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UV behandling
og blødgøring af drikkevandet

Natur og Miljø 2019, grundvandssporet

Tirsdag den 28. maj 2019

Fakta om VandCenter Syd
Vandforsyningen

• Ca. 9.8 mio. m3 i 2018

• 6 vandværker og 45 indvindingsboringer

• 15 trykzoner

• 2 højdebeholderanlæg

• 1090 km ledningsnet

• 65 sektionsbrønde

• 171.000 forbrugere

• Zone 1 dækker 60% ~ ca. 103.000 forbrugere + Munkebo

• Zone 2 dækker 33% ~ ca. 56.000 forbrugere

• Resterende zoner dækker ca. 7% ~ ca. 12.000 forbrugere
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Hvorfor så UV anlæg??

For / imod UV anlæg

u

Embedslægens holdning er:
• Største risici er ledningsnettet
• DDS sikrer vores systemer
• Pengene kan bruges bedre

• UV udgør næppe en 
sundhedsmæssig risiko i sig selv
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Hvorfor UV anlæg?

Et led i udviklingen af vores DDS
• ikke færre analyser, tvært i mod…
• fortsat baseret på rent grundvand

UV anlæg må ikke blive en sovepude!

Forebygge mikrobiel forurening i ledningsnettet

• mest realistiske mikrobielle barriere i DK mod bakterier og vira

• minimerer risici for mikrobiel drikkevandsforurening

• større forsyningssikkerhed

• minimerer risici for ukontrolleret forureningsspredning

• sikrer hurtigere kildeopsporing

• sikrer hurtigere afhjælpning

DANVA | Godthåbsvej 83 | 8660 Skanderborg | T: 

Hvor opsætter vi UV anlæg?
• Afgang vandværk
• Afgang højdebeholdere
• Overpumpning - hovedzoner
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Trykzoner 2019
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Hovedværket
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Trykforøger

Infektionsrisici
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Forsyningssikkerheden i forhold til normal - / max udpumpning

- 350 m3  /  900 m3
- Hvor langt kan vi gå ned? 
- UV transmittansen (vandets klarhed) er afgørende for valg af anlæg

Infektionsrisici

UV-anlæg til brug, når skaden er sket?
- Permanent belysning eller on /off drift
- Evt. mobile anlæg?

Ulemper:
• Hvor lang tid går der fra forureningen opstår og til at den opdages?

• Forureningen opdages først, når analyseresultaterne dukker op
(der kan der jo gå dage, uger, … )

• Risiko for, at de ikke virker optimalt, hvis de ikke drives regelmæssigt

• Investeringen er den samme

Fordele:
• Færre driftsomkostninger

(og investeringsomkostninger)

”Beredskabs UV”
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Perspektivering
Fordele
• Forurening af kundens drikkevand reduceres
• Tryghed hos kunden

- kogeanbefaling?
- hvorfor skylles der? ”spild af vand” – ”fejler vandet noget”

• Kunden generes mindst muligt (sygehuse, plejehjem, erhverv, …)
• Færre kogeanbefalinger, og samtidigt færre ramte på ledningsnettet
• Hurtigere idriftsættelse
• Reduceret vandspild
• Hurtigere kildeopsporing
• Forsyningssikkerhed

Ulemper
• Udgift til drift og investering = 10 øre/m3

Fremtid
• Drømmescenarie: Bakteriologisk on-linemåling er en realitet,

så der kan køres on / off styring af UV-anlæggene i forureningstilfælde 

Hvorfor blødgøring?
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Hvorfor blødgøre vandet?
- kalk i hverdagen 

WC-kummer kommer til at leve næsten dobbelt så 
længe, og kogekanden, vaskemaskinen, kaffemaskinen 
og varmtvandsbeholderen får forlænget deres liv med 
50 procent.

Brugen af vaskepulver til vaskemaskinen kan nærmest 
halveres, og det samme kan den tid, man bruger på at 
afkalke maskiner og fjerne rande af kalk overalt.
Politiken 10. Maj 2014

Blødgjort vand til nyt OUH

Forudsætninger fra begyndelsen:
• Lokal vandopvarmning på stueniveau (ingen varmecentral)

– En-strenget rørsystem (mindre komplekst rørsystem)
– Undgår legionellaforurening i de lange rørsystemer
– 40% energitab ved brug af fjernvarmecentral ~ 3.800 GJ/år

• 40% reduktion af investeringsmidler ved decentral løsning

• Vand fra Dalumværket
• Kapacitet 35 m3/h (x2)
• 2 kolonner på 620 mm
• Hårdhed ??

• Egen forsyningsledning etableres
• Dobbelt forsynet (Dalumværket + reserveinput fra zone 1)

• Forventet ibrugtagning = 2022
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”Alternativ” blødgøring
Viden om kalkaflejring i varmevekslere er afgørende i forhold til udvikling 
af ”nyt hygiejneparadigme” på Odense ny supersygehus

• Virkningen af alternativ vandbehandling kan være 
forskellig afhængigt af råvandskvaliteten.

• Ingen videnskabelig dokumentation

Pelletreaktoren

A. Hårdt vand ind
B. NaOH/base ind
C. Sand ind
D. Reaktionsområde
E. Blødt vand ud
F. (C) Pellets ud

Flow afhængig diameter 
- hastighed 50-100 m/h    

afhængig af sandet

pH justering med CO2

Ca 2+ +HCO3
- + NaOH → CaCO3 + H2O + Na+

Studietur til Holland, august 2015
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Pilotanlægget til test af blødgøring
- test på hhv. Dalum- og Lindvedværket med pelletreaktoren

Stemningsbilleder fra Dalum Værket
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Program

• Hvorfor blødgøre vandet?

• Hvordan virker pelletkolonnen

• Pilotprojekt hos VCS

• Fremtidens anlæg på Dalum

Opstart af kolonnen

• Opbygning af belægning over 10 dage
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Blødgøring - primært ved calciumreduktion
• Mg reduceres med ca. 6%

Pelletreaktor
- resultater

ERCA 2
- Elektrolytisk blødgøring
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ERCA 2
- Elektrolytisk blødgøring

ERCA 2
- Elektrolytisk blødgøring
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ERCA 2
- Pilot anlæg

ERCA 2
- Pilot anlæg

Grænseværdier:
• Bromat = 10 ug/l
• THM = 25 ug/l
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PAS
- Pilot anlæg

Sammenfatning
Hårdheds-
reduktion

Arbejds-
miljø

DDS Fodaftryk Sundhed Drift

Pelletreaktor

Kemikalier (NaOH)

Kvartssand

CO2 ( neutralisering af overskydende 
NAOH )
Kalksvæv ( sandfilter / 1 my mekanisk 
filter )

Rengøring af anlægget ( citronsyre )

Kalkpiller (restproduktet)

Transport af kemikalier, sand, kalkpiller 

Elektrolytisk afkalkning

Kemikalier (ingen)

Energiforbrug

Klor, bromat og trihalomethaner

Rengøring af anlægget ( citronsyre )

Kalkpiller (restproduktet)

Transport af kalkpiller

PAS ? ?
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Hvor står vi i dag?

Der arbejdes i øjeblikket på to projekter:

• udviklingsprojekt PAS (Plastic Air Softening) 

- en ny metode til blødgøring uden brug af kemikalier

• Afklaringsprojekt

- samfundsmæssige konsekvenser angående central blødgøring

31

32


