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KLOAKLAB ER FORMIDLING OM SPILDEVAND, MILJØ OG BÆREDYGTIG ENERGI.  
VI KOBLER TEORI OG ØVELSER TIL DEN VIRKELIGE VERDEN.

I KloakLab kommer eleverne tæt på spildevandets forunderlige verden. Iført gummihandsker, masker og 
kitler arbejder de aktivt i vores laboratorium med forsøg, der knytter sig til mekanisk, biologisk og kemisk 
rensning af spildevand. Eleverne fremlægger øvelserne for hinanden, og vi diskuterer, hvilke miljø og 
klima udfordringer vi står overfor.

KloakLab har et af Danmarks største renseanlæg lige uden for døren, og i alle forløb kommer vi ud på anlæg
get og ser (og lugter) renseprocessen i stor skala. Her bliver teori og øvelser koblet til den virkelige verden. 

I kan få en rundvisning på to af vores renseanlæg, Avedøre og Damhusåen. På renseanlæg Avedøre   kan 
 eleverne desuden eksperimentere i vores laboratorium. Et besøg tager ca. 2 1/2 time og kan  gennemføres 
både om formiddagen og eftermiddagen.

FAGLIGHED OG INDSIGT



ENGAGERENDE 
LABORATORIEOPGAVER
KLOAKLABS FORLØB HAR FÅET NYE NAVNE, MEN HAR FORTSAT  
SAMME FORMIDLING:

FOKUS PÅ RENSEPROCESSEN: 
Eleverne dissekerer spildevand og indsamler data, og ud fra 
deres resultater reflekterer de over de udfordringer, spildevand 
kan skabe for miljøet. Eleverne laver forsøg med nedbrydning af 
organisk stof og fremlægger resultatet for hinanden.

RENSEANLÆG OG KLIMA:
Vi arbejder os igennem de løsninger på klimaudfordringer, som 
renseanlægget kan bruge for at sikre byen, miljøet og borgernes 
sundhed ved skybrud og langvarig regn.

Læs mere om de enkelte forløb og hent laboratorieøvelserne  
på KLOAKLAB.DK/GYMNASIUM-OG-HF.

EFTER ET BESØG 
HAR ELEVERNE FÅET:

1  Indblik i vandressourcer, deres 
 udnyttelse og forvaltning

2  Forståelse for vandets kredsløb  
og  deres egen rolle i det

3  Indsigt i principperne bag den 
biologiske, mekaniske og kemiske 
rensning

4  Forståelse for vandets samfunds
mæssige betydning i relation til 
ressource, forsynings og miljø
problematikker

 

 



FLERE END

11.000 

BESØGENDE OM ÅRET

ET BESØG I KLOAKLAB HAR FOKUS PÅ  
BÅDE METODE OG TEORI.

Hos KloakLab oplever eleverne, hvordan naturfagene supplerer hinanden, 
når eleverne undersøger spildevandet i vores laboratorium og går ud på 
rense anlægget og ser processen i stor skala.

Undervejs arbejder eleverne med forskellige øvelser, som de skal diskutere 
med hinanden og efterfølgende formidle for resten af klassen. 

Der er i forløbet både fokus på metode, når eleverne laver en dissektion af 
spildevand, og på teori når vi taler om nitrifikation og denitrifikation. Øvel
sesresultaterne kan eleverne tage med tilbage til skolen og arbejde videre 
med i andre opgaveforløb.

ET FLERFAGLIGT 
FORLØB



TEMA

KloakLab tilbyder et tema om, hvordan det, der ved første blik ligner 
uhumsk spildevand, i virkeligheden er en kilde til energi. Her får eleverne 
indblik i, hvordan vi på renseanlægget udnytter de ressourcer, der er i spil
devandet, og laver grøn biogas: I renseprocessen fjerner vi en stor mæng
de organisk materiale, som be arbejdes og sendes tilbage til forbrugerne 
som grøn energi i form af naturgas, bygas, elektricitet og fjernvarme. 

Skriv BIOGAS i kommentarfeltet, når du booker dit forløb, så
afsætter vi tid til at tale om ressourcer og energi i spildevandet.

FRA RENSEANLÆG  
TIL ENERGIFABRIK

ENERGI BALANCE 2015

+27.369 MWh
+ 150,1%

KØB AF ENERGI 

54.590 MWh
EL, FYRINGSOLIE,  FJERNVARME ETC.

 51.751 MWh
 EL

 525 MWh
 FJERNVARME
  
 217 M3

 FYRINGSOLIE

 

 41.380 MWh
 FJERNVARME

 4.435.115 NM3

 BIOGAS

 11.015 MWh
 EL

 

SALG AF ENERGI 

81.959 MWh
BIOGAS, FJERNVARME, EL

SPILDEVAND TIL 
RENSEANLÆG 

129 
mio. m3

Som vægten viser, er 
vi blevet endnu bedre 

til at få energi ud af dit 
spildevand. Nu sælger vi 
nemlig mere energi, end 

vi køber.



Vores engagerede formidlere står for besøget og viser rundt på anlægget.  
Underviserne er studerende på fagligt relevante universitetsuddannelser.  
Du kan læse mere på www.kloaklab.dk om vores forskellige tilbud, og brug 
gerne, sammen med eleverne det opdaterede vandetsvej.dk til at forberede 
jeres besøg i KloakLab.

ET BESØG FOR:

SANSERNE OG 
FORSTANDEN

BIOFOS A/S
Refshalevej 250 
1432 København K

Tlf.: +45 32 57 32 32
www.biofos.dk
post@biofos.dk

BOOK ET
GRATIS BESØG

PÅ KLOAKLAB.DK

OM BIOFOS
BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirk
somhed. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. 
indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre 
renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhus
åen. Vores mål er at være CO2neutral i 2025 
ved at bruge mere grøn energi og reducere 
vores forbrug af fossile brændstoffer.

Vi er et gratis tilbud til skoler, gymnasier/HF 
og undervisningssteder i 15 kommuner 
i hovedstadsområdet:
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiks
berg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, 
Hvidovre, HøjeTaastrup, Ishøj, København, 
Lyngby Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk.
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