene formål, at rense rejektvand. Anvendelse af 

ARP til rejektvandsstrømme giver bedst mening, hvis der i forvejen mangler kapacitet på anlægget, 

eller hvis der allerede findes en ARP tank.  
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Etableringen af en ARP tank, vil, ligesom udbygning af aktiv-slamvoluminet i øvrigt, give en forøget 

slamalder og dermed en forøget rensekapacitet. Som følge af ARP tankens forhøjede tørstofindhold, 

vil selv et relativt begrænset volumen kunne give en ganske betydelig kapacitetsforøgelse. 

 

Videre vil der i en ARP tank være mulighed for at tillede forskellige mindre spildevandsstrømme, 

det være sig rejektvandet, men det kan også være specielle industrielle delstrømme. Ved sådan at 

separere en eller flere spildevandsstrømme i ARP tanken er det muligt at målrette rensningen i ARP 

tanken til den aktuelle spildevandsstrøm, det kunne f.eks. være i form af en ”afgiftning” under 

beluftede forhold for sikring mod at få nitrifikationshæmmende stoffer ind i hovedanlægget, og 

dermed belaste nitrifikationen uhensigtsmæssigt. 

 

Ved forøgelse af kapaciteten med et ARP anlæg vil mængden af nitrifikanter stige lidt, som følge af 

en forøget slamalder og derved en forbedret rensning.  

 

Følsomheden overfor momentan hæmning (lav temperatur eller stofrelateret) i hovedanlægget og 

dermed længden af restitutionsperioden reduceres ved etablering af et ARP anlæg, idet en større 

mængde kvælstof omsættes ved nitrifikation i slamsystemet, hvilket naturligvis resulterer i at der er 

en større population af nitrificerende bakterier, og dermed relativt en større nitrifikationskapacitet 

til at modstå stødbelastninger. Restitueringsperioden var i modelberegningerne ca. halveret i 

beregningerne hvor anlægget er forsynet med en ARP-tank fremfor et ANAMMOX anlæg til 

behandling af rejektvand. 

 

Hæmning af processerne i rejektvandsanlægget vurderes at have en væsentlig større negativ 

indvirkning på anlæg med ANAMMOX teknologi sammenlignet med anlæg med ARP teknologi, da 

ANAMMOX bakterierne har en markant lavere vækstrate sammenlignet med nitrifikanterne der 

står for nitrifikationen i ARP anlægget. Det vurderes derfor, at ANAMMOX anlæg kan have en 

yderligere forlænget restitueringsperiode.   
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Summary in English 

This research and development project is about intelligent use of carbon and energy resources in 

raw municipal wastewater. The project evaluates the energy potential in wastewater and potentials 

in optimizing wastewater treatment plants to become energy neutral or even produce energy in 

excess. 

 

The project was carried out from September 2012 to November 2013. 

 

The project aims to provide a basis for selecting the economic and environmental most attractive 

technologies for treatment of sludge liquor with a high level of ammonia from digestion of sewage 

sludge in municipal wastewater treatment plants. 

 

This report is the 3th part of the overall Intelligent Carbon and Energy Utilization (ICEU) project 

and investigates two methods of sludge liquor treatment: 

 ARP (Active Return Sludge Process - based on activated sludge) 

 ANAMMOX technology (based on ANAMMOX bacteria) 

 

For the ANAMMOX process, the following 3 types of technologies are compared:  

 DEMON - ANAMMOX bacteria in suspension, SBR 

 ANITATM Mox - ANAMMOX bacteria and biofilm on carrier 

 ANAMMOX PAQUES - ANAMMOX granular sludge process 

 

The two methods for nitrogen removal are based on two different principles. The ARP technology 

uses conventional principles for nitrogen removal, where carbon is used for denitrification. The 

ANAMMOX technology uses a different type of bacteria that allows nitrogen removal without the 

use of a carbon source. 

 

The parameters for the comparison of the 2 methods for sludge liquor treatment are: 

1. Economic and environmental conditions, including effect on overall carbon cycle and energy 

balance 

2  Technical conditions 

3. Influence of the main wastewater treatment plant, including: 

a.  Effect on the number of nitrifiers in the main treatment plant 

b.  Sensitivity to shock loads in the main treatment plant  

c.  Sensitivity to momentary inhibition in main treatment plant (recovery period) 

4  Other use of technology 

 

Comparison of the parameters for item 3 is carried out by modeling in WEST. Comparison of the 

other parameters is carried out through literature study and experience gathering. 

 

The literature studies have shown that both the ARP process and the ANAMMOX process can treat 

the sludge liquor from digestion of sewage sludge in municipal wastewater treatment plants, and 

thereby remove this extra nitrogen load from the main treatment plant. 

 

Which technology is the most economically and environmentally attractive depends on conditions 

at the individual plants. 
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The advantage of the ANAMMOX process is primarily, that it allows nitrogen removal without the 

use of a carbon source. The ANAMMOX technology therefore allows further optimization of the 

“COD harvest” at the wastewater treatment plant, by taking a larger share of COD out for gas 

production in the pre-treatment step. At a reduced COD load of the activated sludge plant, the 

energy consumption for aeration will be lower, and the biogas production higher, both conditions 

that benefit the overall energy balance at the treatment plant. 

 

Furthermore, the ANAMMOX process is relevant at treatment plants where there is not enough 

carbon available to the conventional nitrogen removal due to a low COD / N ratio. By removing a 

portion of the nitrogen load from the main plant, in form of sludge liquor, the COD / N ratio will be 

increased, and the need for external carbon dosage, if necessary, will be reduced,. 

 

The energy consumption for the ANAMMOX process is theoretically comparable to the energy 

consumed in conventional treatment of nitrogen, as long as there is no need for dosing of additional 

carbon in the ARP process and we therefore can in calculate an energy deduction from reduction of 

organic matter during denitrification. 

 

In practical terms, is the energy consumption for the ANAMMOX process, however slightly lower 

than the energy consumption for the ARP process, as the ARP process typically is implemented in 

relatively shallow tanks, where the oxygen exploitation are not optimal. 

 

Which type of ANAMMOX process is most appropriate to establish, depends largely on whether 

there are some tank volumes available on site, which can be modified, or whether the required tank 

volume must be newly established. The space available for the project may also affect the process of 

selection. The ANAMMOX plant from PAQUES is the most compact plant with a capacity of 2-2.5 

kg N/m3/d. 

 

A new ARP tank will typically not be built for the sole purpose of treating the sludge liquor. Using 

the ARP process makes most sense, if there is already a lack of capacity at the plant, or if there is 

already an ARP tank available. 

 

By increasing the capacity of the wastewater treatment plant with an ARP tank, the amount of 

nitrifiers increase slightly, due to the increased sludge age and therefore improved wastewater 

treatment. 

 

The sensitivity to momentary inhibition in the main plant (the length of the recovery period) is 

reduced by the establishment of an ARP tank, since a larger amount of nitrogen is reduced by 

nitrification in the sludge system, which naturally results in a larger population of nitrifying 

bacteria and thus relatively higher nitrification capacity to withstand shock loads. The example 

modeled in WEST showed that the recovery period approx. was halved when the system was 

equipped with an ARP tank rather than an ANAMMOX plant. 

 

Inhibition of the processes in the sludge liquor treatment plant is considered to have a significantly 

greater negative impact on plants with ANAMMOX technology compared to plants with ARP 

technology since the ANAMMOX bacteria have a significantly lower growth rate compared with 

nitrifers. It is therefore believed that plants with ANAMMOX systems will have a more prolonged 

recovery period. 
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1. Indledning 

Nærværende rapport udgør delprojekt 3 af EnviDan’s udviklingsprojekt ”Intelligent Carbon and 

Energy Utilisation” (ICEU), og omhandler vurdering og dokumentation af teknologier til 

behandling af ammoniumholdigt rejektvand fra udrådning af spildevandsslam på offentlige 

spildevandsanlæg.  

 

Rejektvand er betegnelsen for den vandstrøm der bliver tilovers hvor slam behandles. Det kan være 

fra koncentreringstanke, rådnetanke, skruepresser, centrifuger eller lign. Det rejektvand der er 

interessant i denne forbindelse er rejektvand fra afvandet udrådnet primærslam, idet denne type 

rejektvand indeholder relativt store koncentrationer af kvælstof.  

 

Projektet har overordnet til formål, at skabe kendskab til 2 typer rejektvandsbehandling, hhv. ARP 

(Aktiv Returslam Proces – baseret på aktiv slam) og ANAMMOX teknologien (baseret på 

ANAMMOX bakterien). Indgående kendskab til de to typer af teknologier til rejektvandsbehandling 

skal bidrage til udarbejdelse af en række designkriterier for implementering af 

rejektvandsbehandling som en del af EnviDans ICEU koncept.  

 

ANAMMOX og ARP teknologiernes potentialer belyses og dokumenteres gennem en række 

moniteringer og ved litteraturstudie. Moniteringerne gennemføres ved modellering i modellen 

WEST.  

 

På basis af projektet kan fordele og ulemper ved de to typer af teknologier opstilles for prioritering i 

forhold til det enkelte anlægs behov for rejektvandsbehandling.  

 

Modelleringen og sammenligningen gennemføres under samme procesmæssige forudsætninger, og 

det er alene metoden til rejektvandsbehandling, der adskiller de forskellige scenarier.   

 

Parametrene for sammenligning af de 2 metoder til rejektvandsbehandling er: 

1. Økonomiske og miljømæssige forhold, herunder påvirkning af kulstofkredsløbet og 

energiregnskabet 

2. Tekniske forhold  

3. Påvirkning af hovedanlægget, herunder: 

d. Påvirkning af antallet af nitrifikanter i hovedanlægget  

e. Hovedanlæggets følsomhed overfor belastningsstød/døgnvariationer  

f. Hovedanlæggets følsomhed over for momentan hæmning/restitueringsperiode  

4. Anden anvendelse af teknologien 

 

Sammenligningen af parametre 1, 2 og 4 er gennemført ved litteraturstudie og erfaringsindsamling.  

Sammenligning på parametrene for pkt. 3 gennemføres ved modellering i modellen WEST.  

 

WEST er et matematisk modelværktøj til dynamisk modellering og simulering af renseanlæg. WEST 

modellen gør det muligt at modellere og evaluere biologiske processer og driftsformer der i dag 

kendetegner moderne biologisk renseanlæg. I WEST er det muligt at simulere de enkelte fysiske, 

kemiske og biologiske kerneprocesser der forløber på renseanlægget. Det skal dog pointeres at 

WEST endnu ikke kan simulerer ANAMMOX processerne. 
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Et matematisk modelleringsværktøj som WEST gør det muligt at teste en række scenarier og 

konsekvenserne af eksempelvis implementering af forskellige typer teknologier til 

rejektvandsbehandling under forskellige driftsforudsætninger som belastningsstød, hæmning og en 

lang række andre betydelige driftsparametre.  

 

WEST modellen er oprindeligt udviklet på Ghent Universitet i Belgien, og blev videreudviklet af 

firmaet MOST for WATER fra Belgien, men serviceres nu af adskillige selvstændige operatører, der 

vedligeholder og designer opsætninger af WEST modellen. I dag varetages videreudvikling og 

distribution af WEST af DHI. 

 

I dette projekt er opsætningen af de forskellige scenarier og metoder til rejektvandsbehandling til 

simulering af spildevandsprocesserne i WEST, udført af Lorenzo Benedetti (Waterways srl, Firenze, 

Italien). 

 

Ved simulering af ANAMMOX processens effekt på hovedanlægget fjernes rejektvandet fra 

renseanlægget efter slamafvandingen og påvirker således ikke hovedanlægget. Selve ANAMMOX 

processen simuleres således ikke i WEST, der indregnes blot ingen returføring af rejektvand. Ved 

ARP processen ledes rejektvandet fra slamafvandingen retur til ARP tanken, der er en del af aktiv-

slamsystemet.  

 

Under simuleringerne skelnes ikke mellem de 3 ANAMMOX teknologier (DEMON, ANITATM Mox 

og PAQUES ANAMMOX), idet alle teknologierne er baseret på, at rejektvandet renses inden det 

ledes tilbage til hovedanlægget, og derved ikke belaster anlægget væsentligt. De tre forskellige 

teknologier betyder alene noget for rejektvand anlæggets størrelse og drift, hvilket er belyst 

nærmere ved et litteraturstudie.  
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2. Baggrund 

EnviDan søgte i 2011 Miljøministeriet om støtte til en række udviklingsprojekter under puljen 

”Tilskud til miljøeffektiv teknologi”. Tilskuddet blev bevilget af Miljøministeriet til dokumentation 

af EnviDan’s koncept for ”Intelligent Carbon and Energy Utilisation” (ICEU), der overordnet 

omhandler udnyttelsen af energipotentialet i råspildevand afledt til renseanlæg. Ved at betragte 

spildevand som en ressource er vi et skridt tættere på optimal udnyttelse af spildevandets 

energipotentiale og det energiproducerende renseanlæg. 

 

Formålet med nærværende delprojektet er, gennem dynamisk modellering i WEST og 

litteraturstudier, at undersøge og dokumentere fordele og ulemper ved ARP og ANAMMOX 

teknologierne til håndtering af ammoniumholdigt rejektvand fra den anaerobe udrådning. 

 

EnviDan ønsker ved modelberegninger i WEST at kunne estimere konsekvenserne, veje fordele og 

ulemper, ved implementering af hver af de to typer af teknologier til kvælstoffjernelse fra 

ammoniumholdigt rejektvand fra anaerob udrådning.  

 

Igennem litteraturstudie, opsamling af driftsdata og driftserfaringer, belyses fordele og ulemper ved 

de forskellige metoder samt anlæggenes effektivitet. Herunder opgøres driftsøkonomi beregnet for 

et standard renseanlæg belastet med 100.000 PE.   

 

Dokumentation og sammenligning af forskellige metoder til rejektvandsbehandling forventes at 

bidrage til et bedre overblik for at kunne træffe beslutning om evt. opgradering eller ændring af 

rejektvandsbehandlingen på de enkelte renseanlæg. Desuden vil der skabes opmærksomhed 

omkring alternative metoder for rejektvandsbehandling, som har fundet anvendelse i udlandet. 

 

For energibesparelser på spildevandsrensning har markedet indtil videre haft fokus på optimeret 

styring samt mere energirigtig maskinbestykning. Markedspotentialet for energirigtigt design af de 

biologiske processer er endnu ikke fuldt udnyttet, her vurderes det at projektet kan bidrage 

væsentligt. 

 

Optimal udnyttelsen af COD fra råspildevand er knyttet til håndteringen af spildevandets forskellige 

fraktioner, og hvordan disse håndteres på anlægget. Grundlæggende handler det om, at øge 

”høsten” af organisk kulstof med primærslam, optimere rådnetanksdriften og på bedst mulige måde 

udnytte produktet fra gasproduktion.  

 

Der er ydet støtte til dokumentation/undersøgelse af følgende delelementer i EnviDan’s ICEU 

projekt:  

1. Forbehandling øget COD udtag med primærslam 

2. Optimeret rådnetanksdrift  

3. Optimeret rejektvandsbehandling 

4. Udnyttelse af gasproduktion fra rådnetank 

Pkt. 1, 2 og 4 behandles særskilt under separate udviklingsprojekter, mens pkt.3 omhandlende 

optimeret rejektvandsbehandling behandles i denne rapport.  
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3. Rejektvandsbehandling 

Delprojektet omhandler sammenligning af to metoder til behandling af ammoniumholdigt 

rejektvand fra udrådningsprocessen på offentlige spildevandsanlæg.  

 

Det ønskes at sammenligne 2 metoder til rejektvandsbehandling: 

 ARP (Aktiv Returslam Proces – baseret på aktiv slam) 

 ANAMMOX teknologien (baseret på ANAMMOX bakterien)  

De to teknologier til kvælstoffjernelse benytter sig grundlæggende at to principper. ARP teknologien 

benytter sig af konventionelle principper for kvælstoffjernelse, hvor der under denitrifikationsfasen 

anvendes kulstof til kvælstoffjernelse. ANAMMOX teknologien benytter sig af en anden type af 

bakterier og andre driftsforhold der tillader kvælstoffjernelse uden brug af kulstofkilde. Følgende 

introduceres princippet ved hhv. ARP og ANAMMOX konceptet til kvælstoffjernelse fra 

rejektvandet. 

3.1 ARP (Aktiv Returslam Proces) 

3.1.1 Generelt om processen 

ARP står for Aktiv Returslam Proces (eller Activated Return sludge Process). I nedenstående figur 

vises placeringen af ARP i et konventionelt renseanlæg. Muligheden for tilsætning af rejektvand fra 

udrådnet slam er ligeledes vist.  

 
FIGUR 3: PLACERING AF ARP TANK PÅ ET KONVENTIONELT RENSEANLÆG. ARP TANKEN MODTAGER 

EN DELSTRØM AF RETURSLAMMET. REJEKT FRA SLUTAFVANDING AF UDRÅDNET SLAM KAN 

TILSÆTTES DIREKTE TIL ARP 
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ARP tanken drives med alternerende nitrifikation og denitrifikation og placeres på en delstrøm af 

returslammet.  

 

Et ARP anlæg anvendes oftest til forøgelse af den organiske og/eller hydrauliske kapacitet af et 

renseanlæg. Der anvendes et, i forhold til hovedanlægget, relativt lille tankvolumen som indsættes 

på en delstrøm af returslammet. Ved at køre med lav returslamføring, opnås en højtkoncentreret 

aktiv-slamproces med slamkoncentrationer som typisk ligger 3-4 gange højere end 

slamkoncentrationen i hovedanlægget. En væsentlig del af spildevandsrensningsprocesserne sker 

via hydrolyse af stoffer adsorberet på det aktive slam, hvilket udnyttes i ARP tanken. ARP tanken 

drives med on/off beluftning ligesom hovedanlægget. Da der er 3-4 gange så høj slammængde per 

m3 tank, vil omsætningen være højere i en ARP m3 i forhold til en konventionel m3 aktivt-slam.  

 

ARP er ligeledes velegnet til omsætning af højtkoncentrerede kvælstofkilder, såsom rejektvand fra 

afvanding af udrådnet slam. Herved kan spidsbelastninger fra rejektvand på hovedanlægget 

undgås/minimeres. En tilledning af kvælstof til ARP anlægget vil tilmed have en gunstig effekt på 

slammets nitrifikationshastighed. Hydrolyseprocessen bestemmer, hvor meget letomsætteligt 

kulstof (lettilgængeligt COD) der produceres i ARP volumenet og hydrolysen er dermed 

bestemmende for forøgelsen af anlæggets denitrifikationskapacitet samt forøgelsen af anlæggets 

slamreduktion. 

3.1.2 ARP til rejektvandsbehandling 

En nyere anvendelse af ARP teknologien er som udlignings- og rensetrin for høje belastninger af 

kvælstof, som for eksempel for rejektvand fra slutafvanding af udrådnet slam. Her er 

koncentrationen af ammonium typisk i intervallet 700 - 1.000 mg NH4-N/l. 

 

En ny ARP tank vil typisk ikke blive bygget til det ene formål, at rense rejektvand. Ved 

implementering af ARP vil der samtidig kunne opnås en ekstra kapacitet til fjernelse af COD, eller 

alternativt kan anlæggets hydrauliske kapacitet øges. Anvendelse af ARP til rejektvandsstrømme 

giver bedst mening, hvis der i forvejen mangler kapacitet på anlægget, eller der allerede findes en 

ARP tank.  

 

ARP-anlægget kan således ikke sammenlignes direkte med de øvrige metoder til 

rejektvandsbehandling. ANAMMOX er et separat rensesystem, hvorimod ARP indgår som en del af 

det samlede aktiv-slamsystem. 

 

Udløbet fra ARP tanken ledes tilbage ind i hovedanlægget. Hvis der fjernes ammonium ved 

nitrifikation i ARP tanken, vil hovedanlægget blive belastet med nitrat. Hvis der foregår både 

FIGUR 4:KONVENTIONEL KVÆLSTOFOMSÆTNING [GUSTAVSSON, D. 2011] (FIGUR JUSTERET) 

 

 

    Procestrin 1; Nitrogen fixation 

    Procestrin 2:  Ammonification 

    Procestrin 3:  Assimilation 

    Procstrin 4-6:  Nitrifikation 

    Procestrin 7-10:  Denitrifikation 
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nitrifikation og denitrifikation i ARP tanken, vil kvælstof næsten blive helt fjernet i ARP tanken og 

dermed ikke belaste hovedanlægget med hverken ammonium eller nitrat. Processerne i ARP tanken 

kan styres, således at der kan produceres letomsætteligt (hydrolyseret) kulstof, som vil komme 

denitrifikationen til gode. 

 
ARP tanken har altså flere formål end blot at fjerne kvælstof fra højkoncentrerede strømme, såsom 

rejektvand fra udrådnet slam. Tanksystemet kan styres, for at optimere rensning af rejektvandet, 

samtidig med, at der kan opnås en generel kapacitetsforøgelse.  

Nedenstående ses et eksempel på en ARP installation på Renseanlæg Bjergmarken i Roskilde 

Forsyning. Her findes ca. 25 % af den totale slammængde i blot 7 % af det totale procesvolumen. På 

Renseanlæg Bjergmarken er ARP tanken implementeret i en tidligere forklaringstank.  

Der har været kørt forsøg på Renseanlæg Bjergmarken med tilledning af rejektvand til ARP tanken. 

Der er dog iltbegrænsende forhold, så man har ikke set den forventede effekt på nitrifikationsraten.  

EnviDan arbejderfortsat med kvantificering af effekterne af tilsætning af rejektvand i ARP. 

 
FIGUR 2: ARP INSTALLATION PÅ RENSEANLÆG BJERGMARKEN I ROSKILDE FORSYNING. DEN RØDE 

RING I BILLEDET TIL VENSTRE MARKERER ARP TANKEN SOM ER OMBYGGET I EN TIDLIGERE 

FORKLARINGSTANK 

 

I de følgende afsnit gennemgås ARP teknologien i detaljer, hvor der lægges vægt på nøgleparametre 

til sammenligning teknologierne imellem.  

 

Beregning af nøgletal 

I nærværende afsnit er en række nøgletal estimeret for at kunne sammenligne ARP til 

rejektvandsbehandling med de øvrige metoder til rejektvandsbehandling præsenteret i nærværende 

rapport.  

 

Der er i de efterfølgende beregninger regnet med en slamkoncentration i ARP tanken på 15 kg 

SS/m3 og en VSS på 70% af SS. 

 

Iltforbrug ved nitrifikation er indregnet som følgende: 

 

Iltforbrug N= 
 65 g O2/mol

14 g N/mol
  

 

Det maksimale fradrag ved omsætning at kulstof under denitrifikationen er indregnet som 

følgende: 

 

Iltfradrag DN =  
 40 g O2/mol

14 g N/mol
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Hvis der, ved tilsætning af høje koncentrationer af ammonium med rejektvand, er nok kulstof til 

stede samt at der hverken er kvælstof- eller iltbegrænsning, kan det fulde fradrag indregnes. 

Såfremt der ikke er nok kulstof tilstede, vil der kun kunne indregnes et mindre fradrag. Der vil dog 

kunne indregnes et vist fradrag, idet der ved hydrolyseprocessen i ARP tanken, vil blive dannet en 

vis mængde let omsætteligt kulstof. 

 

Iltforbrug til kvælstoffjernelsen i ARP tanken, forventes således at ligge et sted imellem 1,7 kg O2/kg 

N - 4,6 kg O2/kg N, alt efter hvor meget kulstof der er til rådighed for denitrifikationen. 

 

Denitrifikationsraten i ARP anlægget (rDNARP) forventes at ligge under raten i hovedanlægget, dog 

noget over raten ved endogen respiration (0,28 g NO3-N/kg VSS/h ved 12°C), idet der ledes 

rejektvand til ARP tanken.  Raten er her estimeret til at ligge på omkring 1 g NO3-N/kg VSS/h ved 

en gennemsnitlig temperatur på 12°C. 

 

Dermed bliver kapaciteten til kvælstofreduktion: 

 

Kapacitet = 10,5 kg VSS/m3 x 1 g NO3-N/kg VSS/h  

= 10,5 g NO3-N/m3/h  

= 0,25 kg N/m3/d  

 

Rensegrader for Total-N og ammonium afhænger helt og holdent af størrelser af volumener og 

styring af beluftningsudstyret. Teoretisk set vil der kunne opnås en rensegrad på 100 % ved den 

rette styring.  

 

Energiforbruget beregnes på baggrund af diffusorbeluftning i ARP tanken.  

 

Beluftning = diffusorbeluftning/bundbeluftning (bruges så vidt muligt i ARP) 

Iltydelse = 2,5 kg O2/kWh 

 

Der er forudsat en vanddybde på 4,5 m, en iltkoncentration i ARP-tanken på 1,5 mg/l og en α-værdi 

på 0,5. Hvis f.eks. dybden af ARP-tanken eller SS-koncentrationen i ARP-tanken er større eller 

lavere end her forudsat, vil energiforbrug ændres. 

 

Idet slamkoncentrationen er høj i ARP tanken sammenlignet med i hovedanlægget, vil α-faktoren 

for iltoverførelsen som udgangspunkt estimeres relativ lav se nedenstående figur. 

 

 
FIGUR 5: SAMMENLIGNING AF α-FAKTOR FOR BUNDBELUFTERE OG OVERFLADEBELUFTERE 

AFHÆNGIG AF SLAMKONCENTRATION [J. KAMPE OG K. KRAUTH]. 

 

Idet målinger af α-faktoren viser sig at stige med stigende slamalder og ligeledes vil være højere jo 

længere henne i processen (plug-flow) procestrinnet er, forventes α-faktoren dog ikke at blive 
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halveret i en ARP tank med 3-4 gange så højt SS-indhold som i hovedanlægget (se bilag 1), Hvis der 

ikke var tilførsel af rejektvand i ARP tanken, forventes α-faktoren stort set at være som i 

hovedanlægget (de forskellige forhold forventes at udligne hinanden). Ved tilførsel af rejektvand 

forventes α-faktoren at være lidt lavere, da α-faktoren falder i forbindelse med et step-feed punkt. 

Der regnes derfor overslagsmæssigt med, at α-faktoren ligger på 0,5 i forhold til 0,6 i 

hovedanlægget.  

 

Ved en iltningseffektivitet på 1,0 kWh/kg O2 vil energiforbruget til kvælstoffjernelsen i ARP tanken, 

således forventes at ligge et sted imellem 1,7 kWh/kg N - 4,6 kWh/kg N, alt efter hvor meget kulstof 

der er til rådighed for denitrifikationen. 

 

Nøgletal 

De beregnede nøgletal er sammenstillet i tabellen herunder, sammen med en række oplysninger om 

type af anlæg.  

 

ARP kan implementeres i et hvilket som helst aktiv-slamanlæg og kræver blot et kontinuert 

vandflow, som fastsættes på baggrund af en ønsket opholdstid, typisk omkring 20 timer samt 

beluftningsudstyr som drives som on/off beluftning. 
 

 

Tabel 1: Nøgletal for ARP 

 

Parameter ARP Enhed 

Type ARP - 

Slamtype Aktiv-slam - 

Kontinuert vandflow Ja - 

Kontinuert beluftning Nej - 

Kapacitet  0,25 [kg N/m3/d] 

Rensegrad TN  ~100 [%] 

Rensegrad NH4-N  ~100 [%] 

Energiforbrug  ~1,7 -4,6* [kWh/kg N] 

* Energiforbruget til kvælstoffjernelsen i ARP tanken, forventes at ligge et sted imellem 1,7 kWh/kg N - 4,6 kWh/kg N, alt efter 

hvor meget kulstof der er til rådighed for denitrifikationen. 

3.2 ANAMMOX konceptet 

3.2.1 Generelt om processen 

ANAMMOX står for ANaerobic AMMonium OXidation og processen muliggør, modsat 

konventionel spildevandsrensning, fjernelse af kvælstof fra spildevandet uden brug af kulstof.  

Processen er udviklet specielt til fjernelse af kvælstof fra rejektvand fra udrådning af slam, hvor der 

er en høj spildevandstemperatur og en høj ammoniumkoncentration. Det er ved optimal udnyttelse 

af denne procesteknologi, muligt at reducere kulstof behovet til kvælstoffjernelse på renseanlægget.  

 

Princippet for spildevand og slamstrømme under ANAMMOX teknologien er illustreret i 

nedenstående figur.  
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FIGUR 6: ANAMMOX PRINCIP. ANAMMOX TIL KVÆLSTOFFJERNELSE PÅ RENSEANLÆG. REJEKTVAND 

FRA RÅDNETANKEN KAN TILSÆTTES DIREKTE TIL ANAMMOX TANKEN.  

 

Ved de nuværende konventionelle kvælstoffjernelsesprocesser sker kvælstoffjernelsen via 

processerne nitrifikation af ammonium til nitrat (med ilt) og denitrifikation af nitrat til frit kvælstof 

(med kulstof forbrug). Med ANAMMOX processen er det muligt at undgå omvejen via nitrat-N og 

brugen af kulstof til denitrifikationsprocessen, hvis nitritdannelse og den anaerobe nitritreduktion 

kombineres. ANAMMOX bakteriens direkte omsætning af nitrit-N og ammonium-N til frit kvælstof 

er essensen i reduktionen af kulstofbehov til kvælstofomsætning, som dermed kan udnyttes til 

energiproduktion.  

 
FIGUR 7: KVÆLSTOFOMSÆTNING VED DEAMMONIFIKATION, ANAMMOX - [GUSTAVSSON, D. 2011] 

Ved 1-trins ANAMMOX teknologien, som er den teknologi der anbefales i dag, sameksisterer 2 

bakteriekulturer i samme tank. Én bakteriekultur der omdanner NH4+ til NO2- under aerobe-

forhold, og en ANAMMOX bakteriekultur der omdanner den resterende del af NH4+ til frit kvælstof 

ved brug af NO2- under iltfrie forhold. Udfordringen ved ANAMMOX processen er at få omdannet 

    

    Procestrin 1: Nitrogen fixation 

    Procestrin 2:  Ammonificatuin 

    Procestrin 3:  Assimilation 

    Procestrin 4-5:  Nitritation 

    Procestrin 8-10:  Denitritation 

    Procestrin 11: Deammonification, 

ANAMMOX 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 Intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg 

 

 

NH4+ til NO2- under aerobe-forhold, uden at NO2- oxideres videre til NO3-, mængden af NOB (nitrit-

oxiderende bakterier), skal således holdes nede.   

ANAMMOX processen er en veldokumenteret teknologi til rejektvandsbehandling hvor 

spildevandstemperaturerne typisk er 25-35 °C. Der arbejdes dog mange steder i verden med at få 

processen til også at forløbe stabilt ved lavere temperaturer.  

Den væsentligste fordel ved ANAMMOX-teknologien er, at der ikke er behov for kulstof for at få 

processen til at fungere, og kulstoffet derfor eksempelvis kan bruges til energiproduktion i stedet for 

til kvælstofrensning. Energiforbruget til beluftning kan på denne måde blive reduceret markant. 

 
FIGUR 8: SAMMENLIGNING KONVENTIONEL NITRIFIKATION/DENITRIFIKATION OG ANAMMOX 

PROCESSEN [REITSMA, 2011] 

 

NAMMOX teknologien har vist sig særlig effektiv til opretholdelse af det mikrobiologiske 

ANAMMOX samfund og teknologien anses som driftssikker samt nem at procesregulere. 

[Reitsma, 2011] oplyser at CO2 emissionen ved ANAMMOX-processen reduceres med op til 90 % i 

forhold til ved den konventionelle nitrifikations/denitrifikationsproces.  

Følgende gennemgås 3 udvalgte ANAMMOX teknologier, hvor der lægges vægt på nøgleparametre 

til sammenligning teknologierne imellem.    
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3.2.2 DEMON - ANAMMOX bakterier i suspension, SBR 

DEMON-processen (forkortelse af DE-amMONnification) er en et-trins proces til fjernelse af 

kvælstof fra højkoncentrerede vandstrømme. Processen er 

udviklet af Dr. Bernhard Wett ved Innsbruck Universitet. 

DEMON-teknologien er baseret på aktivt-slam i et SBR-

anlæg med pH-kontrol. 

 

I modsætning til et standard SBR-anlæg (Sequence Batch 

Reactor), er der i et DEMON-anlæg kontinuert tilløb i både 

den iltede og den anoxiske fase. Tilløbet stoppes alene i 

bundfældnings- og udløbsfasen. Der er således behov for en 

buffertank på indløbet, til at udligne flowet i disse 2 faser. 

DEMON-processen styres ud fra 3 parametre – pH, ilt og tid 

(i nævnte rækkefølge). 

 

pH kontrollerer længden af beluftningsfaserne, og sikrer på 

denne måde en lav nitrit-koncentration. Styringen suppleres 

ofte med online nitritmåling. 

 

Der tages overskudsslam ud fra anlægget, for at holde en fast slamalder i anlægget. Slamalderen 

skal være lang nok til at ANAMMOX-bakterierne kan gro (>20 dage). 

 

Overskudsslammet føres igennem en cyklon, hvor de nitrit-oxiderende bakterier (NOB) bliver 

frasorteret og ANAMMOX-bakterierne føres tilbage til ANAMMOX-anlægget. 

 
FIGUR 10: EKSEMPEL PÅ DEMON-INSTALLATION [GRONTMIJ, 2012]  

 

Den fuldt automatiske proces kan håndtere store variationer i flow og stofbelastning. DEMON-

teknologien er relativ enkelt, med minimalt behov for udstyr. Fordelen ved processen er at den ofte 

kan etableres i eksisterende tanke og derfor kan være relativ billig i etableringsomkostninger. 

Kapaciteten af DEMON-anlæg ligger typisk på omkring 0,5 kg N/m3/d. 

 

Det første fuldskala DEMON-anlæg blev taget i drift på Strass Renseanlæg i 2003. Siden er der 

blevet etableret mere end 20 fuldskala anlæg i Europa. Processen er således en velafprøvet 

teknologi behandling af ammoniumholdige og relativt varme spildevandsstrømme. 

 

1. Tilledning 

2. Beluftning – delvis 

nitrifikation 

3. Omrøring - Anammox 

4. Bundfældning 

5. Udløb 

FIGUR 9: PRINCIP FOR FASESTYRING AF 

DEMON ANLÆG [JOSS, 2009] 
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FIGUR 11: FOTOS AF DEMON-ANLÆG [GRONTMIJ, 2012] 

 

Nøgletal 

I nedenstående tabel er nøgletallene for et typisk DEMON-anlæg opstillet:  

 

Tabel 2: Nøgletal for ANAMMOX teknologien, DEMON 

Parameter DEMON Enhed 

Type SBR - 

Slamtype Flokke - 

Kontinuert vandflow Nej - 

Kontinuert beluftning Nej - 

 Kapacitet 0,5(2) [kg N/m3/d] 

Rensegrad TN  >85 (1) [%] 

Rensegrad NH4-N  >90 (1) [%] 

Energiforbrug  1,1(3) [kWh/kg N] 

Kildehenvisninger: 1) [Grontmij, 2012], 2) [Hennerkes, 2012], 3) [Wissenbacher, N., 2011] 

3.2.3 ANITATM Mox - ANAMMOX bakterier på bæremedie 

ANITATM Mox er ligeledes en et-trins proces til fjernelse af kvælstof fra højkoncentrerede 

spildevandsstrømme. ANITATM Mox processen er baseret MBBR-teknologien (Moving Bed Biofilm 

Reactor).  

 

Ved ANITATM Mox processen omdannes ammoniak til nitrit og nitrit til frit kvælstof (og en lille 

smule nitrat) simultant, men i forskellige lag af biofilmen.  

Disse aerobe og anoxiske reaktioner foregår i samme MBBR-reaktor, udstyret med specielt designet 

bæremedie (se Figur 12), hvorpå bakterierne gror. 
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FIGUR 12: PRINCIP FOR BIOFILM PÅ PLASTIKBÆREMEDIE [KRÜGER, N.D.] 

 

Omsætningsraterne i anlægget bestemmes af diffusion og derfor også overfladearealet på 

biomassen. Bæremediet er derfor designet med en stor overflade (typisk 500 – 1200 m2/m3), for at 

minimere volumenbehovet. Kapaciteten for et ANITATM Mox anlæg ligger typisk omkring 0,7-1,2 kg 

NH4/m3/d [AnoxKaldnes, 2011]. 

 

Bæremediet forhindrer at bakterierne bliver skyllet ud af reaktoren, idet der installeres et gitter for 

tilbageholdelse af bæremediet. 

 

Der er etableret en biofarm på Sjölunda Renseanlæg i Sverige, hvorfra bærer kan overføres til nye 

anlæg, for hurtigere opstart.  

 

I 2011 var der etableret 2 ANITATM Mox anlæg i Sverige, et i Malmö på Sjölunda Reningsverk (200 

kg N/d) og et i Växjö (430 kg N/d).  

 

I Holbæk er Danmarks første fuldskala ANITATM Mox anlæg nu blevet etableret. Som 

en del af færdiggørelsen af anlægget har der været en lang indkøringsfase, hvor bakteriefilmen 

skulle etableres. Etableringen skete ved at bruge podemedie med ANAMMOX-bakteriekultur fra 

Sjölunda Reningsverk i Sverige [Dahl, 2013.]  

 

 
FIGUR 13: PRINCIP ANITATM MOX MBBR-ANLÆG [KRUGER, N.D] 
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FIGUR 14: EKSEMPLER PÅ ANITATM MOX – ANLÆG [ANOXKALDNES, 2011] 

 
 

Nøgletal 

I nedenstående tabel er nøgletallene for et typisk ANITATM Mox-anlæg opstillet:  

 

Tabel 3: Nøgletal for ANAMMOX teknologien, ANITATM Mox 

 

Parameter ANITATMMox Enhed 

Type MBBR - 

Slamtype Biofilm - 

Kontinuert vandflow Ja - 

Kontinuert beluftning Ja - 

Kapacitet  0,7-1,2(2) [kg N/m3/d] 

Rensegrad TN  75-85(1) [%] 

Rensegrad NH4-N  >83 (1) [%] 

Energiforbrug  1,4-1,7(1) [kWh/kg N] 

Kildehenvisninger: 1) [Krüger, n.d.], 2) [AnoxKaldnes, 2011] 

3.2.4 ANAMMOX PAQUES - ANAMMOX slamgranuler 

PAQUES ANAMMOX-proces er udviklet i tæt samarbejde med Delft University of Technology og 

Nijmegen Universitet i Holland.  

 

ANAMMOX® reaktoren er beluftet og udstyret med en lamelseparator for tilbageholdelse af 

biomassen. Spildevandet ledes kontinuert ind i reaktoren, der er fyldt med slamgranuler. 

Beluftningen sørger for, at indløbsvandet bliver blandet godt op med tankindholdet. Det rensede 

spildevand løber ud af reaktoren igennem en lamelseparator, der tilbageholder biomassen i 

reaktoren. Udløbet fra reaktoren sidder i toppen af reaktoren. 
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FIGUR 15: EKSEMPEL PÅ PAQUES ANAMMOX – INSTALLATION [REITSMA, 2011] 

 

Omsætningsraterne i anlægget bestemmes af diffusion og derfor også overfladearealet på 

biomassen. Granulerne har et stort overfladeareal (omkring 3.000 m2/m3) sammenlignet med 

andre typiske bærermaterialer. Volumenbehovet for ANAMMOX® reaktoren er tilsvarende mindre, 

med en typisk kapacitet på omkring 2-2,5 kg N/m3/d [Nivert, 2011]. 

 

Slamgranulerne er endvidere relativt store og har gode bundfældningsegenskaber, hvilket betyder 

at slamkoncentrationen i tanken kan være relativ høj, hvorved der er behov for et relativt lille 

reaktorvolumen. 

 

Det er dog essentielt for processen, at der etableres et effektivt bundfældnings- og tilbageholdes 

system, således at slamkoncentrationen i tanken kan holdes højt. Endvidere er det essentielt for 

processen, at slamalderen holdes konstant. 

 

 
FIGUR 16: ANAMMOX-PROCES PÅ SLAMGRANULER [REITSMA, 2011] 

 

På slamgranulerne er der inderst inde en anaerob/anoxisk zone hvor ANAMMOX bakterierne gror 

og yderst er der en aerob zone, hvor de nitrificerende bakterier danner nitrit, se illustration i Figur 

16. 

 

ANAMMOX-bakterierne sidder således beskyttet på indersiden af slamgranulerne, hvilket gør 

processen tolerant overfor bl.a. høje nitritniveauer. 
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Fuld opblanding af ANAMMOX® reaktoren er yderst vigtig for at undgå hæmning, hvilket kan 

forårsages af høje nitrit-koncentrationer [Jetten, 1998] eller sulfiddannelse i såkaldte døde zoner.  

 

PAQUES ANAMMOX proces styres ud fra pH og ilt. Den fuldt automatiske proces kan håndtere 

store variationer i både flow og stofbelastning.  PAQUES ANAMMOX-teknologi er en relativt 

kompakt 1-trinsproces, hvorfor denne proces med fordel kan etableres, hvis pladsen er knap. 

PAQUES har etableret mere end 10 fuldskala anlæg i Europa.  

 

5.  6.  7.  

FIGUR 17: EKSEMPLER PÅ PAQUES ANAMMOX-ANLÆG [REITSMA, 2011] 

 

Nøgletal 

I nedenstående tabel er nøgletallene for et typisk PAQUES ANAMMOX anlæg opstillet:  

 
 

Tabel 4: Nøgletal for ANAMMOX teknologien, PAQUES ANAMMOX 

 

Parameter ANAMMOX®   Enhed 

Type CSTR - 

Slamtype Granuler - 

Kontinuert vandflow Ja - 

Kontinuert beluftning Ja - 

Kapacitet  2-2,5(2) [kg N/m3/d] 

Rensegrad TN  80-87 [%] 

Rensegrad NH4-N  95-99 (1) [%] 

Energiforbrug ≈ 1,2(3) [kWh/kg N] 

Kildehenvisninger: 1) [Reitsma, 2011], 2) [Nivert, 2011], 3)PAQUES oplyser at erfaringen er, at iltforbruget er 10-20 % højere 

end de 1 kWh/kgN som oplyst i [Reitsma, 2011], da en mindre del af N vil blive oxideret op til nitrat.  
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3.3 Delkonklusion 

I nedenstående tabel er nøgletallene for ARP sammenstillet med nøgletallene for de 3 beskrevne 

ANAMMOX anlægstyper: 
 

Tabel 5: Nøgletal for sammenligning af de 3 ANAMMOX teknologier 
 

Parameter ARP DEMON ANITATM Mox ANAMMOX® Enhed 

Type ARP SBR MBBR CSTR - 

Slamtype Aktiv-slam Flokke Biofilm Granuler - 

Kontinuert vandflow Ja Nej Ja Ja - 

Kontinuert beluftning Nej Nej Ja Ja - 

Kapacitet  0,3 0,5(6) 0,7-1,2(5) 2-2,5(3) [kg N/m3/d] 

Rensegrad TN  ~100 >85 (1) 75-85(4) 80-87 [%] 

Rensegrad NH4-N  ~100 >90 (1) >83 (4) 95-99 (2) [%] 

Energiforbrug  ~1,7 -4,6 (8) ≈1,13 (9) 1.4 – 1.7(4) 

kWh/kg N-NH4 

removed (2) 

≈1,2 (7) [kWh/kg N] 

Kildehenvisninger: 1) [Grontmij, 2012], 2) [Reitsma, 2011], 3) [Nivert, 2011], 4) [Krüger, n.d.], 5) [AnoxKaldnes, 2011], 6) 

[Hennerkes, 2012], 7) PAQUES oplyser at erfaringen er, at iltforbruget er 10-20 % højere end de 1 kWh/kgN som oplyst i 

[Reitsma, 2011], da en mindre del af N vil blive oxideret op til nitrat, 8) Energiforbruget til kvælstoffjernelsen i ARP tanken, 

forventes at ligge et sted imellem 1,7 kWh/kg N - 4,6 kWh/kg N, alt efter hvor meget kulstof der er til rådighed for 

denitrifikationen., 9) [Wissenbacher, N., 2011]. 

 

ARP og ANAMMOX systemer er endvidere forsøgt sammenlignet i nedenstående tabel i forhold til 

en række andre sammenlignelige parametre. Ved sammenligning skal det holdes for øje, at 

systemerne er vidt forskellige og i nogle tilfælde bruges til andre formål end blot kvælstofrensning. 

Efterfølgende er sammenligningen kommenteret. 

 

Tabel 6: Sammenligning mellem ARP og ANAMMOX 

Parameter ARP 

 

ANAMMOX 

Type Nybygget anlæg, eller evt. 

implementering i eksisterende 

tanksystemer 

Nybygget anlæg, eller evt. 

implementering i eksisterende 

tanksystemer 

Tilledning Returslam og rejektvand Rejektvand 

Følsomhed Aktiv-slamanlæg er velkendte og ikke 

følsomme over for belastningsstød etc. 

Anammox er stadig en relativ ny 

teknologi og biofilm/granule systemer 

kan være sensitive overfor 

belastningsstød etc. 

Kapacitet Relativt lille N rensekapacitet, da dette 

kun er et del-formål 

Stor N rensekapacitet, især for biofilm 

og granule systemer 

Pladskrav Høj Lav 

Kulstofbehov Ja Nej 

Etableringsomkostninger Relativt billigt hvis der findes 

eksisterende tanke der kan benyttes 

Omkostninger afhænger af valg af 

teknologi og mulighederne for 

genanvendelse af tankanlæg.  

Slamproduktion Høj Lav 
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3.3.1 ARP processen 

ARP teknologien er kendetegnet ved, at den kan implementeres i eksisterende tankvoluminer og 

hvis dette ikke er muligt, kun kræver et relativt lille procesvolumen sammenlignet med et 

konventionelt aktiv-slamanlæg på grund af den høje slamkoncentration. ARP processen kræver dog 

et højere procesvolumen end ANAMMOX processen. 

 

Energiforbruget til selve ANAMMOX processen er teoretisk set sammenligneligt med 

energiforbruget til konventionel kvælstofrensning så længe der ikke er behov for dosering af ekstra 

kulstof ved ARP processen og man derfor får en energimæssig gevinst ved omsætning af organisk 

stof under denitrifikationen. 

 

Rent praktisk forventes energiforbruget til ANAMMOX processen dog at være lidt lavere end 

energiforbruget til ARP processen, idet ARP processen typisk bliver implementeret i relativt 

lavbundede tanke, og iltudnyttelsen derved ikke er helt optimal. 

 

Det skal endvidere bemærkes, at ARP processen har en høj slamproduktion i forhold til ANAMMOX 

processen, som der også skal tages højde for på anlæggene. 

 

Nedenstående er der vist et eksempel på implementering af en ARP tank i et relativt lille 

tankvolumen beregnet for et standard renseanlæg belastet med 100.000 PE.   

 

Forudsætninger for eksempel: 

Vhovedanlæg  = 17.000 m3  

VARP   = 1.000 m3 

SShovedanlæg  = 5 kg SS/m3 

SSARP   = 15 kg SS/m3 

Vanddybde, ARP = 4,5 m 
 

Nøgletallet på 0,25 kg N/m3/d resulterer i et nødvendigt volumen på omkring 600 m3, hvis der blot 

skulle fjernes omkring 150 kg N/d fra rejektvandet. Den faktiske størrelse af ARP tanken afhænger 

dog af, hvilke behov der er på det aktuelle anlæg udover eksempelvis rejektvandsbehandling.  

 

Volumen af ARP-tanken er i nedenstående eksempel vist som 1.000 m3, svarende til omkring 14% 

af den samlede slammængde i anlægget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 18: EKSEMPEL PÅ 100.000 PE ANLÆG, UDVIDET MED ARP TANK TIL BL.A. 

REJEKTVANDSBEHANDLING 

 

Det gennemsnitlige energiforbrug til beluftning af rejektvandet i ARP-tanken vil ved en tilledning 

på omkring 150 kg N/d, svare til omkring 255  – 645 kWh/dag, afhængigt hvor meget kulstof der er 

til rådighed for denitrifikationen. 

FKT 
Procestank 
V = 17.000 m3 

5 kg SS/m3 

85 t SS 

EKT 

RT 

ARP tank 
V = 1.000 m3 
15 kg SS/m3 

15 t SS 

Returslam til procestank 

Returslam til ARP 

Rejektvand 

150 kg N/d 

Spildevand: 

≈100.000 PE 

≈47%COD 

≈53%COD 
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Der udover skal der indregnes driftsomkostninger til omrøring, ekstra returslampumpning samt 

bortskaffelse af slam. 

 

Samlet set estimeres driftsomkostningerne til rejektvandsbehandlingen i ARP anlægget på den viste 

størrelse at ligge på 140.000 – 285.000 kr./år, afhængigt hvor meget kulstof der er til rådighed for 

denitrifikationen. 

 

I beregningseksemplet forøges den totale slammængde med 15 t SS, ved at implementere ARP på en 

sidestrøm af returslammet. Dette svarer til ca. 17 % ekstra slam i hele systemet og dermed omkring 

17% ekstra kapacitet, idet COD fjernelsen er ligefrem proportional med slammængden. 

 

Implementering af en ARP-tank kræver i dette tilfælde installation af omrørere og 

beluftningsudstyr i en eksisterende eller ny 1.000 m3 procestank, samt styring af 

beluftningsudstyret. Derudover kræves ny rørføring, idet en delstrøm af returslammet skal ledes til 

ARP tanken.   

 

Det skal her bemærkes at anlæggets kapacitet generelt bliver øget med omkring 20% ved denne 

løsning, man får således meget mere end blot en rejektvandsrensning. 

3.3.2 ANAMMOX Processerne 

Fordelen ved ANAMMOX processen er først og fremmest, at den ikke har behov for kulstof for at 

forløbe. ANAMMOX teknologien åbner således mulighed for at optimere udnyttelsen af COD på 

anlægget ved f.eks. at tage en større andel COD ud til gasproduktionen i fortrinnet. Ved en 

reduceret COD belastning på aktiv-slamanlægget bliver der et lavere energiforbrug til beluftning, og 

samtidig en større biogasproduktion, begge dele forhold som gavner det samlede energiregnskab på 

renseanlægget.  

 

 
FIGUR 19: EKSEMPEL PÅ FORDELING AF DET ORGANISKE STOF TIL HENHOLDSVIS DEN 

ENERGIFORBRUGENDE KVÆLSTOFFJERNELSE OG ENERGIPRODUKTIONEN VED UDRÅDNING AF 

PRIMÆRSLAM. DER ER VED EKSEMPLET FORUDSAT ET COD/N-FORHOLD PÅ 6. 

 

Yderligere kan ANAMMOX processen være relevant på anlæg, hvor der ikke er nok kulstof til 

rådighed for den konventionelle kvælstoffjernelse pga. et lavt COD/N-forhold. Ved at fjerne en del 

af kvælstofbelastningen fra hovedanlægget, i form af rejektvandsstrømmen, hæves COD/N-

forholdet i aktiv-slamanlægget, og behovet for ekstern kulstofdosering vil blive reduceret evt. helt 

elemineret. 

 

Hvilken type ANAMMOX proces, der er mest hensigtsmæssig at etablere, afhænger i høj grad af om 

der er nogle tankvolumener til rådighed på anlægget, som kan ombygges, eller om det nødvendige 

tankvolumen etableres som nyetableret tankanlæg. Den plads, der er til rådighed for projektet, kan 

ligeledes have betydning for procesvalg.  
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Der er afrapporteret en bred vifte af data vedr. hæmning af ANAMMOX processen med nitrit. 

Tilsyneladende er hæmningen mere udtalt i suspenderet eller flokkuleret biomasse end ved 

biofilmen, hvilket forklares ved at biofilmen på bærerne eller granulerne fungerer som en slags 

beskyttende skal [Lotti, 2012]. 

 

De seneste studier [Lotti, 2012] viser dog at koncentrationen af nitrit generelt skal være relativ høj 

før end der sker en hæmning af ANAMMOX processen, IC50 ved 400 mg NO2-N/l samt at processen 

er reversibel. Samlet set vurderes ANAMMOX processen at kunne forløbe stabilt, selv med peaks af 

ilt- eller nitrit i procestanken.[Lotti, 2012] 

 

Nedenstående er der vist et eksempel på implementering af et ANAMMOX PAQUES anlæg i et nyt 

tankvolumen beregnet for et standard renseanlæg belastet med 100.000 PE.   

 

Forudsætninger for eksempel: 

Vhovedanlæg   = 18.000 m3  

Rejektvand  = 155 kg N/d 

SShovedanlæg   = 5 kg SS/m3 

COD/N i procestank  = 6 

COD/N i indløbet   = 12,5 
 

Nøgletallet på 2 kg N/m3/d resulterer i et nødvendigt volumen på omkring 80 m3, hvis der skal 

fjernes omkring 155 kg N/d fra rejektvandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 20: EKSEMPEL PÅ 100.000 PE ANLÆG, UDVIDET MED ANAMMOX ANLÆG TIL 

REJEKTVANDSBEHANDLING 

 

Det gennemsnitlige energiforbrug til beluftning af rejektvandet i ANAMMOX tanken vil, ved en 

tilledning på 155 kg N/d, svare til omkring 185 kWh/dag ved et energiforbrug på 1,2 kWh/kg N. 

Samlet set estimeres driftsomkostningerne til rejektvandsbehandlingen i ANAMMOX PAQUES 

anlægget til at ligge på omkring 120.000 kr./år på et anlæg i den viste størrelse. 

 

Ved en gasproduktion på 0,35 Nm3 CH4/kg COD red, et metan indhold i gassen på 65 % og en el-

produktion på 2,5 kWh per Nm3 biogas, svarer den øgede mængde COD til udrådning til en 

potentiel energi genvist på omkring 1.350 kWh/d. Ved en el-pris på 0,8 kr./kWh svarer dette til en 

potentiel ekstra indtægt på omkring 330.000 kr./år, når der indregnes 0,3 kr./Nm3 til 

vedligeholdelse. Eksemplet forudsætter dog, at det er fysisk muligt at udtage den øgede mængde 

COD i fortrinnet. 

 

Implementering af et ANAMMOX PAQUES anlæg kræver i dette tilfælde etablering af procestank 

med et procesvolumen på omkring 80 m3 samt det tilhørende beluftningsudstyr, onlinemålere mv. 

FKT 
Procestank 
V = 18.000 m3 

5 kg SS/m3 

90 t SS 

EKT 

RT 
ANAMMOX 

V = 85 m3 

Vanddybde = 6,5 m 

Returslam til procestank 

Rejektvand 

155 kg N/d 

Spildevand: 

≈100.000 PE 

Ekstra COD udtag 

ved uændret C/N-

forhold i procestank 

1.000 kg COD/d 

≈55%COD 

≈45%COD 
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4. Modellering i WEST 

4.1 Baggrund for modellering 

Ved modellering i WEST sammenlignes de 2 metoder til rejektvandsbehandling: 

 ARP (Aktiv Returslam Proces – baseret på aktiv slam) 

 ANAMMOX teknologien (ANAMMOX bakterien)  

Under simuleringerne skelnes der ikke mellem ANAMMOX teknologierne (DEMON, ANITATM Mox 

og PAQUES ANAMMOX beskrevet tidligere), da simuleringerne af ANAMMOX teknologien blot 

modsvarer, at kvælstofmængden i rejektvandet efter afvanding af det udrådnede slam fjernes fra 

systemet. Det forudsættes således, at den samlede mængde ammonium fjernes helt i ANAMMOX 

anlægget under simuleringerne. Selve ANAMMOX processen simuleres ikke i WEST. 

4.1.1 Scenarier  

I WEST gennemføres modellering af nedenstående scenarier a-e. Scenarierne sammenlignes ud fra 

parametre 1-3 beskrevet i afsnit 4.1.2.  

 

Scenarier for modellering: 

a. Tilledning af rejektvand til ARP, direkte tilledning til ARP tank over 24 timer 

b. Tilledning af rejektvand til ARP, direkte tilledning til ARP tank over 8 timer 

c. Tilledning af rejektvand til anlæg uden ARP, tilledning indløb til biologi over 24 timer 

d. Tilledning af rejektvand til anlæg uden ARP, tilledning indløb til biologi over 8 timer 

e. Tilledning af rejektvand til ANAMMOX 

Scenarie c og d fungerer primært som reference, da der i disse modeller ikke er inkluderet separat 

rejektvandsbehandling i form af ARP eller ANAMMOX.  

 

Størrelsen af ARP tanken er i simuleringen tilpasset den ekstra kvælstofbelastning, der stammer fra 

denne anaerobe udrådning, således at anlægget stadig er fuldt belastet.  

 

Tilledning til ARP simuleres som tilledning direkte til ARP tanken. Afhængig af om afvandingen af 

det anaerobt udrådnede slam afvandes over 24 timer (kontinuerlig afvanding) eller om det afvandes 

i arbejdstiden (8 timer) tilledes rejektvandsmængden til ARP tanken over hhv. 8 eller 24 timer. 

Dette afspejler de primære driftsforudsætninger og variationer i afvandingsstrategi der findes på 

danske anlæg og er således taget med i betragtning i dette delprojekt.  

4.1.2 Parametre til sammenligning 

Simuleringerne giver mulighed for at sammenligne ARP og ANAMMOX teknologien på en række 

udvalgte parametre: 

 

1. Påvirkning af antallet af nitrifikanter i hovedanlægget  

2. Hovedanlæggets følsomhed overfor belastningsstød i form af døgnvariationer  

3. Følsomhed overfor momentan hæmning fra ekstern kilde 
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4.2 Forudsætninger 

4.2.1 Sammenligningsgrundlag 

For at kunne eftervise ARP og ANAMMOX teknologiens indvirkning på hovedanlæggets kapacitet 

og modstandsdygtighed overfor variationer i indløbsbelastningen er det valgt at simulere effekten af 

disse i WEST. Under simuleringerne er det muligt at fastholde såvel spildevandssammensætning, 

belastning og andre driftsparametre og resultaterne er således kun et udtryk for om 

rejektvandsbehandlingen implementeres som ARP teknologi eller ANAMMOX teknologi.  

 

Modellering i WEST giver dermed et godt sammenligningsgrundlag og mulighed for dokumentation 

af hvordan det samme anlæg præsterer med hhv. ARP eller ANAMMOX teknologi som 

rejektvandsbehandling. 

 

For at sikre at resultatet af sammenligningen alene er et udtryk for typen af rejektvandsbehandling, 

holdes alle andre parametre fast ved WEST simuleringerne. Herunder kan nævnes at det samlede 

procesvolumen til nitrifikation og denitrifikation, temperatur, iltsetpunkt og beluftningstid, samt 

slamkoncentration, er ens i de forskellige simuleringer. Desuden modtager de forskellige anlæg den 

samme organiske belastning, spildevandssammensætning og døgnvariationer.  

 

Beluftningen styres efter tid, og det er dermed forudsat at anlægget ingen onlinestyring har. 

Hermed er det muligt at holde scenarierne relativt sammenlignelige, da beluftningstiden ikke 

varierer fra scenarie til scenarie. Det er sikret, at der er nok ilt til rådighed for processerne. 

 

ARP processen modelleres i WEST, som en enhed der bidrager med en kapacitet i form af et ekstra 

volumen med en høj slamkoncentration i modellen. ANAMMOX processen modelleres derimod 

ikke som en reel enhed i modellen, men effekten af ANAMMOX processen modelleres ved at trække 

en defineret mængde ammonium ud af systemet, der således ikke påvirker hovedanlægget.  

4.2.2 Spildevandssammensætning, procestemperatur mv.  

I modelleringen tages der udgangspunkt i et anlæg med en kapacitet på 25.000 PE. Ved fuld 

belastning er der et volumenbehov på 5.640 m3 (2.355 m3 DN-vol./ 3.285 m3 N-vol.). 

 

Som input anvendes en belastning svarende til fuld belastning af anlægget. Belastningen tilledes 

anlægget med 2 spidsbelastninger over døgnets 24 timer, 1 spidsbelastning i morgentimerne og 1. 

spidsbelastning i eftermiddags/aftentimerne. Belastningsvariationerne sker ved ændringer i 

indløbsflowet og ikke i koncentrationen af forureningskomponenterne.  

 

Belastningen fordeles som følgende: 

 

Hydraulisk belastning 

kl. 06:30-10:30 (25 % af belastning)        (spidsbelastning 1) 

kl. 10:30-16:30 (25 % af belastning)         

kl. 16:30-20:30 (25 % af belastning)        (spidsbelastning 2) 

kl. 20.30-06:30 (25 % af belastning)         
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FIGUR 21: HYDRAULISK BELASTNING BENYTTET I WEST BERGNINGER 

 

Spildevandssammensætning 

Spildevandssammensætningen er standard spildevandssammensætning og ændres ikke. Mængden 

af organisk belastning ændres som funktion af indløbsmængden. 

 

Modellens input består af indløbsdata, som beskriver indløbsmængden og variationerne i disse 

samt spildevandssammensætning i forhold til de mest betydende parametre. 

 

Følgende hovedparametre holdes fast simuleringerne imellem: 

COD belastning  = 130 g COD/PE/d  

N belastning   = 12 g N/PE/d 

COD/BOD  = 2,2  (Normal 2,0-2,5) 

COD/N  = 10,8  (Normal 8-12) 

COD/P  = 48,1  (Normal 35-45) 

Procestemperatur  = 10 oC 

 

Øvrige parametre i spildevandssammensætningen er tilsvarende normalt sammensat for BOD, SS 

og P hhv. ca. 60 g BOD/PE/d, ca. 70 g SS/PE/d og ca. 2,5 g P/PE/d. 

 

Under simulering af ARP teknologien til rejektvandsbehandling tillægges indløbsbelastningen en 

mængde kvælstof tilsvarende belastningen fra udrådning af slam fra et anlæg med en belastning på 

25.000 PE. Ammoniumbelastningen fordeles over hhv. 8 timer eller 24 timer til enten ARP eller 

indløb til biologi. Under simulering af ANAMMOX teknologien fjernes en tilsvarende 

ammoniummængde fra systemet så hovedanlægget ikke belastes med rejektvandsmængdens 

kvælstof der antages fjernet i den separate ANAMMOX tank.  

4.2.3 Hæmningsforsøg 

Hæmningsforsøget udføres med det formål at dokumentere hvorvidt de to teknologier ARP og 

ANAMMOX adskiller sig fra hinanden i relation til længden af restitueringsperiode for at opnå 

samme rensegrad og koncentration af autotrofe organismer på anlægget.  

 

Hæmningsforsøget er bygget op som følgende: 

Stabil periode før hæmning:   4 uger 

Hæmningsperiode.   1 uge 

Restitueringsperiode:  5 uger 

Samlede simuleringsperiode:  10 uger  



 

 

34 Intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg 

 

 

 

Det er muligt at restitueringsperioden strækker sig over en periode, der er længere end 5 uger, men 

den samlede restitueringsperiode vurderes at kunne estimeres på baggrund af simuleringerne der 

forløber over i alt 10 uger.  

 

Under hæmningsforsøget udsættes de to anlægstyper, ARP og ANAMMOX for den samme grad af 

hæmning over en periode (1 uge). Hæmningen i simuleringssystemet indføres som en hæmning af 

de autotrofe organismer på anlægget ved at reducere vækstraten til 10 % af den normale vækstrate 

for de autotrofe organismer. Før og efter hæmningsperioden er vækstraten for autotrofe 100 %. 

 

Den reducerede vækstrate repræsenterer alene en hæmning, og er som sådan ikke specifik på 

temperatur eller stofrelateret. Der inkluderes desuden ikke en øget dødsrate i simuleringerne af 

hensyn til at holde simuleringerne så simple som muligt, hæmningen sker alene ved reduceret 

vækstrate.   

4.3 Resultater 

Resultaterne fra alle simuleringer er præsenteret i 0Bilag 2: Resultat af WEST beregninger. 

 

Resultaterne er præsenteret dels ved kurver for hhv. afløbsresultater og koncentration af 

nitrifikanter i hovedanlægget. Desuden præsenteres for hvert scenarie minimum, maksimum og 

middelværdi for de sammenlignelige parametre.  

4.4 Delkonklusion 

De overordnede resultater fra simuleringerne a-e præsenteres nedenstående. 

4.4.1 Påvirkning af antallet af nitrifikanter i hovedanlægget  

De samlede resultater for forskelle i koncentrationen af nitrifikanter og dermed den samlede masse 

af nitrifikanter i hovedanlægget præsenteres for scenarie a-e i nedenstående tabel. 

 

Tabel 7: Resultater scenarie a - e, nitrifikanter i hovedanlægget 

Rejektvandsbehandling 
 

Scenarie 
 

Koncentration af nitrifikanter i hovedanlæg 

Gns. Maks. Min. 

g/m3 g/m3 g/m3 

Tilløb ARP 8h a 111 112 110 

Tilløb ARP 24h b 112 113 111 

Tilløb biologi 8h c 103 105 102 

Tilløb biologi 24h d 108 109 106 

ANAMMOX e 97 98 96 

(BLÅ = højeste værdi af autotrofe bakterier, Rød = laveste værdi af autotrofe bakterier) 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel afhænger koncentrationen af nitrifikanter i hovedanlægget af 

hvilken teknologi der vælges som rejektvandsbehandling. Ved valg af ANAMMOX teknologien vil 

koncentrationen af nitrifikanter i hovedanlægget blive reduceret, som følge af, at der ledes mindre 

kvælstof til slamsystemet. Ved forøgelse af kapaciteten med et ARP-anlæg vil mængden af 

nitrifikanter stige, som følge af en forøget slamalder og derved en forbedret rensning.  

 

Med de opstillede forudsætninger giver ARP med rejektvandstilløb over 24 timer den højeste 

koncentration af nitrifikanter i hovedanlægget og de bedste afløbsresultater.   
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ANAMMOX har den laveste koncentration af nitrifikanter, som det fremgår af efterfølgende i Tabel 

8 klarer hovedanlægget sig dog fornuftigt, da ANAMMOX anlægget forudsættes at fjerne 

kvælstofbelastning fra den anaerobe udrådning. Hovedanlægget skal derfor kun håndtere den 

indkomne kvælstofmængde fra indløbet.   

4.4.2 Følsomhed overfor belastningsstød 

Resultaterne af simuleringerne viser forskelle i afløbskoncentrationer i Total-N, NO3-N og NH4-N 

for scenarie a-e. Simuleringerne synliggør således forskellige metoder til rejektvandsbehandling og 

tilløbsstrategier og deres bidrag til hovedanlæggets kapacitetsforøgelse/bufferkapacitet i forbindelse 

med håndtering af belastningsstød.   
 

Tabel 8: Resultater scenarie a - e, afløbskoncentrationer 

Rejektvandsbehandling 
 
 
 

Scenarie 
 
 

 

Total-N Ammonium-N Nitrat-N 

Gns. Maks. Min. Gns. Maks. Min. Gns. Maks. Min. 

g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 

Tilløb ARP 8h a 4,5 5,0 3,8 1,5 1,8 1,1 2,4 2,8 2,1 

Tilløb ARP 24h b 4,4 4,9 3,8 1,4 1,7 1,0 2,4 2,7 2,0 

Tilløb biologi 8h c 6,6 7,5 5,5 3,9 4,8 2,8 2,1 2,3 1,9 

Tilløb biologi 24h d 5,6 6,1 5,0 2,6 3,21 2,0 2,4 2,6 2,2 

ANAMMOX e 5,0 5,5 4,3 2,6 3,22 2,0 1,7 1,9 1,6 

(BLÅ = Laveste afløbsværdi, RØD = højeste afløbsværdi) 

 

Metoden til rejektvandsbehandling samt strategien for tilledning af rejektvandsmængden til denne 

rangeres 1-5 efter den gennemsnitlige afløbskvalitet på Total- N og Ammonium-N således at 1 klarer 

sig bedst, 5 klarer sig dårligst: 

 

1. Scenarie b, tilløb ARP 24 h 

2. Scenarie a, tilløb ARP 8 h 

3. Scenarie e, ANAMMOX 

4. Scenarie d, tilløb biologi 24 h (ingen separat rejektvandsbehandling) 

5. Scenarie c, tilløb biologi 8 h (ingen separat rejektvandsbehandling) 

De gennemførte simuleringer viser, at ved tilledning af ammoniumholdigt rejektvand til ARP 

tanken over 24 timer opnås det bedste afløbsresultat, de 5 scenarier imellem, på såvel Total-N som 

Ammonium-N. Begge scenarier med ARP klarer sig bedre på afløbsresultatet end ANAMMOX. ARP 

og ANAMMOX klarer sig, som forventet, væsentligt bedre end et tilsvarende anlæg uden separat 

rejektvandsbehandling (referencescenarier c og d), hvor det primært er en forringet 

nitrifikationskapacitet der bidrager til det højere indhold af Total-N i afløbet.  

 

Andel af ammonium i afløbet ligger højere for anlægget med ANAMMOX som 

rejektvandsbehandling sammenlignet med anlægget der har ARP som rejektvandsbehandling, hvor 

størstedelen af den totale kvælstofmængde, der ledes til afløbet, udgøres af nitrat kvælstof. Dette er 

et resultat af den forhøjede nitrifikationskapacitet med ARP som rejektvandsbehandling som sikres 

ved en forøget slamalder.  
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4.4.3 Følsomhed overfor momentan hæmning  

Foruden præsterede afløbskoncentrationer og koncentrationen af nitrifikanter i hovedanlægget er 

ARP teknologien sammenlignet med ANAMMOX teknologien i relation til følsomhed overfor 

momentan hæmning. Hæmningen kan opstå som resultat af lav procestemperatur eller som 

resultat af hæmmende kemiske hæmstoffer, der ledes til renseanlægget.  I disse simuleringer er 

længden af restitutionsperioden (opnå samme afløbskoncentrationer og koncentration af 

nitrifikanter) belyst, denne forventes at hænge sammen med andelen af nitrifikanter i 

hovedanlægget og dermed indirekte af teknologien til rejektvandsbehandling. 

 

Tabel 9: Resultater hæmningssimuleringer 
 

ARP/ANAMMOX – Momentan hæmning ARP ANAMMOX 

Simuleringsperiode 72 dage 72 dage 

Hæmningsperiode 7 dage 7 dage 

Restitueringsperiode, autotrofe bakterier ca. 35-40 dage ca. 60 dage 

Restitueringsperiode, Total-N ca. 25 dage ca. 50 dage 

Maks. afløbskoncentration Total-N 32 g T-N/m3 29 g T-N/m3 

 

Den samlede simuleringsperiode for hhv. ARP og ANAMMOX er ca. 10 uger. Inden 

hæmningsperioden simuleres en periode med ligevægt på ca. 4 uger. Denne er efterfulgt af en 

hæmningsperiode på 1 uge, og efterfølgende 5 uger uden inhibering til vurdering af restituering i 

systemet. Simuleringerne er vist for dag 30-72 i Figur 22 og Figur 23.  

 

Restitueringsperioderne er estimeret ud fra figurerne og resultaterne er samlet i Tabel 9.  

  

 
FIGUR 22: AFLØBSKONCENTRATIONER FOR TOTAL–N (T-N), NO3-N OG NH4-N UNDER 

HÆMNINGSPERIODE MED ARP OG ANAMMOX 
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FIGUR 23: KONCENTRATION AUTOTROFE FØR, UNDER OG EFTER HÆMNING FOR ARP OG ANAMMOX 

 

Simuleringerne af de to metoder til rejektvandsbehandling indikerer, at et anlæg med ARP som 

rejektvandsbehandling har en reduceret restitueringsperiode for såvel Total-N som koncentrationen 

af autotrofe bakterier (nitrifikanter). Anlægget med ARP som rejektvandsteknologi opnår samme 

niveau af rensning på kvælstof indenfor simuleringsperioden, 25 dage efter hæmningsperioden er 

afsluttet. Afløbskoncentrationerne for kvælstof med ANAMMOX teknologien som 

rejektvandsbehandling opnår ikke det samme niveau af rensning inden for den viste 

simuleringsperiode. Et tilsvarende niveau af kvælstoffjernelse opnås med ANAMMOX teknologien 

ca. 50 dage efter endt hæmningsperiode.     

 

Restitueringsperioden for ARP ligger på 35-40 dage for at opnå samme koncentration af autotrofe 

organismer, hvor ANAMMOX teknologien tager væsentligt længere tid om at opnå samme autotrof 

koncentration i hovedanlægget, op til 60 dage.  

 

Som forventet bidrager ARP teknologien til en forkortet restitueringsperiode efter en 

hæmningsperiode. Følsomheden overfor momentan hæmning (lav temperatur eller stofrelateret) i 

hovedanlægget og dermed længden af restitutionsperioden minimeres fordi ARP teknologien 

bidrager til en kontinuerlig tilledning af nitrifikanter til hovedanlægget og fordi ARP anlægget i sig 

selv besidder en væsentlig mængde nitrifikanter, det gør ANAMMOX anlægget ikke. Denne 

restitueringsperiode vurderes efter ovenstående resultater cirka at være halveret hvis anlægget er 

forsynet med en ARP fremfor en ANAMMOX til behandling af rejektvand. 

 

Det vurderes at ARP og ANAMMOX vil være lige følsomme overfor lave temperaturer i 

hovedanlægget. Begge rejektvandsteknologier modtager rejektvand med en højere temperatur end 

spildevandstemperaturen i hovedanlægget og er dermed mindre følsomme overfor 

temperaturændringer i hovedanlægget. Hovedanlægget vurderes at blive påvirket i samme grad 

uanset rejektvandsteknologi. Hæmning som er stofrelateret (kemikalie, ikke medtaget i 

simuleringer) vurderes derimod at have en væsentlig større negativ indvirkning på anlæg med 

ANAMMOX teknologi sammenlignet med anlæg med ARP teknologi, da ANAMMOX bakterierne 

har en markant lavere vækstrate.  Det vurderes derfor, at ANAMMOX vil have en yderligere 

forlænget restitueringsperiode, hvis der i simuleringerne blev inkluderet en reel dødsrate for de to 

rejektvandsteknologier.   

 

 

0

20

40

60

80

100

120

30 40 50 60 70

K
o
n
c
e
n
tr

a
ti

o
n
 [

g
/m

3
] 

Tid [dage] 

Momentan inhibering med ANAMMOX 
Koncentration af autotrofe 

AUT ANAMMOX

AUT ARP



 

 

38 Intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg 

 

 

5. Anden anvendelse 

Hver teknologi til rejektvandsbehandling kan bidrage med andre væsentlige forbedringer til 

anlæggets drift.  

 

Følgende beskrives ARP og ANAMMOX teknologierne overordnet set ud fra deres bidrag til ”anden 

anvendelse”, herunder bidrag til biologisk fosforfjernelse, produktion af let omsætteligt kulstof til 

hovedanlægget samt kapacitetsudvidelse og fleksibilitet på anlægget.  

5.1 ARP processen 

En ny ARP tank vil typisk ikke blive bygget til det ene formål, at rense rejektvand. Etableringen af 

en ARP tank, vil, ligesom udbygning af aktiv-slamvoluminet i øvrigt, give en forøget slamalder og 

dermed en forøget rensekapacitet. Som følge af ARP tankens forhøjede tørstofindhold, vil selv et 

relativt begrænset volumen kunne give en ganske betydelig kapacitetsforøgelse. 

 

Ved implementering af ARP vil der således samtidig opnås en stor potentiel ekstra kapacitet. 

Anvendelse af ARP til rejektvandsstrømme giver således bedst mening, hvis der i forvejen mangler 

kapacitet på anlægget, eller hvis der allerede findes en ARP tank.  

 

Ved ARP processen bliver svært omsætteligt stof hydrolyseret til let omsætteligt stof, som bliver til 

rådighed i hovedanlægget, til gavn for denitrifikationen og den biologiske fosforfjernelse. ARP 

processen kan således med fordel ligeledes benyttes på anlæg, hvor der mangler let omsætteligt stof 

og/eller hvor der er en stor andel at svært omsætteligt stof. 

 

Videre vil der i en ARP tank være mulighed for at tillede forskellige andre mindre 

spildevandsstrømme, det kunne f.eks. være specielle industrielle delstrømme. Sådanne delstrømme 

kan pumpes direkte til ARP tanken eller de kan være kørt til i tankvogn. Ved sådan at separere en 

eller flere spildevandsstrømme er det muligt at målrette rensningen til den aktuelle 

spildevandsstrøm, det kunne f.eks. være i form af en ”afgiftning” under beluftede forhold for sikring 

mod at få nitrifikationshæmmende stoffer ind i hovedanlægget, og dermed belaste nitrifikationen 

uhensigtsmæssigt. 

 

Anlæg der hydraulisk set er overbelastet, kan ligeledes drage fordel af en ARP tank, idet man med 

fordel kan flytte en del af slammet over i ARP tanken. Herved kan slamkoncentrationen i 

hovedanlægget sænkes, hvorved belastningen af efterklaringen reduceres og man kan således 

fortsat have samme samlede slammængde i anlægget. Man skal dog være opmærksom på at 

hovedanlægget fortsat skal have nok kapacitet til kvælstoffjernelsen.  

 

Tilsvarende kan anlæg, der er stofmæssigt overbelastet, få øget slammængden, og dermed 

kapaciteten ved etablering af en ARP proces. 

 

EnviDan har en lang række referencer på drift af ARP anlæg, både i Danmark, Sverige og nu også i 

Kina. Der er lavet en del interne udviklingsprojekter for at kortlægge mekanismerne i processen. 

ARP drift har primært været anvendt til udvidelse af organisk og/eller hydraulisk kapacitet på 

renseanlæg.  
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ARP teknologien er kendetegnet ved, at den kan implementeres i eksisterende tankvolumener og 

hvis dette ikke er muligt, kun kræver et relativt lille procesvolumen på grund af den høje 

slamkoncentration.  

 

På nogle anlæg har det vist sig hensigtsmæssigt at ombygge en af flere procestanke til en ARP tank 

og derved øge kapaciteten indenfor eksisterende tankvoluminer, se nedenstående eksempel fra 

Nykøbing Falster Renseanlæg. 

 

 
FIGUR 24: EKSEMPEL PÅ EFFEKT AF ETABLERING AF ARP TANK I DEN ENE AF 4 PROCESTANKE PÅ 

NYKØBING FALSTER RENSEANLÆG 

 

Nedenstående er beskrevet et par eksempler på forøgelse af kapaciteten på et eksisterende 

renseanlæg ved brug af ARP teknologien. 

5.1.1 Eksempel på øget organisk kapacitet 

Denne beregning giver et eksempel på forøgelse af den organiske kapacitet på et renseanlæg ved 

implementering af ARP i et relativt lille eksisterende eller nyt tankvolumen.   

 

Forudsætninger for eksempel: 

Vhovedanlæg  = 15.000 m3  

VARP   = 1.000 m3 

SShovedanlæg  = 5 kg SS/m3 

SSARP   = 15 kg SS/m3 

 

I beregningseksemplet forøges den totale slammængde med 15t SS, ved at implementere ARP på en 

sidestrøm af returslammet. Dette svarer til omkring 20% ekstra slammængde i hele systemet og 

dermed omkring 20 % ekstra kapacitet, idet COD fjernelsen er ligefrem proportional med 

slammængden. 

 

Implementering af ARP kræver i dette tilfælde installation af omrørere og beluftningsudstyr i en 

eksisterende eller ny 1.000 m3 procestank, samt styring af beluftningsudstyret. Derudover kræves 

ny rørføring, idet en delstrøm af returslammet skal ledes til ARP tanken. 

 

I eksemplet findes omkring 17% af slammet (15 t SS i ARP og 75 t SS i hovedanlæg) i blot 6 % af det 

totale procesvolumen. 
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FIGUR 25: EKSEMPELBEREGNING PÅ ARP DRIFT VED KAPACITETSFORØGELSE 

5.1.2 Eksempel på øget hydraulisk kapacitet 

Denne beregning giver et eksempel på forøgelse af den hydrauliske kapacitet på et renseanlæg ved 

implementering af ARP i et relativt lille eksisterende eller nyt tankvolumen.   
 

Forudsætninger for eksempel: 

Vhovedanlæg  = 15.000 m3  

VARP   = 1.000 m3 

 

Ved at opretholde den samme slammængde i det samlede anlæg (ARP + aktiv-slam), som FØR 

implementering af ARP, kan der opnås en hydraulisk kapacitetsforøgelse. De 75 t SS fra eksemplet, 

bliver dermed fordelt med 15 t SS i ARP og 50 t SS i hovedanlægget. Dette resulterer i en 

slamkoncentration i hovedanlægget på omkring 3,3 kg SS/m3 samt 15 kg SS/m3 i ARP. 

 

Den oprindelige slambelastning af efterklaringstankene var 1,45 x Qind x 5 kg SS/m3. Ved den 

omlagte tørstoffordeling bliver den nye slambelastning kun 1,24 x Qind x 3,3 kg SS/m3 til 

efterklaringstankene, hvilket betyder, at der (i teorien) kan tilføres omkring 50 % mere flow til 

renseanlægget med det samme klaringsareal. Man skal dog være opmærksom på ikke at få flyttet 

mere af slammet over i ARP’en end at der fortsat er nok kapacitet til kvælstoffjernelsen i 

hovedanlægget. 

Før implementering af ARP 

Efter implementering af ARP 
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75 t SS 

EKT 

RT 
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≈75.000 PE 
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V = 15.000 m3 

5 kg SS/m3 
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RT 
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≈90.000 PE 

 

Primær 

slam 
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Primær 

slam 
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FIGUR 26: EKSEMPELBEREGNING PÅ ARP DRIFT VED HYDRAULISK KAPACITETSFORØGELSE 

5.2 ANAMMOX Processerne 

Fordelen ved ANAMMOX processen 

er, at man ved etablering af et relativt 

lille volumen kan få taget 

rejektvandsstrømmen væk fra 

hovedanlægget, og derved få frigjort 

et volumen på hovedanlægget, og 

samtidig muliggør denne teknologi at 

en større andel af kulstof kan tages 

ud i forbehandlingen med større 

energiproduktion til følge. 

 

ANAMMOX teknologien er kendt for 

at være effektiv til rensning af 

spildevandsstrømme med høj 

koncentration af ammonium og en 

høj temperatur (typisk rejektvand 

eller perkolat fra lossepladser). 

26 % af Qin 
15 

Før implementering af ARP 

Efter implementering af ARP 

FKT 
Procestank 
V = 15.000 m3 

5 kg SS/m3 

75 t SS 

EKT 

RT 

Returslam til procestank ≈45% af Qind 

Rejektvand 

Spildevand: 

≈75.000 PE 

Qind  

 

FKT 
Procestank 
V = 15.000 m3 
≈3,3 kg SS/m3 

50 t SS 

EKT 

RT 

ARP tank 
V = 1.000 m3 
≈15 kg SS/m3 

15 t SS 

Returslam til procestank≈24% af Qind  

 

Returslam til ARP 

Rejektvand 

≈130 kg N/d 

Spildevand: 

≈75.000 PE 

Qind + 50% 

Primær 

slam 

Bioslam 

Bioslam 

Primær 

slam 

Udløb 

FIGUR 27: RESULTATER FRA LABORATORIETESTS MED 

ANAMMOX BAKTERIER [HU, Z. ET AL, 2013].  
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Fuldskala-anlæg har vist en besparelse på omkring 50 % af de årlige driftsomkostninger i forholdt 

til konventionel kvælstoffjernelse [Rajkowski, 2012]. 

 

ANAMMOX processen er en veldokumenteret teknologi til rejektvandsbehandling hvor 

spildevandstemperaturerne er højde, typisk 25-35°C. Der arbejdes dog mange steder i verden med 

at få processen til også at forløbe stabilt ved lavere temperaturer, således at ANAMMOX 

teknologien også kan etableret i hovedanlægget. 

I Figur 27 ses et eksempel på resultater fra et pilotforsøg, hvor en række forskere i Holland har 

dokumenteret, at ANAMMOX processen har forløbet stabilt ved blot 12 °C i mere end 300 dage, 

med en rensegrad for kvælstof på over 90%. På renseanlægget i Strass viser et fuldskala-forsøg gode 

resultater ned til 10 °C. Udfordringen er, at ANAMMOX bakterierne har en meget lav vækstrate ved 

de lave temperaturer, hvilket stiller store krav til tilbageholdelsen af ANAMMOX bakterierne for at 

opretholde rensekapaciteten.  

Når det lykkes at få ANAMMOX processen til at fungere stabilt på hovedstrømme på renseanlæg 

ved de lave spildevandstemperaturer vi har her i Danmark, vil man kunne spare store 

energimængder på mange renseanlæg. 
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5.3 Delkonklusion 

Ovenstående er ARP og ANAMMOX teknologierne overordnet set ud fra deres bidrag til ”anden 

anvendelse”, produktion af let omsætteligt kulstof til hovedanlægget samt kapacitetsudvidelse og 

fleksibilitet på anlægget. ANNAMOX og ARP er sammenlignet i nedenstående tabel.  
 

Tabel 10: Sammenligning anden anvendelse  

 

Faktorer ARP ANAMMOX 

Dannelse af let omsætteligt stof Ja Nej 

Kapacitetsudvidelse, hydraulisk Ja Nej 

Kapacitetsudvidelse, biologisk ja (ja)* 

Positivt bidrag til ”COD høsten” nej ja 

* Frigørelse af kapacitet fra hovedanlægget 

 

I nedenstående oversigt ses de logiske beslutningsveje i valg af metode til rejektvandsbehandling, 

for rejektvand fra udrådnet primærslam. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 28: OVERSIGT OVER DE LOGISKE BESLUTNINGSVEJE I VALG AF METODE TIL 

REJEKTVANDSBEHANDLING 

 

 

Nej 

Er der etableret en ARP 

tank på anlægget 

Nej 

Overvej mulighed for 

etablering af 

ARP anlæg 

Er der kapacitet i ARP 

tanken til en ekstra 

belastning fra 

rejektvandet 

Ja 

Er der behov for ekstra 

kapacitet, ud over den 

kapacitet der frigives ved 

fjernelse af rejektvand fra 

hovedanlæg 

Undersøg mulighed for 

tilledning af rejektvand til 

ARP tank 

Ja 

Overvej mulighed for 

etablering af 

ANAMMOX anlæg  

Nej 

Ja 

Nej 

Højt C/N-forhold i 

indløbet til hovedanlægget 

Ja 

Overvej mulighed for 

etablering af ARP eller 

ANAMMOX anlæg og 

optimering af udtaget af 

COD i fortrin 

Højt C/N-forhold i 

indløbet til hovedanlægget 
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Bilag 1: Iltoverførsel – ARP-tank (fortroligt)



 

 

Bilag 2: Resultat af WEST beregninger 
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Tilløb ARP 8 timer 

 

 
BILAG 2 - FIGUR 1: TILLØB ARP 8 TIMER, VARIATION I AFLØBSKONCENTRATIONER FOR TOTAL-N (T-N), 

NO3-N OG NH4-N 

 

 
BILAG 2 - FIGUR 2: TILLØB ARP 8 TIMER, VARIATION I KONCENTRATION AF NITRIFIKANTER I 

HOVEDANLÆGGET 

 
 

BILAG 2 - TABEL 1: Resultater scenarie a, tilløb ARP 8 timer 

 Nitrifikanter i  
Hovedanlæg 

g/m3 

Total-N 
udløb 
g/m3 

Ammonium-N 
udløb 
g/m3 

Nitrat-N  
udløb 
g/m3 

Middel 111 4,5 2,4 1,5 

Maks. 112 5,0 2,8 1,8 

Min. 110 3,8 2,1 1,1 
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Tilløb ARP 24 timer 

 

 
BILAG 2 - FIGUR 3: TILLØB ARP 24 TIMER, VARIATION I AFLØBSKONCENTRATIONER FOR T-N, NO3-N OG 

NH4-N 

 

 
BILAG 2 - FIGUR 4: TILLØB ARP 24 TIMER, VARIATION I KONCENTRATION AF NITRIFIKANTER I 

HOVEDANLÆGGET 

 
 

BILAG 2 - TABEL 2: Resultater scenarie b, tilløb ARP 24 timer 

 Nitrifikanter i 
Hovedanlæg 

g/m3 

Total-N  
Udløb 
g/m3 

Ammonium-N 
Udløb 
g/m3 

Nitrat-N 
Udløb 
g/m3 

Middel 112 4,4 2,4 1,4 

Maks. 113 4,9 2,7 1,7 

Min. 111 3,8 2,0 1,0 
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Tilløb biologi 8 timer – ingen ARP 

 

 
BILAG 2 - FIGUR 5: TILLØB BIOLOGI 8 TIMER, VARIATION I AFLØBSKONCENTRATIONER FOR TOTAL-N 

(T-N), NO3-N OG NH4-N 

 
BILAG 2 - FIGUR 6: TILLØB BIOLOGI 8 TIMER, VARIATION I KONCENTRATION AF NITRIFIKANTER I 

HOVEDANLÆGGET 

 
 

BILAG 2 - TABEL 3: Resultater scenarie c, tilløb biologi 8 timer 

 Nitrifikanter i  
Hovedanlæg 

g/m3 

Total-N 
Udløb 
g/m3 

Ammonium-N 
Udløb 
g/m3 

Nitrat-N 
Udløb 
g/m3 

Middel 103 6,6 2,1 3,9 

Maks. 105 7,5 2,3 4,8 

Min. 102 5,5 1,9 2,8 
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Tilløb biologi 24 timer – ingen ARP 

 

 
BILAG 2 - FIGUR 7 TILLØB BIOLOGI 24 TIMER, VARIATION I AFLØBSKONCENTRATIONER FOR TOTAL-N 

(T-N), NO3-N OG NH4-N 

 
BILAG 2 - FIGUR 8: TILLØB BIOLOGI 24 TIMER, VARIATION I KONCENTRATION AF NITRIFIKANTER I 

HOVEDANLÆGGET 

 
 

BILAG 2 - TABEL 4: Resultater scenarie d, tilløb biologi 24 timer 

 Nitrifikanter i 
Hovedanlæg 

g/m3 

Total-N 
Udløb 
g/m3 

Ammonium-N 
Udløb 
g/m3 

Nitrat-N 
Udløb 
g/m3 

Middel 108 5,6 2,4 2,6 

Maks. 109 6,1 2,6 3,2 

Min. 106 5,0 2,2 2,0 
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ANAMMOX 

 

 
BILAG 2 - FIGUR 9: TILLØB ANAMMOX, VARIATION I AFLØBSKONCENTRATIONER FOR TOTAL-N (T-N), 

NO3-N OG NH4-N 

 

 
BILAG 2 - FIGUR 10: TILLØB ANAMMOX, VARIATION I KONCENTRATION AF NITRIFIKANTER I 

HOVEDANLÆGGET 

 
 

BILAG 2 - TABEL 5: Resultater scenarie e, tilløb ANAMMOX 

 Nitrifikanter i 
Hovedanlæg 

g/m3 

Total-N  
Udløb 
g/m3 

Ammonium-N 
Udløb 
g/m3 

Nitrat-N 
Udløb 
g/m3 

Middel 97 5,0 1,7 2,6 

Maks. 98 5,5 1,9 3,2 

Min. 96 4,3 1,6 2,0 
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Hæmning med ARP som rejektvandsteknologi 

 

 
BILAG 2 - FIGUR 11: KONCENTRATION AUTOTROFE FØR, UNDER OG EFTER HÆMNING FOR ARP 

TEKNOLOGIEN 

 

 
BILAG 2 - FIGUR 12: AFLØBSKONCENTRATIONER FOR TOTAL-N (T-N), NO3-N OG NH4-N UNDER 

HÆMNINGSPERIODE MED ARP 
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BILAG 2 - FIGUR 13: AFLØBSKONCENTRATIONER FOR TOTAL-N (T-N) SAMT KONCENTRATION AF 

AUTOTROF MED ARP 

 

 

BILAG 2 - TABEL 6: Resultater hæmning 
med ARP som rejektvandsteknologi 

 

ARP – Momentan hæmning  

Simuleringsperiode 72 dage 

Hæmningsperiode 7 dage 

Restitueringsperiode, AUT ca. 35 dage 

Restitueringsperiode, Total-N ca. 25 dage 

Maks. afløbskoncentration Total-N 32 g T-N/m3 
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Hæmning med ANAMMOX som rejektvandsteknologi 

 

 
BILAG 2 - FIGUR 14: KONCENTRATION AUTOTROFE FØR, UNDER OG EFTER HÆMNING FOR ANAMMOX 

TEKNOLOGIEN 

 
BILAG 2 - FIGUR 15: AFLØBSKONCENTRATIONER FOR T-N, NO3-N OG NH4-N UNDER 

HÆMNINGSPERIODE MED ANAMMOX 

 

BILAG 2 - TABEL 7: Resultater hæmning med ANAMMOX 
som rejektvandsteknologi 

ANAMMOX – Momentan hæmning  

Simuleringsperiode 72 dage 

Hæmningsperiode 7 dage 

Restitueringsperiode, AUT ca. 50 dage 

Restitueringsperiode, T-N ca. 50 dage 

Maks. afløbskoncentration T-N 29 g T-N/m3 
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