
Hvad sker der på
Odense Nord Miljøcenter?



Kort fra 1917 Kort fra 1994

Odense Nord Miljøcenter



Odense Nord Miljøcenter



• ONM blev åbnet i 1994

• Areal på 110 ha

• Placeringen blev valgt
grundet specielle
grundvandsforhold

• Forventet driftsperiode
på 120 år.

Odense Nord Miljøcenter



Vejerbod

• Ca. 30.000 biler pr. år



Affaldsdeponering

• Affaldsdeponering (13.790 t i 2016)
• Midlertidig oplagring af brændbart affald
• Forbehandling af trykimprægneret træ



Kompostering af spildevandsslam

Hovedingredienser
• Have-/parkaffald (31.624 ton)
• Spildevandsslam (16.837 ton)
• Halm



Deponering af shredderaffald

Deponeres i monocelle

Automotive shredder residue (ASR): Gummi,
metaller, træ, sten, glas, platik.

2016: ca. 40.000 ton



Jordrensning og -kartering

• Jordprøver
• Klassifikation af jord
• Sigtning
• Beluftning
• Deponering

2015: 231.000 tons



Perkolatrensning

• Drives af vores søsterselskab VandcenterSyd

2016: 233.000 m3



Indvinding af lossepladsgas

• Fra etaper med blandet affald, shredderaffald og Stige Ø

• Mere end 200 gasboringer

• Via transmissionsledning til motoranlæg på Lind Hansens Vej

• Indvundet 3,8 millioner Nm3 gas i 2015

• 4.521 MWh el og 6.181 MWh varme



Udfordringer og udvikling

• Behandling af KOD
• Etablering af pulper

• Perkolathåndtering
• Forsøg med recirkulering på

etaper med blandet affald.

• Forsøg med nanofiltering og
SCWO rensning af vand med
støtte fra Miljøstyrelsen

• Nyttiggørelse af lossepladsgas
• Brændselscelleteknologi



Behandling af KOD



Proces
• Undersøge mulighederne for at etablere et anlæg til forbehandling af

KOD, som en flerhed af fynske kommuner leverer affald til.
– Udnytte stordriftsfordele som SYFRE-rapporten også konkluderer

• Præsentation på SYFRE I
• Nedsættelse af Styregruppe med interesserede fynske kommuner.

• Formålet med forprojektet er at der udarbejdes et beslutningsgrundlag, som det
enkelte Styregruppemedlem kan forelægge til politisk beslutning i eget bagland.
Styregruppemedlemmets roller er således at sikre at de forhold, der måtte have
betydning for at de respektive bestyrelser kan træffe beslutning, belyses i
forprojektet.



Organisering

• Der etableres et fælles A/S
• Selskabet udfører en tjenesteydelse
• KOD’en og en forholdsmæssig del af

pulpen vedbliver at være
selskabsejernes

• Selskabsejerne kan enten:
– Lade selskabet forestå salget af pulpen
– Hjemtage egen andel til anvendelse i f.eks.

rensningsanlæggets udrådningstank

• Selskabet indgår aftale med OR om:
– Drift: mandskab, brovægt, maskiner, IT o.l.
– Arealleje



Anlægget

• Kapacitet 40.000 ton /år
– Endelig kapacitet afhænger af hvem der vil deltage.

• Udnyttelse af synergi ved
anvendelse af mandskab, maskiner
og infrastruktur

• Tilgængelige ressourcer i form af
grundvand

• Fokus på minimering af lugtgener
– Lukket hal til aflæsning
– Lukket silohal



Teknologi

• Mange forskellige leverandører af anlæg
• To teknologier

– Pulper
– Hammermølle

• Funktionsudbud afgør teknogien
– Baseret på modtagekrav hos biogasanlæggene



Investeringsbudget

• Baseret på erfaringer med udbud af et lignende anlæg (COWI)
• Udgangspunkt i kapacitet på 40.000 tons/år

Investering Beløb
Bygninger og udenomsanlæg 23,6 mill. kr.
Maskinleverance 36,3 mill. kr.
I alt 59,9 mill. kr.



Driftsbudget

Behandlet mængde:
40.000 ton KOD

Behandlet mængde:
17.000 ton KOD

Absolutte tal Pr. indvejet ton Absolutte tal Pr. indvejet ton

Kapitalomkostninger 6.672.618 167 6.672.618 393

Driftsomkostninger 6.561.694 164 3.111.119 183

Personaleomkostninger, forsikring mv. 1.781.553 45 1.151.553 68

Administrationsomkostninger 1.501.586 38 1.093.529 64

Transport af pulp til biogasanlæg 2.450.000 61 1.041.250 61

Indtægt fra salg af pulp -8.213.333 -205 -3.490.667 -205

Gatefee 413 kr. 708 kr.

Netto behandlingspris 269 kr. 563 kr.

• Forhold med betydning for netto behandlingsprisen:
• Rejektindhold 10%=>15%: 293 kr./ton
• Anvendelse af grundvand som pulpervand: 256 kr./ton
• Scrapværdi 10% af investeringen: 251 kr./ton
• Rente 3,5% p.a.: 281 kr./ton

• Grundlæggende økonomiske forudsætninger:
– Afskrivningsperiode på 10 år, rente 2% p.a., scrapværdi 0 kr.



Tidsplan

• Vigtige milepæle hvis projektet skal realiseres:
– 1/11-2018 tilsagn om deltagelse

• Forudsætter: beslutning i Odense Kommune beslutning i Bestyrelsen,
efterfølgende forelæggelse og beslutning i øvrige kommuner. Affaldsplaner hvor
udsortering af KOD er indarbejdet.

– Primo 2019 anlægskontrakt indgået
• Forudsætter udbud, hvor endelig kapacitet er kendt.

– Ultimo 2019 driftsklart anlæg



Rensning af perkolat med nanofiltrering
og SCWO



SCWO

• Motivation: 233.000 m3
perkolat pr. år…

• Rensning af miljøfremmede
stoffer, fjernelse af
tungmetaller

• Samarbejde med Aquarden
Technologies støttet af
Miljøstyrelsens MUDP-pulje



Rensning af koncentreret og blødgjort
perkolat med SCWO (kilde: Aquarden Technologies)

O2

Reaktor

Rent vand
• Ledes direkte i havet,
• Ledes direkte til kloak
• Genanvendes som

procesvand

Salte og tungmetaller
Cadmium, krom, kviksølv etc.
behandles forsvarligt

Ufarlige gasser
• Organiske komponenter

omdannes til CO2 og N2
• Ingen NOx eller SOx

Svært nedbrydeligt
organisk spildevand
• Op til 100.000 ppm COD
• Problematiske stoffer:

Opløsningsmidler, PAH,
phenol, ammonium, API
osv.

Salt

Rent
vand

Spilde-
vandEnergiforbrug

Reaktor 20 kWh

Input Output

Energigenerering
Overstiger ofte forbrug
Genbrug af energi
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Setup (kilde: Aquarden Technologies)



Resultater og videre arbejde

• Resultat:
– COD reduktion 99,9%
– Tungmetalreduktion 80-99%
– Sulfat og fosforreduktion 99,5%

• Udfordringer med opkoncentrering
af perkolat

• Flere forsøg i 2017-2018 med
optimeret nanofiltrering



Brændselscelle



Gasproduktion

• Gasproduktionen falder i takt
med at affaldet nedbrydes.

• I dag producerer
motoranlægget ca. 580-600
kW

• Faldende mængder =>
tilpasning af kapacitet => ny
motor
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Projektet

• Ph.d. projekt i samarbejde med DTU Energy.
• Testopstilling 1kW brændselscelle
• Fordele:

– Elvirkningsgrad op til 60%
– Modulopbygget
– Ingen NOx’er, ingen støj
– Ingen mekanisk slid
– Ikke afhængig af methan-%




