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1 - Fremtidens Digitale Vandværk med CARIXⓇ blødgøring - Indledning
Dette projekt, Fremtidens Digitale Vandværk, er kommet i stand som et samarbejde mellem
Borup Vandværk a.m.b.a, Danske Vandværker og Krüger A/S. Samarbejdet er støttet af
Miljøstyrelsen gennem et såkaldt MUDP Fyrtårnsprojekt.
Projektet skal munde ud i et fuldskala bud på, hvordan mindre vandforsyninger skal se ud i en
fremtid, hvor der skal være:
● sikker og kosteffektiv forsyning
● altid rent vand uanset råvandsressourcen
● mulighed for videregående vandbehandling
● vidtgående brug af digitalisering og automatisering
● mere lokal forankring og samarbejde
● øget miljøkvalitet og renere energiforbrug
● endnu mere fokus på effekt på FNs verdensmål
Projektet er organiseret i 7 arbejdspakker:
AP1: Forprojekt
AP2: Etablering af demo anlæg i fuld skala
AP3: Drift og monitoring
AP4: Digitalisering
AP5: Organisering og forretning
AP6: Verdensmål og Impact
AP7: Formidling og Projektledelse
Dette dokument indeholder med sine bilag, AP1: Forprojekt. Dokumentet beskriver hvad der
skal leveres i AP2: Etablering af demo anlæg i fuld skala
I de følgende afsnit beskrives projekt for etablering af nyt Borup Vandværk. Det beskrevne er
fremkommet i et tæt og meget frugtbart samarbejde med Borup Vandværk. Grundlæggende
er der i udformningen af det nye vandværk vægtet højeste grad af forsyningssikkerhed,
funktionalitet og vandkvalitet.
Borup Vandværk ønsker desuden at levere blødgjort vand til deres forbrugere. Et
blødgøringsanlæg, der opererer iht CARIXⓇ metoden, er derfor integreret i det øvrige
procesanlæg således at det fremstår som ét samlet procesanlæg. Bygningsdesign er tilpasset
en placering i det åbne, Midtsjællandske, landskab.
Forprojektet indeholder et moderne, driftssikkert, robust og funktionssikkert vandværk med
lang levetid og hvor procesanlægget er specielt designet til optimal behandling af det
beskrevne råvand, og som samtidig indeholder stor fleksibilitet på mange parametre, således
at der på en hver tid af året leveres rent vand, der altid overholder
drikkevandsbekendtgørelsen.
Grund og nøjagtig placering af det nye Borup Vandværk er endnu ikke kendt. Derfor handler
det beskrevne udelukkende om procesanlægget og dertil hørende bygning. Grænseflade er
yderside sokkel.
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2 - Verdensmål og Bæredygtighed
2.1 Verdensmål - Sustainable
Development Goals - SDGs
Borup Bæredygtighed & verdensmål
– sådan kan vi sammen arbejde med FN’s
verdensmål
FN har udpeget 17 mål, som tilsammen skal
skabe større bæredygtighed i verden, når det
gælder vores miljø og menneskers trivsel. Alle
verdens lande skal senest i 2030 leve op til alle
mål. Selvom målene kan synes langt fra din
hverdag på vandværket, har vi alle en mulighed
for
(og forpligtelse til) at være med til at påvirke
udviklingen gennem vores praktiske arbejde
med forsyning af drikkevand. Vi skal ikke arbejde med alle verdensmål men med de mål, hvor
vi kan gøre den største forskel.
Det handler derfor om at finde de mål, som kan understøtte dagligdagen på dit vandværk. På
den måde kan vi sammen arbejde i retning af en bæredygtig produktion og forsyning af
drikkevand til forbrugerne. Derved bidrager vi til en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030.

2.2 Bæredygtighed - det nye Borup Vandværk
MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
Mål 6 knytter sig til vandværkets kerneopgave
om levering og sikring af rent drikkevand. Målet
sætter bl.a. fokus på at give adgang til rent
drikkevand, styrke vandkvaliteten, gøre
vandforbruget effektivt, beskytte og genoprette
økosystemer i og omkring vandindvinding samt
støtte den lokale håndtering af vand og sanitet.
Sådan kan vandværket og foreningen
understøtte mål 6: Fokus på “Skånsom
indvinding”:
Vandindvindingen på en kildeplads bør så vidt muligt tilrettelægges, så den er fordelt over så
stor en del af døgnet som muligt. Det tilgodeser både grundvandsressourcen og
vandbehandlingen såvel kvalitativt som kvantitativt. Ude i boringerne behøver pumperne ikke
at være så store, med mindre sænkning og tilsvarende mindre løftehøjde til følge og på
vandværket kan produktionskapaciteten tilpasses dette mere jævne flow over døgnet. Den
mindre sænkning i boringerne vil reducere risikoen for at trække atmosfærisk luft ned i
grundvandsmagasinet med deraf følgende risiko for iltning af jernforbindelser (ofte pyrit) og
frigivelse af nikkel til vandfasen. Færre start og stop i boringerne vil også reducere den
stempel/-vakuumeffekt som ud over atmosfærisk luft også kan trække forurening med ned i
grundvandsmagasinet. Variationer i indvindingen er uundgåelig, men kan reduceres ved at
udnytte beholder volumenet på vandværket mere dynamisk og acceptere større udsving i
rentvands volumenet over døgnet. På vandværket vil vandbehandlingen blive tilgodeset ved
et mere jævnt råvandsflow fra kildepladsen og ved en mere ensartet råvandskvalitet.
Sidstnævnte kan fremmes ved at frekvensstyre og blande vandet fra boringerne.
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MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL PÅLIDELIG,
BÆREDYGTIG OG MODERNE ENERGI TIL EN OVERKOMMELIG PRIS
Mål 7 understøtter det arbejde, som vandværket
allerede arbejder med på flere af delmålene, og I har
gode forudsætninger for at gøre endnu mere - For
eksempel ved at spare på vand og energi og anvende
vedvarende energi.
Sådan kan vandværket understøtte mål 7:
1.
2.
3.
4.

Solceller
Belysning
Varmepumpe til opvarmning
Energieffektivitet i procesanlæg

ad 1) Solceller
Der er planlagt opførelse af solceller ved det nye Borup VV.
ad 2) Lyskilder
Alle lyskilder er af LED type på det nye Borup VV
ad 3) Varmepumpe til udnyttelse af energi i grundvand:
Man kan anvende varmepumpe teknologi på 2 niveauer:
● Opvarmning af VV bygnings velfærdsområder
● Fjernvarmeproduktion
I begge tilfælde vil det kræve investeringer i et vist omfang og naturligvis størst for fjernvarme.
Potentialet ved fjernvarmeproduktion er som et overslag i størrelsesordenen 2.600.000 kWh
årsproduktion (COP ~3,2).
Et årligt fjernvarmeforbrug på 20.000 kWh, regnes som typisk for en familie på 4 i et 150 m2
parcelhus opført efter 1977. Ved ovenstående produktion giver det, som et groft overslag,
fjernvarme til ca 130 huse.
Ikke implementeret på det nye Borup VV.
ad 4) Energieffektivitet
Pumper:
Det tilstræbes altid at pumper drives omkring bedste virkningsgrad (BEP).
Ved større spredning i flowområde, installeres der flere pumper, så den samlede mængde
pumpes ved en god virkningsgrad.
Alle pumper udstyres med frekvensomformer. Det er således muligt at styre pumperne til det
nødvendige tryk/flow uden at drøvle i ventiler e.lign med energispild til følge.
Pumper er udstyret med el-motorer fra bedste energiklasse.
Rørsystemer:
Rørsystem dimensioneres bl.a med henblik på lavt tryktab og dermed minimalt energiforbrug.
Derudover designes anlægget hydraulisk efter at holde mest mulig potentiel energi i vandet.
Styring:
Opbygningen af styringen af vandværket vil være med stort fokus på optimering af drift af
pumper og blæsere ift. energiforbrug.
Filtermaterialer:
Filtreringen i anlægget foregår med Filtralite, et Leca baseret produkt, som bl.a udmærker sig
med lav vægt og dermed reduceret energiforbrug til skylning i forhold til skylning gennem
traditionelle kvartssands materialer.
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Ovenstående ang. Energieffektivitet er alt sammen implementeret i design af det nye Borup
VV.
MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
Gennem mål 9 kan vandværkerne bidrage til en
effektiv og velfungerende infrastruktur. Samtidig
arbejder mange vandværker tæt med leverandører
om at udvikle nye løsninger.
Sådan kan vandværket understøtte mål 9: Øget
Digitalisering
På det nye Borup VV gennemføres projektet
“Fremtidens Digitale Vandværk” - hvad kan det
gøre for Verdensmålene?
●

●
●
●
●

Øge anlæggets robusthed og levetid ved
systematisk vurdering af forskellige fejlsituationers
hyppighed og konsekvens ved brug af RAM
analyse (Reliability, Availability and Maintainability)
Øge oppetiden for vandproduktionen gennem tilstandsbaseret vedligehold
Lette adgangen og øge tilgængeligheden af information der kan understøtte de
driftsmæssige beslutninger
Forbedre videnindsamlingen med brug af digitale værktøjer (f.eks. digitale logbøger) til
brug for videre optimering og innovation
Øge den driftsmæssige robusthed ved at produktionen overvåges med software robotter,
der kan varsle driften inden potentielle opstår

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Da vandproduktionen er afhængig af grundvand som ressource, er det oplagt at arbejde med
mål 12, der har fokus på ansvarligt forbrug og produktion. Vandværkerne har i mange år
arbejde med at nedbringe vandspildet, men der kan fortsat arbejdes med styring af indvinding
og produktion.
Sådan kan vandværket understøtte mål 12: “Fokus på at reducere vandspild”
Filterskyllevand - genanvendelse?
Skyllevand til filtrering udgør typisk 0,5 - 1 % af
det producerede vand
Genanvendelse er naturligvis grundlæggende
positivt - man sparer på råvandsindvindingen og
derved skåner man råvandsressourcen. Men der
er også et økonomisk perspektiv at forholde sig
til.
Skal skyllevandet genbruges, kræver dette
behandling af det dekanterede vand. Det foregår
således, at klaret vand (dekantat) fra
skyllevandstanken pumpes til et traditionelt
dybdefilter for fjernelse af suspenderet stof. Derefter skal vandet desinficeres ved UV
desinfektion. Det filtrerede og desinficerede vand kan tilledes hovedstrømmen efter iltningen.
Et genbrugsfilter kan her for eksempel udføres som dual-medie filter. Genbrug af
filterskyllevand kræver nogle ekstra tekniske installationer som bl.a. genbrugsfilter og
genbrugs-UV. Dermed er der et tillæg på både CAPEX og OPEX.
Konklusion med henblik på økonomi:
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Hvis der skal betales afledningsafgift for bortledning af filterskyllevand, kan genbrug af
skyllevandet på sigt også være økonomisk rentabel. Hvis ikke der betales afgift vil det typisk
være en reel fordyrende proces (at genanvende skyllevand).
Slam:
Det nye Borup VV er designet til dekantering af skyllevand, hvor dekantatet ledes afgiftsfrit til
recipient, og slammet opkoncentreres inden afhentning med slamsuger.
Det opkoncentrerede slam efter dekanteringen af skyllevand kan potentielt bruges i
biogasanlæg til lugtstabilisering eller på spildevandsrenseanlæg, hvor det kan substituere
kommercielle fældningskemikalier. I praksis kan det være vanskeligt at indgå aftaler med
aftagerne, da slammets mængde og kvalitet samt stabiliteten af leveringerne kan være meget
svingende. I denne sammenhæng er genanvendelse af slammet vurderet som værende ikke
er rentabelt.
Carix eluat spildevand - genanvendelse?
Spildevandsandelen (eluat) fra regenereringen af CARIX processen på Borup VV udgør ca. 4
% af det producerede vand, og er dermed forholdsvis lav. Genanvendelse af eluatet er
naturligvis, grundlæggende, positivt - fordi man sparer på råvandsindvindingen og derved
skåner man råvandsressourcen. Dog er andelen af eluatet som kan genbruges også
forholdsvis lille. Det ville kræve meget store tekniske foranstaltninger: behandling af eluat
således at det kan genbruges i drikkevandsproduktionen, kræver behandling ved
membranteknologi (nanofiltrering). Dette kan nedbringe spildevandsmængden fra CARIX med
ca. 50 %. Dette er forbundet med et stort energiforbrug til drift af membrananlægget. Hertil
kommer omkostninger til kemikalier som skal bruges i processen (anti-scalants for at undgå
kalkudfældning på membranen og kemikalier til CIP-rensning af membrananlægget).
Driftsomkostningerne vurderes til ca. 7,5 DKK/m3 spildevand, og anlægsomkostninger til
etablering af eluat-genbrug vil være ca. 750.000 DKK.
Med denne baggrund vurderes det, at genbrug af eluat ikke er (økonomisk) rentabel.

CO2 genanvendelse
CO2 genbruges i CARIX-anlægget via en CO2 kompressorstation. Udbyttet kan blive endnu
større, ved brug af såkaldte CO2 vakuumpumper. Drift af disse vakuumpumper kræver dog
meget energi. Anlægsomkostninger til etablering af et vakuumanlæg estimeres til ca. 1,8 mio.
DKK.
Investeringsafkastet er afhængig af strøm- og CO2-prisen, men generelt set er genbrug af
CO2 via vakuumpumper kun rentabel ved meget store anlæg.
Ved det forholdsvis lave CO2-forbrug på anlægget i Borup vurderes det som økonomisk ikke
rentabel, pga. de høje CAPEX, og pga. af at CO2 prisen er forholdsvis lav, sammenlignet med
at strømprisen er forholdsvis høj.
CO2 til CARIX anlæg - opsamlet andre steder, kan det bruges?
I fremtiden bliver det måske en mulighed (carbon capture, fx fra forbrændingsanlæg), men
ikke p.t.
“Bæredygtige indkøb”
I de foreliggende beskrivelser af bygning og procesanlæg er der gjort nogle valg baseret på
dels økonomi og dels ønsker fra Borup VV.
Nedenfor er der beskrevet en række muligheder for at påvirke projektet i en mere bæredygtig
retning.
Materialer til bygning:
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Beton
Hele bygningens fundament er lavet af beton. Der findes i dag grønne alternative muligheder f.eks. UNI-Green® beton fra UNICON: U
 NI-Green® beton har 25 % lavere CO2-aftryk
sammenlignet med branchegennemsnittet. Merprisen er i omegnen af 10-15%
Bygningsstruktur:
Bygningens struktur er tænkt i stål.
Stål som søjler, bjælker og spær, er
det umiddelbare materiale at bruge
set ud fra et økonomisk perspektiv.
Men træ er et godt alternativ.
Teknisk set er det muligt at bruge
træ i større omfang.

Foto: Lilleheden limtræsrammer til salthal, Randers
Som en tommelfingerregel
spares 2 ton CO2 pr m3 træ i
forhold til m3 stål eller beton.

Foto: Byggeprojekt med præfabrikerede træelementer.

Materialer til procesanlæg:
I den foreliggende beskrivelse er der udelukkende, som ønsket af Borup VV, brugt rustfrit stål
af kvalitet EN 1.4404 / AISI 316L til rør og rentvandstanke.
Imidlertid er der et alternativ hertil - PE til både rør og tanke. For hvad angår bæredygtighed,
er fordelen i % betydelig. Summen af alle drivhusgasser, der udledes i atmosfæren i løbet af
processer, materiale udvinding, materialebehandling, fremstilling, transport, brug og
genvinding er ca. fem gange lavere for et plastrør end for et rustfrit materiale.
Teknisk set er der intet i vejen for at bruge PE til rør og rentvandstanke. Der vil være en
betydelig besparelse at hente.
.
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3 - Procesanlægget
Procesanlægget er specielt designet til de gældende forhold i Borupområdet. Først iltes
råvandet med filtreret, atmosfærisk luft, i en lukket OxydatorTM, en meget robust og driftssikker
løsning. Efter iltning ledes vandet videre til filtrering, i dette tilfælde dobbeltfiltrering i
dual-medie FiltraFloTM filtre. Med Krüger’s patenterede FiltrafloNIT og særlige filterstyring
(SRO) er der optimal sikkerhed for at filtrenes bakteriologi kan overleve store
belastningsudsving og at vandværket altid - og endda med god sikkerhedsmargin - kan levere
rent vand iht. grænseværdierne. FiltraFloTM filtrene skylles regelmæssigt vhakapselblæser og
pumper.
Det nye vandværk får ud over almindelig vandbehandling et blødgøringsanlæg, der opererer
iht. CARIXⓇ metoden. En tysk metode, der er vel gennemprøvet over 35 år og med adskillige
referencer. Beskrives mere detaljeret i afsnit 3.1.8 CARIXⓇ Blødgøringsanlæg
Fra CARIXⓇ anlægget ledes det blødgjorte vand videre til rentvandsbeholderne, der fungerer
som bufferlager inden udpumpning til forbrugerne. På rørsystemet efter udpumpningen
installeres der UV-anlæg for sikring af vandkvaliteten i tilfælde af en evt. bakteriologisk
forurening up-strøms.
Procesanlægget inkl. CARIXⓇ er fra A til Z er beregnet, designet og dokumenteret af Krügers
procesingeniører- og specialister på baggrund af alle de lokale forhold og ønsker.
Procesanlægget er opbygget i to linier med by-pass forbindelser udvalgte steder. Dette gør, at
man kan tage enkeltkomponenter, som f.eks. iltning, filtre og rentvandstanke ud til service,
medens vandværket stadig er i drift.
Hele procesanlægget udføres fuldstændig lukket og al luft, som tilføres vandbehandlingen, er
filtreret af hensyn til hygiejnen.
Ved design og indretning af værket er der lagt stor vægt på, at de bygningsmæssige rammer
er afstemt med procesanlægget, samt at procesanlægget fremstår stringent og logisk i forhold
til vandets vej gennem anlægget.
Ved indretning af de enkelte procesafsnit er der lagt vægt på anlæggets funktionalitet samt
gode adgangsforhold i forbindelse med drift, omkobling, service og vedligeholdelse samt
rengøring. Ved alle servicekrævende komponenter er der direkte adgang, så rengøring og
service kan foretages under gode arbejdsforhold. Ligeledes er anlægget selvfølgelig forsynet
med alle nødvendige muligheder for udtagning af vandanalyser via prøvehaner.
Alle komponenter er fra kendte leverandører til den danske vandforsyning. Det er
kvalitetskomponenter, som Krüger bruger regelmæssigt og har god erfaring med, hvorfor der
kan påregnes stor driftssikkerhed og minimal vedligeholdelse.
Styringen af vandværket er baseret på årelang erfaring med vandværker, men udført i de
nyeste programmer, ligesom overvågningsbilleder (SCADA) er nemme og intuitive at arbejde
i. Det kan desuden nævnes, at alle instrumenter kan aflæses visuelt både lokalt og på
overvågningsbilleder.
I designet af det nye vandværk er der stor fokus på optimering af energiforbruget, og der
opnås med det valgte design et meget lavt energiforbrug pr. produceret m3 vand. Det tekniske
design er desuden forberedt for en tilføjelse af et stort solcelleanlæg.
Bygning og procesanlæg er yderligere beskrevet i efterfølgende afsnit samt vedlagte bilag
(Proces Flow Diagram, PI-diagram, beskrivelser og tegninger).
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3.1 Vandkvalitet og process design
3.1.1 Dimensioneringsforudsætninger
Kravene til vandbehandlinganlæggets kapacitet er gengivet i Tabel 2.1.
Tabel 3.1
Dimensionsgivende behandlingskapaciteter
Årlig kapacitet
500.000
m3/år
Timekapacitet, middel

60

m3/time

Timekapacitet, maks.

90

m3/time

Råvandet fra kildepladserne skal behandles i to parallelle linjer, som hver har en maks.
kapacitet på 45 m3/t.

3.1.2 Råvandskvalitet
Den dimensionsgivende råvandskvalitet er beregnet på baggrund af, at boringerne med en
mere behandlingskrævende vandkvalitet, er i drift samtidigt. Udvalgte parameter, og krav til
rentvand, er vist nedenunder:
Tabel 3.2

Udvalgte parameter af den dimensionsgivende råvandskvalitet og
krav til rentvand

Parameter

Enhed

Maks. indhold i
blandet råvand

Rentvand
(Krav)

Jern

mg/l

1,3

0,05

Mangan

mg/l

0,04

0,02

Ammonium

mg/l

1,2

0,05

Metan

mg/l

0,15

0,01

Svovlbrinte

mg S/l

< 0,05

0,05

Turbiditet

FNU

-

0,3

pH

-

7,3

7,0 – 8,5

Aggressiv kuldioxid

mg/l

<5

vandet må ikke være
aggressivt

Hårdhed

०dH

17,2

8 - 10

CCPP901

mg/l CaCO3

103

< 60

LSI2

-

0,2

0,0 - 0,3

Larson index3

-

0,13

< 1,0

1

Kalkfældningspotentiale ved 90 °C
Kalkopløsningsindeks
3
Korrosionsindeks
2

Råvandet indeholder for høje koncentrationer af jern, mangan, ammonium, og metan, hvorfor
vandet skal behandles for disse stoffer. Derudover ønsker Borup Vandværk at få reduceret
vandets hårdhed og kalkfældningspotentiale.

Borup Vandværk.
Nyt vandværk
Projektbeskrivelse

Dato: 16. Marts 2021
Side:
13 af 34

Udover ovenstående, skal vandkvalitetskravene iht. den til enhver tid gældende
bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandværker overholdes.
Det i det følgende beskrevne procesanlæg er ikke dimensioneret til fjernelse af uorganiske
sporstoffer og/eller organiske mikroforureninger såsom for eksempel pesticider.

3.1.3 Overordnet procesdesign
Overordnet set består procesanlægget bortset fra blødgøringsanlægget af to linjer med i
hovedtræk følgende procesenheder:
●
Iltning af vand og afblæsning af gasser i OxydatorTM
●
Filtrering af vand i lukkede dual-media FiltraFloTM dybdefiltre (dobbelt-filtrering)
●
Blødgøring af vand med CARIXⓇ (“én linje”), inkl. mulighed for bypass af CARIXⓇ
●
Opbevaring af rentvand (Rentvandsbeholder)
●
Udpumpningsanlæg
●
UV-behandling
●
Skyllevandsbehandling i 1 skyllevandstanke/slamkoncentreringstank
●
Udledning af dekanteret skyllevand og eluat fra CARIXⓇ til recipient
Figur 3.1 viser en overordnet principskitse.

Figur 3.1 Principskitse af procesanlæg. N.B.: Ikke alle funktioner (såsom for eksempel
pumper) er vist.
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3.1.5 Iltning med OxydatorTM
Råvandet ledes til 2 parallelle iltningsenheder. Her tilføres råvandet ilt, og opløste gasser,
såsom metan, afblæses. Efter beluftningen indeholder råvandet fortsat jern, mangan,
ammonium, og evt. rester af metan, hvilket oxideres kemisk og biologisk i filtrene.
Råvandet indeholder > 0,1 mg/l metan. Ved metan-koncentrationer højere end 0,1 mg/l, skal
metan afblæses under beluftningen, fordi højere metan-koncentrationer kan medføre
problemer i de efterfølgende behandlingstrin.
Beluftningen af vandet foretages i OxydatorTM, hvor trykket i vandet opretholdes. Her tilføres
luft igennem diffusorer i bunden af en lukket tryktank, hvor vandet passerer luften i modstrøms
retning. Herved opnås en effektiv udnyttelse og opløsning af luftens ilt samt afblæsning af
metan. Princippet er vist i figur 3.2.

Figur 3.2 Princip for OxydatorTM
Med OxydatorenTM afblæses / udluftes derudover gasser som for eksempel metan og
aggressivt CO2 betydeligt mere effektivt end med in-line beluftning med kompressor.
Luften, der tages udefra, filtreres gennem et filter inden indblæsning i vandet for at undgå
partikulær og mikrobiologisk forurening.
Der er 2 stk. OxydatorerTM, med hver en behandlingskapacitet på hver 45 m3/t.
Dimensioneringsparametre ses nedenfor (Tabel 3.3):
Tabel 3.3

Design-parametre OxydatorTM

Iltningsanlæg type
Antal OxydatorTM
Tankdiameter
Tankareal
Vandniveau over diffusorer

Krüger OxydatorTM
2

stk.

1.200

mm

1,13

m2

2,0

m
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Antal diffusorer per OxydatorTM

8

Diffusortype

stk.

Elastox Type C, silikone
TM

Vandmængde per Oxydator , maks.

45

m3/t

Luftmængde per oxydator

90

Nm3/t

Antal blæsere

2

stk.2

Ydelse per blæser

90

Nm3/t

Iltkoncentration i vand i afgang

≧ 10

Kommentar

mg O2/l

Overskudsluft udluftes i
toppen

Dimensionsgivende metan koncentration i
råvand (maks. tilladelig, ved maks.
råvandsflow)

0,15

mg/l

3.1.6 Filtrering med FiltraFloTM
Der foretages en ligelig vandfordeling til filtrene via
flowmålere og reguleringsventiler. Filtrene opbygges i lukkede
enheder som dobbeltfiltrering, der er 2 filtre, et for- og et
efterfiltre pr linie.
Filtrene drives vandfyldte med automatisk udluftning i toppen.
Vandet behandles ved filtrering gennem filtrene uden
forudgående henstandstid. Herved fjernes indhold af jern og
mangan fra vandet ved en såkaldt katalytisk proces. Dette
betyder, at iltningen af jern og mangan og omdannelsen til
suspenderet stof i form af okker og brunsten primært sker i
selve filteret og rensegraden for stofferne forbedres. Samtidig
reduceres skyllevandsforbruget i forhold til traditionelle
filterprocesser. Ammonium og nitrit omsættes til nitrat ved biologiske processer i filterlaget.
Foto viser typisk installation med FiltraFloTM dual-medie for- og efterfiltre
Antal filtre samt design-parametre er vist i tabel 2.4.
Tabel 3.4 Designdata for filtre - dobbeltfiltrering
Lukket trykfilter, Krüger FiltraFloTM , KRG CFD
Antal filtre

2+2

stk.

Ø 2.400

mm

Areal per filter

4,5

m2

Maksimal
behandlingskapacitet

45

m3/t/filter

Diameter, for- og
efterfilter
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Maks. kapacitet, total,
N

90

m3/t

Filterhastighed, maks.

10,0

m/t

Filtermateriale, forfilter

Aktivt lag:
Filtralite NC 1,5 – 2,5 mm; 1600
mm
Bærelag:
Kvarts 3-5 mm; 100 mm
Kvarts 5-8 mm; 100 mm

-

Filtermateriale, efterfilter

Aktivt lag:
Kvartssand 0,8 – 1,4 mm; 1500 mm
Bærelag:
Kvarts 1,2-2 mm; 100 mm
Kvarts 3-5 mm; 100 mm
Kvarts 5-8 mm; 100 mm

-

Filtermateriale dybde,
total; for- + efterfilter

1.800+1.800

mm inkl.
bærelag

Der anvendes filtermaterialet, FiltraliteTM i forfiltre, hvilket vil forbedre den biologiske filterdrift
samt reducere skyllevandsforbrug og -flow.
FiltraFloTM  filtre udføres med dysebund, hvor der benyttes minimum 55 dyser per m2 filterbund
for at sikre en effektiv returskylning.
Afstanden fra toppen af filterlaget til skyllevandsudløbet i forfilter skal være minimum 80 cm
for at undgå udskylning af filtermateriale. I efterfilter er det tilstrækkelig med 50 cm. Samtidig
kan vandniveauet i filteret drænes ned til umiddelbart over filterlaget inden der startes en
filterskylning.

3.1.7 Filterskylning og skyllevandsbehandling
Filterskylning
Et filter returskylles efter tilførsel af et valgt antal m3 vand eller med maksimum antal dages
interval eller højt tryktab eller høj turbiditet i afgangen fra filteret. Det kriterium, der først nås,
afgør skylleintervallet.
Skylningen foretages efter følgende procedure – driften af de parallelle filtre fortsættes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stop af filtrering
Nedsænkning af vandniveau i filter til ca. 5 - 10 cm over filterlag
Luftskylning ved ca. 60 m/t i ca. 5 minutter (variabel)
Pause indtil luften er afgasset fra filteret
Vandskyl ved 22 - 35 m/t (regulerbar) i ca. 7 minutter eller indtil filteret er rent
Stilstand i variabel tid
Vedr. modning: I kke nødvendig, pga. efterfølgende CARIXⓇ-kolonner
Start af filtrering igen og tilledning af filtreret vand til rentvandsbeholder

Luften til skylleluftblæseren filtreres gennem et filter inden indblæsning i filteret.
Skyllevandet tages fra rentvandsbeholderne. Skyllepumpen udstyres med flowmåler. Der
installeres 1 skyllepumpe og 1 skylleluftblæser.
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Tabel 3.5

Designdata returskylningsudstyr

Scenarie
1

160

m3/t

35

m/t

275

m3/t

60

m/t

Skyllevandspumpe ydelse, maks.

Skylleluftblæser ydelse (fast)

1

Behandlet kapacitet mellem skylning
(forfiltre)

ca. 2.500

m3/filter

Behandlet kapacitet mellem skylning
(efterfiltre)

ca. 8.000

m3/filter

regulerbar ydelse - ydelsen skal kunne reguleres i interval 100 - 160 m3/t

En filterskylningscyklus tager ca. 40 minutter.
Skyllevandsproduktionen per skylning er afhængig af filtrets diameter, men der forventes en
samlet produktion svarende til maksimalt 0,8 % af vandproduktionen eller ca. 500.000
m3/år*0,008 = 4.000 m3/år.
Skyllevandsbehandling
Skyllevandet udledes til en bundfældningsbeholder for bundfældning af suspenderet slam
(okkerslam) inden afledning af klaret vand til recipient. Bundfældningsbeholder bruges som
kombineret skyllevandstank + slamlager.
Okkerslammet ønskes fjernet periodisk fra beholderen. Der produceres ca. 1.400 kg tørstof
årligt.
Ved en opkoncentrering til et gennemsnitligt tørstofindhold på minimum 2 % vil den årlige
mængde slam maksimalt udgøre 1.400/0,02/1.000 = 70 m3.
Bundfældningsbeholders volumen dimensioneres efter at kunne indeholde minimum 2
forfilter-skylninger + 1 efterfilterskylning + slamlager (15 m3 slam).
Efter ca. 12 - 16 timers bundfældning kan det klarede vand pumpes til recipient med et flow på
ca. 10 m3/time (skal endelig fastlægges, når udledningstilladelse kendes).
Tabel 3.6

Designdata for skyllevands- og slambassin

Antal bassin

1

stk.

Eff. volumen per bassin

80

m3

Areal per bassin

27

m2

Dybde

3

m

Efter behov tømmes slam fra skyllevandbeholder ved pumpning til tankbil.
Beholderen udføres med fald på bunden mod pumpesump, og sumpen udføres evt. med
sugerør til tømning af slam.
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3.1.8 CARIXⓇ Blødgøringsanlæg
Efter filtreringen blødgøres vandet ved ionbytningsmetoden, CARIXⓇ . Der etableres mulighed
for at lede vandet i by-pass om CarixⓇ-anlægget, direkte fra filtre til rentvandsbeholder.
Ionbytning ved CARIXⓇ metoden adskiller sig fra den traditionelle ionbytning, ved at der
benyttes særlige ionbytter materialer, som regenereres med kuldioxid. Ved driften dannes
derved kun kuldioxid i vandet som afblæses i en efterfølgende luft stripning. Dvs. drikkevandet
tilføres ingen tilsætningsstoffer.
Ved regenereringen tilsættes kuldioxid under tryk, hvorved de adsorberede stoffer frigives fra
ionbytteren og afledes som spild.
Fordelen ved CARIXⓇ processen er, at den ikke bruger natriumklorid (salt) til regenereringen,
men i stedet kuldioxidgas - CO2. Herved øges indholdet af natrium ikke i det behandlede
vand, og spildvandet til afledning (eluat’et) indeholder kun de ioner, der er fjernet fra
indløbsvandet.
Vandspildet ved CARIXⓇ processen udgør ~4%.
CARIXⓇ anlægget er dimensioneret til en ydelse på 90 m3/h (spild fraregnet) og en
årsproduktion på 500.000 m3/år.
CARIXⓇ anlægget er fuldautomatisk og kan driftes med variabelt flow, der følger indvindingen
over døgnet. Anlægget kræver desuden meget lidt vedligehold og service - hvilket afspejles
tydeligt i driftsudgifterne (OPEX) (se afsnit 9.2).

Figur 3.4 Principskitse for CARIXⓇ ionbytningsproces.
Kuldioxid - CO2 tank:
Kuldioxid til regenereringsprocessen tages fra et 30 m3 tankanlæg, som opføres uden for
vandværksbygningen på en 5*5 meter betonfundament og som indhegnes. På fundamentet
stilles den lodretstående tank. Der skal være adgang for en lastbil til tanken for påfyldning.
Selve tankanlægget lejes.
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Foto: Et CARIXⓇ anlæg under opførelse i Moos, Tyskland. De høje tanke (kolonner) sænkes
på plads før taget lukkes.

3.1.9 Rentvandsbeholdere
For at kunne opretholde en stabil og sikker forsyning, også i maksimaldøgnet, kræves et
rentvandsreservoir på 350 m3. I tilfælde af service og rensning af en tank, installeres der
ekstra reservoirkapacitet - derfor er der her valgt 2*350 m3. Disse tanke er bygget i rustfrit stål,
står således at de er fuldt inspektions bare hele vejen rundt

3.1.10 Pumper
Procesanlægget indeholder en del pumper:
- Mellempumper
- Recirkulationspumper
- Skyllepumpe
- Rentvandspumper (3 stk)
Pumperne forsynes alle med frekvensomformere.
Pumper i vandbanen er alle godkendt til vandforsyning.

3.1.11 Blæsere
I forbindelse med vandbehandlingen benyttes der forskellige blæsere:
- Iltning (Kapselblæser)
- Beluftning under returskylning (Kapselblæser)
- Luftstripning (Centrifugalventilator)
Kapselblæsere leveres med fødevaregodkendt olie.
Blæsere forsynes med frekvensomformere.

3.1.12 Skyllevand
Skyllevand udpumpes i en bundfældningstank, hvor skyllevandet står i ca. 16 timer, inden det
rene vand bortdekanteres og pumpes til recipient. Det bundfældede materiale skal påregnes
fjernet med slamsuger efter behov; ~ 5 gange om året.
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Bundfældningsbeholder (med slamlager): 1 stk á 80 m3 - diameter 6,5 m og højde 3 ude i jord, delvist nedgravet. Der skal etableres køreadgang for slamsuger.

3.1.13 Diverse anlægsudstyr
UV-anlæg:
Til ekstra sikring af vandets hygiejniske kvalitet udstyres procesanlægget med et UV-anlæg i
forbindelse med udpumpningen.
Med et maksimalt NVOC indhold på 2,0 mg/l i rentvandet er den teoretiske beregnede og
dimensionsgivende UVT(10mm) værdi på 90 %. Der fratrækkes 2 % som sikkerhed.
Anlægget vælges med styring af ballaststrømmen for at reducere energiforbruget og skal
kunne kobles til og fra styret af flowet. Anlæggene skal være af lavtryks typen, have
automatisk rengøring i form af viskersystem og en intensitetsmåler.
Tabel 3.7 angiver vejledende data for UV anlægget.
Tabel 3.7

Designdata for UV anlæg

Antal

1

stk

Maksimal hydraulisk kapacitet per stk

155

m3/t

Dosis, certificeret (USEPA)

400

J/m2

88

%

Lavtryk

-

UV-transmission (10 mm)
Lampetype
Andet

Viskersystem for rengøring, styring af
ballaststrøm, intensitetsmåler
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Figur: Typisk installation af et UV anlæg med tilhørende elskabe - her vist i dobbelt
konfiguration

Instrumentering:
Til overvågning af vandbehandlingen og rentvandskvaliteten installeres
der prøvehaner før/efter hver enhedsproces. Prøvehaner er med
indstiks- og flamberingsrør.
Herudover er installeret nødvendige flowmålere, trykmålere,
temperaturmålere og niveaumålere etc., for overvågning og styring af
anlæggets drift.
På foto til højre ses en flowmåler.

Rør, flanger og bolte:
Alle rør leveres primært som rustfrie DIN-rør i stålkvalitet EN1.4404 og trykklasse PN10.
●
●
●

Flanger for rustfrie rør leveres som presflanger i stålkvalitet EN1.4301 og bolte i A4.
Rør under terrændæk og enkelte rør i forbindelse med blødgøringen (CARIXⓇ) udføres i
PE. Rør under terrændæk afsluttes med flanger over gulv i bygning for videre tilkobling af
rustfrie rør.
Luft-affugtningsrør leveres som galvaniserede spiro-rør.

Ventiler:
Der er både manuelle og styrede ventiler i anlægget.
Manuelle ventiler leveres med håndtag eller gear med håndhjul (>DN250).
Styrede ventiler manøvreres vha. trykluft og har endestopkontakter, så position kan overføres
til SRO. Enkelte mindre ventiler er styret af elektrisk aktuator.
Butterflyventiler er med fast liner og drikkevandsgodkendt . Kugleventiler udføres i rustfrit stål
og er ligeledes godkendt for drikkevand.
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Affugtning af proceshal:
For at eliminere kondens som kan skade
procesudstyr, elektrisk såvel som mekanisk,
etableres der et affugtningsanlæg i den uopvarmede
proceshal. Affugterenheden, leder tør luft gennem et
netværk af rør således, at den tørre luft fordeles
ligeligt i hele proceshallen.
Det dimensioneres således, at der aldrig kan opstå
kondens. Det er et krav, at bygning er tæt for at
affugteren fungerer.

På foto er vist et typisk affugteranlæg på et
vandværk.

3.2 El-installationer og SRO-anlæg
3.2.1 El-installationer:
Føringsveje:
Hovedføringsveje i proceshal leveres som gitterkabelbakker og kabelstiger i varmgalvaniseret
udførelse. Gitterbakkerne og kabelstiger opdeles i spor for henholdsvis effekt- og styrekabler,
luftslanger mv.
Supplerende føringsveje leveres som varmgalvaniseret gitterkabelbakke, kabelstiger eller
stålrør.
Ophængningsbeslag, samlebeslag, deleskinner, bolte, evt. specialfremstillede beslag og alle
løsdele leveres i varmgalvaniseret udførelse.
El-installation:
Installationerne opdeles i henholdsvis bygningsinstallationer og maskininstallationer jf.
gældende regler.
Installationerne udføres som synlige installationer med kabler i gitterbakker og kabelstiger,
samt i kabelrør, fastgjort til bygningsdele og maskiner.
I mandskabslokaler fremføres kablerne, hvor det er muligt skjult over lofterne og i de lette
skillevægge.
Belysningsanlæg:
Belysningsanlægget udføres som LED belysning. I processalen og på lageret anvendes
industriarmaturer og i mandskabslokalerne anvendes interiørarmaturer. Der placeres
udvendig væglampe ved indgangsdøren og ved porten.
El-tavler:
Tavleanlægget opbygges i CUBIC tavlejern. Tavlerne udføres fordelt på en hovedtavle og
maskintavle samt nogle undertavler. Hovedtavlen indeholder målersektion,
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generatortilslutning, samt bygningssnstallationer. Maskintavlen indeholder installationer for
procesanlægget samt en styresektion med PLC udstyr.
Hoved- og maskintavlerne placeres i procesrummet i hjørnet ved mandskabslokalerne.
Til styring af pnumatiske ventiler omkring filtrene, benyttes en undertavle indeholdende en
ventilblok samt remote IO for opsamling af signaler. Undertavle placeres ved et af filtrene, for
nemmere at kunne servicere anlægget.
Tavlerne opbygges så vidt mulig som et sikringsløst anlæg med automatsikringer,
maksimalafbrdyere og håndbetjente motorværn med kortslutningsudløser.
Der anvendes dog smeltesikringer for transientbeskyttelse og som sektionssikringer.
For at øge forsyningssikkerheden,opbygges tavlerne, så vigtige sikkerhedsfunktioner er
hårdtfortrådet, og er funktionelle uafhængigt af SRO-anlægget. Der er f,eks. nødstyring på
udpumpningsanlægget.
Tavlen opbygges med ”Auto” ”0” ”Hånd” omskiftere. I ”Hånd” drift (manuel drift) kan
vandværket drives udenom PLC’en og SCADA-anlægget, men med ovennævnte
hårdtfortrådede sikkerhedsfunktioner som indgår i ”Hånd” styringen.
Generator
Eksisterende generatoranlæg fra det nuværende vandværk genanvendes og installeres i
generatorrum. Generatoranlægget inkl. evt. motorspjæld, tavle, motoromkobling o.lign. som
er installeret i forbindelse med det eksisterende generatoranlæg. Generatoranlægget tilsluttes
hovedtavlen.
Solcelleanlæg
Hovedtavlen forberedes med afbrydere og sikringer til fremtidig solcelleanlæg. Tavlen
forberedes med 5 stk. afbrydere og tilhørende personbeskyttelse på 80A.

3.2.2 SRO-anlæg:
SRO-anlæg står for Styring, Regulering og Overvågning.
SRO-anlægget er opbygget med baggrund i Krügers mange års erfaringer indenfor styring og
drift af vandværker og altid i nært samarbejde med vandforsyninger. Anlægget bliver som altid
opbygget med en intuitiv og overskuelig brugerflade, og afleveres sammen med en grundig
undervisning.
SRO-anlægget til det nye vandværk er en komplet vandværksstyring baseret på en
PLC-styring, med overvågning og betjening fra en SRO-PC, Der er muligheder for
fjernovervågning og fjernbetjening, via en eller flere eksterne PC’ere, iPad, iPhone eller
Android tablets/telefon for de personer, som Borup Vandværk måtte ønske. Med denne
mulighed er der også mulighed for at Krüger kan yde online hjælp og support, samt drive
vandværket fra vores kontor eller hjemadresse.
Krügers vandværksstyring baserer sig på vidensopsamling fra vores dygtigste ingeniørers
erfaring med vandværkers kildepladser, procesanlæg og distribution. Denne viden om
vandværker er digitaliseret i SRO anlægget og giver den bedste forudsætning for optimal
forsyningssikkerhed, effektivitet og betjening af anlægget.

Borup Vandværk.
Nyt vandværk
Projektbeskrivelse

Dato: 16. Marts 2021
Side:
24 af 34

SRO-anlægget er modulopbygget så man kan senere tilkøbe forskellige moduler og funktioner
efter behov.
Til det nye Borup Vandværk er indeholdt følgende moduler:
• V-Opera (PLC styring og brugerflade, visuel overblik over vandværket, niveau i
rentvandsbeholderen, afgangstryk, flow driftsstatus og fejl mv. samt med trendkurver,
timetæller og forbrugstæller)
• WaterManager (nøgletal og rapportering med døgn, måned og årsvisning, samt mulighed
for at generere visning inden for en fleksibel periode, visning af nattimeforbrug, min.
timeforbrug så evt. begyndende lækager kan spores. Den indbyggede DiVa robot Digital-Vand-Assistent kan overvåge nøgletal automatisk og generere en melding hvis
der opstår noget usædvanligt)
PLC’en leveres i et anerkendt PLC fabrikat f.eks. Siemens. Overvågning/brugerflade
(SCADA-systemet) opbygges i et anerkendt SCADA software. Alarmer fra SCADA systemet
sendes som SMS beskeder.
CARIXⓇ blødgøringsanlægget kan monitoreres, overvåges og fjernbetjenes fra vandværkets
SCADA-anlæg. Herudover leveres CARIXⓇ anlægget med eget touch panel (operatørpanel)
for lokal betjening af blødgøringsanlægget.

3.3 Muligheder for videregående vandbehandling ved kemisk forurening:
Vandbehandlingen på det nye Borup Vandværk, som dimensioneret i dag, omfatter ikke
rensning for parametre såsom for eksempel barium, bor, kobolt, nikkel, naturlige organiske
stoffer (NVOC/farvetal) eller miljøfremmede stoffer. Miljøfremmede stoffer kan være
forureningsstoffer som for eksempel klorerede opløsningsmidler, pesticider og
pesticid-metabolitter.
Der findes forskellige vandbehandlingsteknikker til fjernelse af miljøfremmede stoffer, som for
eksempel membranfiltrering, (avanceret) kemisk oxidation, adsorption på aktiv kul, m.fl.
Adsorption på aktiv kul i filtre er en velkendt og typisk anvendt teknologi. Kullene adsorberer
de miljøfremmede stoffer og vil med tiden mættes til et punkt, hvor anlægget mister evnen til
at tilbageholde de miljøfremmede stoffer. Når dette sker, skal kullene regenereres / udskiftes.
Kulfiltre med aktivt kul udføres ofte som nedstrøms trykfiltre (og ligner alm trykfiltre).
Borup Vandværk har 4 boringer rundt omkring i området. Skulle der komme en forurening på
en af boringerne, kan man lave den tekniske rense installation ved den aktuelle boring eller på
vandværket hvor vandet fra boringen kommer ind. Den umiddelbare anbefaling er ikke at
bygge større til dette. Grunden hertil er at man ikke ved hvad der vil kræves af teknisk
installation og hvad det fylder. Men man skal sikre at der er mulighed for, i tilfælde af
forurening, at bygningen kan udvides hvis man vælger at installationen skal installeres på
vandværket. Kulfiltre dimensioneres typisk efter en vis opholdstid; dvs. jo større flow der skal
behandles, jo større bliver det nødvendige kul- / filtervolumen og dermed plads.
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4 - Idriftsættelse og indkøring af procesanlæg
Når maskin- og el-installationerne er monteret, kan test og efterfølgende indkøring
påbegyndes.
I hovedtræk omfatter arbejdet følgende faser:
• Tør test
• Våd test
• Funktionsprøve
• Proces indkøring
• Idrifttagelse af fuldt anlæg
Test og indkøring af vandværket planlægges og udføres i samarbejde med Borup vandværk
og de relevante entreprenører, men ledes af Krügers specialister.
I forbindelse med tør og våd test samt funktionsprøve kontrolleres, at det installerede udstyr
og dets funktioner fungerer som tilsigtet, styringen og overvågningen kontrolleres og de
forskellige procesenheder og instrumenter trimmes, således at procesanlægget afslutningsvist
kan være i fuldautomatisk drift.
Undervejs påfyldes filtermaterialer på filtrene og disse ren-skylles ligesom der udføres
tæthedsafprøvning af rørsystem, pumper, iltningsanlæg, filtre og rentvandsbeholdere, m.m..
Efterfølgende igangsættes selve procesindkøringen. Vandværket drives i denne periode
automatisk i alle døgnets 24 timer, ligesom der løbende foretages driftsoptimering i perioden.
Procesindkøringen indledes med at boringerne (hvilke eller hvor mange skal afklares), som
forsyner det gamle vandværk omkobles til det nye vandværk.
Undervejs i procesindkøringen skal der tages prøver for udvalgte parametre som metan,
svovlbrinte, ilt, jern, ammonium, nitrit og mangan gennem renseprocessen til dokumentation
af indkøringens status og de biologiske processers status. Ligeledes tages der bakteriologiske
prøver af vandkvaliteten i afgangen fra vandværket (før UV) med 7 – 14 døgns interval.
Når den foreløbige indkøring viser, at de biologiske processer i filtrene er i gang og
bakteriologien er i orden, kan belastningstesten starte. Belastningstesten indeholder en
belastning af produktionsanlæggene ved det dimensionsgivende flow og med gentagne
vandanalyser.
Når vandkvaliteten og kapaciteten overholder de givne krav betragtes proces indkøringen som
afsluttet og vandværket kan idriftsættes endeligt med produktion og levering af drikkevand
direkte til ledningsnettet.
Levering af drikkevand til ledningsnettet fra det nye vandværk sker efter behørig omkobling af
afgangsledning fra nyt vandværk. Indtil vandet afledes til forbrugerne, afledes vandet under
indkøringen til recipient.
Der henvises i øvrigt til Bilag 7 “Indkøringsplan, eksempel”.

Borup Vandværk.
Nyt vandværk
Projektbeskrivelse

Dato: 16. Marts 2021
Side:
26 af 34

5 - Oplæring af driftspersonale
For at sikre en gnidningsfri overdragelse af driften af vandværket, er det essentielt, at Borup
Vandværks driftspersonale i videst muligt omfang undervises og oplæres fra
funktionsafprøvningsperiodens begyndelse, således at vidensoverførslen sker gradvist, og
driftspersonalet derved løbende bliver fortrolige med det nye anlæg. Herved opnås bedst
mulig forankring af viden og ejerskabsfølelse for det nye anlæg i driften, samtidig med der er
tryghed ved, at Krügers personale løbende er fysisk tilstede på vandværket.
Ved Borup Vandværks overtagelse af vandværket, efter afsluttet idriftsættelse, kan dette ske
naturligt og med sikkerhed for, at driftsrutiner er grundigt indarbejdede og dermed med lav
risiko for efterfølgende fejl.
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6 - Drift og vedligehold af procesanlægget
I anlægslayoutet er der lagt stor vægt på effektiv drift og vedligehold samt, at procesanlægget
kan køre fuldautomatisk, herunder at overvågningen foregår med online målere, som sikrer, at
vandbehandlings processerne forløber tilfredsstillende, og at der til stadighed er den for
forbruget fornødne vandmængde til rådighed.
Til en effektiv styring af drift og vedligehold af anlægget bruges WaterManager software som i
dag er en del af vores standard vandværks SRO.
WaterManager dokumenterer vandværkets drift og er samtidig et nyttigt værktøj til øjeblikkelig
analyse af variationer i driften, såvel hurtige som langsomme ændringer. WaterManager
leverer nøgletal om driften i forhold til driftsmål og KPI for budgetkontrol.
Løsningen hjælper med tilstandsvurdering og optimering af anlæg, planlagt vedligehold og
DDS. Med let forståelige skærmbilleder er løsningen ideel til alle, der arbejder med drift og
vedligehold af vandforsyning.
WaterManagers digitale vandasisstent - DiVa opsættes til at analysere indkomne data med
henblik på at opdage uønskede hændelser og omgående advisere driftsmedarbejderne.
For brug af WaterManager betales der et årligt gebyr på kr 9.500,-. Løsningen kan, hvis
ønskes, fravælges.
Det anbefales, at anlægget gennemgås med jævne mellemrum, eksempelvis to gange om
året – blandt andet for visuel aflæsning af målere og sikring af korrekt overførsel af værdier til
SRO-anlægget. Derudover skal anlægget løbende rengøres, så det fremstår hygiejnisk
ligesom et produktionsanlæg for fødevarer. Grund omkring vandværksbygning skal holdes
ryddelig med fejning, græsslåning og snerydning.
I det følgende redegøres der for, hvordan anlægget i hovedtræk skal driftes og vedligeholdes
for at sikre en sikker produktion af drikkevand.
Drift og vedligehold på procesanlægget vil primært omfatte følgende arbejdsprocesser:
• Løbende procesovervågning og opfølgning på evt. alarmer
• Planlagt service i henhold til leverandøranvisning/serviceaftale på komponenter, såsom
f.eks. pumper, kompressorer, affugter, luftfiltre samt instrumenter
• Halvårligt tilsyn med bygning, anlæg og komponenter mht. tilstandsvurdering og
planlægning af vedligehold samt rengøring
• Iltningsanlæg: Fuldautomatisk drift og kræver stort set ikke vedligehold ud over service
• Filteranlæg: Fuldautomatisk drift og returskylning. Kræver stort set ikke drift og
vedligehold. Ved halvårligt tilsyn anbefales det at måle højden af filtermaterialerne
• Carix: Fuldautomatisk drift og regenerering af ionbytter-kolonner. Kræver stort set ikke
drift og vedligehold
• Rentvandsbeholderanlæg: Fuldautomatisk i drift. Beholderne bør tilses i forbindelse med
halvårlige tilsyn. Med mange års mellemrum skal de renses
• Udpumpningsanlæg: Fuldautomatisk og kræver stort set ikke vedligehold ud over service
Vandværket leveres med nødvendig CE-mærkning, drifts- og vedligeholdelsesdokumentation
inkl. bl.a. leverandørmanualer datablade, serviceplan og komplet sæt as-build tegninger.
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7 - Bygning og arkitektur
Procesanlægget er placeret i og beskyttet af en bygning, der er synlig, men tilpasset
omgivelserne, samt ikke mindst, kræver minimal vedligeholdelse.

Skitse af foreslået nyt Borup Vandværk. Velfærdsbygning til venstre.

7.1 Bygning
Bygningen er opdelt i 3 sektioner:
Sektion 1 - Velfærdsbygning
Sektion 2 - Vandbehandling med procesanlæg inkl. blødgøring
Sektion 3 - Rentvandsbeholdere og udpumpning
Se nedenstående plan.

Sektion 1
Bygningssektionen består af bærende trækonstruktioner i facader og tag. Den udvendige
beklædning består af vandret monterede malede brædder.
Indvendige materialer er valgt og tilpasset i forhold til bygningens funktion.

Sektion 2 og 3
De to bygningssektioner, som har forskellige funktioner, er bygget sammen i
tagkonstruktionen, men i gulvplan er der fri gennemgang imellem de 2 sektioner .
Hovedkonstruktionen er bærende stålrammer beklædt med isolerede kassetter på facader og
tag.
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7.2 Design
De 3 sektioner er bygget sammen på en måde, så velfærdsbygningen, som er den laveste
bygningssektion, er tæt på bygningsektionen for vandbehandling og herefter bygningssektion
for rentvandsbeholdere.
Facadebeklædning på bygningssektion for vandbehandling og bygningssektion for
rentvandstanke, er valgt som en let facadeplade monteret uden på de isolerede kassetter.
Facadepladerne valgt i grå neutrale farver, dels for at adskille de 2 store bygninger, men også
for at fremhæve glaspartierne og de malede træbeklædninger, som er med til at bryde de
store bygningsflader.
Det forudsættes at der ikke er behov for pilotering af bygning og at bygningen kategoriseres
som “ikke-permanent” arbejdsplads.
For en detaljeret beskrivelse af bygning, konstruktion og materialer henvises til Bilag 1
Bygningsdel, beskrivelse

7.3 Ledningsarbejder
Ledninger mv. i jord, uden for bygning, er ikke omfattet - ud over rør mellem procesanlæg til
skyllevands- og CO2-tank.

7.4 Varme
Velfærdslokaler på vandværket vil få et relativt begrænset varmebehov, og det samlede
varmebehov vil derfor blive dækket via el-radiatorer.
Den resterende del af vandværket indeholdende procesanlægget, opvarmes ikke, da det ikke
er nødvendigt.
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8 - Projekt organisering
Projektet er påtænkt organiseret således, at Borup Vandværk indgår aftaler med de enkelte
firmaer: Krüger A/S, byggeentreprenør, rentvandsbeholderentreprenør, maskinentreprenør og
en el-entreprenør som illustreret og nærmere beskrevet i nedenstående figur.
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9 - Økonomi
Udarbejdelse af dette forprojekt er sket uden detailmedvirken af Borup Vandværk på
anlægget, men alle principielle løsninger er løbende koordineret med Borup Vandværk.
Økonomi er delt op i henholdsvis anlægsomkostninger (CAPEX) og driftsomkostninger
(OPEX).
Alle priser er med udgangspunkt i januar 2021

9.1 Anlægsomkostninger (CAPEX)
Med udgangspunkt i den i forrige afsnit 7 viste opdeling af arbejderne er der udarbejdet
prisoverslag for anlægsomkostningerne.
Overslagene er baseret på vedlagte skitser, PID’er, beskrivelser samt erfaringer og
vurderinger ud fra andre vandværker af samme omfang og kompleksitet. Enkelte konkrete
budgetpriser er indhentet fra leverandører. Det handler om bygningsentreprisen og
rentvandsbeholderne. Da det foreligger som et forprojekt, er der tale om en vis usikkerhed i
prisoverslaget.
Krüger: Ydelser som angivet i figuren i foregående afsnit 7.
Indeholdt i rådgivningsarbejdet er udarbejdelse af overordnet dokumentaton for
CE-mærkning, driftsvejledning for det samlede procesanlæg inkl. sikkerhedsinstrukser samt
koordinering af og gennemgang af entreprenør-/leverandørvejledninger.
Bygning: Som grundlag for bygningens prisestimat er der taget udgangspunkt i en
projektmodel, hvor en bygningsentreprenør udvælges før detailprojektering. Således kan man
med en “partnering” lignende arbejdsmetode sikre, at arkitekt, bygningsingeniør og
bygningsentreprenør fra starten får skabt det optimale byggeri hvad angår både arkitektur,
kvalitet og ikke mindst økonomi. Indeholdt i arkitekt- og ingenørydelser er tilsyn.
Rentvandstanke, Maskin- og El-entreprise: Er baseret på at Krüger udarbejder
funktionsudbud og beskrivelser for de respektive entrepriser.
Omfanget af installationerne og de medfølgende arbejder er beskrevet i de tidligere afsnit.

Budget for nyt Borup Vandværk
Vandværk Procesanlæg

DKK

Projektering af procesanlæg, projektledelse af samlet vandværksprojektet,
Arbejds Miljø Koordination (AMK P&B), udbud/kontrahering, tilsyn, test og
indkøring

3.500.000

Komponenter, vandværk

3.500.000

Design og komponenter, CARIX blødgøring

12.300.000

Rentvandstanke

2.350.000

Mekanisk installation

3.000.000

Elektrisk installation

1.450.000
Subtotal

26.100.000

Vandværk Bygning
Arkitekt ydelse

475.000
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Bygnings projektering BYG

670.000

Bygnings projektering EL

350.000

Landmåler + Geoteknik

60.000

Bygnings entreprise jvf Bilag 1 og 2 (Beskrivelse og skitser)

7.150.000

Beton skyllevandsbeholder

300.000

El installation, bygning

1.025.000
Subtotal

10.030.000

Total

36.130.000

Alle priser er ekskl. moms.

Ovenstående budget tager udgangspunkt i de aftalte mængder for produceret vand - Notat af
2018), aftaler og beskrivelser af udstyr og bygninger. Der er muligheder for budgetreduktioner
uden at kompromittere kvalitet, sikkerhed og ydelse. Mulighederne foreligger inden for både
byggeri og procesanlæg. Dette kan ske ved et tæt samarbejde mellem Borup Vandværk,
Krüger, bygningsingeniør og byggeentreprenør.

9.2 Driftsomkostninger (OPEX)
De forventede samlede driftsomkostninger for procesanlægget er udregnet på baggrund af
procesdesignet, 500.000 m3/år, og kan opdeles i følgende grupper:
Enhed

Driftsomkostninger
(DKK/m3)

Iltning

0,36

Filtrering

0,07

Blødgøring

0,70

Udpumpning og UV-anlæg

0,29

Analyseinstrumenter

0,04

Total

1,46

Driftsomkostningerne for de enkelte enheder samt de samlede driftsomkostninger ses i
ovenstående tabel. Driftsomkostningerne er baseret på, at der ikke betales afledningsafgift for
spildevand. Skal der betales afledningsafgift for spildevand ligger totalprisen på ca. 2,82
kr./m3.
Som forudsætning for beregningerne er anvendt følgende data:
Post

Enhed

Arbejdstid

timer/uge

Arbejdsløn

kr./time

Værdi
Ca. 4 timer
500

Kommentarer
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El-pris

kr./kWh

1

Kryotank (CO2)

kr./mdr.

5.000

CO2

kr./kg

1,75

Variabel ift produktion

Variabel ift produktion

Arbejdstiden fordeles med ca. 1 time/uge til hver af de fire procesenheder;
1. Iltning i OxydatorTM
2. FiltraFloTM dobbelt-filtre
3. CARIXⓇ blødgøringsanlæg
4. Udpumpning og UV.
Priserne for CO2 og kryotank er indhentet fra Air Liquide A/S og er svarende til deres listepris
for et forbrug på 100.000 m3/år.
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10 - Tidsplan
Nedenstående tidslinje er vejledende. Den tager udgangspunkt i, at der er indgået aftaler før
“Start op”.

