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Kolding (1998)
2000 tons tørstof pr. år Skövde (2003)

1200 tons tørstof pr. år

Greve (1999)
1000 tons tørstof pr. årRudkøbing (1992)

250 tons tørstof pr. år

20 års erfaring med biologiske 
slammineraliseringsanlæg
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Langtids-slambehandling i 
slammineraliserings anlæg

• Afvanding
– Dræning
– Evapotranspiration

• Udluftning
• Mineralisering
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Proces og produkt
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Dimensionering og forudsætninger

Slam produktion (tons tørstof pr. år)  
Slam type (produktionsform)
Slam kvalitet (?) 

Arealbelastning
Antal bassiner
Bassin kapacitet 
Driftsperioder

Belastningscyklus
Belastningskontrol
SRO
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Helsinge Slammineraliseringsanlæg

• 42.000 PE

• 630 tons tørstof 
pr. år

• Aktivt slam

• Sat i drift 1996

• 10 bassiner

• 2,2 Ha
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Drift og kontrol

Slamresthøjde hele driftsperiode - bassin nr. 1
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Helsinge Slamanlæg
Slam- og slamrestkvalitet 
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Helsinge Slammineraliseringsanlæg

Etableret 1996
Tømning påbegyndt i år 2005
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Tømningsstrategi

10Steen Nielsen (smn@orbicon.dk)



Steen Nielsen (smn@orbicon.dk) 11

Slutanbringelse



Skovby Slammineraliseringsanlæg

24. August 2006

9. September 2006
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Dimensionering og drift(1)

Slammineraliseringsanlæg er bygget til at behandle slam 
i driftsperioder på 10 år.

I relation til slamproduktion og slamtype er det vigtigt at 
anlæggene har det nødvendige:

• Areal
• Antal bassiner

Erfaringer har vist at det er muligt at opnå et 
tørstofindhold på ca. 30 % ved tømning.

Anlæg dimensioneret til aktivt slam kan maks. behandle 
30 – 60 kg ts/m2 år på min. 10 bassiner

Anlæg dimensioneret til udrådnet slam kan maks. 
behandle 30 – 50 kg ts/m2 år på min. 12 - 14 bassiner
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Dimensionering og drift (2)

Opretholdelse af en 10-årig behandlingskapacitet  afhænger af:

Balance mellem belastning og pauseperioder på hvert bassin

Antallet af belastningsdage skal tilpasses slamtype og afvandeligheden

Belastningen skal planlægges således at:

Vegetationen kan etablerer sig ved indkøringen

Tilvæksten i slamresten skal efterfølgende tilpasses således at   
vegetationen når at etablerer rødder i hvert lag.

Ved en belastningsperiode på maks. 5 dage, skal der være min. 10 bassiner 
således at pauseperioden bliver ca. 40 dage hvilket vil give en optimal 
fordampning og mineralisering af slamresten.



Lokale og globale miljøgevinster

2.000 tørstof Udbringning Biologisk Central tørring
Kilde: Kolding VVM - vurdering: på  landbrug     behandling & forbrænding
Emmision: (tons/år)
CO2    tons/år 157     37 (270) - 335
NOx kg/år                            735 235 200.000
SO2      kg/år ~0 ~0 10.000
Lugt:

Markspredning                JA NEJ --
Containertransport                JA NEJ      (NEJ) JA

Ventilationsafkast/røg             JA NEJ      JA

Trafikbelastning:
Antal lastbiler 910 300        (110)- 1010

Ekstern støj:
Ventilation+biler               JA NEJ JA

Andre forhold          Spredning Tømning Bør vurderes 

Internt arbejdsmiljø:
Kemikalie fare                JA NEJ JA

Tung trafik                JA NEJ JA
Farlige maskiner            Middel  Få Mange

Støjbelastning             Middel Ringe Høj
Reststoffer:

Smitstoffer                JA NEJ    NEJ
Tungmetaller           Uændret Uændret Røggas?

Miljøfremmede  stoffer         ~Uændret Reduceres Askerest?
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Hanningfield
Sludge Reed Bed System



Sludge type
Hanningfield Test System
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Reject – Basin no. 4 – 26.06.2008
Hanningfield Test System
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Sludge Residue Surface – Basin no 1
Hanningfield Test System
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Reject – Basin no. 4 – 26.06.2008
Hanningfield Test System
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Kristianstad  
Sludge Reed Bed System
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Kristianstad  
Sludge Reed Bed System
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Kristianstad - rejektvand
Sludge Reed Bed System
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Formål med testbehandling af dambrugsslam i 
slammineraliseringsanlæg

Formålet med testen er at få klarlagt:

• Hvorvidt slam fra dambrug kan viderebehandles 
hensigtsmæssigt i et slammineraliseringsanlæg?

• Hvorvidt det er muligt at behandle slam fra dambrug 
med og uden opkoncentrering før belastning?

• Hvorvidt den hydrauliske belastning (fordi 
fødeslammet/vandet er meget tyndt) udgør en 
betydende faktor?
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Formål med testbehandling af dambrugsslam i 
slammineraliseringsanlæg

Formålet med testen er at få klarlagt:

• At fastlægge dimensioneringen for et full scala anlæg 
til behandling af slam fra dambrug.

• I hvor stor en udstrækning at 
slammineraliseringsanlæg kan forbedre kvaliteten af 
rejektvandet fra slambehandling og dermed til en 
reduceret miljøbelastning.

• Mineralisering (nedbrydning) af organisk materiale i 
slam fra dambrug, herunder medicin rester.

• At fastlægge anlægs og driftsomkostninger samt 
energiforbrug for full scale anlæg til behandling af 
slam fra dambrug.
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Behandling af dambrugsslam i 
slammineraliseringsanlæg (1)

• Driftssikker  

• Langtids slamløsning af frisk slam

• Fleksibel drift 

• Ingen problemer ved vinterdrift

• Lav driftsomkostning og lavt energi forbrug

• Ingen brug af kemikalier (polymerer) til afvanding

• Bedre arbejdsmiljø
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Behandling af dambrugsslam i 
slammineraliseringsanlæg (2)

• Ikke forurenende afvanding – god rejektvandskvalitet

• Nitrifikation og denitrifikation

• Ikke behov for ½ års lager og slamlagune

• Reduktion af transportomkostninger 

• Mineralisering af organisk miljøfremmede stoffer

• God reduktion af Pathogene mikroorganismer 

• Genbrug af slamresten

• Miljøvenlig behandlingsmetode
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P/I diagram
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Resultat af et testanlæg (fase 1 og 2)

• Dimensionering/plads krav

• Effektivitet og afvandingskvalitet

• Rejektvandskvalitet

• Anlægsomkostninger

• Driftsomkostninger

• Slutdisponering
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Kristianstad  
Sludge Reed Bed System
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Udredning af muligheder for at anvende 
slammineraliseringsanlæg

Vurdering af model 1-3 dambrug:

• Slamproduktion og håndtering

• Slamflows og typer/kvaliteter

• Rejektflows og typer/kvaliteter

• Driftsøkonomi (nuværende slamhåndtering)

• Myndighedsforhold og krav

• Nuværende plads krav

32Steen Nielsen (smn@orbicon.dk)


	Slamhåndtering 
	20 års erfaring med biologiske slammineraliseringsanlæg
	Langtids-slambehandling i �slammineraliserings anlæg
	Proces og produkt
	Dimensionering og forudsætninger
	Helsinge Slammineraliseringsanlæg
	Slide Number 7
	Helsinge Slamanlæg�Slam- og slamrestkvalitet 
	Helsinge Slammineraliseringsanlæg
	Tømningsstrategi
	Slutanbringelse
	Skovby Slammineraliseringsanlæg
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Lokale og globale miljøgevinster
	Hanningfield �Sludge Reed Bed System
	Sludge type�Hanningfield Test System
	Reject – Basin no. 4 – 26.06.2008�Hanningfield Test System
	Sludge Residue Surface – Basin no 1�Hanningfield Test System
	Reject – Basin no. 4 – 26.06.2008�Hanningfield Test System
	Kristianstad  �Sludge Reed Bed System
	Kristianstad  �Sludge Reed Bed System
	Kristianstad - rejektvand�Sludge Reed Bed System
	Slide Number 24
	Formål med testbehandling af dambrugsslam i slammineraliseringsanlæg 
	Formål med testbehandling af dambrugsslam i slammineraliseringsanlæg 
	Behandling af dambrugsslam i slammineraliseringsanlæg (1)
	Behandling af dambrugsslam i slammineraliseringsanlæg (2)
	Slide Number 29
	Resultat af et testanlæg (fase 1 og 2)
	Kristianstad  �Sludge Reed Bed System
	Udredning af muligheder for at anvende slammineraliseringsanlæg

