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Resumé 

 

FORCE Technology har foretaget beregninger af afkasthøjde for emission af svovlbrinte på Sjælsø Vandværk 

ved forskelige koncentrationer og luftmængder. 

 

Resultatet af beregningerne viser, at afkasthøjden kan beregnes til mellem 6 og 18 meter over terræn. 
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1 Indledning 

FORCE Technology har i februar 2017 udført en spredningsberegning for Nordvand A/S’ Sjælsø 

Vandværk: 

 

Adresse: Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm     

Rekvirent: Nordvand A/S ved Bo Lindhardt 

 

Beregningen er udført af: Nadine Blinkenberg-Thrane 

Rapporten er udarbejdet af: Nadine Blinkenberg-Thrane  

Beregningsparametre fremgår af kapitel 2.2. 

 

Beregningsresultatet gælder kun for de anvendte beregningsdata. 

1.1 Formål 

Beregningerne udføres til bestemmelse af den nødvendige afkasthøjde for emissionen af svovlbrinte 

ved forskellige koncentrationer. 

2 Resultater 

2.1 Grænseværdi for koncentration i omgivelserne 

Miljømyndighederne har fastsat grænseværdier for maksimal koncentration af forskellige stoffer i 

omgivelserne. På baggrund af emissionsgrænseværdier eller målte værdier af stofferne, der sendes 

ud fra anlægget, beregnes koncentration af stofferne i omgivelserne ved hjælp af OML-modellen.  

 

Grænseværdierne for maksimal tilladelig koncentration ses i Tabel 1, jfr. Miljøstyrelsens vejledninger. 

 

Resultatet af OML-beregningerne skal være mindre eller lig med værdierne i tabel 1. 

 

Parameter 

 

Enhed B-værdi1 

H2S  mg/m3 0,001 

 

2.2 Resultatoversigt 

Resultatudskriften fra beregningerne er vedlagt i Bilag B. Resultaterne er beregnede koncentrationer i 
omgivelserne. 

 

 

I tabel 2 vises resultatet af beregningerne. 

 

 

 

  

                                                
1 Miljøstyrelsens vejledning nr. 20/2016    
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Cases Vandflow 

 

m3/t 

L/V Koncentration H2S 

 mg/m3 

Afkasthøjde i 

meter over 
terræn 

Beregnet 

OML værdi 

Position A mg/m³ 

1 600 7,5 0,1 6 - 

2 1.000 7,5 0,1 6 - 

3 600 12 0,1 6 - 

4 1.000 12 0,1 6 0,001 

5 600 7,5 2 15 0,001 

6 1.000 7,5 2 17 0,001 

7 600 12 2 17 0,001 

8 1.000 12 2 18 0,001 

 

Tabel 2  Resultater af beregning af skorstenshøjde for forskellige koncentrationer af 

H2S i afkastet 

 

For case 1-3 gør følgende sig gældende:  

 

Ifølge Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2, 2001, benyttes beregning af spredningsfaktoren:  

 

Spredningsfaktoren er defineret som kildestyrken G i mg/s af det pågældende stof divideret med B-

værdien i mg/m3 for det samme stof. 

 

][mg/m   værdi-B

[mg/s] G
/s][m S

3

3


 
 

S har dimensionen m3/s og er udtryk for den luftmængde, som afkastet hvert sekund skal opblandes 

jævnt med for at blive fortyndet til B-værdien. 

 

Cases Luftmængde 

m3/t 

Koncentration H2S 

mg/m3 

Kildestyrke 

mg/s 

B-værdi 

mg/m3 

Spredningsfaktor 

m3/s 

1 4.500 0,1 0,125 0,001 125 

2 7.500 0,1 0,208 0,001 208 

3 7.200 0,1 0,200 0,001 200 

 

Tabel 3 Beregning af spredningsfaktor for Case 1-3 

 

Da spredningsfaktoren er mindre end 250 m3/s, skal afkastet blot føres 1 meter over tag og være 

opadrettet, så der kan ske fri fortynding.  
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For case 4-8 er der foretaget en spredningsberegning. Ved alle beregningerne overholdes 

B-værdien for svovlbrinte i omgivelserne på 0,001 mg/m3 med de angivne afkasthøjder, 
da de beregnede værdier skal afrundes til 0,001 mg/m3. 

2.3 Kommentarer til resultaterne 

Resultatet af beregningerne viser, at afkasthøjden kan beregnes til at skulle være 6 og 18 meter over 

terræn for de forskellige koncentrationenr af H2S i afkastet.  

 

Ved forøgelse af hastigheden i afkastet er det muligt at reducere højden med 1-2 meter. 

3 Data til OML-beregning 

I den følgende tabel er vist den forventede emission på efter nedbringelse af svovlbrinteemissionen.   

 

Cases Luftmængde 

m3/t 

Koncentration H2S 
mg/m3 

Emission H2S 

mg/s 

4 12.000 0,1 0,333 

5 4.500 2 2,5 

6 7.500 2 4,166 

7 7.200 2 4 

8 12.000 2 6,666 

Tabel 4  Inddata til spredningsberegningen 

 

Afkastet er i beregningerne placeret i punkt A, som er ca. 30 meter fra skel mod sydøst.  

 

Udover emissionen indgår bygningshøjderne i beregninger. I beregningerne er regnet med en generel 

bygningshøjde på 5 meter og en retningsafhængig bygningshøjde på 12,5 meter (anlæg I). 

 

Hastigheden i skorstenen og temperaturen er forudsat som ved målingerne (14 m/s og 10 °C). 

 

Inddata til beregningerne fremgår af bilag B.  

3.1 Grundlag for OML-beregningen 

En uddybende beskrivelse af grundlaget for OML-beregningen er vedlagt som Bilag A. 
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Bilag A Beskrivelse af OML-multikildemodellen 

Modelgrundlag 
FORCE Technology har ved de spredningsmeteorologiske beregninger anvendt den såkaldte OML-multikildemodel, 

version 6.0. 

 
Ved beregningerne bruger modellen standardmeteorologiske datasæt for en ét års periode fra Kastrup i år 1976. 

Modellen regner på en tidsserie, timevis over et helt år. Resultatet er månedsvis opgjorte 99-percentiler på timebasis. 
Det er den største 99-percentil, der skal sammenlignes med de vejledende immissionsgrænseværdier (B –værdier). 

 
Modellen beregner virksomhedens bidrag i omgivelserne i op til 540 receptorpunkter fordelt langs 36 radier (0°, 10°, 

..., 350°) i op til 15 afstande. 

 
Receptornettet er udlagt, så retningen angiver, hvor receptoren befinder sig. En påvirkning ved 0° betyder, at luften 

fra afkastet udbreder sig mod nord. Det vil sige, at vinden er sydlig. Beregningen bygger på en gaussisk fordeling, hvor 
modellen antager, at emissionen er normalfordelt. 

 

Modellen gennemregner anlæggene for drift i alle årets 8.784 timer. 
 

Ved beregningerne med OML-punktkildemodellen indlægger vi et koordinatsystem, så vi kan placere de enkelte kilder i 
forhold til hinanden. Koordinatsystemet er udlagt med orientering nord/syd for y-aksen og vest/øst for x-aksen. Vi 

udregner de angivne receptorafstande fra koordinatsystemets nulpunkt. 

 
Bygningshøjder 
Modellen korrigerer i beregninger for de bygninger, der har indflydelse på spredning af luften fra det pågældende 
afkast. Bygningseffekt medfører, at spredningen forøges som følge af turbulens fra bygningen, og at der kan 

forekomme nedsug af de udsendte luftmængde på bygningens læside. 

 
Modellen korrigerer med en generel bygningshøjde og en retningsafhængig bygningseffekt. Begge korrektioner 

resulterer i andre koncentrationer tættere ved kilden i forhold til modelberegninger uden bygningsindflydelse. 
 

I den generelle bygningshøjde indgår bygningseffekt for alle vindretninger, mens der i den retningsafhængige 
bygningshøjde indgår indflydelse fra bygninger i relevante retninger. Korrektionen afhænger af afstanden til 

bygningerne fra afkastet og bygningernes bredde set fra afkastet. Bygningerne bliver ikke medtaget i beregningerne 

som bygningskorrektion, hvis de er placeret længere væk fra afkastet end to gange bygningshøjden. 
 

Bygningerne medtages heller ikke i beregningerne, såfremt bygningshøjden er under en tredjedel af afkasthøjden. 
 

Terrænhøjder 
Det omkringliggende terræn har indflydelse på spredningen af luft fra et afkast. Terræneffektens indflydelse på den 
maksimale 99%-fraktil er ofte kun 5-10%. Terrænets forløb i større afstande end ca. 20 gange afkasthøjden er 

normalt uinteressant for de maksimalt forekommende koncentrationer. Hvis der er væsentlige variationer i terrænet 
inden for de beregnede afstande, medtager vi dem i beregningerne.  

 
Det er også af betydning, om virksomheden er placeret i by, på land eller ved vand. Den parameter, der tager hensyn 

til dette, kaldes ruhedsparameteren i beregningerne. Denne parameter beskriver terrænets aerodynamiske ruhed for 

beregningsområdet. I forbindelse med skorstenshøjdeberegninger i Danmark bruges typisk værdierne 0,1 m for 
landområde, henholdsvis 0,3 m for byområde.  

 
Den valgte ruhedsparameter i disse beregninger er vist i tabellen på sidste side. 
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Receptorhøjder 
Vi fastlægger receptorhøjderne på baggrund af områdets karakter, herunder om der er bygninger inden for 

beregningsområdet, hvori der opholder sig mennesker gennem længere tid. Dette kunne eksempelvis være 

kontorbygninger eller etageboliger. Ved sådanne bygninger anvendes den højde, hvor det største bidrag forekommer 
som receptorhøjde. 

Ellers anvender vi normalt en receptorhøjde på 1,5 meter. 

 
Beregningsresultater 
Beregningsresultaterne er vist som en side med de størst fundne værdier i hele året i de op til 540 

receptorpunkter. Resultatet af beregningen er værdier, der overskrides kortvarigt i 1% af timerne i den mest 

belastede måned i et år med meteorologi som i standardåret 1976. Det kan ikke udelukkes, at der ved bestemte 
vejrsituationer forekommer hyppigere overskridelser.  

 
De beregnede værdier skal sammenlignes med grænseværdierne i omgivelserne. Disse grænseværdier er normalt 

B-værdierne, som er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 “Luftvejledningen” eller Miljøstyrelsens 

vejledning nr. 2/2002 “B-værdivejledningen”, Miljøstyrelsens supplement til B-værdivejledningen Miljøprojekt nr. 
1252/2008 eller lugtgrænser som anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 ”Begrænsning af lugtgener fra 

virksomheder”. 

Vedrørende lugt er emissionerne ved punktkilderne multipliceret med 60 (faktor 7,75) og med 
60

(faktor 2,78) 

ved arealkildernes emission. Tallene bliver dermed 99-percentiler af minutværdierne på månedsbasis. Korrektionen 

skyldes at lugt vurderes i forhold til en midlingstid på 1 minut mod timemiddelværdier for de øvrige stoffer.  
 

Til de anvendte beregninger har vi brugt de forudsætninger, der er vist i tabellen på næste side. 
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ANVENDTE DATA TIL BEREGNINGERNE 

 

Receptornettet er udlagt i et polært koordinatsystem med centrum i skorsten.   
 

Koncentrationer i omgivelserne beregnes i 15 cirkler omkring afkastet med radius 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 
150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, og 550 meter.  

 

Parameter 

 

Enhed Værdi 

OML-model Version 6.02 

Ruhedsparameter [m] 0,3 

Kote for virksomhed [m over DNN] Ca. 20 

Generel bygningshøjde [m] 5 

Retningsafhængig  

bygningshøjde 

Retning 

[ o] 

Afstand 

[m] 

Bygningshøjde 
 

[m] 

Placering A 190-220 7 12,5 

    

    

    

Generel receptorhøjde [m] 1,5 

Individuelle receptorhøjder Retning 

[ o] 

Afstand 

[m] 

Receptorhøjde 
 

[m] 

    

    

    

    

Terrænvariationer - Nej 

Ækvivalente kilder - Nej 

Nedadrettede afkast - Nej 

Vandrette afkast - Nej 

Ventilationshætte afkast - Nej 
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Bilag B Udskrift fra OML-modellen 

Case 4 
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Case 5 
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Case 6 
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Case 7 
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Case 8 
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1. Sammenfatning 

Der er i februar-marts 2017 gennemført et testprogram med ny proces 

for fjernelse af metan og svovlbrinte i pilotskala på Sjælsø Vandværk 

Anlæg II. Processen består af tilsætning af brintperoxid (H2O2) 

efterfulgt af bundbeluftning i 8 kamre med ca. 1 meter vanddybde. 

Baggrund for testprogrammet har været laboratorieforsøg og 

modelberegninger, der har sandsynliggjort eliminering af behov for en 

høj skorsten til bortledning af svovlbrinte, såvel som et potentiale for 

besparelser på energiforbrug, drift og vedligehold. 

Forsøgene er udført med blandet grundvand direkte fra råvandsledning 

til Anlæg II med et højt indhold af svovlbrinte og metan, der svarer til 

den dimensionerende vandtype. Pilotanlæggets størrelse simulerer den 

maksimale belastning på Anlæg II (1000 m3/time) ved en hydraulisk 

belastning på 20 m3/time og luftmængde op til 120 m3/time. 

Det er dokumenteret, at ved at tilsætte ca. 2 g H2O2 pr. m3 og indblæse 

en luftmængde på 7 m3 luft pr. m3 grundvand kan der i den 

dimensioneringsgivende driftssituation opnås: 

 Tilstrækkelig reduktion af luftemissionen af svovlbrinte til at 

undgå en skorsten (emission mindre end 5 % af råvandets 

massestrøm). 

 Tilstrækkelig reduktion af luftmængde til at sikre en simpel 

håndtering af afkastet fra vandbehandlingen med luft rensning 

i aktiv kul. 

 Metan indholdet i vand udløb kan reduceres til under 0,01 

mg/l, hvilket er Nordvands kvalitetskrav under hensyn til at 

opnå tilfredsstillende filterdrift.  

 Forbrug af energi under 0,05 kWh/m3 

 Forbrug af brintperoxid (35 %) ca. 7 g pr. m3 svarende til ca. 

25 ton pr. år eller 0,04 kr./m3 ved en pris på 5 kr./kg H2O2  

 Forbrug af aktiv kul ca. 0,08 g/m3 svarende til 300 kg GAC/år 

eller 0,002 kr./m3 ved en pris på 30 kr./kg GAC.  

Testen har vist, at det fysisk er muligt at placere det nødvendige 

tekniske anlæg i de eksisterende bygningsmæssige rum under 

hensyntagen til arealkrav og vanddybde i bundbeluftning samt 

doseringsanlæg.  

Driftserfaringerne fra testprogrammet viser, at processen er enkel at 

styre. Der skal i designfasen være særlig fokus på udformning af rør 

og bassiner for at sikre tilstrækkelig hydraulisk kapacitet, et godt og 

sikkert arbejdsmiljø til drift og vedligehold, samt mulighed for 

effektiv rengøring og fjernelse af bundfældet materiale. 
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2. Design, etablering og drift af pilotanlæg 

Pilotanlægget er designet og etableret i samarbejde mellem Nordvand 

A/S og AKTOR innovation dec. 2016 – jan. 2017 med henblik på at 

simulere etablering af et fuldskala anlæg med tilsætning af 

brintperoxid (H2O2), samt bundbeluftning med lav vanddybde i 

ombyggede INKA kamre. Oplæg til procesdesign er baseret på 

laboratorieforsøg og modelberegninger /ref.1, 2/. 

Pilotanlæggets princip procesdiagram er vist i Figur 1 nedenfor og i 

bilag 1 sammen med skitse af tank. Der er anvendt ø63 bioxon rør 

diffusorer (RUMA A/S) med silikone membran og PP støtterør – 

materialer der vurderes at kunne implementeres i kontakt med 

drikkevand. 

Anlægget består af 6 plasttanke (ca. 1.300 liter) med høj profil der 

hver er opdelt i to trin. De seks tanke simulerer de 6 INKA 

underkamre som hver af de 4 sektioner på Anlæg II er opbygget af. De 

2 første tanke anvendes til reaktion med brintperoxid (uden 

beluftning) og de sidste 4 kamre er med bundbeluftning.  

Prøvehane 1 svarer til indløb af råvand før kemikalie tilsætning og 

prøvehane 7 er udløb fra anlægget. Prøvehane 3 repræsenterer indløb 

til beluftning (jf. Figur 1 og bilag 1). 

Testprogrammet vist i bilag 2 er løbende blevet revideret med 

udgangspunkt i erfaringer og resultater fra driften af pilotanlægget.  

Vandprøver er udtaget af Nordvands personale og analyseret for 

metan og svovlbrinte på ALS som straks/haste analysearbejde. 

Resultater fra akkrediterede analyse af vandprøver er samlet i bilag 3 

AKTOR innovation har udført feltanalyser af jern og svovlbrinte til 

løbende driftskontrol. 

Nordvand har opbygget SRO skærmbillede for pilotanlægget og 

registreret on-line sensor data for flow, tryk (vand), energiforbrug 

samt svovlbrinteindhold i luftafkast i Nordvands SCADA system.  

Den installerede flowmåler for luft indblæsning havde en væsentlig 

fejlvisning i den aktuelle installation. Der blev i stedet taget 

udgangspunkt i blæserens regulerbare hastighed (antal omdrejninger) 

sammenlignet med leverandørens oplysninger og kontrolmålinger med 

håndholdt luftflowmåler i afkastkanal. Der er rimelig 

overensstemmelse mellem disse bestemmelser af flow. 

Der er gennemført en kort forsøgsrække, hvor filtreringsegenskaber 

for jernpartiklerne fra den testede proces er simuleret i et ø160 PVC 

testfilter med filtermateriale udtaget fra de eksisterende forfiltre.  
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Figur 1. Principdiagram af pilotanlæg med placering af prøvehaner 
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3. Resultater  

Resultaterne fra testprogrammet er samlet i bilag 3 (akkrediterede 

analyser). 

 

3.1 Svovlbrinte fjernelse  

Indholdet af svovlbrinte i vand og luftafkast afhænger af brintperoxid 

dosering, opholdstid og luft/vand forhold (G/L). En del jernsulfid 

udfælder i råvandsledningen og påvirker analyseresultaterne med 

udsving i koncentrationen pga. partikler. Der er en indledningsvis 

meget hurtig reaktion pga. katalytisk reaktion med opløst jern 

(Fentons reagens). Derefter falder svovlbrinte indholdet langsommere. 

 

Forsøg 12 – 14 repræsenterer realistiske driftsforhold med en dosering 

på 2,5 g H2O2/m
3 (se Figur 2). Luft/vand forholdet G/L= 6 (forsøg 12) 

og G/L=7 (forsøg 13 & 14) er også i det forventede driftsinterval 

 

Ud fra resultaterne kan der beregnes en halveringstid for svovlbrinte i 

vand på ca. 12 – 15 minutter i god overensstemmelse med laboratorie-

forsøgene /ref. 2/. Opholdstiden varierer fra 4,2 minut/tank (forsøg 12 

og 13) til 6,5 minut/tank (forsøg 14), fordi vanddybden her er forøget 

og den hydrauliske belastning nedsat til 10 m3/time.  

 

Indholdet af svovlbrinte i afkastet ligger typisk i intervallet 0,6 – 1,4 

ppm svarende til 0,006 – 0,015 g/m3 råvand (G/L = 6 – 7 m3/m3). Et 

konservativt skøn på 0,02 g/m3 giver en emissionsmasse på 70 kg H2S 

pr. år i afkastet ved 3,5 mio. m3 råvand pr. år. Det vurderes at kul 

forbruget vil være ca. 300 kg GAC/år ved et optag på 25 %. 

 

 

Figur 2. Svovlbrinte gennem anlægget (1 = Indløb, 7 = Udløb). Det vurderes 

at der pga. en teknisk fejl ikke er tilsætning af brintperoxid i Forsøg 1. 

Forsøg 12 – 14 er gennemført med en dosering på 2,5 g H2O2/m
3
. 

Opholdstiden pr. tank ca. 4,2 minut i forsøg 12 + 13 og 6,5 minut i forsøg 14. 
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3.2 Metan fjernelse  

Indholdet af metan i vandet afhænger primært af luft/vandforholdet og 

neddykningen af diffusorerne. Forsøgene viser, at koncentrationer af 

metan op til 5,5 mg/l kan reduceres til under 0,01 mg/l i udløbet ved et 

luft/vandforhold på G/L = 7 m3/m3 og en dykket dybde over 

diffusorerne på H = 95 cm. Dette kan også opnås med andre 

kombinationer af dybde og luft/vandforhold, hvilket gør det muligt at 

tilpasse design til de bygningsmæssige forhold på Anlæg II. 

 

Forsøgsanlæggets beluftning er opdelt i 8 trin med prøvehane mellem 

hvert andet trin (efter hver tank). Rensegraden pr. trin er evalueret 

efter luft/vandforholdet og vanddybde over diffusorer (se Figur 3 og 

Figur 4).  Resultaterne er i god overensstemmelse med leverandørens 

oplysninger om standard ilt optag (SOTR20°C = 25 g O2/Nm3/mVS) 

 

 

Figur 3. Rensning af metan i hvert trin (opgjort som rest metan) som 

funktion af luft vand/forhold. Vanddybde over diffusorer var i forsøg 1 – 10 

ca. 85 cm, i forsøg 12+13 ca. 95 cm og i forsøg 14 ca. 100 cm 

 

 

Figur 4. Metan koncentration gennem anlægget ved forskelligt 

luft/vandforhold (G/L) og vanddybde over diffusorer (H) 
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3.3 Energi forbrug  

Det målte energiforbrug til kapselblæseren ligger på ca. 0,07 – 0,10 

kWh/m3 vand.  

 

I pilotanlægget er der observeret et modtryk for komprimeret luft ved 

kapsel blæseren på 2,0 – 2,5 mVS, hvilket er noget højere end det 

forventede interval på 1,4 – 1,8 mVS. Det vurderes at det ekstra 

tryktab skyldes friktionstab i rørsystemet.  

 

Den anvendte blæser (Busch CAT WD0040AP) har en energi 

effektivitet på ca. 50 %. Det vil dog i fuldskala anlægget kunne opnås 

en energi effektivitet på 75 %.ved anvendelse af større kapselblæsere 

f.eks. Busch TYR WT 0390.  

 

Det vurderes, at fuldskala anlægget på Anlæg II vil kunne drives med 

et specifikt energiforbrug på under 0,04 kWh/m3 hvis alle 4 sektioner 

er i drift. Denne beregning (se bilag 4) tager udgangspunkt i en dykket 

dybde over diffusorerne på 110 cmVS ved max. produktion på 1000 

m3/time. I forudsætningerne er der taget hensyn til tab i diffusorer på 

60 cmVS, tab i rørsystem og enkelttab på 10 cmVS og tab i kulfiltre 

på 10 cmVS.  

 

Forsøgene har vist at den første hurtige reaktion mellem svovlbrinte 

og brintperoxid forløber ganske hurtigt og at der kun er behov for et 

enkelt reaktionsbassin (1 ud af 6 bassiner) for at opnå tilstrækkelig 

reduktion af svovlbrinteindhold i afkastet. Der er derfor mulighed for 

at øge antallet af trin i bundbeluftningen fra 8 til 10 (5 opdelte 

bassiner) og dermed opnå et større areal til diffusor montage.  

 

Bundbeluftning i det første kammer vil desuden øge luft tilførslen og 

dermed reducere behovet for ventilation, hvor der ellers er risiko for at 

danne en atmosfære med metan indhold tæt på eksplosionsgrænsen 

(LELmetan = 5 % i atmosfærisk luft). 

 

3.4 Andre design forhold  

Ved tilsætning af brintperoxid dannes meget hurtigt kolloide 

jernhydroxid partikler. Pga. den kraftige turbulens i bundbeluftningen 

kan det forventes, at der ikke dannes større flok med gode 

filtreringsegenskaber. En undersøgelse af bundfældningsegenskaberne 

bekræftede dette, men viste også at selv partikler i den nuværende 

vandbehandling på Anlæg II har dårlige bundfældningsegenskaber.  

 

Resultaterne af de udførte filtreringsforsøg med filtermateriale fra 

forfiltrene (se Tabel 1) har vist ca. 50 – 75 % fjernelse ved de 

relevante filterhastigheder på 2 – 4 m/time (500 – 1000 m3/time på 

Anlæg II). Dette er i overensstemmelse med tidligere resultater for 

jernfjernelsen på Anlæg II /ref. 3/.  
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Det vurderes at filtreringsegenskaber og modstandsdygtighed overfor 

myg larver kan forbedres ved at reducere kornstørrelsen af 

filtermaterialet i forfiltrene – evt. ved at indføre et toplag. 

Tabel 1. Resultater med jernfjernelse fra filterforsøg (drift som forsøg 14) 

Dato 
Filterhastighed 

(m/time) 

Jern indløb 

(mg/l) 

Jern udløb 

(mg/l) 

6/3-2017 4,0 2,3 0,52 

7/3-2017 4,0 2,8 0,53 

8/3-2017 2,3 1,8 0,34 

 

Der kunne observeres forholdsvist store mængder af bundfældet 

jernsulfid i de to første tanke, hvor der ikke er turbulens fra 

bundbeluftningen. Det vurderes, at mængden af bundfældet stof er så 

stor, at en særlig tilpasning af design bør være et fokuspunkt. I drift 

skal der være muligt at udtage og rense disse tanke enkelt og 

hygiejnisk med et godt arbejdsmiljø. Det vil være nødvendigt at 

udforme den første reaktionstank i hver af de fire proceslinjer, så den 

effektivt tilbageholder disse partikler og formindsker stofbelastning af 

bundbeluftningen, der jo er sværere at rense pga. de monterede 

diffusorer. 

 

Resultaterne viste, at det var muligt at gennemføre den foreslåede 

hydrauliske ændring fra 6 parallelle tanke til 12 serieforbundne trin. 

De praktiske erfaringer fra forsøgene viste dog også, at de mange 

enkelttab ved indløb og udløb fra tankene samt tab i tankene 

(kanalstrømning) samlet kan adderes til et betydende hydraulisk 

tryktab gennem proceslinjen. 

 

Det bør derfor være et særligt fokuspunkt at gennemføre et design, der 

minimerer disse enkelttab og friktionstab gennem dimensionering af 

rørforbindelser og udformning af studse, overløb og bøjninger. 

 

De udførte modelberegninger (se bilag 4) viser en vandtype svagt 

overmættet mht. opløst ilt og med et lavt indhold af opløst kuldioxid 

svarende til en pH værdi omkring 8,5. 

 

Den efterfølgende filtrering – hvor mangan og ammonium fjernes – 

vil tilføre en smule syre og dermed sænke pH og indholdet af opløst ilt 

svarende til den nuværende proces. 
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Pilot test H2O2 og bundbeluftning_PI 

diagram & arrangement 20170112.vsd

Nordvand a/s

Sjælsø Anlæg II, Pilotforsøg med bundbeluftning.

Proces og instrumentering

STR. FSCM-NR. TEGNINGSNR. REV.

A3 Bilag 1 1

MÅLESTOK 1:1 10-03-2017 PAPIR 1 AF 3

0,90 – 2,20 m3/min x 140 – 160mbar
BUSCH CAT WD0040AP, 1,5 kW motor 

Målepunkt for pitotrør 
(Afkast flow)

P

Afkast udenfor 
bygning

1.100 kg 
35 % H2O2

P/IPrøvehane 
1

1 m3 spildkar

Grundfos DDC-AR 6-10; 6 L/t 

 

Tank1 Tank2 Tank3 Tank4 Tank5 Tank6

Prøvehane 
2

Prøvehane 
3

Prøvehane 
4

Prøvehane 
5

Prøvehane 
6

Prøvehane 
7

q / I

P / I

Målepunkt for H2S sensor
(Afkast )

Afkast udenfor 
bygning

Vandlås

Til afløb

Tvangsventilation af 
rum med pilotanlæg

LSHH

Q01

B01

B02

B03

B06

H2S

B04

Q/I

B05

Råvand 10 – 20 m3/time
Fra eksisterende tilslutning

G01

G02

G03

Tank anlæg (6 stk.):
· Leverandør/agentur Olitec Packing Solutions K/S (Odense)
· OLICON-Industrietank 1000-2, ca. 1000 L
· PE tank med bandage forstærkninger 
· Løsning til opdeling af tanke i to underkamre: : 
· 1. Top af tank skæres af 
· 2. Diffusorer monteres i tank 3 – 6. 
· 3. Skilleplade monteres og fastholdes. Udskæringer i 

skilleplade i tank 3 – 6 udformes så diffusor kan passere
· 4.  Top på tank monteres med tætning
· Rørføring for vand mellem tanke ø80 – 100 mm (3 – 4 ”) 
· Leverandør diffusor: Ruma Industri A/S (Næstved)

ø50 mm ø50 mm ø50 mm ø50 mm

Tilsætning af brintoverilte til råvand
Forbrug ca. 5 – 10 L/dag
Løsning med 1000 L skitseret
Løsning med 25 L dunke også mulig

1 m3 1 m3 1 m3 1 m3 1 m3 1 m3

Bundbeluftning: 4 stk. serieforbundne 1000 L tanke hver opdelt indvendigt i to underkamre 
Afkast ø 75 / 100 mm

Kontaktbeholdere: 2 stk. serieforbundne 1000 L tanke 
hver opdelt indvendigt i to underkamre. Vandlås
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2400 København NV

Tlf: 57 80 70 60

E-mail: aktor@aktor.dk

Pilot test H2O2 og bundbeluftning_PI 

diagram & arrangement 20170112.vsd

Nordvand a/s

Sjælsø Anlæg II, Pilotforsøg med bundbeluftning.

Proces og instrumentering, styring & regulering rutediagram

STR. TEGNINGSNR. REV.

A3 Bilag 2

MÅLESTOK 1:1 10-03-2017 PAPIR 2 AF 3

Flowmåler
QRåvand   

Setpunkt værdier i skærmbillede Parameter Værdi 
· Setpunkt  for Luft/Vand forhold α 0 – 200 %
· Skalering af luft/vand forhold f1 10 m3/m3 pr. 100 % 
· Setpunkt  for H2O2/Vand dosering β  0 – 200 %
· Skalering af H2O2/Vand dosering f2 20 mL/m3 pr. 100 %

Beluftning aktiv Ja

QH2O2 =  
β·f2·QRåvand

Doserings-
pumpe i drift

Setpunkt H2O2/vand forhold

Doserings-
pumpe 
stoppet

Kemikalie 
beholder fyldt

Ja

Nej

Setpunkt indenfor 
driftsgrænser

Gluft =  α·QRåvand

Ja

Nej

Højt niveau 
eller 

vand_på_gulv

Blæser drift: 54 – 130 m3/t (ca. 25 – 60 Hz) 
Forventet drift: 4 – 6 m3 luft pr. m3 vand

Doseringspumpe: 0,05 – 0,50 L/t  
(maksimum kan skaleres på pumpe op til 6 l/time
Forventet drift: 10 – 30 mL H2O2 35 % pr. m3 vand
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Pilot test H2O2 og bundbeluftning_PI 

diagram & arrangement 20170112.vsd

Nordvand a/s
Sjælsø Vandværk, Anlæg II, Pilotforsøg med H2O2 og bundbeluftning.

Forsøgsreaktor: 3 stk. Bioxon silikone rør diffusor ø63 x 1065 mm, ¾ ” RG 

tilslutning på rørmanifold.   Opdeling i 2 underkamre med plader 

STR. FSCM-NR. TEGNINGSNR. REV.

A3 Bilag 1 1

MÅLESTOK 1:10 10-03-2017 PAPIR 3 AF 3

Indløb og udløb er dykkede under vandoverfladen 
og vinklede og evt. med hvirvel stopper for at 
forhindre rotation i reaktor

1
,0

0
0

1,400

1,065

1
,2

8
0

0
,7

2
0

0
,8

8
0

Indløb

Udløb Indløb Udløb

3 stk. Bioxon ø63 x 1065 mm diffusor rør med ¾ ” RG 
muffe er fastgjort til trykluft system med rørmanifold.

Reaktor opdeles i to kamre af væg 

Skilleplade

Udskæringer i skillepladen så diffusor rør kan være gennemgående. 
Vand passerer under plade fra kammer til kammer



Bilag 2 Test program for pilotforsøg

Oversigt testprogram:

Forsøg Dato

Vand L 

(m3/t)

Luft G 

(m3/t)

G/L 

(m3/m3)

H2O2 35% 

D (mL/t)

D/L 

(mL/m3)

H2O2  

(g/m3)

Vandspejl 

cmVS

P  diffusor  

(mVS/mBar)

 Metan       

prøvehane 1         

Metan       

prøvehane 7        

Svovlbrinte       

prøvehane 1        

Svovlbrinte       

prøvehane 7        

Svovlbrinte       

afkast  (ppm)    

Svovlbrinte afkast  

omregnet (g/m
3 

vand)      

06-02-2017 tjek 5,2 0,14 0,53 0,08

07-02-2017

08-02-2017 tjek 6,8 0,13 0,78 0,09

09-02-2017 tjek 7,2 0,11 0,53 0,10

10-02-2017 tjek 5,2 0,092 0,64 0,32

11-02-2017 tjek

12-02-2017 tjek

13-02-2017

3 14-02-2017 20 114 5,7 175 8,75 3,5 100 2,5 mVS 4,0 0,022 0,34 0,06 0,68 0,006

4 14-02-2017 15 114 7,6 187,5 12,5 5 100 tjek 4,5 0,011 0,25 0,04 0,52 0,006

5 14-02-2017 10 114 11,4 125 12,5 5 100 4,9 < 0,01 0,35 0,03 0,45 0,007

6 15-02-2017 20 114 5,7 125 6,25 2,5 100 2,5 mVS 5,1 0,020 0,77 0,06 1,0 0,008

7 16-02-2017 20 114 5,7 125 6,25 2,5 100 tjek 5,0 0,022 0,48 0,07 0,88 0,007

8 16-02-2017 15 114 7,6 93,8 6,25 2,5 100 5,1 < 0,01 0,35 0,07 0,57 0,006

9 16-02-2017 10 114 11,4 62,5 6,25 2,5 100 5,7 < 0,01 0,42 0,05 0,57 0,009

10 (6 ff) 17-02-2017 20 114 5,7 125 6,25 2,5 100 4,3 0,018 1,74 0,03 0,86 0,007

11 21-02-2017 20 114 5,7 125 6,25 2,5 105

12 22-02-2017 15 90 6 93,75 6,25 2,5 105 4,7 0,012 0,48 0,05 1,40 0,012

13 23-02-2017 15 105 7 93,75 6,25 2,5 105 Tjek 5,5 < 0,01 1,10 0,13 1,40 0,014

14 24-02-2017 10 70 7 62,5 6,25 2,5 110 Tjek 4,4 < 0,01 0,50 0,04 0,61 0,006

Ingen vandprøvetagning

100

1

2 20 80 4

Manuel tilsyn

Fejl på diffusorer - anlægget lukket

12,5 5

8,75

SCADA

20 80 4 175

250

3,5

Laboratorie - antal prøver (Nordvand)

Konstateret fejl på flow måler visning for luft (ca. +50 %) - anlægsdrift korrigeret 

100
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Bilag 3 Oversigt pilotforsøg - akkrediterede analyser

Forsøg Dato Prøvehaner

G/L 

m3/m3 

L       

m3/time 

H2O2  

g/m3 
H            

cmVS

Svovlbrinte 

g/m3 

Metan      

g/m3 

1 0,53 5,20
7 0,08 0,14
1 0,78 6,80
7 0,78 0,13
1 0,53 7,20
7 0,10 0,11
1 0,64 5,20
2 0,43 4,90
3 0,43 4,90
4 0,51 1,90
5 0,34 0,66
6 0,36 0,30
7 0,32 0,092
1 0,34 4,00

7 0,06 0,022
1 0,25 4,50
7 0,04 0,011
1 0,35 4,90
7 0,03 < 0,01
1 0,77 5,10
7 0,06 0,020
1 0,48 5,00
7 0,07 0,022
1 0,35 5,10
7 0,07 < 0,01
1 0,42 5,70
7 0,05 < 0,01
1 1,74 4,30
2 0,09 4,10

3 0,08 4,50
4 0,05 1,10
5 0,04 0,27
6 0,04 0,07
7 0,03 0,018
1 0,48 4,70
2 0,13 4,80
3 0,13 5,00
4 0,09 1,10
5 0,13 0,24
6 0,06 0,05
7 0,05 0,012
1 1,10 5,50
2 0,15 5,60
3 0,11 5,60

4 0,14 1,20
5 0,09 0,22

6 0,08 0,041
7 0,13 < 0,01
1 0,50 4,40
2 0,17 4,50
3 0,08 4,60
4 0,06 0,74
5 0,04 0,12
6 0,03 0,017
7 0,04 < 0,01

10

12

13

14

4

5

6

7

8

9

15

15

10

5,0

5,0

1

1

1

1

3

10

20

20

15

10

20

20

20

20

20

20

15

2,5 95

2,5 100

2,5 85

2,5 85

2,5 95

2,5 85

2,5 85

2,5 85

3,5 85

85

85

24-02-2017 7,0

3,5 85

3,5 85

3,5 85

3,5 85

17-02-2017 5,7

22-02-2017 6,0

23-02-2017 7,0

16-02-2017

16-02-2017

16-02-2017

5,7

7,6

11,4

5,7

5,7

7,6

11,4

10-02-2017 4,0

14-02-2017

14-02-2017

14-02-2017

15-02-2017

06-02-2017

08-02-2017

09-02-2017

4,0

4,0

4,0
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Bilag 4: Sjælsø Anlæg II - Proces beregning af flad bundbeluftning med bioxon rør diffusorer

Kunde: Nordvand

Vandværk Sjælsø anlæg II

Omfang Beregning af åben beluftning med rør diffussorer (Bioxon)

Udført af Henrik Aktor

Emne Dimensionering af bundbeluftning for ilt, metan, kuldioxid og svovlbrinte

Ved beregning af bundbeluftningens effektivitet forudsættes iltningssporets kammer fuldt opblandet

Desuden forudsættes luftningsparameteren KLa at være stofuafhængig

KLa antages for hvert stof at kunne relateres til KLa bestemt for opløst ilt O2 

Forventet system opbygning:

Beholdervolumen effektivt (V): 295 m
3 

Dimensioner: 4 spor med 6 kamre:   1,6 x  5,9 x 1,3 

Indblæsningsdybde (Δz): 1,1 m

Diffusorer: 5 m/m
2 

Type: Bioxon Silkone rør diffusor

Tryktab diffusorer og system  (middel) 0,8 m VS

Luftmængde max: 2 - 10 Nm
3
/h/m diffusor

α 25 g O2/Nm
3
/meter neddykning

Iltningskapacitet (SOTR = α*Δz): 27,5 g O2/Nm
3 

Hydraulisk belastning (L): 1000 m
3
/time

Opholdstid (V/L=Th): 17,7 minutter

Luft/vandforhold (G/L): 10 Nm
3
/m

3 

Samlet Blæser system energi- effektivitet: 75% (Busch TYR WT 0390)

Stof Henrys Cind

konstant (-) G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00 1,10

Cind
(kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
)

(10 
o
C) (mg/l) 0,003 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,006 0,006 0,007 0,008

O2 0,040 0 6,3 6,6 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 8,0 8,3 8,5

CO2 1,24 20 15,6 15,3 15,0 14,7 14,4 14,1 13,9 13,4 12,9 12,5

pH 7,50 7,61 7,62 7,62 7,63 7,64 7,65 7,66 7,67 7,69 7,70

CH4 0,044 4,90 2,735 2,619 2,513 2,415 2,324 2,240 2,162 2,021 1,897 1,787

H2S 3,67 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Stof

G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L

1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,80 2,00 2,20

(kWh/m
3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
)

0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,010 0,011 0,012 0,014 0,015

O2 9,3 9,6 9,8 10,0 10,1 10,3 10,4 10,6 10,8 10,9

CO2 12,3 11,8 11,3 10,9 10,5 10,1 9,7 9,1 8,5 7,9

pH 7,71 7,73 7,75 7,76 7,78 7,80 7,81 7,84 7,87 7,90

CH4 1,527 1,400 1,289 1,190 1,102 1,024 0,954 0,833 0,734 0,652

H2S 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Stof

G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L

1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25 2,40 2,70 3,00 3,30

(kWh/m
3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
)

0,010 0,011 0,012 0,013 0,014 0,016 0,017 0,019 0,021 0,023

O2 10,7 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,6

CO2 9,7 9,1 8,6 8,1 7,7 7,3 6,9 6,2 5,7 5,2

pH 7,81 7,84 7,87 7,89 7,92 7,94 7,96 8,01 8,05 8,09

CH4 0,852 0,748 0,661 0,587 0,523 0,468 0,421 0,344 0,284 0,238

H2S 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Stof

G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L

2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,60 4,00 4,40

(kWh/m
3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
)

0,014 0,015 0,017 0,018 0,019 0,021 0,022 0,025 0,028 0,030

O2 11,3 11,5 11,5 11,6 11,7 11,7 11,7 11,8 11,8 11,8

CO2 7,7 7,1 6,6 6,1 5,7 5,3 5,0 4,4 3,9 3,5

pH 7,91 7,95 7,98 8,01 8,04 8,07 8,10 8,16 8,21 8,25

CH4 0,476 0,400 0,339 0,289 0,248 0,214 0,186 0,142 0,110 0,087

H2S 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Cud kammer 1

Cud kammer 2

Cud kammer 3

Cud kammer 4
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Bilag 4: Sjælsø Anlæg II - Proces beregning af flad bundbeluftning med bioxon rør diffusorer

Stof

G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L

2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50

(kWh/m
3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
)

0,017 0,019 0,021 0,022 0,024 0,026 0,028 0,031 0,035 0,038

O2 11,7 11,7 11,8 11,8 11,8 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9

CO2 6,2 5,6 5,1 4,7 4,3 4,0 3,7 3,2 2,8 2,5

pH 8,01 8,05 8,09 8,13 8,16 8,20 8,23 8,29 8,35 8,40

CH4 0,265 0,214 0,174 0,142 0,118 0,098 0,082 0,058 0,043 0,032

H2S 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Stof

G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L

3,00 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 5,40 6,00 6,60

(kWh/m
3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
)

0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,037 0,041 0,046

O2 11,8 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

CO2 5,0 4,5 4,0 3,7 3,3 3,1 2,8 2,4 2,1 1,9

pH 8,10 8,15 8,19 8,24 8,28 8,31 8,35 8,41 8,47 8,52

CH4 0,148 0,114 0,089 0,070 0,056 0,045 0,036 0,024 0,016 0,012

H2S 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Stof

G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L

3,50 3,85 4,20 4,55 4,90 5,25 5,60 6,30 7,00 7,70

(kWh/m
3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
)

0,024 0,027 0,029 0,031 0,034 0,036 0,039 0,043 0,048 0,053

O2 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

CO2 4,1 3,6 3,2 2,9 2,7 2,4 2,2 1,9 1,7 1,6

pH 8,19 8,24 8,29 8,34 8,38 8,42 8,45 8,51 8,57 8,61

CH4 0,083 0,061 0,046 0,035 0,026 0,020 0,016 0,010 0,006 0,004

H2S 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Stof

G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L

4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6,00 6,40 7,20 8,00 8,80

(kWh/m
3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
)

0,028 0,030 0,033 0,036 0,039 0,041 0,044 0,050 0,055 0,061

O2 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

CO2 3,4 3,0 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3

pH 8,27 8,33 8,38 8,42 8,47 8,50 8,54 8,59 8,64 8,68

CH4 0,046 0,033 0,023 0,017 0,013 0,009 0,007 0,004 0,002 0,002

H2S 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Stof

G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L

4,50 4,95 5,40 5,85 6,30 6,75 7,20 8,10 9,00 9,90

(kWh/m
3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
)

0,031 0,034 0,037 0,040 0,043 0,047 0,050 0,056 0,062 0,068

O2 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

CO2 2,8 2,5 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2

pH 8,35 8,41 8,46 8,50 8,54 8,58 8,61 8,66 8,69 8,72

CH4 0,026 0,017 0,012 0,008 0,006 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001

H2S 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08

Stof

G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L G/L

5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 9,00 10,00 11,00

(kWh/m
3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
) (kWh/m

3
)

0,035 0,038 0,041 0,045 0,048 0,052 0,055 0,062 0,069 0,076

O2 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

CO2 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1

pH 8,42 8,48 8,52 8,57 8,60 8,63 8,66 8,70 8,73 8,75

CH4 0,014 0,009 0,006 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000

H2S 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Cud kammer 5

Cud kammer 6

Cud kammer 7

Cud kammer 8

Cud kammer 9

Cud kammer 10
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Att.: Peter Rasmussen  

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ÆNDRING AF VANDBEHANDLINGEN PÅ 

SJÆLSØ VANDVÆRK ANLÆG II, RAVNSNÆSVEJ 231, 2970 HØRSHOLM 

 

Nordvand søger Rudersdal Kommune om tilladelse til at ændre den eksisterende 

vandbehandling på Sjælsø Vandværk, Anlæg II i henhold til lov om vandforsy-

ning m.v. § 21. Ændringerne omfatter tilsætning af brintperoxid til råvandet og 

ændring af anlæg til iltning og afblæsning af skadelige gasarter. 
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1. Indledning 

 

Dette er en redegørelse udarbejdet på foranledning af Nordvand A/S som 

dokumentation hørende til Nordvands ansøgning til Rudersdal kommunes 

kommunal bestyrelse om tilladelse til ændring af den eksisterende 

vandbehandling på Sjælsø Vandværk – Anlæg II beliggende Ravnsnæsvej 

231, 2970 Hørsholm, jf. lov om vandforsyning mv. § 21.  

 

Ændringen omfatter: 

 Tilsætning af brintperoxid (H2O2) til grundvand. 

 Ændring af anlæg til iltning og afblæsning af skadelige gasarter  

 

2. Formål  

 

Formålet med ændringen af vandbehandlingsanlægget er:  

 Overholdelse af Rudersdals kommunes påbud af 20. marts 2017 om 

reduktion af svovlbrinteimmissionsbidrag fra Sjælsø Vandværk 

 Forbedring af vandkvaliteten  

 Vandbehandling med lille risiko og høj driftssikkerhed 

 Sikring af fremtidig service og vedligehold  

 Forbedring af arbejdsmiljøet  

 Formindskelse af energiforbruget med ca. 175.000 kWh pr. år. 

 Indpasning af nyt anlæg i de eksisterende bygningsmæssige rammer 

 

3. Baggrund for ændring og valg af ny vandbehandling 

 

Nordvand har besluttet at ændre vandbehandling på Sjælsø Vandværk 

Anlæg II efter at i 2017 at have gennemført forsøg med tilsætning af 

brintperoxid og bundbeluftning og dokumenteret at dette kan løse de 

tekniske og miljømæssige problemstillinger: 

 Overholdelse af B-værdi for svovlbrinte i skel uden skorsten. 

 Fjernelse af metan til under 0,01 mg/l  

 Vandbehandling med lille risiko og høj driftssikkerhed  

 Modernisering og forbedring af arbejdsmiljø 

 Reduktion af energiforbruget 

 

Anlæg II er en del af Nordvands regionale vandværk ved Sjælsø, der har en 

indvindingstilladelse på 11,1 mio. m
3
/år fordelt på 8 kildepladser. Sjælsø 

Vandværk udnytter omkring 6,8 – 7,5 mio. m
3
/år nogenlunde ligeligt fordelt 

på 2 vandbehandlingsanlæg (Anlæg I fra 1931 og Anlæg II fra 1962). De to 

anlæg har hver især en behandlingskapacitet på 1.000 m
3
/time af hensyn til 

forsyningssikkerhed.  

 

Vandbehandlingen på Anlæg II omfatter INKA beluftning (en særlig 

intensiv iltning), reaktionstank og dobbelt filtrering i åbne sandfiltre. 

Bygningskonstruktionerne på Anlæg II er i god stand og nøglekomponenter 
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på anlægget er løbende blevet opgraderet f.eks. ventiler, el-tavle, SRO 

anlæg, skylleluftsblæsere. 

 

Nordvand har siden 2014 udført forundersøgelser, pilotforsøg og 

projektering med henblik på modernisering af INKA beluftningen, som har 

været i funktion fra start af driften på Anlæg II i 1962 og i dag må betragtes 

som nedslidt og tjenlig til udskiftning. Det er ikke længere muligt at få alle 

reservedele, komponenterne har en størrelse og vægt der gør service og 

vedligehold vanskelig med et fysisk nedslidende arbejdsmiljø. 

 

INKA beluftningen er et enkelttrin anlæg med 12 centrifugal blæsere og 24 

parallelle spor, hvor grundvandet ledes over sibund plader af stål og blæses 

igennem med store mængder atmosfærisk luft (ca. 150 m
3
 luft pr. m

3
 

grundvand) for at fjerne et højt indhold af de skadelige gasarter metan og 

svovlbrinte.  

 

Det vurderes, at 90 – 95 % af grundvandets indhold af svovlbrinte fjernes 

med INKA beluftning, hvilket har givet en emission på 0,5 – 1,5 ton 

svovlbrinte pr. år som udledes via jethætter i taget over de 12 INKA kamre. 

Det er i rapport fra januar 2016 blevet vurderet at B-værdien for svovlbrinte 

(1 µg/m
3
) ikke kan overholdes udenfor vandværksgrundens skel uden 

yderligere tiltag.  

 

Flere mulige tiltag har været undersøgt, men er blevet vurderet til at have 

væsentlige ulemper. En løsning med øget opblanding vha. forhøjet 

afkasthøjde giver ulemper pga. et krav til skorstenshøjde på op til 50 m. En 

alternativ løsning med en moderniseret INKA beluftning kombineret med 

rensning af luftafkast giver krav til store anlæg der kan håndtere 

luftmængder op til 150.000 m
3
/time og logistik og opmagasinering af 

tilsvarende mængder aktiv kul (50 – 200 m
3
).  

 

Drift og vedligehold af INKA beluftningen giver anledning til væsentlige 

problemstillinger mht. ensartet vandkvalitet, hygiejne og arbejdsmiljø. 

 

INKA systemets driftsfunktion er ikke så fleksibel ved varierende 

vandbehandling, fordi systemet kræver en minimum mængde af luft for at 

vandet ikke falder igennem pladerne (”weeping”). Systemet skal med 

mellemrum rengøres kraftigt for jern og kalk belægninger, hvilket gøres 

manuelt ved afmontering af pladerne, afsyring eller opvarmning med 

gasflamme. Det nuværende system på Anlæg II vurderes at have et 

energiforbrug i intervallet 0,09 – 0,10 kWh pr. m
3
 behandlet grundvand (ca. 

350.000 kWh pr. år). 

 

Nordvand har opsamlet viden fra pilotforsøg, beregninger, projektering og 

planlægning siden 2014 om mulige anlægsudformninger. De alternative 

løsningsmuligheder er vurderet ud fra vandkvalitet, emissioner, drift og 

vedligehold, energiforbrug.  
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Nordvand har på denne baggrund besluttet at etablere en ny vandbehandling 

i de eksisterende bygningsmæssige rammer på Anlæg II med tilsætning af 

brintperoxid (H2O2) og bundbeluftning.  

 

4. Tidligere erfaringer og udførte undersøgelser 

 

Nordvand har gennemført flere undersøgelser af alternativer til den 

nuværende INKA beluftning i perioden 2014 – 2017. Funktionskravene til 

beluftningen har omfattet: 

 Videregående krav til restindhold af metan (<0,01 mg/l) der ellers 

kan give anledning til forringet vandkvalitet. 

 Reduktion af energiforbrug 

 Enkelt vedligehold og god hygiejne  

 Effektiv fjernelse af svovlbrinte fra både grundvand og luftafkast 

 

Den ansøgte ændring af vandbehandlingen gør det muligt at tilfredsstille 

disse funktionskrav indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer. 

 

En tilsvarende ændring af vandbehandling er tidligere blevet ansøgt efter 

vandforsyningslovens § 21 i Vordingborg kommune på vegne af Kalvehave 

Vandværk, hvor der er 4 års driftserfaringer. 

 

På Sjælsø Vandværk Anlæg II er der gennemført felt målinger, laboratorie 

test, og pilotforsøg i perioden november 2016 – februar 2017 for at vurdere, 

afprøve og dokumentere procesoplæg til grund for denne ansøgning (vedlagt 

som bilag 1).  

 

5. Teknisk grundlag for ændring af vandbehandlingen 

 

Nordvand har i samarbejde med AKTOR innovation gennemført 

laboratorieforsøg og pilotforsøg med kombineret tilsætning af brintperoxid 

(brintoverilte, H2O2) og bundbeluftning. Pilotanlægget har 6 trin (reaktion 

og beluftning) svarende til den forventede ændring af Anlæg II  

 

Formålet med undersøgelserne har været at dokumentere at den foreslåede 

vandbehandling kan opfylde krav til emissioner, vandkvalitet, drift & 

vedligehold, samt energiforbrug. 

 

Den undersøgte vandtype er den mest udfordrende vandkvalitet med et 

forhøjet indhold af svovlbrinte (0,5 – 0,7 mg/l) og metan (4 – 6 mg/l).   

 

Tilsætning af brintperoxid (H2O2) formindsker indholdet af svovlbrinte i 

grundvandet ved kemiske reaktioner.  

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

Restprodukterne fra reaktionen er  

 Elementært svovl (S8), der danner partikler og fjernes i sandfiltrene 

 En lille øgning af sulfat (SO4
2-

) som er almindeligt i drikkevand 

 Jern på okkerform som Fe(OH)3 der danner partikler og fjernes i 

sandfiltrene 

 Opløst ilt 

 Rest af brintperoxid som fjernes i sandfiltrene af bakterier   

 

Der er tre væsentlige kemiske reaktioner. Reaktion med jern danner 

hydroxyl radikaler (“Fentons reagens”) og okkerpartikler: 

 

Fe
2+

 + H2O2 + 2 H2O → Fe(OH)3 + OH· + 2H
+
   (1) 

 

Ved pH ≤ 7 bliver svovlbrinte oxideret til frit svovl (partikler):  

  

8 H2S (l) + 8 H2O2 (l) → S8 (s) + 16 H2O  (2) 

 

Ved pH > 7,0 oxideres svovlbrinte til sulfat (opløst) via flg. reaktion: 

 

S
2-

(l) + 4 H2O2 (l) → SO4
2- 

(l) + 4 H2O  (3) 

 

Indholdet af svovlbrinte formindskes på 4 minutter med 70 – 80 % pga. en 

hurtig kemisk reaktion afhængigt af den tilsatte mængde brintperoxid (2 – 5 

g H2O2/m
3
). Herefter går reaktionen langsommere – svovlbrinte indholdet 

falder med yderligere ca. 0,1 g/m
3
 over en periode på ca. 20 minutter.  

 

 
Figur 1 Svovlbrinte gennem pilotanlægget fra indløb (=1) til udløb (=7). Der er ikke 

tilsætning af brintperoxid i Forsøg 1. Forsøg 12 – 14 er gennemført med en dosering 

på 2,5 g H2O2/m
3
. Opholdstiden pr. trin ca. 4,2 minut i forsøg 12 + 13 og 6,5 minut i 

forsøg 14 

 

Indholdet af svovlbrinte i vand og emissionen med luftafkastet afhænger af 

brintperoxid dosering, opholdstid og luft/vand forhold (G/L). En del 
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jernsulfid udfælder i råvandsledningen og kan fjernes ved bundfældning i 

vandbehandlingen. Den forventede emission med afkast efter filtrering i 

aktivt kul kan udledes 1 meter over tag og overholde krav til B-værdi i skel.  

 

Fjernelsen af metan i bundbeluftning afhænger primært af luft/vand-

forholdet og vanddybde over diffusorerne. Forsøgene viser, at 

koncentrationer af metan op til 5,5 mg/l kan reduceres til under 0,01 mg/l i 

udløbet ved et luft/vandforhold på G/L = 7 m
3
/m

3
 og en dykket dybde over 

diffusorerne på H = 95 cm. Dette kan også opnås med andre kombinationer 

af dybde og luft/vandforhold, hvilket gør det muligt at tilpasse design til de 

bygningsmæssige forhold på Anlæg II. 

 

 
Figur 2. Metan koncentration gennem pilotanlægget ved forskelligt luft/vandforhold 

(G/L) og vanddybde over diffusorer (H). Bundeluftning udføres i de sidste 4 ud af i alt 

6 stanke fra prøvested 3 til prøvested 7 – hver tank er opdelt i 2 kamre. 

 

Konklusionerne ud fra forsøgene på pilotanlægget var: 

 

Det er dokumenteret, at ved at tilsætte ca. 2,5 g H2O2 pr. m
3
 og indblæse en 

luftmængde på 5,5 m
3 

luft pr. m
3
 grundvand kan man opnå: 

 Tilstrækkelig reduktion af luftemissionen af svovlbrinte til at undgå 

en skorsten (emission mindre end 5 % af råvandets massestrøm). 

 Tilstrækkelig reduktion af luftmængde giver simpel og sikker 

håndtering af afkastet fra vandbehandlingen med luft rensning i aktiv 

kul (GAC). 

 Metan indholdet i vand udløb kan reduceres til under 0,01 mg/l, 

hvilket er Nordvands kvalitetskrav under hensyn til at opnå 

tilfredsstillende filterdrift. 

 Forbrug af energi under 0,05 kWh/m
3
 

 Forbrug af brintperoxid ca. 7 g pr. m
3
 svarende til ca. 25 ton pr. år 

eller 0,04 kr./m
3
 ved en pris på 5 kr./kg H2O2 (som 35 % opløsning) 

 Forbrug af aktivt kul (GAC) ca. 0,08 g/m
3
 svarende til 300 kg 

GAC/år eller 0,002 kr./m
3
 ved en pris på 30 kr./kg GAC.  
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Testen har vist, at det fysisk er muligt at placere det nødvendige tekniske 

anlæg i de eksisterende bygningsmæssige rum under hensyntagen til 

arealkrav og vanddybde i bundbeluftning samt doseringsanlæg. 

 

Processen er enkel at styre, med mulighed for et godt og sikkert 

arbejdsmiljø til drift og vedligehold, samt mulighed for effektiv rengøring 

og fjernelse af bundfældet materiale. 

 

6. Teknisk beskrivelse af fremtidig vandbehandling 

 
Proces og instrumentering (PI-diagram) af den foreslåede tekniske løsning 

er vist i bilag 2.  

 

Sammenfatning af ændringer 

Den nye vandbehandling med en kapacitet op til 1.000 m
3
/time opbygges 

indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer, hvor der hidtil har været 

INKA beluftning i 12 kamre opdelt i fire sektioner.  

 

Der etableres:  

 4 parallelle iltningsspor (sektioner) á max. 250 m
3
/time 

 Hvert spor består af 6 serieforbundne tanke placeret i 3 lukkede rum, 

som kan inspiceres gennem glasruder og tilgås fra døre med lufttæt 

lukning ved service og vedligehold: 

o Brintperoxid tilsættes ved indløb til tank nr. 1  

o Bundbeluftning udføres i tank nr. 1 – 6.  

  Tankenes volumen er 15 m
3
/stk. (i alt 360 m

3
) med dimensionerne  

o Bredde  1,7 m  

o Længde  5,9 m  

o Højde  1,5 m  

 I hver beluftningstank placeres 28 rør diffusorer (ø63 x 1000 mm)  

o Den samlede kapacitet af beluftning er 7.000 m
3
/time. 

o Der installeres i alt 672 diffusorer som består af polypropylen 

(PP) med udskiftelig silikonemembran 

 Beluftning udført med kapselblæsere (smørefri):  

o HEPA filtrering af friskluft indtag til blæsere 

o Reservekapacitet sikrer drift under vedligehold og reparation 

Nuværende vandbehandling

INKA 
beluftning

Reaktionstank Forfiltrering Efterfiltrering

Fremtidig vandbehandling

Brintperoxid + 
bundbeluftning

Reaktionstank Forfiltrering Efterfiltrering
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o Balanceret ventilation giver svagt undertryk i beluftningsrum 

o Ventilationsluft føres gennem aktiv kulfiltre for at fjerne rest 

af svovlbrinte og ledes til afkast over tag. 

 Doseringsstation med oplag af 3 – 5 IBC palle tanke med 35 % 

brintperoxid (PERSYNT®) og digitale membrandoseringspumper 

med flow kontrol. 

 Sensor for luftkvalitet (svovlbrinte, tryk og flow) 

 Sensorer for vand (brintperoxid, opløst ilt, pH, tryk, niveau og flow) 

 

Beskrivelse af drift, styring, regulering og kontrol 

Alle væsentlige enheder i vandbehandlingen etableres med mindst 1 reserve 

enhed for at give et højt niveau af forsyningssikkerhed (doseringsbeholdere, 

doseringspumper, kapselblæser, ventilatorer, kulfiltre). 

  

Vandbehandlingen overvåges med sensorer der registrerer fordelingen af 

råvand mellem sektionerne, trykniveau, vandspejl, lufttryk i kamre over 

vandspejl og trykfald over kulfiltre. Der etableres sensorer i positioner i 

vandbehandlingen, hvor der ud fra DDS risikovurdering er kritiske kontrol 

punkter. Emission af svovlbrinte og vandkvalitet overvåges via eksisterende 

SCADA system udbygget til de nye sensorer. 

 

I normal drift vil råvandet blive fordelt ligeligt mellem de fire iltningsspor 

ved hjælp af flowmålere og regulerbare ventiler.  

 

Tilsætning af brintperoxid og drift af blæsere styres ud fra flowmåler på 

hvert iltningsspor (flow proportionelt). Driften af brintperoxid 

doseringspumperne overvåges af pumpens interne styring (smart digital 

pumpe) og med indbygget flowmåler og brintperoxid indhold i ved indløb 

til forfiltrene. Driften af kapselblæserne styres med frekvensomformere.  

 

Når normal drift (flow af råvand) af et eller flere iltningsspor er stoppet vil 

beluftning forsætte op til 30 minutter for at sikre at alt metan er fjernet. I 

tilfælde af planlagt såvel som utilsigtet nedlukning af et iltningsspor kan det 

øvrige anlæg køre videre uafhængigt. 

  

De fremtidige forhold for drift tilsyn, prøvetagning og vedligehold vil give 

et forbedret arbejdsmiljø med forbedret adgang, formindsket støjbelastning 

og begrænsning af tunge løft vha. mobilt løftegrej. Hygiejne sikres ved at 

den væsentligste drift og vedligehold kan udføres uden adgang til åbne 

vandoverflader  

 

Anvendelse og håndtering af brintperoxid 

Rutinemæssig og manuel håndtering af brintperoxid foregår med personlige 

værnemidler i et særligt indrettet kemikalierum. Brintperoxid fremføres til 

doseringspunkt i egnet rørmateriale inde i særlige føringsrør der kan 

opsamle og tilbageføre evt. spild til kemikalierummet. Der sikres mod 

tilbageløb af vand til kemikalietanke ved dobbelt kontraventiler. Der 
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etableres en beredskabsmæssig sikring (mærkning og brandforebyggelse), 

forebyggelse af spild (spildkar) og afskærmning af brønde og afløb på 

aflæsningsplads.   

 

Der doseres et overskud af brintperoxid i forhold til det teoretiske forbrug 

for at sikre mod svovlbrinte i tilløbet til forfiltrene og begrænse emissionen, 

Overskuddet af brintperoxid fjernes i forfiltrene pga. kemisk nedbrydning 

ved reaktion med belægninger af manganoxid i filtrene og ved en biologisk 

nedbrydning af de mikroorganismer der er naturligt til stede i filtrene 

(gennem bakteriernes enzym systemer catalase og peroxidase).  

 

Brintperoxid af tilstrækkelig renhed til anvendelse til drikkevand og 

fødevarer tilfører ikke grundvandet andre stoffer end vand og ilt (se bilag 4 

for data på PERSYNT®). Brintperoxid tilsættes til grundvandet direkte fra 

doseringsklar flydende form i fødevare godkendt kvalitet (DIN EN 

902:2016-09) der leveres i opløsning som 35 % H2O2 i IBC palletanke på 

1,0 m
3
. Den forventede kemikalie tilsætning: 

 

H2O2 (35 %):  6 mL per m
3
: Fortynding   6 : 1.000.000 

 

Overskydende brintperoxid, udfældet jern og dannet kolloidt svovl fjernes 

ved filtrering og ved regelmæssig filterskylning opsamles dette som slam i 

skyllevandsbassinet. Det overskydende skyllevand udledes efter 

bundfældning.  

 

Det årlige forbrug forventes at være ca. 20 m
3
 35 % H2O2 (25 ton) der 

leveres i partier på 2 – 3 m
3
 (IBC palle tanke).  

 

Forsyning og drift under ombygning og indkøring  

Ombygning og indkøring af den nye vandbehandling gennemføres 

sektionsvis. Herved sikres det, at den ny proces er fuldt indkørt og stabil i 

den enkelte sektion før den næste sektion tages ud af drift. 

 

Selve ombygningen af iltningsanlægget omfatter flg. faser: 

 Etablering af kemikalierum  

 Etablering af luftindtag, blæsere, ventilation, aktiv kul og afkast 

 Afgrænsning af aktuel sektion fra det øvrige vandværk mht. støv. 

 Fjernelse af eksisterende maskinudstyr  

 Ændring af betonkonstruktion, renovering af overflader, bærende 

bjælker og afløbsforhold 

 Etablering af nye rørforbindelser, gennemføringer og beluftning. 

 Færdiggørelse af mekaniske og elektriske installationer samt 

funktionstest 

 Indkøring og dokumentering af vandbehandling ved lavt flow mht. 

kemikaliedosering og mikrobiologi med afledning til recipient via 

eksisterende slambassiner 

 Fuld ibrugtagning 
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Efter at tilfredsstillende hygiejnisk-mikrobiologisk kvalitet er dokumenteret 

kan det producerede vand fra den aktuelle sektion føres til forfiltrene. Det 

forventes at indkøring kan forløbe op til 4 uger pr. sektion, så der 

planlægges ud fra en ombygningsperiode på mindst 5 måneder. 

 

Under ombygningen føres tilsyn og kontrol med vandets mikrobielle 

kvalitet. 

 

Vandværkets behandling kapacitet er ca. 500 m
3
/time med 2 sektioner i drift 

svarende til en døgnproduktion på ca.12.000 m
3
, hvilket vurderes at være 

tilstrækkeligt i de fleste situationer. 

 

7. Risiko vurdering 

 

Ændringen af vandbehandlingen giver anledning til en vurdering af de risici 

der vil være forbundet med denne nye vandbehandling. Flg. forhold er 

blevet analyseret: 

a. Kvalitet af det anvendte H2O2 produkt 

b. Risikovurdering af manglende dosering eller for lille 

dosering 

c. Risikovurdering af overdosering  

d. Risikovurdering af brand, spild og arbejdsmiljø 

e. Risikovurdering af biprodukter fra vandbehandlingen 

f. Hygiejnisk risiko 

 

a) Kvaliteten af det anvendte H2O2 produkt  

Det er væsentligt ved anvendelse af kemikalier til vandbehandling at disse 

har en høj renhed for at undgå utilsigtet tilsætning af uønskede stoffer som 

f.eks. tungmetaller. Pga. den store fortynding (i dette tilfælde en faktor 

100.000) vil indhold af metaller eller andre urenheder under ppm niveau 

ikke være problematisk. 

 

Det anvendte brintperoxid produkt skal som minimum overholde de krav 

(EN DIN 902:2016 -09), som den europæiske kommission for 

standardisering (CEN) har opstillet for vandbehandling og 

vandbehandlingskemikalier (CEN/TC 164/WG 9 – Drinking Water 

Treatment). Leverandøren skal kunne dokumentere produktets integritet og 

at det ikke er opblandet med andre produkter ved overførelse mellem 

forskellige opbevaringsanlæg og transport emballage. 

 

Til orientering er der vedlagt datablad for det H2O2 produktet PERSYNT® 

(35 %) som forventes anvendt (bilag 4). PERSYNT® produceres af Evonik 

og distribueres i Danmark af HELM SKANDINAVIEN A/S  
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 b) Risikovurdering af manglende dosering eller for lille dosering 

Hvis doseringen af brintperoxid svigter pga. fejlfunktion af pumpe eller 

doseringsbeholder løber tør skal SCADA systemet korrigere tilstanden. 

Dette gøres ved at overvåge følgende kritiske kontrolpunkter: 

 Væskestand i doseringsbeholder 

 doseringen med doseringspumpernes indbyggede flowmåler  

 Effekten på vandkvaliteten (direkte måling af brintperoxid).  

 Sensor for koncentration af svovlbrinte i afkast 

Ved selvkontrol kan indholdet af brintperoxid måles med teststrips og 

opløsningernes styrke bestemmes ud fra en massefylde måling. 

 

Manglende dosering kan også opstå ved emballage defekt eller manglende 

levering af kemikaliet. Anlæg II har tilstrækkelig kapacitet på alternative 

kildepladser til at korrigere råvandets sammensætning i en periode så der 

kan opnås en tilfredsstillende vandkvalitet på det fremtidige anlæg. Dette 

vurderes ikke som kritisk.  

 

c) Risikovurdering af overdosering 

En fejl i doseringspumpe eller SCADA system kan føre til overdosering af 

kemikalie og dermed for høje koncentrationer af brintperoxid.  

 

Et højt indhold af brintperoxid vil blive registreret af sensoren for 

brintperoxid og af sensor for opløst ilt ved udløb fra Anlæg II pga. 

nedbrydning af brintperoxid til ilt i filtrene. Filtrenes belægning af 

manganoxid (MnO2) virker som en effektiv katalysator på nedbrydningen af 

brintperoxid: 

 

MnO2 (s) + 2 H2O2 (l) → MnO2 (s) + O2 (g) + 2H2O  

 

Filteranlægget har allerede belægninger af manganoxid fra den normale 

fjernelse af mangan. Filtrenes naturlige indhold af mikroorganismer vil også 

beskytte drikkevandet mod forhøjede koncentrationer gennem biologisk 

nedbrydning (enzymsystemerne catalase og peroxidase).  

 

Udpumpningen fra Sjælsø Vandværk har konstant UV desinfektion, og UV 

belysning er effektiv barriere mod brintperoxid.  

 

Fejlovervågning og risikoformindskende systemer omfatter således: 

 Egenkontrol med test strip og test kit.  

 Flowmåler på kemikaliedosering.  

 Sensorer for brintperoxid og opløst ilt i det producerede drikkevand 

 Barrierer i filtrenes naturlige kemi og biologi 

 Vandværkets UV belysning. 

 

Ad d) Risikovurdering af brand, spild og arbejdsmiljø 
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Brintperoxid, (H2O2) er en bleg blålig væske som forekommer farveløs i en 

fortyndet opløsning. Det er en svag syre og har stærkt oxiderende 

egenskaber. 

 

Brintperoxid er stabilt (<1% nedbrydning året) under kølige og 

velventilerede forhold beskyttet fra direkte sollys. Nedbrydningen 

katalyseres af høj pH, forskellige forureningsstoffer, og ved varme.  

 

Nedbrydningen er varmeudviklende og som sådan selvaccelererende, 

hvilket kan føre til frigivelse damp eller beskadigelse af beholderen. 

HP brænder ikke selv, men er et brandnærende stof der let reagerer med 

organisk materiale. Afhængig af koncentrationen kan et tab af indeslutning 

føre til en brand (i tilfælde af kontakt med brandbare stoffer) og/eller til 

miljø- og sundhedsmæssige risici. Kontakt med produkter, såsom alkoholer, 

ketoner, glycoler eller sukkeropløsninger kan føre til voldsomme reaktioner 

 

De to væsentligste risiko scenarier (ukontrolleret nedbrydning og tab af 

indeslutning) kan forebygges (1.niveau) og kontrolleres eller begrænses (2. 

niveau). De vigtigste elementer i forebyggelsen er: 

 undgåelse af pH> 4 og temperaturer> 40 °C. Dette sikres ved at IBC 

pallerne opbevares i vandværksbygningen i et særskilt rum, der er 

køligt og ventileret, adskilt fra den øvrige bygning med betonvægge 

og/eller murstensvægge og med egen port til vareindlevering. Det 

forhindres at vand fra processen kan løbe baglæns ned i 

lagerbeholderne 

 Lager beholderne bliver ikke genanvendt eller brugt til andre 

uforenelige materialer eller udsat for risiko for forurening. 

 Udelukkende anvendelse af dedikeret udstyr til brintperoxid og høj 

grad af isolering fra andre kemikalier (rengøring osv.) og produkter. 

 Alt udstyr og armaturer der anvendes er fremstillet af materialer, 

som er specielt godkendt og forberedt til brug med brintperoxid i 

høje koncentrationer. 

 Det anvendte udstyr vil være mekanisk stabilt og afskærmet. Der 

etableres et kemi-doseringsskab med ventiler og koblinger for 

doseringspumper. 

 Alt udstyr, længere strækninger af rørføring og beholdere er udstyret 

med passende ventilationshuller. 

 

Brintperoxid er ikke giftigt, men stærkt irriterende for hud, øjne og 

slimhinder. Der er altid en risiko for alvorlige forbrændinger, hvis høj 

koncentration af brintperoxid kommer i kontakt med brændbare tøj (fx 

bomuld). 

 

Spild og andre uheld i forbindelse med håndtering og opbevaring af 

kemikalietanke kan principielt føre til forurening af rentvandstanke, 

spildevandssystemer, recipient eller arbejdsskader. De normale 
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forholdsregler til sikring af adgangsforhold, tunge løft osv. udformes i 

forbindelse med vandværkets reviderede arbejdspladsvurdering. 

 

Kemikalie rum indrettes med nødbruser, håndvask og skab for personlige 

værnemidler (handsker, beklædning, briller, maske) samt udsugning. 

Dørene mærkes med relevante mærkater om de opmagasinerede kemikalier. 

 

Af beredskabsmæssige hensyn kan der synligt opsættes en farvetavle, hvor 

det fremgår, at der opbevares brintperoxid opløsning, 20-60 %, samt den 

maksimale mængde. På faretavlen skal der i øverste felt stå 58 og nederste 

felt 2014.  

 
 

 
 

Transport af brintperoxid foregår i samme niveau fra modtagelse på 

læsserampen til slutplacering over spildbakke. Emballagen står på 

understøttet rist så evt. spild pga. lækage eller håndtering af suge-slange til 

doseringspumper vil blive opsamlet.  

 

Der etableres et håndteringsområde for aflæsning og transport af fyldt 

emballage med kontrollerbare opkanter, så evt. spild og overskydende vand 

fra vask og rengøring ikke løber ukontrolleret i gulvafløb, kloak eller 

recipient, men kan opsamles i spildgrav/-bakke og bortskaffes kontrolleret.  

 

Der udarbejdes beredskabsplan for en evt. spild hændelse eller 

arbejdsulykke som følges op med træning af personalet på anlægget 

 

e) Risikovurdering af biprodukter fra kemikalie tilsætning 

Tilsætning af brintperoxid kan føre til dannelse af biprodukter i form af 

delvis oxidation af organisk stof – primært pga. den såkaldte Fentons 

reagens.  

 

Delvist oxideret organisk stof kan bidrage med et øget indhold af biologisk 

nedbrydeligt stof og dermed forøget kimtal. Da der er tale om meget 

begrænsede mængder af brintperoxid forventes der kun dannelse af små 

mængder af nedbrydningsprodukter og kimtallet forventes med god margen 

indenfor grænseværdierne.  

 

Der er ikke rapporteret om dannelse af trihalomethaner (kendt fra tilsætning 

af klor) eller bromat (kendt fra tilsætning af ozon) ved anvendelse af 

brintperoxid alene. Brintperoxid anvendes til drikkevandsproduktion mange 

steder indenfor EU området (Frankrig, England, Tyskland, Holland) typisk i 

kombination med ozon og/eller UV. 
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e) Hygiejnisk risiko 

Der vurderes ikke at være nogen særlig hygiejnisk risiko ved drift og 

vedligehold af det fremtidige anlæg.  

 

Vandbehandlingen foregår i lukkede rum og der er fra øvrige områder på 

vandværket kun afskærmet adgang ind til de områder (rød zone), hvor der er 

direkte kontakt til åbne vandoverflader. Denne opdeling bibeholdes med den 

nye vandbehandling – dog flyttes filtrering af luftindtag til blæserne. 

 

Brintperoxid i høj koncentration er i sig selv uden hygiejnisk risiko.  

 

Ved service og vedligehold kan der etableres midlertidige eller afskærmede 

hygiejniske zoner omkring arbejdsområdet. 

 

 

8. Yderligere oplysninger 

 

Vi står til rådighed, hvis der skulle opstå behov for besvarelse af uddybende 

spørgsmål eller afklaring af særlige problemstillinger. 

 

Henvendelse kan ske til undertegnede – eller alternativt til Nordvand A/S, 

Bo Lindhardt (Chef for vand): +45 39456751, bol@nordvand.dk  

 

Med venlig hilsen  

AKTOR innovation 

 

Henrik Aktor 

 

+45 40212824 

aktor@aktor.dk  
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Risikofaktorer og fejleffekter Beskrivelse af fejlfunktion Styring (design) Sandsynlighed Konsekvens
Risikovurdering  før 
design

Styring af risiko

DDS-design nr.

1
Forurening af luft til kapselblæsere i 
bundbeluftning

Defekt luft filtrering: Forurening kan trænge ind med proces luft via indtag 
placeret i bygningsvæg

(1) Parallelle luftindtag med F8 og HEPA filtrering mellem indtag i bygning og 
blæser indsugningsmanifold separerer blæsernes luftindtag fra bygningsluft. (2) 
Luftfilters integritet overvåges med trykdifferenssensor

Stor Mellem Design + SRO

Indtag af luft med et højt fugt indhold (om sommeren) kan kondensere ved 
nedkøling i rørføring inde i bygning hvor rumtemperatur er lav og give grobund for 
bakterievækst 

Filtrering af luft til proces. Blæser placeres tæt ved anlæg med kortest mulig 
rørføring med rørsløjfe. 

Mellem Høj Design

Manglende beluftning pga. fejlfunktion af blæser eller kontrollerende ventil kan 
føre til høje koncentrationer af metan og svovlbrinte i luft i beluftningskamre

(1) Endestop kontakter på ventiler, (2) tryksensor på rørføring for afkast, (3) LEL 
(Low Explosion Limit) rum føler i første kammer i proces linje

Lille Stor Design

Manglende udsugning fra beluftningskamre  (fejlfunktion ventilator, lukket 
spjæld) kan medføre, at den tilførte udeluft samt frigivne gasarter  - herunder 
svovlbrinte og metan kan trænge ud i bygningsrum 

(1) Tryk test efter udskiftning af aktiv kul eller  andet indgreb, (2) Tryksensor på 
rørføring for afkast, (3) LEL (Low Explosion Limit) rum føler i første kammer i 
proces linje, 

Mellem Mellem Program + SRO

Manglende lukning af inspektionsdør kombineret med undertryk i ventilationen 
kan føre til at bygningsluft trænger ind til beluftningskamre

(1) Dør åbner udad, og lukker mod pakning i karm ved undertryk og bygningsluft 
filtreres, (2) Tryksensor på rørføring for afkast

Stor Lille Design + SRO

Utætheder efter ventilatorerne (overtryk side) kan føre til at den tilførte udeluft 
samt frigivne gasarter  - herunder svovlbrinte og metan kan trænge ud i 
bygningsrum

Tryk test efter udskiftning af aktiv kul eller  andet indgreb Mellem Mellem Program

Der er ikke skiftet til fuld lager tank i rette tid
(1) Overvågning af niveau i lagertank med radar eller vægt, (2) Overvågning af 
svovlbrinte i afkast, (3) overvågning af rest brintperoxid i udløb fra reaktionstank

Lille Stor SRO

Defekt lager beholder
(1) Overvågning af niveau i lagertank med radar eller vægt, (2) Overvågning af 
svovlbrinte i afkast, (3) overvågning af rest brintperoxid i udløb fra reaktionstank, 
(4) Overvågning af væske niveau i spildtank

Lille Stor SRO

Manglende leverance
(1) Procedure for minimum lager beholdning og bestilling af leverance, (2) 
Ændring af indpumpning (sammensætning af råvand) 

Lille Stor Program + SRO

Luftbobler i membran doseringspumpe Mellem Stor

Afklemning eller tilstopning af sugeledning Mellem Stor
Afklemning, lækage eller tilstopning af trykledning Mellem Stor
Defekt doseringslance Mellem Stor
Tilbageløb af vand i lagertank Mellem Stor
Forurening af lagertank Mellem Stor

6
Tilsætning af brintperoxid (H2O2) er ikke 
tilpasset til det aktuelle indhold af svovbrinte 
pga. ændring af aktuel boringskombination

Den anvendte doseringsstrategi er flowproportionel.Svovlbrinte indholdet og 
dermed H2O2-forbruget i det samlede råvand vil variere pga. ændring af 
vandkvalitet (råvand) som afhænger af akttuel boringskombination

Optimal dosering fastlægges under indkøring (forventet 6 mL/m3) og fastholdes i 
alle boringskombinationer. Det sikres at der altid er et overskud af brinttperoxid 
via sensor i udløb fra reaktionsstank. Bakterierne i  filteranlægget og UV-anlægget 
er effektive barrierer mod overskudet af  H2O2 føres ud i det færdige drikkevand.

Stor Lille Program + SRO

Defekt doseringsnippel (modtryksventil) Mellem Mellem

Defekt SRO (signal) eller intern styring Mellem Mellem

For lille Luft/Vand forhold - luftmængde pr. m3 vand : Hvis metan indholdet i 
råvandet med den aktuelle boringskombination  er meget højt i forhold kan den 
normale luftmængde være utilstrækkelig 

(1) L/V forholdet fastlægges konservativt ud fra de boringskombinationer der giver 
det højeste metanindhold  og anvendes på alle andre kombinationer af 
indvindingsboringer. (2) L/V forholdet bestemmes ud fra hastighedsregulering af 
kapselblæsere og flowmåler for vand.

Lille Stor Design + SRO

For lille Luft/Vand forhold - luftmængde pr. m3 vand : Manglende beluftning pga. 
fejlfunktion af blæser eller kontrollerende ventil kan føre til høje koncentrationer 
af metan og svovlbrinte i luft i beluftningskamre

(1) Tryksensor på rørføring for komprimeret luft, (2) Tryksensor på rørføring for 
afkast, (3) endestop kontakter på ventiler, (4) LEL (Low Explosion Limit) rum føler i 
første kammer i proces linje, (5) Bypass spjæld sikrer frisk luft ventilation af 
proceslinje ved svigtende blæser

Lille Stor Design + SRO

For lille Luft/Vand forhold - luftmængde pr. m3 vand : For stor indpumpning

Grundvandet fordeles ligeligt mellem aktive vandbehandlingsspor (i alt 4 spor á 
250 m3/time) vha. flowmålere og reguleringsventiler. Flow må ikke overstige 250 
m3/time pr. spor.

Lille Stor Design + SRO

Grundvand i reaktionkammer for brintperoxid og i de flg. tanke indeholder stadig 
metan når indpumpning af vand til proceslinjen stopper

Der pumpes forsat luft ind i proceslinje i fastsat tid efter stop af vandtilførsel. Der 
åbnes for luftindblæsning til diffusorer i første reaktionstank i samme tidsrum. 
Dette tidsinterval fastlægges i forbindelse med indkøring

Lille Stor Design + SRO

9
Opholdstid i iltningsspor er for lille og medfører 
utilstrækkelig rensning

Vanddybde er for lille eller flow er for højt

(1) Der etableres overløbskant i sidste tank der sikrer minimum vanddybde på 1,3 
m. (2) Flowmåler til styring af ensartet flow til proceslinjer - højst 250 
m3/time/linje (3) Opholdstid er fastlagt ved pilotforsøg på Anlæg II i februar 2017 
og parametre kontrolleres ved indkøring 

Mellem Mellem Design + SRO

Der dannes okker belægninger pga. katalytisk jerniltning
Tilsætning af brintperoxid fjerner opløst jern og forebygger dannelsen af 
fastsiddende okker belægninger

Lille Lille Design (proces)

Der dannes kalkudfældninger pga høj pH
Kalkbelægninger på diffusorer forebygges af elastisk overflade egenskaber 
(silikonemembran). Sensorer og andre overflader renses mekanisk med 
forebyggende mellemrum

Lille Mellem Design + Program

Biofilm
Biofilm fra metanoxiderende bakterier forebygges med valg af 
overfladebehandling og materialer, samt hydraulisk udformning

Mellem Mellem Design + Program

11 Eftervækst af bakterier i filtre ( øgede kimtal)
Tilsætning af brintperoxid kan øge indholdet af biologisk omsætteligt organisk 
kulstof og give  eftervækst af bakterier på filtrene

Analyse program kontrollerer om kimtallet ændres ved forskellige kildepladser 
eller ændres ved forskellige doseringer af brintperoxid

Lille Mellem Program

12 Rengøring af bundbeluftning Forurening fra spuling eller tømning af bundbeluftning (1)Automatisk skylle/tømmesysstem, (2)Tilbageløbsikring mod afløbsrender Mellem Mellem Design

13 Vedligehold af bundbeluftning,
Ved rengøring af flader og indgreb i diffusor system i vandbanen er der risiko for 
utilsigtet forurening af vandbanen

Hygiejniske forholdsregler ved arbejder over åbne vandoverflader Lille Stor Program

14 Instrumentering Vandberørte overflader på sensorer Vand fra gennemstrømningsarmaturer føres til afløb/kloak Lille Mellem Design

15 Kondensvand 
Indtag af luft med et højt fugt indhold (om sommeren) kan kondensere ved 
nedkøling i rørføring inde i bygning hvor rumtemperatur er lav og give grobund for 
bakterievækst 

Filtrering af luft til proce samt vandlås med automatisk vandudlader Mellem Høj Design + SRO

16 Vand fra skum zone Der vokser metan bakterier i skumzonen på fugtige overflader Lodrette flader med hygiejnisk (glat)overflade Stor Lille Design

Urenheder i brintperoxid (H2O2) 
Klare regler for bestilling og modtagekontrol. Kontrol af leverandørens 
dokumentation (EN DIN 902:2016) - opfølgning på det leverede produkts kvalitet, 
Stikprøve kontrol

Lille Stor Program

Miljøfremmede stoffer dannet ved kemisk reaktion mellem brintperoxid (H2O2) og 
naturlige stoffer i grundvandet

Der er ikke rapporteret om dannelse af trihalomethaner (kendt fra tilsætning af 
klor) eller bromat (kendt fra tilsætning af ozon) ved anvendelse af brintperoxid 
alene

Lille Mellem Design

Afsmitning fra emballage til brintperoxid (H2O2) Der må kun anvendes original emballage godkendt af leverandøren Lille Stor Program

Afsmitning fra diffusorer Der skal anvendes materialer godkendt til drikkevand eller fødevarekontakt Mellem Lille Design + Program

Afsmitning fra rør Der skal anvendes materialer godkendt til drikkevand eller fødevarekontakt Lille Mellem Program

Afsmitning fra beton/plastificeringsmidler Recept skal være kendt, Svumning med godkendt produkt Stor Mellem Design + Program

19 Jernsulfid partikler fra råvand Partikler af jernsulfid dannes i råvandsledning og  bundfælder i de første tanke
(1)Regelmæssig rengøring og tømning, (2)Fald på bund i tanke mod 
bundtømningventil, (3)Overfaldskant fastholder vandspejlsniveau og sikrer 
tilbageholdelse af partikler i første tank (reaktionstank) 

Stor Lille Design + Program

20 Partikler fra vinduer og armaturer
Vinduer og armaturer består af materialer der kan gå i mindre stykker pga. 
termisk eller mekanisk påvirkning

Anvendelse af splintfri glas og armaturer Stor Lille Design

21 GAC partikler fra udskiftning af kulfiltre Ved udskiftning af kulfiltre kan der frigives alkalisk GAC støv Afspærring af vandbaner og rengøring efter kulskift Lille Mellem Program

Defekte sensorer og transmittere (1) procedure for regelmæssig service af sensorer, (2) Kontrolmålinger Stor Mellem Program

Forkert eller manglende kalibrering
(1) procedure for regelmæssig eftersyn, rengøring og kalibrering  af sensorer, (2) 
Kontrolmålinger

Stor Mellem Program

17 Tilførsel til vandbanen

Fejl i sensordata

22 Fejl i sensordata

Afsmitning18

Tilførsel af fremmedlegemer til vandbanen

DDS-screening af iltning på Anlæg II (Sjælsø Vandværk) i forbindelse med ombygning af INKA beluftning til bundbeluftning og tilsætning af brintperoxid 2017 (revideret 12. september 2017)

Forurening af luft i procesanlæg

Fejl i ventilation af afkast fra bundbeluftning

Fejl i fremføring af komprimeret luft mellem 
kapselblæsere og diffusorer

Behandlingsproces og tilsætning af brintperoxid (H2O2)

2

3

Manglende tilsætning af brintperoxid (H2O2) 
pga. tom lager tank

4

(1) Anvendelse af smart digital pumpe, selvudluftende og med indbygget 
flowmåler,  (2) Overvågning af svovlbrinte i afkast, (3) overvågning af rest 
brintperoxid i udløb fra reaktionstank, (4) Dobbelt sæt af kontraventil på 
doseringssystem, (5) procedure for service og vedligehold af doseringssystem.

Manglende eller for lille tilsætning af 
brintperoxid (H2O2) pga. defekt 
doseringssystem

5

Forurenet vand ind på procesanlæg

Tilførsel af miljøfremmede stoffer eller metaller

Rensning af metan er utilstrækkelig - metan i 
udløbet fra iltningsspor >0,01  mg/l

Udfældninger på diffusorer, sensorer og 
overflader

8

10

Design + SRO

Design + SRO
For stor tilsætning af brintperoxid (H2O2) pga. 
defekt doseringssystem

7
(1) overvågning af rest brintperoxid i udløb fra reaktionstank, (2) Kemiske og 
mikrobielle barrierer i sandfiltre, (3) UV belysning ved udpumpning
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