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Fodaftryk

UDFORDRINGER
At reducere energiforbruget i vores 
processer – fra kildeplads til renseanlæg

At øge vores egenproduktion af  
grøn energi

At reducere den samlede miljøbelastning  
i vores processer

At sikre en bæredygtig anvendelse –  
og genanvendelse – af ressourcer

At bortskaffe restprodukt/slam på 
miljømæssig forsvarlig vis

Vi er en miljø- og ansvarsbevidst virksomhed, der tager et bredere samfundsmæssigt ansvar for 
det ”fodaftryk”, vi sætter i verden. Med fokus på cirkulær økonomi ønsker vi at genanvende res-
sourcer, og vi arbejder på at begrænse vores udledning af CO2 og andre drivhusgasser.

Overblik over bæredygtighed 
I projektet Vores fodaftryk arbejder vi i strategiperioden 2015-
2019 med at reducere miljøbelastningen ved VandCenter Syds 
aktiviteter i størst muligt omfang. Bl.a. vil vi anlægge en cirkulær 
tankegang, hvor restprodukter bringes tilbage til værdikæden 
og ses som en ressource.

Projektet udvikler sig løbende og har i 2016 fokuseret på bæ-
redygtighed i bred forstand, inspireret af Odense Kommune. 
Bæredygtighed rummer foruden det miljømæssige perspektiv 
også elementerne samfund og økonomi. En given indsats in-
deholder typisk alle elementerne i større eller mindre omfang.

I 2016 har vi skabt et overblik over, hvor VandCenter Syd har 
indsatser eller strategier, der omhandler bæredygtighed – samt 
hvordan omverdenen stiller krav til eller påvirkes af vores ar-
bejde, set med bæredygtighedsbriller. Overblikket er en forud-
sætning for det videre arbejde. 

Affald
Allerede i dag arbejder VandCenter Syd med at bringe restpro-
dukter tilbage til værdikæden. Vi har fokus på genbrug – og på 
at skaffe det affald, der ikke kan genbruges, sikkert af vejen. I 
figur 5 kan du se, hvilke affaldstyper og mængder, vi havde i 
2016.

Affaldstype Mængde i 2016 (ton)

Slam fra bundfældningsbassin på vandværker* 0 

Spildevandsslam fra renseanlæg (24 % tørstof ) 20.431 

Genbrugeligt affald, inkl. ren jord 53.350

Brændbart affald 913 

Farligt affald 2,7

Deponi, inkl. forurenet jord 10.143

Tabel 5: Affaldstyper og mængder i ton, 2016.

* Tallet skyldes, at vi ikke har tømt bassiner i 2016.



VandCenter Syd · Ansvarlighedsrapport 2016 27

Spildevandsslam
Spildevandsslam er et restprodukt fra processerne på rensean-
lægget – det, som bliver tilbage efter bl.a. biogasproduktion. 
Der er stadig næringsstoffer tilbage i slammet, og derfor kalder 
vi det også biogødning. Landmænd får penge for at modtage 
og sprede denne biogødning på deres marker.

Eksterne restprodukter
I 2016 undersøgte vi mulighederne for at øge vores biogaspro-
duktion ved at aftage restprodukter fra udvalgte virksomheder 
– og optimere vores modtageanlæg for eksterne restprodukter.

Det viste sig i løbet af året, at det var en dårlig vej at gå – både 
samfundsmæssigt og for os som virksomhed. Det skyldes bl.a.:
• Eksterne restprodukter koster penge og ville øge mængden 

af transport ind på anlægget.
• Brugen ville give en større mængde slam, som ville være 

dyrere at bortskaffe, fordi det var blandet med spildevand.
• Hvis restprodukter har været i kontakt med dyr eller mad, er 

der særlige lovkrav, som ville kræve investeringer.
• Restprodukterne gav os problemer i anlægget.

Alt dette gjorde samlet set, at vi droppede planerne. Vi fortsatte 
dog en eksisterende aftale med Emmelev Mølle, hvorfra rest-
produktet ikke giver os problemer.

Ingen kompostering fremover
Hidtil har Odense Renovation komposteret vores spildevands-
slam og derigennem nedbrudt indholdet af miljøfremmede 
stoffer. Dette er fremover ikke nødvendigt, da spildevand – og 
dermed slam – i dag er renere end tidligere. Det kan nu an-
vendes direkte i landbruget som biogødning, og derfor har vi 
i 2016 indgået en aftale, der betyder, at vi i løbet af 2017 vil 
kunne spare udgiften til kompostering. Der er dog behov for at 
opbevare biogødning hen over året, så det bliver kørt ud på det 
rigtige tidspunkt, og denne opbevaring vil Odense Renovation 
stadig stå for.

 

Her påvirker vi miljøet
Vores væsentligste påvirkninger af miljøet er be-
skrevet i vores ledelsessystem. De er:
• Indvinding af grundvand
• Udledning af filterskyllevand fra vandværker
• Regnbetingede overløb af blandet regn- og 

spildevand fra fælleskloakerede områder
• Regnbetingede udløb fra det separate 

regnvandssystem
• Udledning af renset spildevand til naturen
• Afsætning af slam til landbrugsjord
• Forbrug af fossile brændstoffer

Figur 6: Bortkørt biogødning (afvandet slam) fra renseanlæggene.
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CO2 og energi
Vi havde i 2016 fortsat et mål om at være både CO2- og energi-
neutrale. Det lykkedes ikke på energi, men vi kom igen ud med 
et godt resultat på CO2.

Positivt CO2-regnskab
CO2-regnskabet for 2016 – målt i CO2-ækvivalenter – var posi-
tivt. Tallene fremgår af vippen, figur 7. Vores udledning af klima-
gasser kommer fra vores forbrug af el, varme og brændstoffer til 
transport samt fra vores processer ved rensning af spildevand. I 
alt belastede vi med 10.290 ton CO2.

På den positive side sparede vi omverdenen for CO2, fordi vi 
producerer vores egen grønne energi af biogas og bidrager til 
skovrejsning, som binder CO2. På den positive side tæller også, 
at vi har købt certifikater, der sikrer, at vores energileverandør 
udbygger deres vedvarende energi-anlæg – det, der i vippen 
figur 7 er opgjort som Køb af vedvarende energi. I alt bliver det til 
ca. 12.992 ton CO2 i 2016 på den gode side. 

Vi sparer altså atmosfæren for mere CO2, end vi belaster den 
med – nærmere præcist 2.702 ton – og har dermed et positivt 
CO2-regnskab.

På sigt vil vi gerne have en CO2-balance, der går i nul også uden 
indkøb af certifikater. I 2016 var vi 5.114 ton fra at nå dette.

Fald i energiproduktion
Vi vil gerne være en energineutral virksomhed. Det søger vi at 
opnå ved at producere vores egen energi via solcellepaneler, fx 
på Søndersø renseanlæg, men først og fremmest ved at skabe 
grøn energi af det spildevand, vi renser på Ejby Mølle renseanlæg. 
Desværre faldt vores energiproduktion i 2016, se næste afsnit. 
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Figur 7: Vores CO2-regnskab i 2016 angivet i ton CO2-ækvivalenter.

Figur 8. VandCenter Syd har et mål om at producere lige så meget energi, 
som vi forbruger. Her ses udviklingen fra 2012-2016, omregnet til GWh. Søj-
lerne markerer vores samlede forbrug af el, varme og transport, mens den 
grønne graf indikerer udviklingen i, hvor store mængder grøn energi, vi har 
solgt videre.
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Når vi bruger energi, er det fx til indvinding af vand og rensning 
af spildevand, men også til transport, administrationsbygninger 
mv. Vi brugte lidt mindre energi i 2016 end året før. Vi har bl.a. 
sparet på energien ved at erstatte overfladebeluftning med 
bundbeluftning i en af vores tanke på Nordvest renseanlæg. Vi 
har også installeret en varmeveksler på Ejby Mølle renseanlæg, 
der genbruger overskudsvarme.

Figur 8 viser vores energiforbrug og -produktion i 2016. Netto-
energiforbruget – det vil sige forbrug af energi minus egenpro-
duktion af energi – er steget fra ca. 3,58 GWh i 2015 til 4,40 GWh 
i 2016. 

Ingen energi i regn
I foråret 2016 fik vi et tilbageslag i forhold til ønsket om fortsat 
at øge vores energiproduktion på Ejby Mølle renseanlæg. Gen-
nem en længere periode fik vi masser af uvedkommende vand 
– regnvand, åvand og højt grundvand – ind på renseanlægget. 
Vandet blev renset, som det skulle, men der blev ikke produce-
ret meget energi. 

Forklaringen skal findes i den slam, som står for den biologiske 
del af rensningen. Det er komplekst at sikre, at dette ”rense-
slam” har en tilpas volumen og biologisk sammensætning, 
hvor bakterierne fjerner de stoffer, vi ønsker. Her måtte vi i 2016 
konstatere, at slammængden var større end nødvendigt. Det 
betød, at vi brugte kulstof i renseprocessen, som ellers kunne 
have været omsat til biogas – og derved fik vi en mindre bio-
gasproduktion.

Finjustering af renseprocessen er ikke en ny udfordring. Vi har 
dog grund til at tro, at vi i 2016 tog skridt i retning af en bedre 
strategi for løbende at tilpasse kulstofmængde og bakterier til 
det flow af spildevand og uvedkommende vand, der løber ind i 
anlægget. Vi begyndte at arbejde langt mere målrettet med de 
bakteriologiske processer og samspil – og det arbejde fortsæt-
ter i 2017. Vi kan her bruge den viden, vi de senere år har fået 
ved internationalt udviklingssamarbejde, fx projekt Granulært 
slam, (se også side 20).

Udledning af lattergas
Vores store produktion af energi fra biogas skyldes bl.a. vores 
sidestrømsanlæg. Her omdanner bakteriekulturen Anammox 
ammonium uden brug af ret meget ilt og kulstof – hvilket gør 
den ideel, fordi vi så kan anvende kulstoffet fra spildevandet til 
biogasproduktion.

Vi har dog en formodning om, at processen i sidestrømsanlæg-
get har medført en større udledning af lattergas, som er meget 
miljøskadeligt. Der er de senere år kommet fokus på, at dette 
er et problem i spildevandsrensningen, men der er stadig stor 
usikkerhed forbundet med at forstå, måle og løse problemet. 

VandCenter Syd har arbejdet med lattergas-problematikken 
i nogle år. På Ejby Mølle renseanlæg har en studerende kørt 
forsøg i fuld skala på sidestrømsanlægget, og hendes resulta-
ter har vakt international opmærksomhed. Hun afsluttede sin 
master i sommeren 2016, og der blev fundet midler til, at hun 
fortsat kan arbejde hos os. Målet er bl.a. at finde en måde at fin-
justere anlægget, så vi får nedbragt lattergasmængden – uden 
at give køb på energiproduktionen og rensningen.
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Vi har undervejs erkendt, at vi har brug for en bedre model til 
beregning af lattergasudledningen. Det er relativt nemt at måle 
i det lukkede sidestrømsanlæg. Men vi vil også gerne vide, hvad 
der bliver udledt fra de store luftningstanke, der er en vigtig 
del af processen på et renseanlæg. Det kræver en model, der 
kombinerer eksisterende teori, vores nye målinger og en masse 
beregninger. Det arbejde startede i 2016 og fortsætter i 2017.

Livscyklus
Udledning af drivhusgasser som CO2 og lattergas er vigtige 
problemer. Der er dog også andre ting, som påvirker miljøet, 
og som der skal tages hensyn til – fx når vi bygger nye anlæg.

Fosfor fra spildevand 
Sammen med en række andre forsyninger, private og offent-
lige partnere deltager vi i projektet ReCoverP, der sigter mod 
øget genindvinding af fosfor fra spildevand. Fosfor genbruges i 
dag som gødning på landbrugsjord, når spildevandsslam køres 
ud på markerne – men det vil være mere hensigtsmæssigt at 
kunne tage fosfor ud af slammet. Vores bidrag til projektet er 
primært at tage analyser og stille viden til rådighed.

Flere overvejelser i klimaprojekter
Vi har sammen med HOFOR, Aarhus Vand og Danmarks Tek-
niske Universitet en ph.d.-kandidat ansat, som arbejder med 
Livscyklusvurdering af klimatilpasning. Målet er at udvikle en 
metode, der inddrager flere miljøhensyn i valget af løsning. Det 
kunne fx være et valg mellem større kloakrør eller løsninger, 
hvor regnvandet håndteres lokalt (se fx side 16). Metoden er 
baseret på en eksisterende metode til livscyklusvurdering, som 
indeholder forskellige parametre, der påvirker miljøet. 

Arbejdet i 2016 har bl.a. bestået i at se på nogle af VandCenter 
Syds projekter – og ud fra dem få ideer til, hvad metoden skal 
kunne rumme. Elementer i en fremtidig model kunne fx være, 
hvilke materialer, der bruges i anlægsfasen, og hvor meget 
pasning, anlægget kræver efterfølgende. På den måde vil man 
kunne se på hele anlæggets livscyklus, inden man beslutter, 
hvilket anlæg, der skal opføres.

Vandforsyningens “Water Footprint”
Et andet ph.d.-projekt finansierer vi sammen med vores part-
nere i 3VAND, HOFOR og Aarhus Vand. Projektet hedder Water 
Footprint of Utilities og handler om, hvordan man vurderer 
vandforsyningers påvirkning af vandressourcerne ved indvin-
ding af vand. Projektet løber indtil 2018.

Miljørigtigt byggeri 
I 2016 blev en ny kontorbygning på Vandværksvej taget i brug. 
Den er opført som bæredygtigt byggeri, og i slutningen af året 
fik vi lavet en miljøredegørelse for bygningen med henblik på 
at kunne dokumentere, at den lever op til denne betegnelse. 

Bygningen er konstrueret på en måde som gør det muligt, at 
man ved nedrivning kan minimere restaffaldet til deponering – 
og redegørelsen beskriver både materialer og mængder. I ma-
terialevalget er der også lagt vægt på finde de overflader, som 
har den laveste afgasning til indeklimaet.

Om bygningen er kvalificeret til MiljøForum Fyns miljødiplom, 
vurderes i 2017.

Ejby Mølle renseanlæg.


