1. DET BEGYNDTE PÅ FREDERIKSBERG

Vølund og RAMBØLL har hver for sig en væsentlig
andel i, at det er kommet dertil – og dermed også en
forpligtelse til at markere affaldsforbrændingens
100 års jubilæum i Danmark og til at bevare dette
særlige stykke danmarkshistorie.
Dette er formålet med denne bog.

100 ÅR MED AFFALDSFORBRÆNDING I DANMARK

Hvorfor har vi ikke i Danmark noget rigtigt affaldsbjerg? - og hvorfor har vi ikke længere nogen
stinkende, flue-, måge- og rotteplagede lossepladser?
Det er fordi vi allerede for 100 år siden begyndte at
indse, at affald kan nyttiggøres til produktion af el og
varme. Først i celleovne, senere i roterovne og i dag
i ristefyrede anlæg. Først med “sodlommer”, senere
elektrofiltre og i dag med røggasrensning i op til 5
trin efter hinanden.
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I september 2003 kunne man på Frederiksberg fejre,
at det var 100 år siden, kommunen, som den første i
Danmark, begyndte at levere fjernvarme og har gjort
det lige siden.
Varmen blev bl.a. produceret på affald indsamlet i
kommunen. Det oprindelige fjernvarmeværk blev
derfor også Danmarks første affaldsforbrændingsanlæg, og rent faktisk har der været brændt affald på
mindst ét anlæg i landet i hele perioden 1903-2003.
Affaldsforbrænding har derfor også 100 års jubilæum
i 2003. I de første mange år var der ganske vist kun få
anlæg, men for ca. 40 år siden vendte billedet. Det
blev mere og mere almindeligt at udnytte affaldets
energiindhold til produktion af varme, og i dag er
teknologien med tilhørende miljøbeskyttelsesforanstaltninger så højtudviklet, at forbrænding er gjort til
den officielt foreskrevne metode til behandling af forbrændingsegnet affald her i landet.
Danmark har derved opnået en førende stilling både
med hensyn til andelen af affald, der forbrændes, og
med hensyn til eksport af teknologi og knowhow på
området.
I løbet af de 100 år har det danske samfund undergået en voldsom udvikling, både velstandsmæssigt og
teknologisk, og befolkningens levevis er helt anderledes end for 100 år siden. Dette har også kunnet mærkes på forbrændingsanlæggene: Affaldets sammensætning og måden, det indsamles og tilføres på, har
ændret sig. Anlæggene er blevet mere og mere komplicerede, bl.a. på grund af stedse skærpede miljøkrav, men samtidig drives de af et langt mindre antal
ansatte end førhen.

Slaggerne fra både det første og det andet forbrændingsanlæg på Frederiksberg førtes til et knuseværk i
bygningen lige foran den gamle skorsten.
Efter knusningen kørtes slaggerne i tipvogne ud på arealet i forgrunden, hvor de modnede, inden de blev afsat
til nyttiggørelse
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Nærværende bogs forfattere har beskæftiget sig med
affaldsforbrænding i henholdsvis 50 og knap 40 år.
Til gengæld kan de skimte pensioneringen lige om
hjørnet. De har derfor følt sig kaldet til at gøre status
og sammenstille en beretning om de første 100 år
med affaldsforbrænding i Danmark.
Vi håber hermed at have bevaret et særligt stykke danmarkshistorie – samt naturligvis, at læserne vil finde
beretningen interessant.
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1. D ET BEGYNDTE
PÅ F REDERIKSBERG

bragte Varme til Forsyning af dette
Hospital m.m. med Damp, varmt Vand
og Elektricitet.
Det blev derefter i Februar 1902 vedtaget at opføre en Forbrændingsanstalt... med 3 Ovne af det engelske

Firma Hughes & Stirlings Fabrikat
med tilhørende Babcock & Wilcox
Dampkedler med skraatstillede Rør og
desuden med 2 kulfyrede Dampkedler
samt et Varmvandsanlæg og et Elektricitetsværk, saaledes at Forbrændingsanstalten egentlig blev en Varme-

VAR PÅ

F REDERIKSBERG ...

...dog ikke i maj, men i september
1903, at forbrænding blev introduceret
som affaldsbehandlingsmetode i Danmark.
Frederiksberg var – selv før kommunalreformen i 1970 – arealmæssigt en
af landets mindste kommuner. Til gengæld den tættest befolkede. Det er derfor ikke så overraskende, at det netop
var i den kommune, at man "...allerede
i 1897 var klar over, at det i Løbet af
nogle Aar ikke vilde være muligt inden
for Frederiksbergs Omraade at skaffe
Arealer egnede til Losseplads for
Dagrenovationen... hvorfor Spørgsmaalet om Opførelse af en Forbrændingsanstalt blev taget op til nærmere
Undersøgelse... For at faa undersøgt
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Brændbarheden m.m. af Frederiksbergs Dagrenovation blev der sendt
nogle Jernbane-Vognladninger heraf
til Forbrændingsanstalten i Hamborg,
hvor der blev foretaget Prøvebrændinger... med det Resultat, at Affaldet
brændte godt og udviklede saa megen
Varme, at der herved kunde produceres Damp i Dampkedler, og det gav en
god Slagge anvendelig i forskellige
tekniske Øjemed.
Samtidig... var det i August 1898 blevet vedtaget at opføre et Kompleks af
Bygninger til Frederiksberg Kommunes Hospitals- og Forsørgelsesvæsen
paa en Grund i Nærheden... Det laa da
nær at søge at udnytte den ved
Dagrenovationens Brænding frem-

En af ovnene på Frederiksbergs
første forbrændingsanstalt
Kilde:
Frederiksberg Forsyning

Således indledes en beskrivelse fra
1948 af den – på det tidspunkt eksisterende – anden forbrændingsanstalt for
dagrenovation på Frederiksberg. Se
nærmere herom nedenfor.
Her skal det blot konstateres, at anlægget fra 1903 således ikke blot var
Danmarks første affaldsforbrændingsanlæg, men også Danmarks første fjernvarmcentral, til og med i form
af et kraftvarmeværk. Anlægget placeredes på en grund syd for Nyelandsvej, over for hospitalet, i dag
Frederiksberg Hospital.

1903-1962
D ET

og Elektricitetscentral... Anstalten
blev taget i Brug i September 1903”.

Frederiksberg Kommunes idræts- og kulturhus, “Kedelhallen”, Nyelandsvej 75A.
Bygningerne, der er opført i 1903 efter tegning af DSB’s overarkitekt Heinrich Wenck,
rummede indtil 1934 Danmarks første affaldsforbrændingsanlæg.
Fra 1934 til 2000 anvendtes bygningerne til en dampvarmecentral.

Vølund også med
Det dengang helt unge firma, Aktieselskabet Vølund, fik overdraget fjernvarmeentreprisen. Det hedder i selskabets 25 års jubilæumsbog fra 1923:
“Et stort Arbejde... som er Omtale
værd, var Fjærnopvarmningsanlægget i Forbindelse med Forbrændingsanstalten paa Frederiksberg. Det var
det største Rørarbejde, som man endnu havde udført, og det skulde være
fuldendt paa 4 Maaneder; det bestod
af Højtryksdampledninger, Varmtvandsledninger og Returvandsledninger, som blev lagt i Tunneller fra
Forbrændingsanstaltens Kedelanlæg
til alle Bygningerne paa Frederiksberg
Hospital og Alderdomshjemmet, og
som senere udvidedes med Varmtvandsledninger gennem Nyelandsvej
over Falkoneralléen til Frederiksberg
Kommunes offentlige Badeanstalt. Der
blev lagt i alt 8500 m Rørledning og
anvendt ca. 800 Ventiler og Haner.
Dette Arbejde skaffede “Vølund”
megen Anerkendelse ikke blot for den
gode praktiske Udførelse, men ogsaa
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Nyt anlæg planlægges
Allerede i 1920’erne var anlægget for
lille, og i sommeren 1925 havde Frederiksbergs tekniske forvaltning et forslag til en modernisering af anlægget
færdigt. Frederiksbergs beskrivelse
fortsætter:
“Paa det Tidspunkt var man imidlertid
gennem A/S Vølund blevet bekendt
med, at der af Maskinfabrikken
Aktiebolaget Landsverk i Landskrona i
Sverrig [Vølunds licenstager] blev
gjort Forsøg med Brænding af Dagrenovation i en roterende Ovn... Det
udarbejdede Forslag til Modernisering... blev derfor henlagt, og Forsøgsovnen blev derefter af A/S Vølund...
installeret i Frederiksberg gamle
Forbrændingsanstalt... Der blev derefter... foretaget en Række Forsøg... indtil man i Januar 1929 kunde afslutte
Forsøgene... Ved disse Forsøg blev
Forvaltningen overbevist om, at
Roterovnen var fortrinlig egnet til
Brænding af Dagrenovation og bedre
end andre kendte Ovnsystemer, hvorfor A/S Vølund blev anmodet om at
udarbejde Forslag til et nyt Forbrændingsanlæg med saadanne Roterovne”.

Generne fra tidens mange lossepladser åbnede efterhånden øjnene for
affaldsforbrændingens muligheder

for den Hurtighed, hvormed man formaaede at føre et saa omfattende
Arbejde til Ende”.
Anlægget var det, man i dag ville
kalde et batch-fyret anlæg. “Affaldet
blev fyret ind i Batches, og der gik
lang Tid, før det gik i Brand. Naar
dette endelig skete, udviklede der sig
en Mængde forurenet Gas og Damp,
som passerede direkte ud, og som –
selv med en meget høj Skorsten –
kunde give Gener i omgivelserne. En
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yderligere Ulempe var, at der dannedes “Slaggekager”, som indvendigt
bestod af kun daarligt udbrændt
Affald”, skrev Vølund i 1936.
Vølunds overingeniør, Evald Blach
bemærkede i 1962 om anlægget:
“Anlægget bestod af en række celler,
hver med en kapacitet på ca. 1 t/h...
Den manuelle betjening var dyr og
udslagningen vanskelig og meget ubehagelig og gav anledning til en masse
falsk luft”.

Der skulle dog gå endnu nogle år, før
man besluttede sig, idet Gentofte kommune kom i forkøbet.

Gentofte Forbrændingsanstalt indviet 1931.
Anlægget er det første, Vølund har leveret.

G ENTOFTE F ORBRÆNDINGSANSTALT
Frederiksbergs redegørelse fortsætter:
“Imidlertid havde Gentofte Kommune
efter Forsøgsbrændinger med Gentoftes Dagrenovation i den roterende
Forsøgsovn paa Frederiksberg Forbrændingsanstalt bestemt sig til, at
bygge en ny Forbrændingsanstalt med
A/S Vølunds Roterovne, hvorfor
Frederiksberg stillede Forslaget om
Modernisering af sin Forbrændingsanstalt i Bero for at afvente Driftsresultaterne i Gentofte”.

Anlægget i Gentofte (eller Gjentofte,
som det hed dengang) blev placeret
for enden af Ørnegårdsvej og indviedes i 1931 under overværelse af bl.a.
statsminister Thorvald Stauning.
Anlægget bestod af 2 dampproducerende ovnlinier med en fælles kondensationsturbine, og kølevandet recirkuleredes over et stort graderværk.
Det brændte ikke blot affald fra
Gentofte, men også fra LyngbyTaarbæk Kommune.

Indsamling med biler
Affaldet blev samlet ind med nogle af
Vølund opbyggede automobiler med 2
affaldscontainere. Ved ankomsten til

7

100 ÅR MED AFFALDSFORBRÆNDING I DANMARK

1. DET BEGYNDTE PÅ FREDERIKSBERG

Snittegning af Frederiksbergs anden forbrændingsanstalt. Bemærk hestevognen til højre,
der tipper affaldet ned i siloen, og krangrabben foroven, der føder det ind i ovnanlægget.

D ET

NYE ANLÆG PÅ

“Da disse [driftsresultaterne fra
Gentofte] viste sig fuldt ud at svare til
Forventningerne, besluttede Frederiksberg sig i November 1932 til at
bygge en helt ny Forbrændingsanstalt
efter A/S Vølunds System med Roterovne”.
Statsminister Th. Stauning på besøg på
Gentofte Forbrændingsanstalt

anlægget blev containerne løftet af
bilerne med en kran og ført op over en
af ovnenes indfødningstragt. Her åbnedes containerens bund, affaldet
faldt ned i tragten, og kranen hejste
containeren tilbage på plads på bilen.
Med tiden blev dette dog for upraktisk,
og det besluttedes at forsyne anlægget
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med en modtagesilo. Denne projekteredes af det rådgivende ingeniørfirma
Rambøll & Hannemann A/S og er formentlig dette selskabs første reference
inden for området affaldsforbrænding.
Anlægget var i drift indtil 1970, hvor
begge kommuner tilsluttede sig Vestforbrænding, se nedenfor, og bygningerne er siden hen nedrevet.

“Anstalten blev taget i Brug i... September 1934... Den centrale Beliggenhed er ikke til nogen Ulempe for
Beboerne i den ret tætte Bebyggelse
omkring Anstalten. Der brændes kun
Dagrenovation fra Frederiksberg –
ikke fra København – og der foretages
normalt ingen Sortering eller Sigtning
af Dagrenovationen, men denne fyldes
i Ovnene, saaledes som den tilføres fra
Byen.

F REDERIKSBERG

Dagrenovationen bortkøres fra hver
Ejendom 3 Gange om Ugen (hveranden Hverdag)... i Tiden Kl. 6 til
16 1/2... Vognene er Hestekøretøjer
med 2 Heste, idet det... har vist sig, at
det... var langt det billigste saavel i
Anskaffelse som i Drift at anvende
Hestekøretøjer og ikke Automobiler.”
Affaldet blev indsamlet af private
vognmænd. Om arbejde med hestevogne, se særskilt boks.

Første anlæg
med modtagesilo
I modsætning til anlæggene i Gentofte
og Århus (se nedenfor) var anlægget
på Frederiksberg fra første færd udrus-

tet med en modtagesilo med tilhørende
krananlæg til indfødning af affaldet.
“Forbrændingsanstalten er i kontinuerlig Drift paa Ugens 6 Hverdage med
Søndagen som normal Fridag for
Betjeningspersonalet; der arbejdes
normalt med 1 Ovn med tilhørende
Kedel betjent af 3 Arbejdshold à 8
Timer, hvert Hold bestaaende af 1
Kranfører, 1 Ovn- og Kedelpasser, 1
Mand til Pasning af Slaggeudtagning,
1 Slaggetriller, 1 Afløser samt 2
Arbejdere i Tiden Kl. 6 til 17 1/2 ved
Modtagelsen af Dagrenovationen; til
Driften af 1 Ovn anvendes altsaa ialt
17 Arbejdere pr. Døgn, heri ikke medregnet Arbejdere til Betjening af
Slaggeknuseværket eller til Rengøring
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og Reserve for Afløsning under
Sygdom og Ferier. I den gamle
Forbrændingsanstalt blev der til
Brænding af den samme Dagrenovationsmængde anvendt alle 3 Ovne kontinuerligt paa Hverdage og til dels

1. DET BEGYNDTE PÅ FREDERIKSBERG

med Brænding ogsaa om Søndagen,
hvortil krævedes 40 Mands Betjening
pr. Døgn”.
Anlægget var i drift indtil 1975, hvorefter det blev nedrevet.

Frederiksbergs anden forbrændingsanstalt,
kort før færdiggørelsen i 1934. Til højre ses
skorstenen for den gamle anstalt fra 1903,
se side 5.

A ARHUS
F ORBRÆNDINGSANSTALT

Om arbejde
med hestevogne
I 1898 fik det, der indtil 1972 hed
Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab (KGR), efter 1972
Renholdningsselskabet af 1898 (R98),
koncession på udførelsen af natrenovation i Københavns kommune. I
årene op imod krigen stod det klart,
at “natrenovationen... sang på sidste
vers”, og KGR begyndte at bevæge
sig ind på dagrenovationsområdet.
Det var dog først i 1952, at KGR fik
koncession på dagrenovationen i
København, og der skulle gå endnu
20 år, før Frederiksberg sluttede sig
til.

Århus Forbrændingsanstalt, idriftsat 1934. Åbningerne i forgrunden blev benyttet som
udkørsel for de renovationsvogne, der forlod anstalten.

Også dette anlæg sattes i drift i 1934. I
den anledning udgav kommunen et
lille hefte, forfattet af Holger Eriksen:
Aarhus kommunale Forbrændingsanstalt. Det hedder bl.a. heri: “Aarhus
har i mange Henseender indtaget en
førende Stilling ogsaa paa Hygiejnens
Omraade, og allerede omkring Aarhundredeskiftet begyndte man at spekulere over, om det ikke vilde være
mere hensigtsmæssigt at forbrænde
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Affaldet end at bruge det til Opfyldning”. Det blev dog ved snakken; “det
var en Tid, da man ikke forhastede
sig”, og i 1911 etableredes der en ny
losseplads på Mølleengen.
“Først i Oktober 1926 begynder man
atter at interessere sig for Problemet
Forbrændingsanstalten”. DSB ønsker
at gøre brug af arealerne ved
Mølleengen og beder om at få losse-

Men R98 havde således 100 års jubilæum i 1998. I den i den anledning
udgivne særudgave af selskabets
publikation “Skralden” fortæller
Helmer Søndergaard, født 1911:

“En bekendt skaffede mig ind
hos en privat vognmand. Vi kørte
med heste dengang. Vi havde
stald på Howitzvej, og hestene
skulle vandes og fodres hver dag
– også om søndagen, det skiftedes vi til. Mange af de gamle
skraldemænd var sølle, nogle
boede på høloftet over hestestalden, det var nærmest bumser”.
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pladsen flyttet. “Rotterne [på pladsen]
har det fortræffeligt, det myldrer med
dem... Under en senere Kampagne
tales der om Millioner af Rotter.
Tiden var inde til, at der maatte gøres
noget, og Brolægningsudvalget... arbejdede nu under Højtryk. Mange
Planer var fremme om at købe Gaarde
i Forstadskommunerne og udlægge
deres Jordarealer til Lossepladser.
Men de paagældende Kommuner...
ønsker ikke Rotte-Eldoradoet flyttet ud
til deres Enemærker.
Ogsaa Belysningsudvalget begynder
nu at eksperimentere med Sagen...
Maaske er der Mulighed for at kombinere Forbrændingsanstalten med
Elektricitetsværkets Udvidelse. Belysningsudvalget drager derpaa ud paa
en Rejse... Man bliver imponeret af det
Svineri, der herskede paa de engelske
Forbrændingsanstalter, og man bliver
lige saa imponeret af den gennemførte
Renlighed, der prægede Anstalten i
Köln. Man saa paa den Anstalt, der
var under Opførelse i Hamburg, og
kom saa til Gentofte, hvor A/S Vølund
var i Færd med at opføre den første
Forbrændingsanstalt efter RoterovnsPrincippet, og det gik Udvalget

omtrent som den lille Nisse, der rejste
med Ekstrapost fra Land til Land:
Man var enige om, at af det man havde
set, var der ingen Tvivl om, at det
hjemlige, “Vølund-Systemet” var det
bedste”.

Kværulanter
Århus’ borgmester H.P. Christensen,
populært kaldt “Smeden”, havde i
mange år været en varm fortaler for en
forbrændingsanstalt og fik trumfet sin
vilje igennem: “Der var nogen
Surhed, naturligvis. Noget Tværeri:
Man talte om ilde Lugt, om Støv- og
Røgplage, men hvornaar er noget stort
kommet til Verden uden Fødselsveer,
og uden at professionelle Kværulanter
har muntret sig?”.
Anstalten, som forsynedes med 2
identiske ovnlinier, byggedes ved
siden af det kommunale elværk, således at den producerede damp kunne
sendes over til elværket og der omsættes til el og varme. Den var “først og
fremmest beregnet paa Husaffald…
Husaffaldet maa indsamles 1 à 2
Gange om Ugen, og det første store
Spørgsmaal var, hvorledes denne
Indsamling skulde foregaa. Biler er jo
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Tidens Løsen, men en Undersøgelse
viste, at med de forholdsvis korte
Afstande og de mange Holdesteder
giver Anvendelsen af Automobiler en
daarlig Økonomi, og det gamle
Hestekøretøj gik derfor af med Sejren.
Indsamlingen foregaar i specielt indrettede Hestevogne med helt lukkede
Kasser. Vognkassen er forsynet med en
Lem bagtil og indrettet saaledes, at
den kan kippes.

Op, lille Lotte!
Naar Vognen kommer til Forbrændingsanstalten, kører den ind i det
vestlige Elevatortaarn, og saa gaar
Turen opad med saavel Heste som
Vogn... Det har vist sig, at der slet
ingen Vanskeligheder er ved at lade
Hestene gaa til Vejrs. I øverste Etage
kører Vognen frem til en ledig Nedstyrtningslem, og Vognkassen kippes...
saaledes at Affaldet styrtes ned i
Affaldssiloen... Der er absolut ingen,
som kommer i Forbindelse med
Affaldet, der slet ikke berøres af
Menneskehænder. Naar Vognen er
tømt, kører den videre frem til en
Elevator i Bygningens modsatte Side
og føres saa ned paa samme Maade,
som den før kom op.

Snittegning af Århus Forbrændingsanstalt.
På øverste etage ses to hestevogne.
Den til højre venter på elevatoren,
mens den til venstre er ved at blive tømt.

I... siloen faar Affaldet sit foreløbige
Opbevaringssted, og eftersom det bruges, transporteres det af 2 Skrabetransportører ud paa en Rysterende,
der er i stadig frem- og tilbagegaaende Bevægelse, hvorved Affaldet føres
frem til en Indfyldningsskakt, der
udmunder over Ovnanlæggets Tørrerist. Herefter kom der en antændingsrist og en roterovn, se snittegning.
Slaggen førtes til et sorteringsanlæg
med magnetseparator, saaledes at der
bliver 3 Sorteringer Slagger, mens Jernet samles for sig.
Forbrændingsprodukterne har i Røgkammeret efter Roterovnen en
Gennemsnitstemperatur paa ca. 1000
°C. Den i Forbrændingsprodukterne
indeholdte Varme... nyttiggøres i en
Babcock & Wilcox Højtrykskedel. Et
Roterovnsanlæg frembringer meget
lidt Flyveaske – kun ca. 2 pCt. af den
indfyrede Affaldsmængde... For at
kunne rense Røgen fuldstændigt er
baade Kedlen og Economiseren forsynet med Sodlommer... men desuden er
der efter Economiseren indbygget en
særlig Røgrenser, som tilbageholder
ca. 80 pCt af Flyveasken, saaledes at
Røgen, naar den forlader Forbrændingsanstaltens Skorsten, er lys og let
og praktisk talt fri for faste
Bestanddele.

Hestevogne på Århus Forbrændingsanstalt. Vognene blev ført op og ned med elevatorer.

Festlig indvielse
Den 24. august 1934 skete den officielle indvielse. Om aftenen var der
middag på Hotel Royal, til hvilken
anledning den kendte lejlighedsdigter
“Ærbødigst” havde forfattet sangen:
Rottens Klage.
Et af versene lød:
NU DE SAMLER DAGENS AFFALD ALLE VEGNE
OG MED

HEST OG VOGN DET BRINGES HER.

IMOD VARMEN HER ER HELVEDE AT REGNE
VISTNOK NÆRMEST FOR EN
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Anlægget i Århus blev nedlagt i
50’erne i forbindelse med en udvidelse
af det nærliggende elværk, og bygningerne blev revet ned. Man gik over
til at kompostere affaldet, indtil kommunen i 1978 kunne indvi det nye forbrændingsanlæg Århus Nord, i dag:
Affaldscenter Århus. Dette kunne således i 2003 fejre sit 25 års jubilæum.

Hans Majestæt Kong Christian X
(i lyst jakkesæt) besøgte anlægget
i Århus d. 14. august 1934.
Til højre for kongen ses Århus’ borgmester
H.P. Christensen, Smeden.

A/S V ØLUND –
Med de tre anlæg i Danmark samt tre
anlæg i England og et i Sverige, havde
A/S Vølund etableret sig som leverandør af affaldsforbrændingsanlæg.
I 1933 og 1936 publicerede det engelsksprogede artikler i Danish Foreign
Office Journal [Udenrigsministeriets
Tidsskrift] med omtale af især de danske anlæg. Fra artiklen i 1936 stammer
følgende tabel med hoveddata for de
tre anlæg.

EN ETABLERET LEVERANDØR
For anlægget på Frederiksberg gjaldt
garantien ved en brændværdi på 1200
kcal/kg = 5,0 MJ/kg.
Takket være selskabets øvrige aktiviteter var det blevet en betydende virksomhed inden for jern- og metalindustrien, som til tider kunne stille med formandskandidater til industriens organisationer, og til hvis budskaber man
måtte lytte. Internt havde man personalebladet Vølund hjemme og ude.

Vølunds fabrikkers hovedbygning på
Øresundsvej på Amager.

Tabel 1 Data (1936) for anlæggene i Århus, Frederiksberg og Gentofte
Anlæg

Århus
Frederiksb.
Gentofte
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Antal ovne

Kapacitet/Ovn, t/h

2
2
2

Garanteret
6,25
6,0
4,0

Damptryk

Opnået

bar
10
9
7

30
12
16

Damptemperatur
°C
425
190
350

Garanteret
dampprod.
kg/kg affald
1,0
1,0
0,9

Fra A/S Vølund til Babcock & Wilcox Vølund ApS
A/S Vølund blev grundlagt i 1898 i fortsættelse af F.A.H.
Petersen & Ludvig Christensens Maskinfabrik &
Jernstøberi. Firmaet fik navn efter Vølund – den kunstfærdige Smed – en nordisk sagnskikkelse i Ældre Edda.

Fyn, og i 1970 købte man vaskemaskinfabrikken Ferm i
Ulstrup ved Randers. Vaskeriaktiviteten afhændedes senere, og fabrikkerne i Tommerup og Ulstrup nedlagdes, men
varemærket lever videre som Asko Vølund.

Det startede i ejendommen Blegdamsvej 28-32, men selskabet flyttede i 1921 til Øresundsvej 147 på Amager – dèr,
hvor Skanska i 2003 er i gang med at opføre Øresund
Strandpark – og her lå hovedadressen indtil 1970, hvor den
flyttedes til Abildager 11, Brøndby.

I 70’erne var selskabet så kendt, at det jævnligt optrådte i
Politikens At Tænke Sig, dog som bifigur til komponisten
Niels Viggo Bentzon: "Niels Viggo Benzol – Tonernes A/S
Vølund".

I starten produceredes fortrinsvis opvarmningsanlæg og
dampvaskerianlæg, bl.a. til (det gamle) Rigshospitalet, der
var under opførelse 1907-10. I 1910 begyndte man at
fremstille råoliemotorer til fremdrivning af mindre skibe, i
1923 damptromler, og i 1925 udførtes jernkonstruktionen
til Forum. I 1928 byggede Vølund (den gamle) Langebro,
og omkring 1930 leveredes store dampkedelanlæg til H.C.
Ørstedværket og Tuborg. Også i 1930 stod man for stålskelettet til kontorhuset Vesterport, som i dag ejes af
Nordea, men som i mange år bl.a. husede udstillingen Den
Permanente. For Gutenberghus opførtes den velkendte
gangbro i to etager hen over Vognmagergade.
Endvidere leveredes i 30’erne de tre allerede omtalte forbrændingsanlæg til Gentofte, Frederiksberg og Århus,
"verdens første kontinuerligt arbejdende egentlige forbrændingsanlæg". Før krigen producerede Vølund både
hestetrukne og motortrukne (Model Gentofte, se side 7),
efter krigen mere moderne, motordrevne (Model Lyngby)
renovationsvogne.
Efter krigen leveredes bl.a. kedelanlæg til Vestkraft i Esbjerg, og i 50’erne
store tankanlæg til benzin- og olieselskaber i Århus Havn og på
Prøvestenen. Da Tivoli efter krigen
skulle retableres, var der et ønske om
at opføre et pariserhjul. Dette konstrueredes af RAMBØLL og leveredes af
Vølund.

Omkring 1980 blev virksomheden opdelt i sektioner.
Affaldsbehandling overgik til Vølund Ecology Systems A/S,
Brøndby, kedlerne til Vølund Energy Systems A/S og
Vølund Danstoker A/S i henholdsvis Esbjerg og Herning.
Disse selskaber opkøbtes i 1992 af den italienske industrikoncern Ansaldo.
I dag er det Babcock & Wilcox Vølund ApS med hovedkontor i Esbjerg og filial i bl.a. Glostrup, der viderefører Vølunds
mangeårige ekspertise på området affaldsforbrænding.
Siden 2002 råder dette selskab også over B&S’ W-risteteknologi (se særskilt boks om Bruun & Sørensen A/S).
Inkl. B&S’ anlæg tæller Vølunds referenceliste i dag godt
300 ovnanlæg: Målt på denne måde er selskabet verdens
største, og på listen findes så fjerne egne som Argentina
og Taiwan. Knap 100 af ovnenhederne er leveret i
Danmark, 55 i Japan, 39 i Frankrig, 33 i Sverige og 17 i
USA.

Vølund-produceret renovationsvogn “Model Lyngby”
fra først i 50’erne.

I 1964 indviedes en fabrik i Esbjerg til
produktion af forbrændingsanlæg,
kedler,
jernkonstruktioner
m.v.
Omkring 1960 samledes produktionen af vaskemaskiner i Tommerup på
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AF ?

B ESÆTTELSEN 1940-45
OG EFTERKRIGSTIDEN

I København begyndte man at levere
fjernvarme fra elværkerne i 1925, og
succesen i Gentofte, Frederiksberg og
Århus søgtes fulgt op af Vølund, der
ifølge Vestforbrændings 25 års jubilæumsbog “i 1935 tilbød for egen regning at opføre og i seks år drive en forbrændingsanstalt på en grund, som
skulle stilles til rådighed af kommunen. Dette – tilsyneladende filantropiske – tilbud blev dog ikke modtaget,
idet det skønnedes, at et samarbejde
med en privat forbrændingsanstalt på
de af Vølund stillede betingelser ville
være uøkonomisk for kommunen...
Desuden lagde bystyret længe vægt på
at indvinde nye byområder ved opfyldning... og det københavnske affald
begyndte først at gå op i flammer, da
Amagerforbrænding og Vestforbrænding [i 1970] kom i drift”.
Den sidste bemærkning er nu ikke helt
korrekt. Københavns Kommune deponerede i årene op til 1970 sit affald på
det inddæmmede område Nokken, syd
for Islands Brygge og vest for
Lossepladsvej, og ved fyraften blev
der sat ild til affaldet.
R 98’s 75 års jubilæumsbog fra 1973,
skrevet af Hans Peter Hilden, indeholder en udførlig redegørelse om de
københavnske overvejelser om ikke
blot “bortførelse” af affald, men også
om spildevandsafledning og -behandling i årene 1898-1973.

Kort før udbruddet af 2. Verdenskrig
indgik Vølund kontrakt om et anlæg i
Basel i Schweiz, men krigen afskar
forbindelserne, og anlægget måtte færdiggøres af et schweizisk firma, der
senere udviklede sig det endnu i dag
kendte vonRoll Umwelttechnik.
Herhjemme blev der hurtigt mangel på
næsten alle importerede varer som
f.eks. brændsel og gummi. Der måtte
findes andre varer til erstatning for de
udeblevne, på brændselssiden især
brunkul og tørv. Københavns Belysningsvæsen har en fin situationsbeskrivelse:
“På H.C. Ørsted Værket var der [den
9. april 1940] kullagre til ca. 5 måneders forbrug, men det blev straks nødvendigt at strække beholdningerne
med andet brændsel; udsigterne til nye
kulleverancer var usikre, og det tog tid
at etablere indenlandsk produktion af
tørv og brunkul.
Åben brænding på losseplads

Opfindsomheden var stor. Man opgravede flyveaske, der var anvendt til
opfyld i Sydhavnen, der var stadig en
rest brugbar kul deri. Belysningsvæsenets depoter af spildolie, tjære o. l.
blev brugt.
Affald af tjære m.m. fra rensede gasledninger gav et tilskud. Industri og
håndværk leverede affald som træ,
høvlspåner og savsmuld, alt der var i
stand til at brænde, kunne bruges.
Tørvene voldte især problemer, de var
ofte så fugtige, at de ikke kunne brænde før efter en vis opvarmning i fyrene.
Til sidst gik man så vidt, at tørt planteaffald fra byens kirkegårde blev
anvendt til optænding...”
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Højst 10° i kirker
og biografer
Vølund skriver i sit 75 års jubilæumsskrift fra 1973: “Under krigen gjorde
en følelig materialemangel sig naturligvis gældende, men det lykkedes at
opretholde produktionen ved omlægninger som f.eks. fremstilling af tørvegasværker og stationære generatorer.
De strenge brændselsrestriktioner
ramte ligeledes firmaets produktion –
også med afsætningen af produktionen
i den varmetekniske afdeling. Dennes
produkter havde ingen større interesse
i en tid, hvor varmtvandsforsyning var
forbudt, og man kun måtte holde en
stuetemperatur på 18 oC, ja, i museer,
kirker og biografer endda kun 10 oC”.
Der blev indført rationeringer og andre
“ordninger". Industriraadets Gummiudvalg opfordrede alle til at sælge
gummiaffald til en produkthandler
eller give det til en spildsamler.
Der foreligger ikke nogen opgørelse af
brændværdien af det affald, der blev
forbrændt under krigen på de 3 eksisterende forbrændingsanstalter. Dog
hedder det i Frederiksbergs beskrivelse fra 1948: “I Aarene 1942-47 har
det dog været nødvendigt at frasigte
Tørveaske før Brændingen” og om
renovationsvognene, som var: “forsynede med Rullelejer i Hjulene, der er
forsynet med Luftgummi (midlertidigt
delvis Staalringe)”.

L.A.B.’s spildsamlere
Op gennem 30’erne var der en stor
arbejdsløshed. Da den anden verdenskrig brød ud i september 1939, mente
mange, at det ville forstærke arbejdsløshedstallet, og man stiftede L.A.B –
Landsforeningen til Arbejdsløshedens
Bekæmpelse – for at være rede når krigen var endt, og en stor arbejdsløshed
ville sætte ind.
"L.A.B. havde allerede inden udgangen af april 1940 de første spildindsamlere på gaden, for affald var ikke længere bare affald, men råvarer til ny produktion. Bl.a. blev køkkenaffald, inkl.
ølsjatter fra restauranter, forarbejdet til
svinefoder. Den gamle førkrigs-klunser, der med sin kæp gennemrodede
skraldespandene for klude og flasker,
blev udkonkurreret af L.A.B.-manden
med den store ladcykel...", skriver
Kjersgaard.
Kilde: Kjersgaard: Besættelsen 194045 (se litteraturlisten).
“Blæksprutten” havde i 1940 følgende
omformulering af Drachmanns vise:
Den Spildemand snapped sin
Pose fra Væg
og gik til den Køkkendør...
Der spildes hos een
der spildes hos to,
og jeg samler Spild hos alle...
– Find dit Skørt...

Brændværdien lå i 1948 på ca. 1000
kcal/kg om sommeren og ca. 1400
kcal/kg om vinteren. Det var derfor
nødvendigt, især om sommeren, at tilsætte kul til affaldet.
Vestforbrændings 25 års jubilæums-

LAB-manden på sin ladcykel
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bog nævner: “De forbrændingsanstalter, der eksisterede under besættelsen,
kom også til at brænde andet end
affald... I 1944 begyndte modstandsbevægelsen at fjerne folkeregistre landet
over, idet man frygtede, at tyskerne
kunne misbruge registrene... Tusinder
og atter tusinder af kartotekskort blev
kørt til Frederiksberg Forbrændingsanstalt og kastet på ilden – til stor gene
for administrationen i de berørte kommuner”.

Efter krigen
Den første efterkrigstid var en mangeltid; der var stadig rationering. Vølunds
75-års jubilæumsbog fra 1973 bemærker: “...efterkrigsårenes genopbygning
lagde beslag på alle disponible kræfter
til andet formål, så en “luksus” som at
bygge forbrændingsanlæg kunne man
først igen rigtig begynde at sætte kræfterne ind på op i 50’erne”.
Men i slutningen af 50’erne bedredes
landets økonomiske stilling, og kvinderne begyndte at trænge ind på
arbejdsmarkedet. Dette betød et radikalt ændret familiemønster, hvilket
også kunne mærkes i affaldssammensætningen. De tunge mælkeflasker
blev erstattet med mælkekartoner, tøjbleer med papirbleer, og en række nye
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Skraldgasværket i Kolding

Det første danske kulgasværk
opførtes i Odense i 1853, d.v.s. for
150 år siden, og i 1949 fandtes der
omkring 120 gasværker landet
over. I 1937/38 omsatte de en kulmængde på 665.000 t til 266 mio.
Nm3 gas, 365.000 t koks, 32.000 t
tjære, 2.000 t ammoniumsulfat og
1.500 t benzol (benzen).

På Kolding kommunes gasværk eksperimenterede man i begyndelsen af
60’erne med – hvad der i dag betegnes – pyrolyse af affald.

Under besættelsen var spildindsamlingen så effektivt organiseret, at der ikke rigtig blev
noget brændbart affald tilbage til at fyre med i affaldsforbrændingsanlæg.
Bemærk gasgeneratoren forrest på bilen.

produkter baseret på plast vandt indpas. De gamle skarnkasser blev erstattet med stativer for éngangsaffaldssække af papir. Det kunne ikke længere betale sig at reparere ting. Danmark
var blevet et “brug og smid væk”-samfund, og affaldets brændværdi steg
voldsomt.
Eller, som Vølunds Evald Blach
udtrykte det i 1968: “Affaldets sammensætning afspejler samfundets levevis, og… af den gennemsnitlige sammensætning vil man ligefrem kunne
aflæse det pågældende samfunds
udviklings- og velfærdsstade. Jo mere
veludviklet og velhavende samfundet
er, des bedre affald. Vægtfylden bliver
mindre og brændværdien større, da
indholdet af brændbare dele, og her
særligt let brændbare dele med kort
udbrændingstid… vokser stærkt. De
mere langsomt udbrændelige dele,
f.eks. kul- og koksrester, reduceres…
Til gengæld kommer der… de nye
kunststoffer [med] oftest høje brændværdier og meget korte udbrændingstider. [De] kan i større mængder give

næsten “eksplosionsagtig brænding”.
Hertil kommer, at de ofte indeholder
ubehagelige stoffer som f.eks. klor og
svovl”.
Dagligvarehandelen flyttede fra “den
lille købmand” til supermarkedet, og
bl.a. de mange små mejerier og slagterier blev nedlagt til fordel for større,
“centrale” eller “forenede” anlæg.
De kommunale el-forsyningsvirksomheder havde allerede så småt før krigen indset fordelene ved stordrift og
sluttede sig sammen i større interessentskaber. Det var ikke længere rentabelt at producere el decentralt, selv om
det betød, at nye elværker i kondensationsturbiner kølede en stor del af
brændselsenergien bort.
Også de kommunale gasværker forsvandt, ét efter ét. I Kolding kæmpede
en ensom skikkelse, Georg Borggreen
energisk, men – skulle det vise sig –
forgæves for at udnytte byens gamle
gasværk som skraldgasværk, se særskilt boks herom.

Affaldet havde dengang en brændværdi på 1300 kcal/kg [=5,4 MJ/kg]. I
en retort blev affaldet opvarmet med
svær brændselsolie i en mængde på
100 g pr. kg affald til 900-1000 °C, og
denne temperatur blev opretholdt i ca.
8 timer. Der fremkom herved en gasmængde på ca. 0,4 Nm3 pr. kg affald
med en brændværdi på 3500 kcal/Nm3
[=14,7 MJ/Nm3].

Gassen rensedes for svovlbrinte
med myremalm fra de jyske hedeegne, inden den via et ledningsnet af støbejernsrør sendtes ud til
forbrugerne. Koksene havde en
brændværdi på godt 25 MJ/kg og
anvendtes til opvarmning i private
kakkelovne eller centralvarmeanlæg, men da askeindholdet lå på
10%, bidrog dette ganske meget
til dagrenovationsmængden. Det
var dog svært at få ild i koksene,
så ved optænding måtte der
anvendes en del pindebrænde.

Gasproduktionen viste sig at være
stærkt afhængig af affaldets indhold af
plast, og det blev foreslået, at man
skulle stile efter at producere en gas
med den for kulgas typiske brændværdi på 4200 kcal/Nm3 [= 17,6 MJ/Nm3],
om nødvendigt ved tilsætning af propan.

Billedet nederst viser Kolding
Gasværk. På dette foretoges i
60’erne forsøg på at producere
gas af affald med henblik på at
udvikle et skraldgasværk. Billedet
ovenfor viser rejsning af spær til
skraldgasværket.

Processen kaldtes Destrugas-processen, og den kørte rent faktisk i en
periode i Kolding, parallelt med kulgasproduktionen, men i den sidste
ende valgte Kolding kommune i stedet at gå ind for forbrænding. Flere
andre kommuner viste interesse for
processen, og den dengang kendte
opfinder, Karl Krøyer lavede pilotforsøg med den i Kalundborg. Alligevel
blev der aldrig bygget noget fuldskala anlæg.
Og set med dagens briller må Kolding
Kommunes beslutning nok betegnes
som klog; men i de senere år er der
opstået en ny interesse for pyrolyseog forgasningsprocesser – ikke mindst
i England.

Foto, øverst: N. Lisberg, 1966. Foto i Kolding Stadsarkiv.
Foto, nederst: Friis Fotografi.
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Bruun & Sørensen A/S
Bruun & Sørensen A/S (B&S) blev grundlagt i 1893 og
omdannedes til et aktieselskab i 1937. I Trap Danmark’s
bind 19 om Århus Amt står det opført som en “større
entreprenørvirksomhed i Århus med filial i København”.

1963-1989
F ORBRÆNDING
De vanskelige økonomiske forhold
efter krigen havde sat en stopper for
den videre udbygning med forbrændingsanlæg i Danmark, men Vølunds
ekspertise overlevede på nogle ordrer
fra Frankrig, Sverige og USA. Det er
først i 1960’erne, at der igen kommer
gang i bygningen af nye anlæg herhjemme. Men så gik det til gengæld
stærkt.
På det tidspunkt opførtes et stort antal
nye, samlede bebyggelser, lidt nedladende kaldt sovebyer, og det blev
naturligt at forsyne disse med fjernvarme frem for at lade hvert enkelt hus
have sit eget fyr. En spirende miljøbevidsthed talte også til gunst for denne
tanke. Et af de firmaer, der var mest
aktive i fjernvarmesektoren, var Bruun
& Sørensen A/S (B&S) i Århus, se
særskilt boks herom.

Herning kom først
Oprindelig var disse fjernvarmecentraler fyret med fuelolie, men B&S indså,
at affald var en nyttig, supplerende
energikilde. I 1963 leveredes et anlæg
af svensk design til Herning, som således i 2003 kunne fejre 40 års jubilæum
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GENOPSTÅR I

I 1960 oprettede firmaet en Termisk Afdeling med det
formål at bygge affaldsforbrændingsanlæg. I årene 196067 anvendtes en svensk udviklet vandkølet fremadskubbende rist, som B&S købte rettighederne til. Denne ristetype kunne dog kun anvendes på anlæg med kapaciteter
op til 3,5 t/h, hvorfor udviklingen af en ny ristetype blev
igangsat. Den første udgave af denne, luftkølede rist, Wristen blev bygget i 1968, og W-risten har siden været
B&S’ med efterfølgeres særkende

1960’ ERNE

med forbrænding, men snart udviklede
B&S sit eget ristesystem type W.
Fra 1965 til 1990 gik det slag i slag for
B&S: Frederikshavn, Struer, Høje
Taastrup, Albertslund, Kolding Syd,
Holstebro, Nyborg, Herning (nyt anlæg), Frederikshavn ovn 2, Brøndby,
Slagelse, Korsør, Kolding Syd ovn 2,
Middelfart, Herning ovn 2, Horsens,
Hobro, Albertslund ovn 2, Holstebro
ovn 2, Middelfart ovn 2, Nyborg ovn
2, Århus Nord ovn 1 og 2, Skagen,
Brøndby ovn 2, Solrød, Horsens ovn
2, Hobro (Fællesforbrænding, nyt anlæg), Slagelse (KAVO) ovn 2, Kolding
Nord ovn 1 og 2, Skanderborg (Reno
Syd), Aars og Rønne (BOFA). De fleste af disse anlæg var dog relativt små,
og kun nogle få af dem, anført i kursiv,
eksisterer endnu.
Endvidere leveredes anlæg til Tórshavn og Nuuk (Godthåb) samt en del
anlæg i bl.a. Sverige.
Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri leverede to ovnlinier til Helsingør
kommune og én til Græsted, mens
Fredericia-firmaet A/S E. Rasmussen
leverede et anlæg til hjemstedskom-

munen, et til Aalborg, et til Rudkøbing
og et til Ringsted. E. Rasmussens
anlæg var baseret på teknologi fra det
amerikanske firma Plibrico.
Plibrico leverede senere selv to anlæg
på Bornholm og et til Brønderslev.
Helsinge-firmaet Staalmontage leverede anlæg dels til Helsinge kommune, dels til et antal andre kommuner
og dels det fælleskommunale anlæg
“Vestforbrænding” i Kærup ved
Varde.
Fælles for anlæggene fra Plibrico og
Staalmontage var, at den ved forbrændingen producerede varme ikke blev
udnyttet. Anlæggene kunne derfor placeres afsides og blev typisk kørt i étholdsskift, mandag til fredag. Staalmontages anlæg var placeret nedad en
skråning. Affaldet læssedes af på gulvet i aflæssehallen og blev skubbet ned
i ovnen af en gummiged. Ved foden af
skråningen udtoges slaggen. Røggassen passerede urenset, 1000 o varm ud
gennem en skorsten placeret ovenpå
ovnen. Anlægget ved Varde blev i
80’erne gjort til genstand for
Miljøstyrelsens første dioxinundersøgelse, se nedenfor.

I begyndelsen af 70’erne overtoges den af A/S E.
Rasmussen etablerede aktivitet inden for området affaldsforbrænding (se side 20 og 23).
Albertslund Fjernvarmecentral. Arkitekter: Friis & Moltke A/S.
Bygningen rummede tidligere også en forbrændingsanstalt.
Denne del af bygningen anvendes nu af det regionale spillested og
kulturhus “Forbrændingen”.

I 80’erne kom B&S i økonomiske vanskeligheder, og selskabet splittedes op. Det lykkedes at bevare ekspertisen
vedr. affaldsforbrænding, først i selskabet B&S Miljøteknik
A/S, senere BS Miljøteknik A/S. Dette var en overgang på
udenlandske hænder, men blev i 1992 købt hjem af
Krüger A/S, som videreførte det under navnet Krüger
Waste Systems. I 1998 købte FLS miljø aktiviteten, men
afhændede den i 2002 til Babcock & Wilcox Vølund ApS.
B&S’ rådgivende funktion blev til B&S Energiteknik, som
siden hen er opkøbt af COWI.

Århus Nord, 1978. Arkitekter: Friis & Moltke A/S. Anlæggets oprindelige navn skyldes, at man forventede også at bygge et anlæg i den
sydlige del af kommunen. Men i stedet skete udbygningen på Århus
Nord med en ovnlinie 3 i 1992, og en ny ovnlinie 4 vil stå klar i 2005.

B&S W-rist
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Vølund udvikler nyt anlæg
Vølund havde således fået kamp til
stregen og var måske lidt sene til at se
fjernvarmeforsyningen snarere end
affaldsbehandlingen som indfaldsvinkel. Hertil kom, at Vølunds roterovne
var for dyre til de relativt små anlæg,
der efterspurgtes. Vølund måtte derfor
udvikle et anlæg uden roterovn.

Næstved (FASAN) ovn 1 og 2,
Hadsund ovn 1 og 2, Sønderborg ovn
2, Svendborg ovn 2, Hammel,
Hjørring (nyt anlæg, AVV) ovn 1 og 2,
Nordforbrænding ovn 3, KARA ovn 4,
Taastrup (VEGA, i dag en del af
Vestforbrænding) ovn 1 og 2 samt
Århus Nord ovn 3. Igen er de anlæg,
der endnu består, markeret med kursiv.

Et besøg på tre af 60’ernes
forbrændingsanlæg

Fra 1964 til 1992 leverede Vølund til
Dalum, Hjørring, Roskilde (KARA)
ovn 1 og 2, Haderslev, Hørsholm
(Nordforbrænding) ovn 1 og 2, Amagerforbrænding ovn 1-3, Vestforbrænding ovn 1-3, Aalborg ovn 2,
Sønderborg, Haderslev ovn 2,
Hjørring ovn 2, Vestforbrænding ovn
4, Svendborg, Thisted (Thyra),
Aalborg (nyt anlæg, Reno-Nord) ovn 1
og 2, KARA ovn 3, Videbæk, Grenaa,
Nykøbing F. (REFA) ovn 1 og 2,

På Færøerne har Vølund leveret et
anlæg ved Leirvik på Eysturoy
(Østerø).

leveret af henholdsvis A/S Vølund, A/S E. Rasmussen og

I 1984 fandtes der i alt 48 forbrændingsanlæg for dagrenovation i
Danmark (se næste side) samt de 3
anlæg på Færøerne og Grønland. De
danske anlæg brændte i 1982 i alt 1,55
mio. t affald.

Haderslev:
“Forbrændingsanstalten ligger lige
ned til Haderslev Fjord. Man har derfor
gjort meget ud af bygningens udseende. Der er for tiden kun én ovn, kapacitet 3,5 t/h, men der sat plads af til
endnu en. Ovnen består af 3 skråtstillede riste (tørrerist, brænderist og
udbrændingsrist). Asken [slaggen] bruges som fyldmateriale, mens røgen afkøles i en kedel og sendes via cykloner
til skorstenen. På den ene sidevæg af
ovnen, over tørreristen, er stabiliseringsoliefyret anbragt, men det benyttes næsten aldrig... For tiden arbejdes
der 8 timer på mandage og fredage,
14-16 timer på tirsdage, onsdage og
torsdage... Anlægget har i alt kostet
5,7 mio. kr. Det kan styres af to mand”.

Vølunds trapperist på mindre anlæg. Ovn og kedel er delvis sammenbygget.

Herunder: Forbrændingsanlægget ved Leirvik, beliggende i majestætiske omgivelser.

Snittegning af forbrændingsanlægget i
Fredericia, leveret af A/S E. Rasmussen.
På dette anlæg blev røggassen renset i et
cyklonbatteri, lige før skorstenen.

Nordforbrænding 1969.
Arkitekt: Finn Monies.
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I 1967 havde en ung ingeniør, ansat i A/S Dansk Shell,
lejlighed til at besøge de dengang ganske nye
forbrændingsanlæg i Haderslev, Fredericia og Herning,
Bruun & Sørensen A/S. I uddrag lyder hans besøgsrapport:

Fredericia:
“Denne forbrændingsanstalt består af
2 identiske ovne, hver med en kapacitet på 2,3 t/h. Affaldet bevæges gennem ovnen på en stoker, som bevæges i stød hvert 3. minut. På siden af
hver ovn sidder en oliebrænder...
Anlægget havde været standset i
nogen tid om formiddagen, hvorfor
forbrændingens effektivitet var ringe
under besøget (papirstykker passerede uforbrændt gennem ovnen). Om
sommeren køres med én ovn i toholdsskift, mens man i fyringssæsonen
kører med begge ovne 8 timer om
dagen”.

Herning:
“Anlægget var blevet opstillet i byggestopperioden [en konjunkturregulerende foranstaltning]. Det var derfor
nødvendigt at installere anlægget i en
gammel bygning, som hidtil havde
huset Herning Gasværk. Da der i
denne bygning ikke var plads til at
anlægge en silo til affaldet, blev en
sådan anlagt i en nabobygning, og der
opstilledes en transportør til at fylde
skakten... en mindre rationel og mindre æstetisk, men mere arbejdskrævende løsning, idet der kræves to
mand til at fylde sække på transportøren. Ovnen har en kapacitet på 3 t/h.
Også på denne ovn er der anbragt en
oliebrænder, som sættes ind, når affaldet er særligt vådt. Under besøger var
temperaturen i ovnen højere end 1000
°C... I perioden 1.4.1966-31.3.1967
var anlægget i drift i 2550 timer, mens
der kun var 19 timers driftsstop”.

Rapporten slutter
“På alle tre anlæg anslås affaldets
brændværdi til 1800-1900 kcal/kg
[= 7,5-8 MJ/kg], og da effektiviteten er
ca. 60%, bliver ca. 1100 kcal/kg udnyttet. Der findes ikke magnetiske jernsamlere på anlæggene. Størstedelen
af jernet i affaldet bliver så kraftigt
udglødet i ovnen, at det let forvitrer på
fyldpladsen”.
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De første
fælleskommunale anlæg
Anlægget i Hørsholm blev Danmarks
første fælleskommunale forbrændingsanlæg. I januar 1965 indgik kommunalbestyrelserne for Hørsholm og
Søllerød og sognerådene i Blovstrød,
Karlebo og Lillerød en overenskomst
om i fællesskab at opføre og drive:
Hørsholm Forbrændingsanstalt og
Fjernvarmecentral. I 70’erne ændredes navnet til Nordforbrænding.

Amagerforbrænding
og Vestforbrænding
Ligesom i det øvrige land gjorde problemerne med overfyldte lossepladser
sig stærkt gældende i hovedstadsområdet. Glostrup, Hvidovre og Rødovre
kommuner søgte omkring 1960 om tilslutning til Frederiksbergs forbrændingsanstalt, men uden held. I Tårnby
diskuteredes placeringen af et forbrændingsanlæg på Englandsvej, ved
vandtårnet. Men da Københavns Kommune nu også blev interesseret, var
det klart, at der måtte tænkes stort.

I juli 1965 grundlagdes I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding
(se boks), og dermed var de tre første
Danmarks
forbrændingsanlæg i 1984.
Kilde:
Rambøll & Hannemann,
1984

For at gøre en lang historie, som kan
læses i Amagerforændings og Vestforbrændings 25 års jubilæumsskrifter fra
1995, kort, så endte det med, at de to
interessentskaber blev stiftet i 1965,
hver med den første opgave at opføre
et forbrændingsanlæg.

Amagerforbrænding.
Arkitekt: Jørgen Maglebye.

fælleskommunale
affaldsselskaber
skabt. Man efterlignede her den organisationsform, der allerede var blevet
indført på el-produktionssiden. Siden
hen er formen med held blevet benyttet
af en række andre fælleskommunale
affaldsselskaber.

Slaggeafsætning
Med idriftsættels en af de to store
anlæg: Amagerforbrænding og Vestforbrænding blev den danske forbrændingskapacitet næsten fordoblet. Dette
medførte imidlertid en tilsvarende forøgelse af den genererede slaggemængde. Om slaggehåndtering, se særskilt
boks.
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Til Vestforbrænding (VF) valgtes et
areal ved Ejby Mose i Glostrup kommune, mens Amagerforbrænding (AF)
blev placeret på det område, der i forvejen skulle inddæmmes for at rumme
Københavns Belysningsvæsens nye
Amagerværket. Københavns Kommune blev interessent i og senere affaldsleverandør til begge selskaber.
Det stod hurtigt klart, at A/S Vølund
skulle levere de maskinelle anlæg, og
begge steder anvendtes Rambøll &
Hannemann (se særskilt boks) som rådgivende ingeniører. På den maskinelle
side var de to anlæg til at begynde
med stort set ens. De bestod begge af
3 ovnlinier med roterovn, hver med en
kapacitet på 12 t/h. Derimod valgte de
to selskaber hver sit arkitektfirma og fik
en meget forskellig ydre fremtoning.
AF blev koblet til Københavns Belys-

ningsvæsens fjernvarmesystem, men
kunne oprindelig kun afsætte forbrændingsvarmen om vinteren. I dag afsættes hele produktionen til CTR. VF fyrede i starten helt og holdent “for gråspurvene”, men fik i 1972 en stor, vigtig kunde på varmesiden: Herlev
Sygehus. Endvidere er der, i samarbejde med Ballerup og Herlev kommuner,
etableret et fjernvarmenet i disse kommuner, der betjener mere end 60.000
beboere. Al overskydende varme leveres i dag til CTR og VEKS.
Røggasserne rensedes i elektrofiltre,
inden de førtes sammen i en fælles
skorsten, begge steder af højden 150
m. I 1977 udvidedes VF med anlæg 4
med kapaciteten 14 t/h, men i øvrigt
skåret efter samme læst som anlæg 13. Da røggasrensningen i 1987 forlangtes opgraderet, lå det også i kortene,
at de to anlæg ville vælge samme løsning: semitør røggasrensning, men i
1989 besluttede VF sig i stedet for våd.
AF valgte at gå ind i det første kraftvarmeprogram, først med en ny ovnlinie 4 og senere ved ombygning af ovn-

linierne 1-3, mens VF først blev et kraftvarmeanlæg ved idriftsættelsen af
anlæg 5 i 1998. Også dette anlæg
leveredes af Vølund, men denne gang
uden roterovn. Anlægget var det første
i Danmark med dels en DeNOx-proces: SNCR og dels en kalkstensscrubber til SO2-udskillelse. For tiden er
endnu et kraftvarmeanlæg, anlæg 6
under opførelse på Vestforbrænding.
De to anlæg samarbejder på mange
områder, bl.a. har de i fællesskab
deponeringsanlægget AV Miljø i
Hvidovre Kommune. Her er der således i en periode blevet deponeret to
forskellige røgrensningsprodukter: flyveaske + hydroxidslam fra VF og det
semi-tørre produkt fra AF.
I 1971 erkendte Frederiksberg Kommune, at dagene for det gamle forbrændingsanlæg fra 1934 var ved at
rinde ud, og blev optaget i I/S
Amagerforbrænding.
Vestforbrændings interessentkreds er
blevet udvidet flere gange, bl.a. med
Brøndby Kommune, som derefter kunne nedlægge sit forbrændingsanlæg.
Senest er kredsen udvidet ved overtagelsen af anlægget VEGA i Høje
Taastrup, og den tæller i dag 21 kommuner. Endvidere brændes restaffald
fra de 7 kommuner i AFAV.

Vestforbrænding set fra Ejby Mose og fra luften.
Arkitekter: bygninger Poul Kjærgaard; parkanlæg Ole Nørgaard
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RAMBØLL
Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll
& Hannemann (R&H) blev grundlagt i
1945 af professor, dr. techn. Børge
Johannes Rambøll (født 1911) og professor, dr. techn. Johan Georg
Hannemann (1907-1980).
Oprindelig var Rambøll & Hannemann
først og fremmest et bygningsingeniørfirma, men i årenes løb er aktivitetsområdet udvidet væsentligt, således at det nu også omfatter f.eks. olie
og gas, energi og miljø, teleteknik, trafikplanlægning, informatik og management.
Som bygningsingeniører varetog selskabet også hurtigt opgaver for forbrændingsanlæg, f.eks. på de nu for
længst nedlagte anlæg i Gentofte og
Dalum, men i forbindelse med opførelsen af Vestforbrænding sidst i
60’erne grundlagdes firmaets rådgivningsaktivitet inden for det maskinelle
område. Denne aktivitet er siden hen
udviklet i en sådan grad, at Rambøll i
dag indtager en førende position i
Danmark og internationalt er en
væsentlig aktør på området affaldsforbrænding. Dette rådgivningsområde
er derfor blevet et kerneområde i koncernen.
Forbrændingsanlæg på Isle of Man.
Arkitekter: Savage & Chadwick.

I 1992 fusionerede selskabet med det
af dr. techn. Bent Højlund Rasmussen
(1918-1987) i 1951 oprettede rådgivende ingeniørfirma B. Højlund Rasmussen A/S. Dette selskab er inden for
energi og miljø bl.a. kendt for væsentlige projekter for Renseanlæg Lynetten og Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR).
Siden 1995 har det fusionerede firma i
daglig tale båret betegnelsen RAMBØLL og har udviklet sig til at være et
af Danmarks største rådgivende ingeniørfirmaer. I 2002 stammede ca. 20%
af omsætningen fra aktiviteter i udlandet.
En del af den udenlandske omsætning
skyldes affaldsforbrændingsanlæg,
bl.a. i Oslo, Bergen og Trondheim,
Malmø, Halmstad og Uppsala, Wasa i
Finland, de engelske kanaløer: Isle of
Man og Guernsey, Budapest, Moskva
og Murmansk, Cairo, Hong Kong og
Taiwan.
Ved købet i 2003 af det svenske
Scandiaconsult, grundlagt i 1947, er
RAMBØLL blevet Nordens største rådgivende ingeniørfirma med mere end
4200 ansatte og 70 kontorer.

2. GENNEMBRUDDET

Slaggehåndtering

F ORURENINGSRÅDET OG
M ILJØBESKYTTELSESLOVEN

“Fra de tidligste tider har mennesker
produceret affald, men i de primitive
samfund var det ikke noget problem
at komme af med det. Det vidner de
køkkenmøddinger om, som voksede
frem i ertebølletiden”.

I løbet af 60’erne voksede befolkningens miljøbevidsthed. Måske var det
Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), der gav bolden op. Allerede
i slutningen af 50’erne havde ATV et
Fiskelugtudvalg, i 1962 oprettedes
Røgudvalget og i 1963 Industrispildevandsudvalget. Sidstnævnte udviklede
sig til VKI, som i dag er en del af DHI
Institut for Vand og Miljø. På græsrodsplan var bl.a. Danmarks Sportsfiskerforbund og NOAH (Naturvidenskabelige OnsdagsAftener. H’et blev tilføjet, fordi man anså den bibelske person af samme navn som den første
kendte miljøaktivist) meget aktive.
Greenpeace kom først til i 1980.

Således indledes Vestforbrændings
25 års jubilæumsbog, og både den
og den i anledning af R 98’s 75 års
jubilæum udgivne bog indeholder
levende skildringer af affaldssituationen før i tiden. Efter koleraepidemien
i 1850’erne stod det klart, at affald
ikke blot kunne smides ud på gaden,
men måtte indsamles og køres på lossepladser.
Denne behandlings-form fjernede
godt nok affaldet fra gaderne , men i
virkeligheden flyttede den blot problemet fra ét sted til et andet.
Restproduktmængden var stadigvæk
1000 kg pr. ton affald. Som omtalt
andetsteds gav dette allerede for 100
år siden problemer for Frederiksberg
og i 30’erne for Gentofte og Århus
kommuner, som derfor gav sig til at
forbrænde affaldet. Hvis den 2.
verdenskrig ikke var kommet, ville
denne udvikling være fortsat, men i
stedet udsattes den i ca. 25 år.
Ved forbrænding reduceres affaldets
volumen med 90% og vægten med
80%, men helt væk er affaldet altså
ikke. 200 kg pr. ton affald kommer ud
som slagge. Denne førtes oprindelig
til fyldpladser – et begreb, som ikke
længere findes i dansk miljøret. Fra
og med 1974 skulle affald, herunder
også slagge, ikke bare bruges som
fyld, men placeres på “kontrollerede
lossepladser” – eller genanvendes.
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Automatisk slaggecontainersystem
på Nordforbrænding

Hvor det før var affaldet som sådant,
der var et deponeringsproblem, blev
det nu slaggen. “Da Vestforbrænding
blev taget i brug, var det endnu ikke
afklaret, hvad man skulle gøre med
de 60.000 tons slagger, som anlægget årligt producerede... Foreløbig...
kom det dog godt til pas, at der ved
hjælp af slagger kunne skabes nogle
volde... i Ejby Naturpark... som med
dekorativ beplantning i nogen grad
kunne afskærme Ejby Mose fra det
kæmpestore forbrændingsanlæg. En
skønne dag var voldene imidlertid en
kendsgerning, og så måtte de vældige slaggemængder køres andetsteds
hen”. Andetsteds blev først – med
meget besvær – Vestskoven, siden
hen AV Miljø.
Men mere generelt blev forbrændingsslagge et affaldsproblem, som
krævede en genbrugsløsning – uden
samtidig at udgøre en trussel mod
grundvandet. Dette løstes med slaggebekendtgørelsen fra 1983, som
gjorde det muligt på visse betingelser
at anvende (sorteret) slagge til byggeog anlægsarbejder. Måske var denne
bekendtgørelse for liberal; i hvert fald
afløstes den af en ny i 2000. Hvor man
før så på totalindholdet af bly, cadmium og kviksølv, blev det nu udvaskeligheden af disse og andre stoffer, der
blev afgørende for til hvilke formål
slaggen kunne anvendes.

Den daværende VKR-regering måtte
gøre noget og nedsatte i 1970
Forureningsrådet, som i løbet af et par
år barslede med 31 rapporter, herunder
også én om luftforurening fra affaldsforbrænding.

Højst utraditionelt udsendte rådet også
en brochure om affaldsforbrænding,
hvori det anbefaledes, at emissionen af
støv, HCl og SO2 begrænsedes til henholdsvis 150, 600 og 1500 mg/Nm3.
Den blev ikke lige vel modtaget; “man
kan vel ikke regulere ud fra en brochure!”. Ingeniørens Ugeblad kaldte den
på lederplads: “Emission af gas”. Alligevel kom den til at tjene som en slags
vejledning helt frem til 1986.

Første miljøminister
I efteråret 1971 gik regeringsmagten
tilbage til Socialdemokratiet, og
Danmark fik sin første miljøminister
eller minister for forureningsbekæmpelse, som det hed dengang. Denne
minister var Jens Kampmann, og han
gik straks i gang med at forberede en
moderne miljølovgivning. 1 april 1972
oprettedes Miljøstyrelsen.

Det tog tid at formulere den nye lov om miljøbeskyttelse, som først blev vedtaget i
Folketinget i juni 1973 og trådte i kraft 1. oktober 1974.
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Kommunekemi
Kommunekemi A/S stiftedes d. 18.
november 1971, og det besluttedes
at etablere virksomheden i tilknytning
til Danske Gasværkers Tjærekompagni A/S (i dag TARCO) på Fladet i den
østlige del af Nyborg. Man håbede
herved at kunne udnytte Tjærekompagniets allerede eksisterende procesudstyr, bl.a. til oparbejdning af
spildolie til brændselsolie. Men snart
strømmede det ind med affaldsprodukter, som Tjærekompagniet ikke
kunne klare. Kommunekemi måtte
derfor selv etablere nogle behandlingsanlæg.
Historien om Kommunekemis oprettelse og udbygning er veldokumenteret i 20- og 25-års jubilæumsbøger, så
her skal det blot nævnes, at Kommunekemi i tidens løb har rådet over
4 forbrændingsanlæg:
• F I: leveret af vonRoll, Schweiz i
1975
• F II: særligt anlæg til forbrænding af

E NERGIKRISERNE 1973
halogenholdigt affald, leveret af
Celloco AB, Sverige i 1974. Dette
anlæg var ikke nogen succes og
nedlagdes efter opførelsen af

• F III, leveret af Widmer + Ernst,
Schweiz i 1982. Dette anlæg forsynedes med et semi-tørt røggasrensningsanlæg fra A/S Niro Atomizer
og blev derved det første danske
forbrændingsanlæg med rensning
for sure gasser (HCl, HF og SO2). I
1986 suppleredes anlægget med et
turbine/generatoranlæg, hvorved
Kommunekemi blev et kraftvarmeværk
• F IV, leveret af A/S Vølund i 1989.
Anlægget var fra starten et kraftvarmeanlæg
I 1997 gennemførtes et EU-direktiv
om forbrænding af farligt affald.
Kommunekemi måtte derfor opgradere røggasrensningen på F III og F IV.
Dette skete med nye, våde anlæg
leveret af FLSmiljø.

Kommunekemi i Nyborg og Tarco i den østlige del af Nyborg, tæt ved Storebæltsbroen.

Det tog dog tid at formulere den nye
lov om miljøbeskyttelse, som først blev
vedtaget i juni 1973 og trådte i kraft 1.
oktober 1974. Der var derfor brug for
nogle hurtigere resultater, og i 1972
vedtoges bl.a. lov om bortskaffelse
m.v. af olie- og kemikalieaffald, som
bemyndigede ministeren til at fastsætte
nærmere regler om indsamling og
behandling af dette affald. Baggrunden
herfor var et ønske fra kommunerne
om at oprette Kommunekemi A/S i
Nyborg, se særskilt boks herom.

Godkendelsesordningen
Et vigtigt kapitel i miljøbeskyttelsesloven var kapitel 5: Særligt forurenende
virksomheder. Disse var angivet i en
liste i lovens bilag og kom derfor i den
faglige jargon til at hedde “listevirksomheder”. I henhold til § 35 måtte
sådanne “ikke anlægges eller påbegyndes, før godkendelse hertil er meddelt”. Tilsvarende gjaldt ved udvidelser af bestående listevirksomheder.

1979

Satsning på fjernvarme…
Men en langsigtet energipolitik måtte
etableres, og i 1976 oprettedes
Energistyrelsen. I første omgang kredsede politikken om at mindske afhængigheden af olie og øge forsyningssikkerheden. El-værkerne blev
bedt om at stille tilbage til kulfyring,
og der byggedes store fjernvarmeanlæg, bl.a. CTR og VEKS i hovedstadsområdet, TVIS (i dag TRE-FOR)
i Trekant-området samt omkring bl.a.
Studstrupværket ved Århus og Nordkraft i Aalborg for at sikre en størst
mulig udnyttelse af overskudsvarmen
fra de lokale kraftværker.

res – ubeskattede – varmepriser tilsvarende.
…og naturgas
I begyndelsen af 1979 proklameredes
“Den islamiske republik Iran”. Dette
medførte et fald i olieproduktionen og
en voldsom stigning i prisen. Den
anden energikrise var i gang.
I Danmark førte den til, at man senere
i 1979 besluttede at ilandføre naturgas
fra den danske del af Nordsøen og
senere også råolie. Danmark blev
efterhånden selvforsynende med energi, men det høje afgiftsniveau opretholdtes. Det gik imidlertid lidt trægt
med salget af naturgas, og de regionale gasselskaber oparbejdede en ganske
stor gæld. Energipolitikken måtte
flere gange justeres, bl.a. med det første kraftvarmeprogram 1986 og handlingsplanen Energi 2000 i 1990.

Da de arabiske oliesheiker i oktober
1973 pludselig skruede ned for oliehanen, gik Vesteuropa, men ikke
mindst Danmark i chok. Det første,
omgående skridt var at kræve besparelser. Det blev forbudt at køre i bil
om søndagen, og al unødig elektricitetsanvendelse skulle undgås – også
under julehandelen 1973. “Nu skruer
Danmark ned for blusset”, hed et slogan.

Men også forbrændingsanlæggene i
de pågældende områder nød godt
heraf, idet det blev lettere at afsætte
fjernvarme, og da man begyndte at
beskatte olie og senere kul til varmeforsyning, kunne anlæggene hæve de-

På grund af energikrisen blev det forbudt
at køre bil om søndagen i perioden 25.
november 1973 til 10. februar 1974. Derimod var det tilladt at køre juledag, anden
juledag og nytårsdag, idet disse helligdage
lå midt i ugen. Bilisterne affandt sig med
situationen, mens fodgængere og cyklister
nød den pludselige ro og fred, der sænkede sig. Foto: Polfoto

Fjernvarmetransmissionsanlæg i hovedstadsområdet. Man bemærker bl.a. de fire affaldsforbrændingsanlæg: Vestforbrænding, Amagerforbrænding, KARA og VEGA samt
slamforbrændingsanlægget på Renseanlæg Lynetten. Kilde: VEKS

Efter 1. oktober 1974 har alle nye forbrændingsovnlinier således skullet have
en miljøgodkendelse. De anlæg, der
allerede var i drift, antoges at være
godkendt i henhold til de tidligere
regler. § 36 gav imidlertid ministeren
hjemmel til at pålægge f.eks. en bestemt branches virksomheder at ansøge
om godkendelse. For dog, om nødvendigt, at kunne skride ind med påbud
over for ikke godkendte virksomheder,
indeholdt § 44 nogle regler herom.
Til en godkendelse er der knyttet en
retsbeskyttelse mod påbud. Oprindelig
var denne ikke tidsbegrænset, men ved
en ændring af loven i 1986 afkortedes
beskyttelsesperioden til 8 år, dog for
affaldsforbrændingsanlæg – fra og med
1988 – til kun 4 år.
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Efter at brændselsrationeringen – som
den sidste af krigens rationeringer –
var blevet ophævet i 1953, havde
Danmark ikke nogen egentlig energipolitik, og efter 1968 holdt man endda
op med at føre en national energistatistik. Markedskræfterne fik lov at
bestemme, og de sagde: “olie!”, i en
sådan grad, at landets energiforbrug i
1973 for 92%’s vedkommende var
baseret på olie.

OG
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D IOXINDEBATTEN
Først med bekendtgørelse nr. 162 af
11. marts 2003 indførtes der i
Danmark en emissionsgrænseværdi
for dioxin fra affaldsforbrændingsan-

Vejledning 3/1986
Kravene til nye anlæg var bl.a.: Røggassen skal i mindst 2 sekunder udsættes for en temperatur højere end
875 °C. Til sikring heraf skal anlæggene være forsynet med mindst 3
støttebrændere. Endvidere sattes
der grænseværdier for emissionen af
CO, støv, HCl, HF, SO2, Pb, Cd og
Hg til luft og for de tre sidstnævnte
også til vand. Herudover skærpedes
kravene med hensyn til instrumentering, monitering og rapportering.
For så vidt angik de bestående
anlæg, var målet det samme, men
det tænktes opnået i 3 faser:
1. Pr. 1. januar 1988:
Højst én ugentlig opstart, med mindre der er etableret støttebrændere.
Kontinuert registrering af bl.a. efterforbrændingstemperatur, luftoverskud og CO. “Såfremt anlægget ikke
senest juni 1988 er indkørt til at overholde en CO-koncentration… på
højst 200 mg/Nm3 som døgnmiddelværdi, skal anlægget lukkes eller
ændres/ombygges inden juni 1989”.
2. Pr. 1. juni 1989:
“Røggassens indhold af CO… må
ikke overstige 200 mg/Nm3 som
døgn-, 750 mg/Nm3 som 10 minutsog 1000 mg/Nm3 som 1 minutsmiddelværdi”.
3. Pr. 1. juni 1991:
Anlæggene skal overholde
samme krav som nye anlæg.

læg. Der er en ejendommelig modstrid
mellem dette og det andet faktum: at
dioxin har været på alles læber siden
begyndelsen af 80’erne, når talen faldt
på affaldsforbrænding.

delsen fra de egentlige forbrændingsanlæg var af størrelsesordenen
34 g/år TEQ, altså langt mindre end
ved 1984-undersøgelsen.

Debatten førte oprindelig til, at
Miljøstyrelsen i begyndelsen af
80’erne gennemførte sin første dioxinundersøgelse. Denne fandt sted på
anlægget ved Varde, og på grundlag
heraf skønnedes den samlede danske
emission fra affaldsforbrænding at
udgøre 500 g/år, regnet som toksiske
ækvivalenter (TEQ).

EU-direktiver
Endvidere havde EU i 1989 udstedt to
direktiver om luftforureningen fra
kommunale affaldsforbrændingsanlæg. Disse gennemførtes i Danmark i
en bekendtgørelse i begyndelsen af
1991. I praksis blev det derfor bekendtgørelsen, der kom til at bestemme den
nævnte 3. fase i opgraderingen af de
bestående anlæg. EU-grænseværdierne
omfattede lidt flere stoffer end de danske, men ikke dioxin.

Krav om miljøgodkendelse
Selv om dette skøn var behæftet med
en meget stor usikkerhed, fandt
Miljøstyrelsen, at der var behov for en
opgradering af sektoren, og i september 1985 udstedtes en bekendtgørelse,
der med hjemmel i lovens § 36 pålagde alle bestående, ikke miljøgodkendte affaldsforbrændingsanlæg at søge
godkendelse inden udgangen af 1986.
Til brug for sagsbehandlingen udstedte Miljøstyrelsen en vejledning (nr.
3/1986) om begrænsning af forurening
fra affaldsforbrændingsanlæg.
Vejledningen afstod fra at fastsætte en
emissionsgrænse for dioxin, men
bebudede en sådan i 1991. Den kom
dog ikke. I mellemtiden havde
Miljøstyrelsen gennemført endnu en –
denne gang ganske storstilet – dioxinundersøgelse, som rapporteredes i
1989. Den konkluderede, at udsen-

de
Dioxinmolekyle. Kilde: PVC Informationsrådet
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Støttebrændere

Det mest omstridte af de nye krav var
kravet om støttebrændere, se særskilt
boks herom.
Vejledning 3/1986 erstattedes i 1993
med Vejledning fra Miljøstyrelsen nr.
2/1993 om begrænsning af forurening
fra forbrændingsanlæg.

Forbrændingsanlæg i Skagen omkring 1970. Anlægget udnyttede ikke den ved forbrændingen producerede energi og var derfor placeret afsides. Som det ses af billedet, var
efterforbrændingszonen placeret over skorstenstoppen. Det var anlæg af denne type, man
var efter med Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1986. Skagen Kommune kom dog denne
udvikling i forkøbet, idet man i 1979 erstattede det viste anlæg med et nyt, fortsat bestående, fjernvarmeproducerende forbrændingsanlæg, leveret af B&S.

Taastrup. Af andre helt nye anlæg fra
denne periode kan nævnes Rønne
(BOFA) samt et antal kraftvarmeanlæg, se nedenfor.
Forbrænding bliver miljørigtig
Men de øvrige bestående anlæg tog
udfordringen op og efterkom kravene.
Standarden bedredes meget væsentligt, og forbrænding blev alment
accepteret som en miljørigtig affaldsbehandlingsmetode.

Selv om der således byggedes enkelte
nye anlæg, svandt det samlede antal
anlæg i Danmark ind til godt 30.
De nye emissionsgrænseværdier for
støv og HCl m.fl. nødvendiggjorde, at
også røggasrensningen måtte opgraderes, se særskilt boks. Denne opgradering af røggasrensningen medførte,
at der blev produceret nye restprodukter på forbrændingsanlæggene, se
boks.

Den nævnte faseopdeling medførte, at
nogle af de bestående anlæg straks
valgte at lukke, mens andre valgte at
klare sig igennem faserne 1 og 2 for
derefter at lukke. Dette sidste kom
f.eks. til at gælde for anlægget i
Solrød, som i forvejen ejerskabsmæssigt var gået ind i I/S KARA i Roskilde, og for anlæggene i Albertslund
og Høje Taastrup kommuner, som
sammen med Vallensbæk kommune
etablerede et nyt anlæg, VEGA i Høje

Som det fremgår andetsteds, var det
en naturlig ting at udstyre de i
60’erne opførte anlæg med støttebrændere, men efterhånden som
brændværdien steg, blev de mere
og mere overflødige. Men vejledning 3/1986 krævede, at nye anlæg
skulle forsynes med mindst 3 støttebrændere. I overensstemmelse hermed blev VEGA udstyret med
sådanne brændere, men anvendelsen var problematisk, og brænderne blev snart, med tilsynsmyndighedens indforståelse, taget bort.
Miljøstyrelsens dioxinprojekt fra
1989 anbefalede, at kravet revurderedes, og da vejledning 3/1986
erstattedes med vejledning 2/1993,
udgik kravet. I mellemtiden var de to
(gamle) EU-direktiver fra 1989 trådt i
kraft; disse krævede støttebrændere, men Miljøministeriet fandt en fin
formulering, som kun krævede støttebrændere på helt nye anlæg.
I 1994 offentliggjorde EU-kommissionen sit første udkast til det nye
forbrændingsdirektiv. Heri krævedes
også støttebrændere, men ved et
energisk lobbyarbejde, bl.a. fra
dansk side, er der i den endelige
udgave af direktivet – og dermed
også i den danske bekendtgørelse –
indføjet en dispensationsmulighed.
Opstarts- og støttebrænder

Interiør fra Nordforbrænding, 1969. I forgrunden multicyklonanlæg til rensning af røggassen. I midten af 70’erne blev multicyklonerne erstattet med elektrofiltre, men i 1987 installeredes helt nye, tørre røggasrensningsanlæg med kalkreaktorer og posefiltre.
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Røggasrensning på danske forbrændingsanlæg
Der foreligger ingen oplysninger om
røggasbehandlingen på det oprindelige anlæg på Frederiksberg, men de 3
anlæg fra 30’erne fik en slags afbøjningsseparator som flyveaskeudskiller.
De i 60’erne byggede anlæg blev typisk forsynet med cyklonbatterier eller
multicykloner, mens anlæggene fra
70’erne, startende med Amagerforbrænding og Vestforbrænding, fik
elektrofiltre.

Elektrofilter, Vestforbrænding

Kalkstensscrubberr, Vestforbrænding

Dioxinfilterr, Vestforbrænding
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De forholdsvis små anlæg uden varmeudnyttelse havde dog ikke nogen
form for røggasrensning. Dette var en
af de vigtigste årsager til, at de blev
nedlagt i 70’erne eller 80’erne.
Rensning for HCl blev først påkrævet
ved indførelsen af den nævnte vejledning 3/1986. Til at begynde med valgte anlæggene tørre (typisk det dav.
Fläkt’s Dry Absorption System, DAS)
eller semi-tørre (typisk FLS miljø’s GSAproces) løsninger, i hvilke HCl bringes
til at reagere med hydratkalk doseret
henholdsvis tørt eller i vandig opslemning. Reaktionsprodukterne udskilles
sammen med flyveasken i et efterstillet
posefilter. En miljømæssig sidegevinst
ved disse processer er, at SO2 også
udskilles til langt under emissionsgrænseværdierne i vejledning 3/1986
og de to EU-direktiver fra 1989. En
ulempe er derimod, at der produceres
en ganske stor mængde, hygroskopisk
og alkalisk fast restprodukt til bortskaffelse. Niro Atomizer, der havde leveret
et anlæg til Kommunekemi (se særskilt
boks), nåede ikke selv at komme med i
dette forløb, idet man i efteråret 1985
solgte rettighederne til sin spray-absorptionsproces til Fläkt, som herefter,
sammen med Vølund, leverede 4
anlæg til Amagerforbrænding.
Omkring 1990 vendte interessen sig
mod våde metoder. Heri udskilles flyveasken først i et elektrofilter, hvorefter
røggassen vaskes med vand til udskillelse af HCl. En del danske anlæg har i
dag blot disse to trin, mens andre
etablerede et ekstra vasketårn til fjernelse af SO2 under dannelse af gips
som restprodukt. Både Fläkt (i dag
Alstom) og FLS miljø (i dag F.L.Smidth
Airtech), men også Götaverken Miljö
har leveret sådanne anlæg. Vandet fra

HCl-udskillelsen neutraliseres og renses for tungmetaller, hvorefter det
ledes til det offentlige kloaksystem
eller i enkelte tilfælde direkte til recipient. Det udskilte HCl bliver således ved
våd udskillelse ledt ud i form af en saltopløsning. Som følge heraf giver de
våde processer pr. t affald en noget
mindre mængde faste restprodukter
end de tørre/semitørre.
I 1994 offentliggjorde EU-kommissionen det første udkast til, hvad der
omsider blev til Direktiv 2000/76 af 4.
december 2000 om affaldsforbrændingsanlæg. Dette indeholder skærpede emissionsgrænseværdier for de
stoffer, der allerede var sat grænseværdier for, og nye grænseværdier bl.a. for
dioxin og NOx. Det – som følge af
kraftvarmeomstillingen, se andetsteds
– ret store antal anlæg, der kontraheredes efter 1994, blev alle straks indrettet til at kunne møde dioxinkravet
og de allernyeste også NOx-kravene.
Dioxinrensningen sker ved inddysning
af aktivt kul eller Herdofenkoks i et
posefilter eller en specielt udformet
vasker, sidstnævnte fra det franske
firma LAB. De, endnu kun få anlæg,
der i dag reducerer NOx, har alle valgt
SNCR-processen.
EU-direktivet er gennemført i dansk
lovgivning ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts
2003 om anlæg, der forbrænder
affald. I henhold hertil skal de skærpede krav være overholdt af alle
bestående anlæg ved udgangen af
2004 (dioxin) henholdsvis 2005 (de
øvrige krav, dog med visse undtagelsesbestemmelser).
Om restprodukter fra røggasrensning:
se særskilt boks.

Restprodukter fra røggasrensning
Som nævnt andetsteds var selv
anlæggene fra 30’erne forsynet med
en eller anden form for flyveaskeudskiller. Oprindelig blandedes flyveasken i slaggen, men med Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1986 blev dette
forbudt. Flyveaske blev et særskilt
restprodukt i en mængde på ca. 20 kg
pr. ton affald.
Men samtidig krævede den nævnte
vejledning en rensning af røggassen
for bl.a. HCl og SO2. Hvis denne sker
tørt eller semi-tørt (se særskilt boks om
røggasrensning), produceres der normalt et restprodukt bestående af flyveaske og faste reaktionsprodukter (calciumklorid fra HCl- og calciumsulfit/ sulfat fra SO2-udskillelsen) samt overskudskalk. Den samlede mængde
udgør ca. 30 kg pr. ton affald.

I stedet eksporteres produkterne til
udfyldning i underjordiske tyske saltminer eller til en ø, Langøya i Oslo-fjorden, hvor de anvendes til neutralisering af syreholdigt affald. Disse anvendelser har en vis karakter af nyttiggørelse.

som muligt; hvis dette ikke kan lade sig
gøre, er det tilladt at eksportere affaldet, forudsat at modtagerlandets miljømyndigheder er indforståede. Eksport
af røgrensningsprodukter formidles bl.a.
af andelsselskabet Dansk Restprodukt
Håndtering (DRH) i Odense.

Eksport af affald er underlagt EU’s transportforordning. En hovedidé heri er
nærhedsprincippet, d.v.s. at affald skal
bortskaffes så tæt på oprindelsesstedet

Både DRH, DHI og Vølund har udviklet
metoder til behandling af restprodukterne, men noget fuldskalaanlæg er
det endnu ikke blevet til.

Affaldsdeponiet AV-Miljø på Avedøre Holme, der ejes og drives af Amagerforbrænding
og Vestforbrænding i fællesskab

Ved våd rensning tages flyveasken fortsat ud separat, HCl udvaskes i spildevandet, og ved neutraliseringen af
dette dannes et hydroxidslam, som
afvandes eller benyttes til befugtning
af flyveasken. Hvis SO2 udskilles,
omdannes det normalt til gips. I alt
fremkommer der herved 20-25 kg fast
restprodukt pr. ton affald, altså mindre
end ved tør/semi-tør rensning.
Som nævnt andetsteds har Amagerforbrænding og Vestforbrænding
deponeret henholdsvis et semi-tørt
restprodukt og en blanding af aske og
slam på AV-Miljø. Dette er sket under
særdeles velkontrollerede betingelser,
der har gjort det muligt at følge
udvaskningen og perkolatdannelsen.
Det har vist, at der fra begge affaldstyper udvaskes klorid og tungmetaller i
et ganske stort omfang. Der er derfor
udstedt et midlertidigt forbud mod, at
disse produkter deponeres i Danmark.
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I/S KARA, Roskilde:
Nyt kraftvarmeværk, indviet i 1999.
Arkitekt: Tage Nielsens Tegnestue.

FJERNVARME

TIL KRAFTVARME

1990-2003
K RAFTVARME

IGEN

De i perioden 1963-89 idriftsatte,
energiproducerende anlæg var alle
rent varmeproducerende, men i 1986

blev der indgået et energipolitisk forlig, som bl.a. krævede, at der blev
opført et antal decentrale kraftvarme-

værker, baseret på indenlandske
brændsler, med en samlet kapacitet på
450 MW.
En rapport fra Dakofa fra 1988 pegede
på, at “Kraftvarmeudbygningen i de
større bysamfund, hvor også hovedparten af affaldsforbrændingskapaciteten er, gør det interessant at overveje
[også] at lade affaldsforbrændingsanlæggene indgå som kraftvarme grundlastenheder”.
Denne udfordring blev taget forskelligt op. I Jylland valgte nogle af elselskaberne at gå aktivt ind på området
affaldsforbrænding. Dette skete med
nye anlæg: Skærbækværket opførte
Vejen Kraftvarmeværk i 1991 og
Horsens Kraftvarmeværk i 1992;
Vestkraft idriftsatte Måbjergværket i
Holstebro i 1992, Sønderjyllands
Højspændingsværk Haderslev Kraftvarmeværk i 1993 og Nordjyllands
Elektricitetsforsyning et anlæg i
Frederikshavn, ligeledes i 1993.

Horsens Kraftvarmeværk opført 1991.
Arkitekter: Boje Lundgaard & Lene Tranberg
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I Jylland byggedes i denne periode tillige nye kraftvarmeanlæg på de kommunale anlæg Reno-Nord i Aalborg og
Thisted Kraftvarmeværk, begge fra
1991, Reno Syd i Skanderborg, 1992
og Kolding Nord, 1993.
Øst for Storebælt påtog de allerede
eksisterende forbrændingsanlæg sig at
demonstrere kraftvarmeprincippet.
Slagelse (KAVO) kom først, i 1990,
med en ny ovnlinie til erstatning for
den gamle ovn 1 fra 1971. Men ellers
skete omstillingen primært på
Amagerforbrænding, som startede med
en helt ny kraftvarmelinie, ovnlinie 4
ligeledes i 1990, og som siden hen
også ombyggede de tre oprindelige
linier.

E NERGI 2000
Programmet fra 1986 må betegnes som
vellykket. I handlingsplanen Energi
2000 lagde Energistyrelsen derfor op
til, “at samproduktion af el og varme
skal fremmes mest muligt… Eludbygningen må derfor primært placeres i tilknytning til fjernvarmesystemer og
andre forbrugsområder, hvor der er
grundlag for at aftage overskudsvarmen”. Målet hermed var at reducere
elproduktionen på de store elværker,
som kørte i kondensationsdrift.
Miljøministeriet fulgte op ved at bebude, at det stilede mod at gennemføre et
forbud mod deponering af forbrændingsegnet affald.

I konsekvens heraf fik en række kommuner med fjernvarmecentraler, herunder affaldsforbrændingsanlæg over
en vis størrelse, i 1992-94 fra Energistyrelsen en såkaldt forudsætningsskrivelse. I korthed var disse skrivelser
en besked på at omstille fjernvarmeproduktionen til kraftvarmeproduktion.
Denne politik førte til etableringen af
yderligere:
• 5 helt nye anlæg: Knudmoseværket i
Herning i 1994, Sønderborg Kraftvarmeværk i 1996, Fynsværkets
Affaldsforbrændingsanlæg ovnlinie
1 og 2 i 1996 og ovnlinie 3 i 2000,

Svendborg Kraftvarmeværk i 1999
samt L 90 i Esbjerg i 2003.
• 7 nye ovnlinier: Aars ovn 2 i 1995,
Næstved (FASAN) ovn 3, ligeledes i
1995, Hjørring (AVV) ovn 3 i 1998,
Vestforbrænding anlæg 5 også i
1998, samt Roskilde (KARA) ovn 5,
Hørsholn (Nordforbrænding) ovn 4
og Nykøbing F. (REFA) ovn 3, alle tre
i 1999.
Århus kommunale Værker valgte derimod i 1994/95 at ombygge de bestående ovne 1 og 2 på Århus Nord til
kraftvarme. Endvidere ombyggede
FASAN ovnlinie 2 til kraftvarme.
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OG SUBSIDIER

For at styrke – den højere prioriterede
behandlingsmetode – genanvendelse
er forbrænding og deponering af affald
i dag belagt med afgifter.
I 1987 indførtes en – godt nok beskeden – afgift på 40 kr./t affald til forbrænding og deponering, men denne
er siden øget til henholdsvis 330 og
375 kr./t.
Energi 2000 hæftede sig i høj grad ved
den stigende emission af CO2 og den
deraf følgende risiko for en drivhuseffekt, og en række af planens virkemidler tog sigte på at begrænse energisektorens CO2-emission. Til underbyggelse heraf indførtes i 1992/93 en CO2afgift på kul, olie og el. Som et (næsten) CO2-neutralt brændsel blev affald
friholdt for afgiften.
Da man, på den anden side, gerne ville
støtte omstillingen af fjernvarmepro-

Affaldssilo og grab på Vestforbrænding
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duktionen til kraftvarmeproduktion,
indførtes der i 1992 et tilskud på 10
øre/kWh til elektricitet, der fremstilledes med vedvarende energi, biobrændsler samt naturgas. I 1997 reduceredes dette tilskud til 7 øre/kWh,
hvilket fremdeles er gældende. Men
samtidig har forbrændingsanlæggene
ifølge lov om elforsyning prioriteret
adgang til elforsyningsnettet, og den
producerede el skal aftages i henhold
til treledstariffen.
I 2003 er der dog lagt op til, at anlæggene fremover skal sælge deres elektricitet på det frie marked.
I 1995 indførtes tillige en afgift på
SO2-emission. Den kom også til omfatte affaldsforbrænding, og senest er
der indført en afgift på affaldsvarme
(varme fremstillet ved forbrænding af
affald).

I/S FASANs forbrændingsanlæg i Næstved. Arkitekter: Gottlieb & Paludan, Arkitekter MAA.
I forgrunden til venstre ses det kraftvarmeværk, som I/S FASAN leverer damp til, og som nu
er overtaget fra Energi E2.

DAGENS

ANLÆG

Efter idriftsættelsen af L90’s anlæg i
Esbjerg er der i alt 32 forbrændingsanlæg i Danmark. Ultimo 2003 er følgende ovnlinier under bygning: Århus
Nord ovn 4, Vestforbrænding anlæg 6
og Reno-Nord ovn 4, og der er indgået
kontrakt om leverance af en ny ovnlinie
4 til FASAN.
Af de nævnte, godt 30 kraftvarmelinier
har Vølund leveret lidt over halvdelen,
BS/Krüger (nu Vølund) knap en trediedel, men med leverancer af KARA ovn
5 og Nordforbrænding ovn 4 er det
schweiziske ABB W+E (i dag en del af
det tyske Martin), og af Fynsværket
ovn 3, Vestforbrænding anlæg 6 og
Århus Nord ovn 4 det tyske
Steinmüller/Babcock Borsig Power
Environment (nu Fisia Babcock
Environment) også kommet ind.
Kraftvarmeværkerne krævede en ny
type kedler, dampkedler. Vølund var
selv i stand til at levere disse, mens
B&S allierede sig med først Aalborg
Værft og senere, da kedler med horisontale konvektionstræk blev efterspurgt, med BWE. Dampparametrene
er typisk 40 bar, 400 °C. Dampturbinerne er leveret af ABB (i dag
Siemens), engelske W.H. Allen (ophørt) og tyske B+V Industrietechnik.

Store bygninger
kræver stor arkitektur
Ikke mindst efter, at anlæggene er gået
over til at være kraftvarmeanlæg, fordrer de ret store bygninger. I et land
som Danmark bliver de derfor ganske
iøjnefaldende i landskabet. Heldigvis
har sektoren formået at engagere en
række af landets førende arkitektfirmaer til at forestå udformningen af bygningsanlæggene, jfr. mange af figurteksterne.

Måbjergværket ved Holstebro. Arkitekt: Torsten Riis Andersen.
Anlægget brænder ikke blot affald, men også halm. Den producerede damp overhedes i
naturgasfyrede overhedere, inden den anvendes til el- og varmeproduktion.

Transportør og indfyring med halm på Måbjergværket

37

100 ÅR MED AFFALDSFORBRÆNDING I DANMARK

3. FRA FJERNVARME TIL KRAFTVARME
el-forbrugsiden. Der produceres herved så meget varme, at en del af den
lagres i en varmeakkumulator.

Sønderborg
Kraftvarmeværk.
Arkitekter:
Friis & Moltke A/S.
Affaldsforbrændingsanlægget er indrettet i den
lange bygning med det
runde tag, mens gas- og
dampturbineanlæggene
er placeret i en (delvis
skjult) bygning bag forbrændingsanlægget.
Den cylindriske tank til
højre er anlæggets
varmeakkumulator.

En anden væsentlig udvikling er den
efterhånden meget omfattende og
sofistikerede automatisering af anlæggene, som har gjort det muligt at drive
dem med meget lidt driftspersonel.
De fleste af anlæggene er rene affaldsforbrændingsanlæg, dog evt. med
separate olie- eller gasfyrede spidslastkedler. Anlæggene i Slagelse og
Næstved har ikke egne dampturbiner,
men leverer dampen til nærliggende
decentrale kraftvarmeværker baseret
på halm henholdsvis naturgas. I/S
FASAN har dog købt det nærliggende
værk. På Måbjergværket findes en
tredje ovnlinie til forbrænding af
halm.
Kontrol og overvågning af forbrændingsanlæggene har naturligvis fulgt den øvrige
teknologiske udvikling.
Øverst:
Kontroltavle på Frederiksberg
Forbrændingsanstalt, 1934.
Nederst:
Kontrolrummet på Vetforbrænding i dag.
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Konkurrence fra naturgassen
Der var indtil 1993 en vis konkurrence
fra naturgassen, som jo også er et indenlandsk brændsel. Helsingør Kommune
kunne have bygget et nyt forbrændingsanlæg til erstatning for det gamle,
men det endte i stedet med, at der opfør-

Knudmoseværket var også det første
danske anlæg, der forsøgte sig med
røggasrecirkulation.

tes et naturgasfyret kraftvarmeværk, og
samtidig indførte man kildesortering af
affaldet. Det grønne affald blev ført til
behandling i Nordsjællands Biogasanlæg, mens restaffaldet førtes til
Nordforbrænding i Hørsholm. Biogasanlægget var dog ikke nogen succes og
blev lukket i 1996.
I nogle tilfælde måtte der findes et
kompromis. Måbjergværket har derfor
tillige naturgasfyrede overhedere for
at øge eludbyttet. På Knudmoseværket har man forsøgt sig med reburning, d.v.s. NOx-reduktion ved injektion af naturgas. Prisen på naturgas er
dog så høj, at disse idéer ikke har
bredt sig. Kraftvarmeværkerne i
Horsens, Sønderborg og Svendborg
har tillige et gasturbine- eller et gasmotoranlæg. Overskudsvarmen omsættes til damp, som ledes til en
dampturbine, fælles for affalds- og
gasdelen af værkerne.
Gasturbine- og gasmotoranlæggene
kører fortrinsvis i spidslasttimerne på

Forbrændingsegnet
affald skal forbrændes
Først ved “biomasseaftalen” i 1993
blev det slået fast, “at anvendelsen af
affald i forbindelse med kraftvarmeproduktion fortsat skal gå forud for
andre brændsler”. Der blev herved
skabt den nødvendige klarhed og sikkerhed for den fortsatte udbygning, og
pr. 1. januar 1997 kunne Danmark,
som det første land i verden, indføre et
forbud mod deponering af forbrændingsegnet affald. Danmark havde derfor ikke noget problem, da EU’s deponeringsdirektiv blev vedtaget i 1999 – i
hvert fald ikke med den del af det, der
kræver, at affald, der skal deponeres,
skal være forbehandlet [f.eks. ved forbrænding].
I 2000 behandlede de egentlige forbrændingsanlæg i alt 2,9 mio. tons
affald, svarende til godt og vel 500 kg
pr. indbygger. Danmark konkurrerer
dermed med Schweiz og Japan om at
være det land i verden, der brænder
mest affald pr. indbygger.
Takket være den massive, politiske
satsning på fjernvarme kan de danske
forbrændingsanlæg afsætte hele den
producerede varmemængde i langt det
meste af året. Det samlede system er
derfor præget af en meget stor energieffektivitet. Anlæggene er gået hen og
blevet højteknologiske energiværker
udrustet med den bedste tilgængelige
teknik.
L90´ forbrændingsanlæg i Esbjerg.
Arkitekter: Friis & Moltke.
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4. F REMTIDEN

Bedste tilgængelige teknik

E FTER 2003
B EDSTE

TILGÆNGELIGE TEKNIK

Med vedtagelsen af det såkaldte IPPCdirektiv introduceredes begrebet den
bedste tilgængelige teknik, på engelsk
Best Available Technique, BAT, i europæisk lovgivning. Direktivet indeholder udførlige definitioner af begrebet,
herunder at teknikken skal kunne
anvendes på økonomisk og teknisk
mulige vilkår, og yderligere et bilag,
der angiver 12 overvejelser, man skal

(BAT)

gøre sig, når man vil fastsætte, hvad
der er BAT. Den tolvte og sidste af
disse er, at man skal være opmærksom
på de BAT Reference Documents
(BREFs, på dansk lidt misvisende
kaldt BAT-noter), der offentliggøres af
Kommissionen.
Hvilken er den bedste tilgængelige
teknik til behandling af affald? Dette

spørgsmål beskæftiger direktivet sig
ikke med. Det oplister i stedet i et
andet bilag et antal industrielle aktiviteter, som er omfattet af direktivets
bestemmelser, herunder anlæg til termisk behandling af affald med en
kapacitet på mere end 3 tons affald pr.
time.
Det er således først, når man har valgt
f.eks. at behandle affaldet termisk, at
spørgsmålet opstår. I overensstemmelse hermed er der nedsat en særlig
teknisk arbejdsgruppe til at udarbejde
et BREF om termisk behandling af
affald, se boks.

Hvilken er den bedste tilgængelige teknik til
røggasrensning ved affaldsforbrænding?

Termisk behandling kan enten ske ved tilstrækkelig tilførsel
af luft, hvorved affaldet simpelthen forbrændes under dannelse af fuldstændigt udbrændt slagge og røggas, eller ved
luftunderskud, hvorved det blot pyrolyseres eller forgasses.
I de sidstnævnte tilfælde fås en kun delvis udbrændt gas,
som kan føres videre til et særskilt forbrændingsanlæg,
f.eks. en gasmotor eller helst en gasturbine til energiproduktion. Potentielt giver dette en større andel elektricitet
pr. ton affald end den direkte forbrænding. Imidlertid,
afhængigt af omstændighederne, er gassen i større eller
mindre grad forurenet med tjære og tungmetaller. Den må
derfor vaskes, inden den kan forbrændes – hvorved den til
pyrolysen/forgasningen indsatte energi køles bort. “Jamen
til gengæld er det muligt at udvinde og nyttiggøre de
nævnte tungmetaller og – hvis man tillige tilfører fossil
energi og/eller ren ilt – kan der fås en bedre udglødet og
mindre udvaskelig slagge”, hævdes det. Den mest kendte
af disse alternative processer er Thermoselect-processen,
som dog endnu må betegnes som værende på udviklingsstadiet.

Ved vurdering heraf melder der sig en lang række spørgsmål, som er vanskelige at prioritere indbyrdes. Overordnet
kan man spørge: skal rensningen ske vådt, hvorved man
producerer spildevand, eller tørt, hvorved man undgår spildevandet, men får en større mængde, mere udvaskeligt
restprodukt? Hvis man vælger våd rensning, skal SO2 da
fjernes med kalksten (CaCO3) eller natriumhydroxid
(NaOH)? I førstnævnte fald fås en emission af CO2, der
modsvarer den fjernede emission af SO2, mens man i sidstnævnte fald – på forbrændingsanlægget – undgår at emittere CO2; men hvis man indregner det elektricitetsforbrug
med tilhørende CO2-emission, der knytter sig til fremstillingen af NaOH, bliver kalksten fordelagtigst.

Hvilken er den bedste tilgængelige teknik til
forbrænding af affald?

Arbejdsgruppen har sidst i maj 2003
offentliggjort sit første udkast. Selv
om det afgørende afsnit: BAT
Conclusions endnu ikke foreligger, må
det vurderes, at dokumentet nok vil
udtrykke en præference for mass burn
incineration, men ikke vil fremhæve
nogen bestemt teknik til røggasrensning.

Forbrænding af affald sker normalt ved det, der på engelsk
hedder mass burn incineration, altså at affaldet forbrændes
som det fremkommer, dog efter neddeling af særligt store
emner. Enkelte anlæg anvender forbrænding i et fluidiseret
leje (fluidised bed), hvorved der angiveligt kan opnås en
relativt større brutto-elproduktion. Til gengæld kræver
denne teknik en meget vidtgående, elforbrugende neddeling af affaldet, og der genereres en større mængde flyveaske.

Med andre ord: BAT er forskellig fra
projekt til projekt.

Det er derfor forfatternes opfattelse, at kun mass burn incineration på en rist eller en kombination af rist og roterovn i
dag kan anses for BAT.

I/S Vestforbrænding set fra vest.
Arkitekt: Poul Kjærgaard A/S
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Hvilken er den bedste tilgængelige teknik til
termisk behandling af affald?

Ved udformning af disse anlæg spiller CFD-beregninger en
stor rolle (CFD = computerised fluid dynamics).

Et andet eksempel er: Skal man reducere NOx katalytisk
(SCR) på bekostning af et større egetforbrug af damp for at
undgå den ved den ikke katalytiske reduktion (SNCR) uundgåelige forurening af spildevand eller restprodukter med
ammoniak?
Det er sådanne overvejelser, den siddende tekniske
arbejdsgruppe vedr. termisk behandling af affald skal søge
at udmønte i et BREF.

Residence time (s)

CFD-plot til vurdering af opholdstid i efterforbrændingskammer
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BAT-anlæg
Lad os derfor afslutningsvis præsentere fire nyere danske anlæg: I/S
Vestforbrænding anlæg 5, I/S REFA
ovnlinie 3, Svendborg Kraftvarmeværk og I/S Reno-Nord ovnlinie 4.
Hver for sig kan disse anlæg på deres
specifikke præmisser siges at repræsentere BAT.
Vestforbrænding var allerede i besiddelse af landets største ovnlinie, 14
t/h, men ved udbudet af anlæg 5 tog
man et “kvantespring” til 26 t/h.
Samtidig besluttedes det, at anlægget
i ét og alt skulle leve op til kravene i
– således som disse forelå i udkastet
til – EU’s direktiv om affaldsforbrænding. Anlægget var derfor det første i
Danmark med DeNOx-teknik i form
af SNCR med tilhørende ammoniakstripper i vandrensningen. Anlægget
blev tillige det første med en kalkstensscrubber til SO2-udskillelse.
Efter denne genopvarmes røggassen,
inden den renses for dioxiner i et
posefilter.
I/S REFA, Nykøbing Falster.
Arkitekt: Mikael Klinge, Klinges Tegnestue.

For I/S REFA var det af afgørende

4. FREMTIDEN
betydning, at den nye ovnlinie 3
kunne etableres i så tæt tilknytning til
de bestående ovnlinier som muligt.
Man udvidede aflæssehallen og siloområdet og placerede i det hele den
nye ovnlinie rundt om de eksisterende, således at den kunne udnytte et
ledigt, tredie røgrør i den bestående
skorsten. Af pladsmæssige årsager,
men også fordi man derved ville få
det samme røggasrensningsprodukt
som fra de to bestående ovnlinier og
derfor kunne etablere et nyt, fælles
bigbag-system for de tre liniers restprodukter, valgtes det af forsyne den
nye linie med et semi-tørt røggasrensningsanlæg.

Tabel 2 Data for 4 nyere kraftvarmeanlæg i Danmark

Anlæg

Vestforbrænding
anlæg 5

REFA
ovnlinie 3

Svendborg
Kraftvarmeværk

Reno-Nord
ovnlinie 4

Idriftsættelse

1998

1999

1999

2005

Kapacitet

26 t/h

9 t/h

6 t/h

20 t/h

Rist

Vølund

Vølund

Vølund

BS W (Vølund)

Damptryk

52 bar

40 bar

50 bar

50 bar

Damptemperatur

380 oC

400 oC

400 oC

425 oC

Dampproduktion

28,67 kg/s

9,7 kg/s

6,54 kg/s

22,12 kg/s

Dampproduktion

4,0 kg/kg affald

3,9 kg/kg affald

3,9 kg/kg affald

4,0 kg/kg affald

Dampturbine

Allen

Allen

ABB

BV Industrietech.

El-produktion

17 MW

6,7 MW

4,5 MW

17,5 MW

FLS miljø

nej

Rotemühle

Alstom

Røggasrecirkul.

ja

nej

ja

nej

DeNOx-proces

SNCR

foreløbig ingen

foreløbig ingen

SNCR

Røggasrensning

våd

semi-tør

våd

våd

Leverandør

ABB

FLS miljø

LAB

LAB

SO2-udskillelse

CaCO3

Ca(OH)2*)

NaOH

CaCO3

Gipsproduktion

ja

ikke relevant

nej

ja

Røggaskondenser.

nej

nej

nej

ja

Posefilter

Posefilter*)

Scrubber

Scrubber

ja

ikke relevant

ja

ja

Termisk virkningsgrad

86,7%

86,9%

87,9%

98,0%

El-virkningsgrad

19,6%

22,3%

22,5%

26,9%

Elektrofilter
På begge anlæg udskilles dioxinerne
altså i posefiltre, d.v.s. ved en røggastemperatur på over 100 oC, men på
Svendborg Kraftvarmeværks affaldsforbrændingsanlæg introduceredes for
første gang i Skandinavien den våde
metode til udskillelse af dioxiner. Ved
denne er det ikke nødvendigt at genopvarme røggassen, hvorfor det er muligt
at nyttiggøre en større andel af affaldets energiindhold.

Dioxinfilter
Forbr. af adsorbent

*) i forbindelse med den semi-tørre røggasrensning

Svendborg Kraftvarmeværk, i baggrunden gasmotoranlægget.
Arkitekter: Boje Lundgaard & Lene Tranberg.
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Interiør fra
Svendborg Kraftvarmeværk,

Det nye anlæg på Reno-Nord minder
om anlægget i Svendborg. Dog sker
SO2-udskillelsen her i en kalkstensscrubber, og på grund af, at fjernvarmevandet kommer retur ved en temperatur, der er lavere end røggastemperaturen efter scrubberne, er det muligt at
udnytte denne temperaturforskel til
yderligere produktion af fjernvarme.
Herved udkondenseres en så stor del
af røggassens vanddampindhold, at

ovnlinien bliver selvforsynende med
vand til den våde røggasrensning og
slaggekølingen.
Eller sagt med andre ord: Der sker på
dette anlæg en genanvendelse af den
del af affaldet, der består af vand.
Dette indebærer tillige, at ovnlinien
kommer tæt op på at udnytte 100% af
affaldets nedre brændværdi.

Tabel 2 indeholder en sammenstilling
af data for de 4 anlæg. Sammenholdes
dataene med dem, der gjaldt for
anlæggene i 30’erne, se tabel 1 på side
14, ses det først og fremmest, at
dampproduktionen pr. t affald er firedoblet. En del af denne stigning skyldes naturligvis, at affaldets brændværdi er steget væsentligt, men lige så vigtigt er det, at energieffektiviteten er sat
helt anderledes i højsædet.
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M ORGENDAGENS
Som det vil være fremgået, er der i
Danmark foretaget affaldsforbrænding
i en uafbrudt periode på 100 år,
oprindelig for at reducere affaldsmængden til deponering, men – bortset fra på nogle få, mindre anlæg i
perioden 1970-87 – er den ved forbrændingen udviklede varme altid blevet udnyttet til el- og/eller varmeproduktion.
Da størstedelen af affaldet er CO2-neutral biomasse, har anlæggene ydet et
ikke uvæsentligt bidrag til at reducere
landets udsendelse af drivhusgasser til
atmosfæren.
De i dag eksisterende affaldsforbrændingsanlæg er derfor ikke blot forbrændingsanlæg, men højteknologiske energiværker, som løser en vigtig
samfundsmæssig opgave for en pris,

4. FREMTIDEN
I/S Reno-Nord, Aalborg,
udbygning med ovnlinie 4.
Arkitekter: Arkitektfirmaet C.F. Møller
Modelfoto/montage og opstalter.

UDFORDRINGER

som de fleste tilsvarende, udenlandske anlæg kun kan kigge med misundelse på.
Den førte affalds-, energi- og afgiftspolitik har klart medvirket hertil, derved at anlæggene har kunnet være
sikre på at modtage det forbrændingsegnede affald, der genereres i
deres respektive oplande, og ved at de
er givet en førsteret til at afsætte den
producerede energi.
Selv om sektoren i 2003 kan fejre sit
100 års jubilæum og kan se tilbage på
en – kun af krigen 1940-45 midlertidigt afbrudt – konstant vækst, ofte på
forkant af nye miljøkrav, inden de er
blevet lovfæstede, kan den ikke hvile
på laurbærrene, men må fortsat belave
sig på nye udfordringer.

Disse udfordringer følger bl.a. af den
generelle liberaliseringstendens, der
hersker i disse år. Kan sektoren fortsat
regne med at have førsteret til affaldet
i oplandet, eller skal anlæggene til at
kæmpe om affaldet, i konkurrence
med andre forbrændingsanlæg eller
industrianlæg? Og skal de i fremtiden
afsætte den producerede elektricitet på
markedsvilkår?
Det er forfatternes vurdering, at disse
udfordringer nok skal blive håndteret
på bedste vis, således at affaldsforbrænding med energiudnyttelse fortsat
vil være et dansk særkende og eksempel til efterfølgelse i udlandet – og dermed vedblive at være et vigtigt dansk
eksportområde.

Modelfotos af I/S Fasan med udvidelse til
en ny ovnlinje 4 med en kapacitet på 8 t/h.
Arkitekter: Gottlieb & Paludan, arkitekter MAA.

44

45

100 ÅR MED AFFALDSFORBRÆNDING I DANMARK

K ILDER
Følgende kilder har været anvendt til
denne beretning:

AFFALDSSTATISTIK 2000,
Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 14, 2001
AKTIESELSKABET “VØLUND”: 1898 FØRSTE JANUAR 1923.
En Skildring af Virksomhedens Oprindelse og Vækst
gennem 25 Aar af Aage Christensen.
Hertz Bogtrykkeri, Kjøbenhavn 1922
AKTIESELSKABET “VØLUND”: Præsentationsbrochure,
udateret (antagelig 1948 i forbindelse med selskabets 50
års jubilæum)
AKTIESELSKABET VØLUND: VØLUND GENNEM 75 ÅR.
Udgivet privat i 5000 nummererede eksemplarer i 1973
AMAGERFORBRÆNDING: 25 ÅRS AFFALDSBEHANDLING,
København 1995
Andersen, Hans Bøgh: KRÜGER FORBRÆNDINGSTEKNOLOGI.
Dansk udgave (udateret) af foredrag, præsenteret omkring
1995 ved et af VDI Bildungswerks seminarer om affaldsforbrænding
ATV: http://www.atv.dk/a/A402.html
BABCOCK & WILCOX VØLUND:
Ferrox Stabilisation. Brochure, udateret
BABCOCK & WILCOX VØLUND: REFERENCELISTE
BIOMASSEAFTALEN: Aftale af 14. juni 1993 mellem
regeringen, Det konservative Folkeparti, Venstre og
Socialistisk Folkeparti om øget anvendelse af biomasse i
energiforsyningen og til industrielle formål
Blach, E: BEHANDLING AF DAGRENOVATION,
HERUNDER FORBRÆNDINGSANLÆG,
Sundhedsplejen, 14, 1962, 50-59
Blach, E: ANLÆG FOR AFFALDSFORBRÆNDING,
Varme, 33, 1968, 74-87
Borggreen, G: KAN SKRALDGASVÆRKET LØSE ET AF VORT

46

KILDER
MODERNE SAMFUNDS STØRSTE PROBLEMER?

Gasteknikeren, 54, 1965, 106-116

Dansk Ingeniørforening: DANSK CIVIL- OG
AKADEMIINGENIØRER 1992. Eget forlag 1992

Brauer, Willy: KOMMUNEKEMI – ET DANSK PIONERARBEJDE.
Willy Brauer og Kommunekemi a/s 1991

Dansk Kedelforening: EMISSIONSBEGRÆNSNING VED
AFFALDSFORBRÆNDING, Søborg 1985

B&S Miljøteknik: BROCHURE TIL DANMILJØ
17.-21. november 1987

dk-TEKNIK: 75 ÅR MED ENERGI OG MILJØ III. Del 3 af jubilæumsskrift, dk-TEKNIK Information nr. 21, april 1993

Christensen, Thomas H. (red.): AFFALDSTEKNOLOGI,
Teknisk Forlag, København 1998

dk-TEKNIK: AUXILIARY BURNERS AT MSW INCINERATORS,
1995.08.07 (upubl.)

Dakofa: EMISSION FRA AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG,
Skrift nr. 2, 1985

Energistyrelsen: ENERGI 2000. Handlingsplan for en bæredygtig udvikling, 1990

Dakofa: ELFREMSTILLING VED AFFALDSFORBRÆNDING.
Skrift nr. 2, 1988

DECENTRAL KRAFTVARME,

Dalager, Søren: FORBRÆNDINGSANSTALTER,
Studietur 15. og 16. juni 1967. A/S Dansk Shell (upubl.)
Dalager, Søren: ENVIRONMENTAL PROTECTION.
I “Combustion – Fuels, technology and environment”,
Energiministeriet 1987

Energistyrelsen: NOTAT OM MARKEDSORIENTERING AF
2. juni 2003

Eriksen, Holger: AARHUS KOMMUNALE
FORBRÆNDINGSANSTALT.
24. August 1934. Tryk: P. Busch, Aarhus

Dalager, Søren: AUSGEFÜRTE UND ZUKÜNFTIGE
RAUCHGASREINIGUNGSTECHNIKEN DÄNISCHER
VERBRENNUNGANLAGEN.
Foredrag ved VDI Bildungswerks Seminar: BAT- und preisorientierte Dioxin/Gesamtemissionsminimierungstechniken. München 17.-18. september 1998

EU direktiver m.v.:
nr. 89/369 og 89/429 om luftforurening fra kommunale
affaldsforbrændingsanlæg
nr. 259/93 (transportforordningen)
nr. 94/67 om forbrænding af farligt affald
nr. 96/61 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af
forurening (IPPC)
nr. 1999/31 om deponering af affald
nr. 2000/76 om forbrænding af affald

Dalager, Søren: KOSTENZUSAMMENSETZUNG/-SITUATION
DÄNISCHER MVAS.
Foredrag ved VDI Bildungswerks Seminar:
Reduzierungspotentiale der Betriebskosten von
Verbrennungsanlagen. Düsseldorf 8.-9. november 1999

European Integrated Pollution Prevention and Control
Bureau: DRAFT REFERENCE DOCUMENT ON BEST AVAILABLE
TECHNIQUES FOR WASTE INCINERATION,
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