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Grundvandet er ofte iltfrit og indeholder opløst jern med koncentrationer over det højest tilladelige
vandkvalitets krav fra vandværkerne på 0,1 mg/l. Ved beluftning bliver opløst jern iltet og der dannes
tungtopløselige jernhydroxider (okkerslam), som fjernes ved filtrering. Dette rest produkt fra
Vandværkerne anses som et spildprodukt, som skal bortskaffes lettest of billigt muligt. Derimod anvendes
der jern og/eller aluminium i form af fældningskemikalier til at fjerne fosfor på renseanlæggene. Ved at
udnytte okkerslam fra vandværkerne som fældningsmiddel til at fosforfjernelsen på renseanlæg opnås
både en miljømæssig fordelagtig bortskaffelse kombineret med en nyttiggørelse af restproduktet, som
reducerer doseringen af industrielt fremstillet fældningskemikalie på renseanlægget.
Da Forsyningsselskaberne typisk både driver vandværker og rensningsanlæg vil bortskaffelse til
rensningsanlæg være optimalt. Mange Forsyninger kører i dag slammet til rensningsanlægget, hvor det
læsses i anlægget uden nærmere overvejelser. Ved denne form for dosering har tidligere undersøgelser vist
at kun en meget lille andel af jernindholdet i slammet nyttiggøres til fosforfældning og reduktion af
lugtgener.
Nytteværdien af okkerslammet som fældningskemikalie øges markant ved at opløse okkerslammet.
Indledende lab forsøg på DTUMiljøa1 har vist at okkerslammet kan opløses ved anaerobe udrådning og ved
at tilsætte syre. Disse forsøg blev op skaleret til fuldskala forsøg på Holbæk centralrenseanlæg i projektet ”
Udnyttelse af okkerslam fra vandværker som fældningsmiddel på rensningsanlæg”, som er delvis
finansieret af VTUF fonden.
Foredraget vil fremlægge resultaterne fra fuldskala forsøgene samt mulighederne for okkerslam at være et
besværligt spildprodukt fra vandbehandlingen til et nytteprodukt, som kan erstatte fældningskemikalier.

1

Sharma, A.K., Thornberg, D., Andersen, H.A. (2013). Application of waterworks sludge in wastewater treatment
plants, International Journal of Environmental Science and Technology.

