
 

 

 

 

 

 

 

 
Netværket blev startet op med første ERFA-dag på Slangerup Renseanlæg d. 21. 
november 2018, hvor der blev snakket slammineralisering generelt med afsæt i de 
deltagende forsyningers egne slammineraliseringsanlæg.  

Fokus var særligt på nøgletal for drift, metoden, status slammineraliseringsanlæg i 
Danmark, slamkvalitet, filter, arealbelastning og driftsovervågning. Vi kom ind på 
betydningen af lange transportledninger for slam bl.a. med afsæt i Aalborg 
Universitets undersøgelser i Esbjerg.  

Den næste ERFA-dag vil foregå d. 12. juni på Gribvands nye 
slammineraliseringsanlæg i Pårup, Pårupvej 3250 Gilleleje (beliggende bag ved 
entreprenørfirmaet Nordkysten) og på det eksisterende slammineraliseringsanlæg i 

Helsinge. Foruden en fremvisning af det nye anlæg i Pårup har Aalborg Universitet 
indvilliget i at deltage med et indlæg. 

Programmet for dagen d. 12. juni er som følger: 

Kl. 9.00-9.15  

Ankomst Pårup og velkomst ved Niras 

 

Kl. 9.15-10.30 

Pårup fremvisning ved Gribvand/Orbicon 

 

Kl. 11.00-11.45 

Frokost på Helsinge Renseanlæg 

 
Kl. 11.45-12.30 

Orientering om Pårup og Helsinge BSA ved Orbicon, herunder implementering af ny 

driftsaftale ml. Gribvand og Orbicon med fokus på Gribvand’s strategi: 

 

a) Fremtidig slamstruktur i Gribvand (Renseanlæg, Slammineraliseringsanlæg) 

 Flexibilitet, Skalerbarhed, Forsyningssikkerhed 

 Klimaaftryk, Gødningsværdi, Tørstofindhold, håndterbarhed og arbejdsmiljø, Problematiske 

stoffer, Insektbekæmpelse 

 
b) Dimensioneringsforudsætninger 

 Slammængder til slammineraliseringsanlæg og slamproduktion renseanlæg 

 Slamkvalitet (herunder glødetab, fedt og olie) 

 Arealbelastning (kg ts/m2) 

 Drift (belastning, pauser) 

 

Kl. 12.30-13.30 

Erfaringer fra Esbjerg Slammineraliseringsanlæg ved Aalborg Universitet 

 
Kl. 13.30-14.30  

Tømning ved Niras 

a) Hvornår (driftsår og årstid) 

b) Genvækst/replantning 

c) Aflastning 

d) Lagerhal 

e) Udbud 

 

Kl. 14.30-15.00  

Afrunding med rundtur på Helsinge Renseanlæg 

 

 

 

 

 

 

Martin Badike Støvring 

Biolog 

T: +45 2761 3959 
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Johnny Gybel 

Ingeniør 

T: +45 4043 6090 

E: jog@niras.dk 

NIRAS Holbæk 

Ahlgade 3M 

DK-4300 Holbæk 

T: +45 4810 4200 

HUSK! 

 Tilmelding: senest 31. maj (på mail: mast@niras.dk) 

 Pris: 3.000 kr. pr. forsyning (oplys EAN nr.) 

 Forsyninger der ikke deltog på første ERFA-dag 

opfordres til, gerne I god tid, at fremsende: 

1. Kort beskrivelse af evt. udfordringer på egne 

anlæg 

2. Evt. slamanalyserapport* 

*Analyse af prøve af tilledt slam for tørstof, glødetab, pH, 

fedt og olie (DS/R 209 mod.) samt gerne tungmetaller og 

miljøfremmede stoffer  

 


