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Sammenfatning 

Formålet med MILTEK projekt er at skaffe ny viden og demonstrere tre multi-
funktionsteknologier til rensning af overløbsvand og videregående rensning af 
biologisk renset spildevand, som hver især i et anlæg kombinerer flere sup-
plerende rensefunktioner. 

 
I forbindelse med MILTEK projekt er der i perioden maj til november 2009 
gennemført en række forsøg med tre eksisterende teknologier: 
- Sandfilter på Egå Renseanlæg (fuldskala pilotforsøg) 
- Actiflo® Turbo (kompakt bundfældningsproces) på Damhusåen Rensean-

læg (pilotskala) 
- Hydrotech Diskfilter (mikrosi-filtrering) på Damhusåen Renseanlæg (pilot-

skala) 
 
Sandfilter forsøg: 
Sandfilter er testet på Egå Renseanlæg i 3 faser: 
- Fase 1: Oxidativ hydrolyse med pereddikesyre etableres før filteret til un-

dersøgelse af: Desinfektion af bakterier samt forhydrolyse af hormonfor-
styrrende stoffer, så disse lettere nedbrydes af sandfilterets indbyggede 
biomasse. 

- Fase 2: Koagulering/flokkulering på spildevandet er etableret før sandfilte-
ret for bedre tilbageholdelse af SS, bakterier og fosfor, samt for undersø-
gelse af filterets kapacitet. 

- Fase 3: Aktivt kul er indbygget som en del af filtermediet, for at undersøge 
tilbageholdelsen af hormonforstyrrende stoffer ved adsorption på kullet. 

 
Tabel 1 viser optimale driftsparametre til hver Sandfilter konfiguration, hvor-
ved den bedste rensningsgrad, opnås samt de vigtigste resultater mht. ud-
løbskvalitet. 
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Tabel 1: Optimale driftsparametre samt opnået resultater for Sandfilter 

  
 Optimale driftspa-

rametre 

Sandfilter med 
peredikkesyre 

Peredikesyre i mg aktiv 
PAA/L 

1 - 2 

Sandfilter med 
koagulering og 
flokkulering 

Koagulant i mg Al/L 
Polymer i mL/m3 

4,7 
5 

Kemikalie 
dosering 

Sandfilter med 
aktivt kul 

Aktivt kullag 
10-12 min opholdstid 
i kullaget – skiftning 

hver 6.-8. uger 

Sandfilter med 
peredikkesyre 

SS (mg/L) 
COD (mg/L) 
TP (mg/L) 
NH4 (mg/L) 
E-Coli (log red.) 
Enterococcer (log red.) 

< 2 
< 34 
< 0,4 
< 0,4 
2 log 
1 log 

Sandfilter med 
koagulering og 
flokkulering 

SS (mg/L) 
COD (mg/L) 
TP (mg/L) 
NH4 (mg/L) 
E-Coli (log red.) 

< 1 
< 35 
< 0,3 
< 0,3 
2 log 

Udløbs-
kvalitet 

Sandfilter med 
aktivt kul 

SS (mg/L) 
COD (mg/L) 
TP (mg/L) 
NH4 (mg/L) 

< 1 
< 20 
< 0,3 
< 0,4 

 
Det er konstateret, at forsøgene med aktivt kul skal gentages og uddybes, før 
der kan drages nogen endegyldig konklusion om tilbageholdelsen af hormon-
forstyrrende stoffer. 
 
Det er vist, at det er muligt at øge renseeffektivitet af en Sandfilter mht. bakte-
rier ved dosering af peredikkesyre foran filteret. Derfor kan denne dosering 
bruges især i sommertid for at opnå badevandskvalitet mens anlægget kan 
omstilles til enkelt sandfilter resten af året. 
 
Det er desuden muligt at øge renseneffektivitet af et Sandfilter mht. SS og 
Total Fosfor ved doseringer af koagulant og polymer foran filteret. Koagule-
ring-flokkulering kan derfor overvejes når biologisk renset spildevandskvalitet 
er ikke overholder udlbøskraven. 
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Actiflo® Turbo forsøg: 
Forsøgene med Actiflo® Turbo er opdelt i 4 faser, som hver repræsenterede 
én anvendelsesmulighed/procesform, der relaterer sig til Actiflo® Turbo tekno-
logien: 
- Fase 1: Actiflo® Turbo på biologisk renset spildevand 
- Fase 2: Actiflo® Carb på biologisk renset spildevand 
- Fase 3: Actiflo® Turbo på overløbsvand (mekanisk renset spildevand) 
- Fase 4. Actiflo® Bio på overløbsvand (mekanisk renset spildevand) 
 
For at understege teknologiens alsidighed og fleksibilitet skal forsøgene til-
med eftervise, hvordan et Actiflo® Turbo anlæg nemt og hurtigt kan omstilles 
fra én driftsform til en anden. Ved at kombinere driftsformene i Fase 1 og Fa-
se 3 samt Fase 2 og Fase 4 efterprøves netop dette.  
 
I Fase 1 anvendes Actiflo® Turbo i forbindelse med videregående rensning af 
biologisk renset spildevand (normal driftssituation), mens anlægget i Fase 3 
omstilles til rensning af overløbsvand i forbindelse med store regnhændelser. 
Det er vist, at Actiflo® Turbo nemt kan skiftes mellem rensning af biologisk 
renset spildevand for efterpolering i tørvejr og overløbsvand i regnvejr, og 
kravene mht. vandkvalitet for begge typer vand overholdes med forskellige 
kemikalie doseringer. 
 
Actiflo® Turbo anlægget kan ligeledes omstilles imellem Fase 2 og Fase 4. I 
Fase 2 anvendes anlægget under tørvejr til polering af det biologiske rensede 
spildevand via Actiflo® Carb processen. Ved denne anvendelse opnås samti-
dig en fjernelse af hormonforstyrrende og andre miljøfremmede stoffer, når 
disse kemiske forbindelse adsorberes på eller reager med det aktivte kul i 
kontakttanken forud for selve Actiflo® Turbo processen. I tilfælde af overløb, 
som følge af store regnhændelser kan anlægget i stedet omstilles til Actiflo® 
Bio drift, hvilket gør sig gældende i Fase 4. Actiflo® Bio processen anvendes 
således til rensning af overløbsvand samtidig med at opløst organisk stof ad-
sorberes på og omsættes med det aktive slam i kontakttanken. 
 
Tabel 2 viser optimale driftsparametre til hver Actiflo® konfiguration og hver 
typ vand for at opnå den bedste rensningsgrad, samt de vigtigste resultater 
mht. udløbskvalitet. 
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Tabel 2: Optimale driftsparametre til Actiflo® Turbo, Actiflo® Carb og Actiflo® Bio samt de opnå-
ede resultater. 

  
 Actiflo® 

Turbo 
Actiflo® 

Bio 
Actiflo® 

Carb 

Biologisk renset 
spildevand 

Koagulant (mg Al/L) 
Polymer (mg/L) 

2,5 
0,8 

/ 
7,5 
2,0 Kemikalie do-

sering 
Overløbsvand 

Koagulant (mg Fe/L) 
Polymer (mg/L) 

25 
2,0 

25 
3,0 

/ 

Biologisk renset 
spildevand 

m3/h 80 - 160 / 80 – 120 
Hydraulisk 
kapacitet 

Overløbsvand m3/h 80 - 160 80 - 120 / 

Biologisk renset 
spildevand 

SS (mg/L) 
CODtot (% red.) 
Ptot (mg/L) 
Østron (% red.) 
Tunge metaller (% red.) 
Pesticider (% red.) 

< 6 
23% 
< 0,5  

 
 
 

/ 

< 5 
> 50% 
< 0,5 

> 80% 
25 – 95% 
50 – 80% Udløbskvalitet 

Overløbsvand 

SS (mg/L) 
CODtot (mg/L) 
BODtot (mg/L) 
Ptot (mg/L) 
Østron (% red.) 

< 65 
< 150 
< 50 
< 3 

20 – 60% 

< 40 
< 130 
< 60 
< 1,2 

30 – 99% 

/ 

 
I de 4 forsøgsfaser har man vist at det er muligt at opnå de ønskede rens-
ningsgrader med anvendelse af disse driftsparametre. Tabel 2 viser også at 
det er muligt at bruge den sammen teknologi til at håndtere begge vandtyper, 
dvs Actiflo® Turbo kan håndtere både biologisk renset spildevand og over-
løbsvand med den samme hydraulisk kapacitet, lige som Actiflo® Carb kan 
omstilles til Actiflo® Bio med den samme hydraulisk kapacitet. 
 
Hydrotech Diskfilter forsøg: 
Hydrotech Skivefilter testes på Damhusåen Renseanlæg i 4 faser: 
- Fase 1: Skivefilter testes på biologisk renset spildevand uden tilsætning af 

kemikalier 
- Fase 2: Skivefilter testes i denne fase på biologisk renset spildevand med 

koagulant og polymer doseringer. 
- Fase 3: Skivefilter testes på overløbsvand uden tilsætning af kemikalier 
- Fase 4: Skivefilter testes på overløbsvand med koagulant og/eller polymer 

doseringer. 
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Teknologien er tidligere testet separat på de to typer vand, men fokus i disse 
forsøg er at kombinere funktionerne, og finde en konfiguration der kan hånd-
tere begge vandtyper. 
 
Resultater af disse 4 forsøgsfaser viser, at den bedste Diskfilter konfiguration 
til rensning af både biologisk renset spildevand og overløbsvand fra Rense-
anlæg Damhusåen afhænger af kravet til P-reduktion (med eller uden 1 eller 
2 trin kemisk forbehandling). Det er dog fundet, at et skivefilter med en filter-
dug på 18μm kan benyttes til både overløbsvand og biologisk renset spilde-
vand.  
 
Tabel 3 viser optimale driftsparametre til hver Hydrotech Skivefilter konfigura-
tion og hver type vand for at opnå den bedste rensningsgrad, samt de vigtig-
ste resultater mht. udløbskvalitet. 
 

Tabel 3: Optimale driftsparametre samt opnået resultater for Hydrotech Skivefilter 

  
 Til SS re-

duktion 
Til SS og P 
reduktion 

Dug stør-
relse 

 
 

18 µm 18 µm 

Biologisk ren-
set spildevand 

Koagulant i mg Fe/L 
Polymer i mg/L 

0 
0 

3 
1 Kemikalie 

dosering 
Overløbsvand 

Koagulant i mg Fe/L 
Polymer i mg/L 

0 
2 - 4 

(3) – 5 
2 

Biologisk ren-
set spildevand 

m/h (med SS i indløb 
< 12 mg/L) 

> 16 > 11 
Filter ka-
pacitet 

Overløbsvand 
m/h (med SS i indløb 
< 500 mg/L) 

> 12 > 9 

Biologisk ren-
set spildevand 

SS (mg/L) 
CODtot (% red.) 
Ptot (mg/L) 

< 3 
 

< 0,4  

< 5 
15 – 25% 

< 0,14 Udløbs-
kvalitet 

Overløbsvand 
SS (mg/L) 
CODtot (% red.) 
Ptot (mg/L) 

< 35 
> 60% 
< 10 

< 25 
50 – 65% 

< 5 

 
Driftsomkostninger: 
Tabel 4 viser driftsomkostninger for de 3 multifunktionsteknologier, baseret på 
de optimale driftsparametre fra Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3. 
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Tabel 4: Sammenligning af teknologierne på driftsomkostninger. Tallene tager udgangspunkt i 
et flow på 2000 m3/t 

Vandtyp Teknologi 
Kemikalie drift- 
omkostninger 

(øre/m3) 

Energi drift-
omkostninger 

(øre/m3) 

Total drift- 
omkostninger 

(kr/dag) 

Med peredikkesyredo-
sering 

15,4 0,5 7.608 

Med koagulant og po-
lymer dosering 

19,5 0,5 9.586 
Sandfilter 

Med aktiv kul 84,2 0,5 40.630 

Actiflo™ Turbo 9,3 1,9 5.381 
Actiflo™ 

Actiflo™ Carb 31,7 2,3 16.300 

Til SS fjernelse - 0,5 260 

Biologisk renset 
spildevand 

Hydrotech 
Til SS + TP fjernelse 6,8 0,9 3.674 

Actiflo™ Turbo 34,6 1,9 17.495 
Actiflo™ 

Actiflo™ Bio 38,1 3,0 19.715 

Til SS fjernelse 7,0 0,9 3.778 
Overløbsvand 

Hydrotech 
Til SS + TP fjernelse 12,5 1,1 6.510 

 
 
Det samlede billede af driftsudgifterne, jf. Tabel 4 viser, at hovedparten af den 
daglige udgift ligger på kemikalieforbruget, hvorfor det er vigtigt at optimere 
dette. Desuden fremgår det, at Hydrotech skivefilter på begge vandtyper er 
den billigste renseforanstaltning.  
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1. Introduktion 

Formålet med MILTEK projekt er at skaffe ny viden og demonstrere tre multi-
funktionsteknologier til rensning af overløbsvand og videregående rensning af 
biologisk renset spildevand, som hver især i et anlæg kombinerer flere sup-
plerende rensefunktioner. 

 
I forbindelse med MILTEK projekt er der i perioden maj til november 2009 
gennemført en række forsøg med tre eksisterende teknologier: 
- Sandfilter på Egå Renseanlæg (fuldskala pilotforsøg) 
- Actiflo® Turbo (kompakt bundfældningsproces) på Damhusåen Rensean-

læg (pilotskala) 
- Hydrotech Diskfilter (mikrosi-filtrering) på Damhusåen Renseanlæg (pilot-

skala) 
 
Disse tre teknologier er udvalgt efter deres potentiale i forhold til: 
- at de kan håndtere store vandføringer i kompakte renseenheder (kort op-

holdstid) 
- at de er omstillingsegnede, og kan veksle mellem at håndtere overløbs-

vand og biologisk renset spildevand i en og samme teknologi 
- at der kombineres forskellige afprøvede, men specialiserede teknologier i 

en, som dermed bliver mere bredspektret på forureningsparametrene 
- at renseeffektiviteten kan tilpasses efter behov, så der sikres miljøeffekti-

vitet ved f.eks. kun at rense helt i bund med hensyn til bakterier i bade-
sæsonen. 

 

2. Baggrund for MILTEK projekt 

En af de afgørende udfordringer for en mere omfattende brug af spildevand i 
forbindelse med rekreative vandressourcer i bymiljøet, er at få renseteknolo-
gier til overløbsvand samt teknologier til videregående rensning efter eksiste-
rende renseanlæg bredere i spil.  
 
Under overløbshændelser, hvor en blanding af urenset spildevand og regn-
vand aflastes til de bynære vandområder, må der fokuseres på at lave bedst 
mulig rensning af de meget store vandmængder, der kommer i løbet af de re-
lativt korte tidsrum. Mens ved videregående rensning efter et renseanlæg, fo-
kuseres på at efterpolere det ret konstante vandflow fra renseanlægget med 
høje rensegrader under lave stofbelastninger. 
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Disse udfordringer er hidtidig løst ved etablering af flere anlæg med specifik-
ke funktioner. Nye anvendelser af nogle eksisterende rensningsteknologier 
på begge typer vand kan hjælpe med bl. a. at opfylde kravene om bade-
vandskvalitet som er angivet i Tabel 5. 

Tabel 5: Badevandskvalitet krav fra europæiske badevandsdirektiv 2006/7/EF fra februar 2006 

  Udmærket 
kvalitet 

God 
kvalitet 

Tilfredsstillende 
kvalitet 

For indvande 200 400 330 Intestinale 
enterokokker 
(cfu/100 mL) 

For kystvande og 
overgangsvande 

100 200 185 

For indvande 500 1000 900 Escherichia 
coli  
(cfu/100 mL) 

For kystvande og 
overgangsvande 

250 500 500 

 
Udover kravene om bakterier er rensning af både overløbsvand og biologisk 
renset spildevand fokuseret på indholdsstoffer som f.eks. fosfor, suspenderet 
stof og miljøfremmede stoffer.  
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3. Beskrivelse af teknologierne 

3.1 Sandfilter 

3.1.1 Procesbeskrivelse 

Det rensede spildevand fra Egå Renseanlæg efterpoleres i et sandfilter, der 
er opbygget af hhv. sand i forskellig kornstørrelse og antracit kul. Det samle-
de sandfilter består af 10 celler med et samlet areal på 400 m2.  
 
Sandfiltrering af biologisk renset spildevand foregår, ved at vandet fordeles 
ud på overfladen af filteret, hvorefter det passerer igennem filtermaterialet og 
samles i udløbsrøret på undersiden af filteret.  
Filteret returskyller med en blanding af vand og luft når tryktabet når op på et 
givet niveau, dvs. når filteret er delvist stoppet til, eller efter 42 timers drift, og 
skyllevandet ledes herefter retur til renseanlæggets indløb. 
 
Filteret opfanger SS, bakterier og kemisk fældet fosfor fra spildevandet. Des-
uden medvirker den biologiske aktivitet i biofilmen på sandkornenes overflade 
til, at der sker en omsætning af organisk stof og fjernelse af kvælstof i filteret.  

3.1.2 Beskrivelse af pilotanlægget 

Forsøgsanlægget er udformet ved at isolere en sandfiltercelle fra det reste-
rende sandfilteranlæg og tillede renset spildevand fra en efterklaringstank, via 
to reaktionskamre, direkte til forsøgscellen. Arealet af forsøgscellen er 40 m2. 
På tilledningen og afledningen fra cellen er der etableret særskilte prøveudtag 
for kontrol af forsøgene.  
 
Det samlede sandfilter er designet til at håndtere en belastning fra ca. 50 til 
1000 liter/sek. Dette betyder, at den enkelte celle er lagt ud til en belastning 
på 18 – 360 m3/h, hvilket giver en maksimal overfladehastighed på 9 m3/m2/h. 
Det er i driftsinstruktionen antaget, at den maksimale SS tilledning under drift 
er på 35 mg SS/l. 
 
Filtermediet på Egå Renseanlæg er sammensat af: 15 cm grus, 60 cm sand 
og 60 cm antracit. Fra vandspejlet under drift af cellen til bunden af cellen er 
højden 2,9 m. Det antages beregningsmæssigt, at opholdstiden er ubetydelig 
i selve sandfiltermediet (135 cm) og at vandvolumenet i cellen er (40 m2 x 
(2,9 m – 1,35 m)) = 62 m3. 
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Der er desuden etableret doseringsudstyr til forsøgene: 2 doseringsanlæg 0-
150 l/h (koagulant og pereddikesyre) og 1 doseringsanlæg 0-5 l/h for flokku-
lant. Dette udstyr desuden anvendes til spiking af forsøgene med østron. 
 
På følgende fotos er forsøgsanlægget præsenteret. 

Foto 1: Tilledning af renset spildevand fra efterkla-
ringstank til reaktionskammer 1. 

Foto 2: Udstyr til dosering af diverse kemikalier til 
reaktionskamrene og forsøgscellen. 

 
Foto 3: Til højre ses de to reaktionskamre. Til ven-
stre ses tilledningen til forsøgscellen der er lavet 
som plastikrør gennem cellevægge. 

Foto 4: Tilledning af renset spildevand fra reak-
tionskamrene til fordeler-rende i forsøgscellen. 

 
Der er etableret en pumpe i en af efterklaringstankene, der har kapacitet til at 
give 90 m3/h. Vandet pumpes til til det første reaktionskammer, der ses på fo-
to 1. På denne tilledning er der etableret en døgnprøveudtager, så der kan 
udtages flowproportionale prøver. 
 
I reaktionskammer 1, der ses på foto 1 er der etableret en hurtigtgående 
mixer i bunden af tanken. Herfra strømmer vandet via mellemløb i bunden til 
reaktionskammer 2 (ses på foto 3), hvor der også er etableret en mixer. Den-
ne er placeret ca. i midten af tanken. Reaktionskammer 1 er 40 m3, mens 
kammer 2 er 50 m3. I reaktionskammer 2 er der lavet hul i væggen i toppen af 



 

 15

kammeret og monteret et ø200 PVC rør, der leder vandet til fordeler-renden i 
forsøgscellen. 

 
Pereddikesyre-dosering 
De to reaktionskamre kan anvendes som varierende reaktionsvolumen, og 
der er etableret mulighed for at dosere pereddikesyre forskellige steder i an-
lægget.  
 
Intelligent kemisk fældning 
I denne funktion anvendes de to reaktionskamre som sandfilteret er udbygget 
med. Første kammer anvendes som koaguleringskammer og andet som flok-
kuleringskammer. Der er etableret udstyr til dosering af koagulant og poly-
mer. Doseringen styres af den hydrauliske belastning af filteret.  
 
Aktiv kul filtrering 
Der indbygges et lag af aktiv kul i filteret, der vil medvirke til at adsorbere 
hormonforstyrrende stoffer, således at disse nedbrydes biologisk. Dette er il-
lustreret på Figur 1. 
 

Filtration

Filter
skylning

Aktivt kul

Sand

Filtration

Filter
skylning

Aktivt kul

Sand

 

Figur 1: Principskitse af sandfiltrering med aktivt kul 
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3.2 Actiflo® Turbo 

3.2.1 Procesbeskrivelse 

Actiflo® Turbo processen bygger på en patenteret fældningsproces udviklet 
ved at kombinere kemisk fældning og lamelseparation med en ny teknologi, 
hvor der sker en flokkulering baseret på mikrosand.  
 
Figur 2 viser en principskitse af Actiflo® Turbo processen. 
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Figur 2: Principskitse af Actiflo® Turbo processen 

 
I et Actiflo® Turbo anlæg tilsættes det forurenede vand først et fældningske-
mikalie/koagulant. Som koagulant kan anvendes metalsalte, f.eks. jernklorid 
eller aluminiumsulfat, hvorved det opløste fosfat omdannes til et tungt opløse-
ligt fast stof i form af kolloider. Vandets indhold af kolloider, der dels stammer 
fra fældningen og dels fra det tilførte forurenede vand, kan herefter koagulere 
til større primærpartikler. Fældnings- og koaguleringsprocesserne sker samti-
digt, idet begge forløber meget hurtigt. 
 
Efter koagulantstilsætning ledes det forurenede vand gennem en finrist, der 
sikrer, at grovere partikler fjernes, hvorefter det fortsætter til en koagulations-
tank. Finristen kan undværes, hvis der forud for Actiflo® Turbo processen er 
ristning af det forurenede vand.  
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Fra koaguleringstanken ledes vandet videre til en Turbomix® flokkule-
ringstank, og der tilsættes mikrosand i Turbomix® fra hydrocyklonen og et 
flokkuleringsmiddel (polymer) i toppen af Turbomix®. Der anvendes en effek-
tiv sandkornstørrelse på ca. 130 µm. Som flokkuleringsmiddel anvendes po-
lymerer, som er langkædede ladede molekyler. Via forskellige mekanismer 
sammenbinder disse polymerer mikrosandet og primærpartiklerne til store 
sedimenterbare slamflokke.  
 
Turbomix® er en neddykket flowguide med en indvendig omrører som gør, at 
flokkuleringsvolumenet kan begrænses pga. optimal styring af strømnings-
mønsteret i tanken. Flokkuleringen foregår under svagere omrøring for at 
undgå, at flokkene slås i stykker. 
Turbomix®en bevirker, at der hurtigere produceres større flokke end i et stan-
dard Actiflo® system. Anvendelsen af Turbomix® optimerer også omrøringen 
ved at ændre radialt flow til aksialt flow, og dermed minimere risikoen for ”dø-
de zoner”. Typisk opholdstid i flokkuleringstanken er 2 til 3 minutter.  

 
Efter flokkuleringen ledes vandet ind i lamelseparatoren. Her bundfælder 
flokkene hurtigt pga. mikrosandet, der giver flokkene en væsentlig større 
masse sammenholdt med flokke i andre fældningsprocesser. Det medfører, 
at den hydrauliske overfladebelastning kan være 30-80 gange større end i 
traditionelle fældningsanlæg. Det rensede vand ledes op gennem lamellerne 
og ud via afløbsrender. 
 
Fra bunden af lamelseparatoren udtages det fældede slam og mikrosand og 
pumpes tilbage til hydrocyklonen. Recirkulationen udgør ca. 4-8 % af tilløbet. 
I hydrocyklonen sker en mekanisk adskillelse af sand og slam. Sandet retur-
neres til Turbomix® tanken, mens slammet ledes til en slamreaktor, hvor det 
kan opkoncentreres før det ledes til afløbssystemet eller til særskilt slambe-
handling. Rejektstrømmen udgør ca. 3-5 % af den samlede behandlede 
vandmængde. 
 
 
 
 
 
 
 
Actiflo® Carb 
Actiflo® Carb er en Actiflo® Turbo proces med dosering af aktiv kul (PAC: 
Powdered Activated Carbon). Se Figur 3.  



 

 18

 

 

Figur 3: Principskitse af Actiflo® Carb processen 

Aktiv kul tilføjes i processen, og kul og slam recirkuleres fra hydrocyklonen 
hen over en kontakttank foran Actiflo® Turbo processen. Slam og kul koncen-
trationen i processen kontrolleres via en styring baseret på en slamkoncentra-
tionsmåling og en ventil til kortvarig udledning af slam, når koncentrationen 
overstiger den ønskede driftskoncentration. Actiflo® Carb processen blev ud-
viklet til fjernelse af TOC i drikkevand, hvor koncentrationen af kul normalt 
holdes mellem 2 og 5 g PAC/l, og opholdstiden i kontakttanken er mellem 5 
og 10 min.  
 
I dette projekt er formålet med Actiflo® Carb processen at opnå tilsvarende 
rensegrad som ved anvendelse af Actiflo® Turbo processen på biologisk ren-
set spildevand og samtidig udnytte adsorptionspotentialet fra PAC til fjernelse 
af hormonforstyrrende og andre miljøfremmede stoffer.   
 
Actiflo® Bio 
Actiflo® Bio er en Actiflo® Turbo proces med tilledning af aktiv slam fra den bi-
ologiske rensning til en biologisk kontakttank foran, hvortil overløbsvandes til-
ledes. Se Figur 4. 
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Figur 4: Principskitse af Actiflo® Bio processen 

Blandingen af overløbsvand og aktivt slam i kontakttanken foran Actiflo® Tur-
bo holdes mellem 0,8 og 1,2 g SS/l, og opholdstiden i kontakttanken er mel-
lem 10 og 30 min. Kontakttanken beluftet for at opnå aerobe forhold. 
  
Normalt forventes kun en begrænset reduktion af opløst organisk stof ved 
kemisk fældning af overløbsvand i Actiflo® Turbo. Formålet med Actiflo® Bio 
processen i dette projekt er derfor, at opnå tilsvarende rensegrad som ved 
anvendelse af Actiflo® Turbo processen på overløbsvand og samtidig udnytte 
adsorpsionspotientialet fra aktivt slam til en øget fjernelse af opløst organisk 
stof. Det adsorperede organiske stof fjernes sammen med den normale ud-
skillelse af suspenderet stof i Actiflo® Turbo processen.  

 

3.2.2 Beskrivelse af pilotanlægget 

Følgende elementer har udgjort forsøgsopstillingen til de fire forsøgsfaser: 

 Actiflo® Turbo Pilotanlæg  

 Kontakttanken (kun anvendt som procesvolumen under Actiflo® Carb 
og Actiflo® Bio) 
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 4 stk. små indløbspumper 

 1 stk. stor indløbspumpe 

 1 stk. lille slamtank m/ 1 stk. slampumpe 

 1 stk. aktiv-slampumpe (kun anvendt under Actiflo Bio) 
 
I det følgende er de forskellige elementer beskrevet. 
 
Actiflo® Turbo pilotanlægget 
Actiflo® Turbo pilotanlægget er indbygget i en 40’ container. Anlægget består 
af: 

 et lille laboratorium hvor også styringssystem til processen findes 

 en 2 mm rist 

 et doseringssystem til dosering af koagulant 

 et doseringssystem til dosering af polymer 

 procesreaktorer og recirkulationssystem som beskrevet i afsnit 3.1.1 
 
Actiflo® Turbo pilotanlægget har en maksimal hydraulisk kapacitet på 160 
m3/h, hvilket medfører en opstigningshastighed mellem lamellerne på 160 
m/h og en opholdstid i reaktorerne på 0,5 min og 1,5 min i hhv. koagulations-
tanken og Turbomix® (flokkuleringstanken). 
 
Indløb og Kontakttanken 
For at lette omstillingen mellem de fire anvendte procesformer er der ved si-
den af selve pilotanlægget opstillet en 20’ container (kontakttank på ca. 30 
m3), hvortil den store indløbspumpe pumpede tertiært spildevand eller over-
løbsvand afhængigt af forsøgsfasen. Fra denne tank pumper de fire indløbs-
pumper vandet ind i selve pilotanlægget.  
 
Tanken er udstyret med beluftningssystem, niveaustyring af stor indløbspum-
pe samt mixer. 
 
Under forsøg med Actiflo® Carb og Actiflo® Bio er tanken desuden anvendt 
som aktivt procesvolumen.  

 
 
Udløb 
Udløbet fra Actiflo® Turbo pilotanlægget og det fraseparerede slam er under 
hele forsøgsperioden ledt tilbage til de biologiske tanke på Renseanlæg 
Damhusåen. 
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Udløbet fra pilotanlægget sker ved gravitation, mens slammet ledes til en 
tank (ca. 1 m3) placeret under pilotanlægget. Herfra pumpes slammet tilbage 
til de biologiske tanke på Renseanlæg Damhusåen.   

 
Forsøgsopstilling ved Actiflo® Bio 
Under Actiflo® Bio forsøgene er det mekanisk rensede spildevand blandet 
med aktiv-slam fra de biologiske tanke på Renseanlæg Damhusåen. Aktiv-
slampumpen pumper således kontinuerligt slam til kontakttanken, som under 
denne fase er et beluftet og omrørt procesvolumen.  
 
Forsøgsopstilling ved Actiflo® Carb 
Under Actiflo® Carb forsøgene er kontakttanken anvendt som procesvolumen, 
hvor det tertiært rensede spildevand blandes med aktivt kul, som recirkuleres 
med en del af slammet fra processen. I en ekstra procestank i pilotanlægget 
opblandes kullet, mens en lille slangepumpe sørger for kontinuerlig kuldose-
ring til processen.  
 

3.3 Hydrotech Diskfilter 

3.3.1 Procesbeskrivelse 

Hydrotech Diskfilter er et filter som filtrerer det forurenede vand gennem en 
mikrosi. Vandet, der skal filtreres, strømmer ved gravitation ind i den centrale 
tromle og derfra ud i filterskiverne. Partiklerne tilbageholdes på indersiden af 
filterpanelerne, der er monteret på begge sider af skiven. 
 
Når de tilbageholdte partikler hober sig op på filterdugen stiger vandniveauet 
på indersiden af filterskiven. Dette registreres med en niveauføler, som star-
ter filtrets rotation og skylleproceduren. 
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Figur 5: Principskitse af Hydrotech Diskfilter processen 

 
Returskylningen ved højt tryk renser dugen for partikler, der opsamles i slam-
renden og ledes bort. 
 
Det typiske spulevandsbehov udgør 1-3 % af det indgående flow, og normalt 
kan det filtrerede vand anvendes. 
 
Ved normal drift er skivefiltret neddykket ca. 60 %, og tryktabet over dugen 
varierer imellem 50 og 200 mm. Det maximalt tilladelige tryktab over filtret i 
drift er 300 mm. Spulevandssystem og rotation kan være tidsstyret eller styret 
efter niveau. 
 
Hydrotech skivefiltre anvender en vævet monofilament dug af polyester med 
filteråbninger fra 10 micron til 100 micron. Det kompakte design af skivefiltret 
gør systemet velegnet til tertiær filtrering, hvor der er krav om fine filteråbnin-
ger og store filterarealer. 

3.3.2 Beskrivelse af pilotanlægget 

Hydrotech Diskfilter pilotanlæg er af typen 1702/1 med en skive monteret, 
som vist i Foto 5. Totalt filter areal er på 2.8 m2. Tre forskellige typer filterpa-
neler kan anvendes, med henholdsvis 10, 18 og 40 µm i porestørrelse. 
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Foto 5: Hydrotech Diskfilter på Damhusåen Renseanlæg 

 
Pilotanlægget er udstyret med doseringssystemer for koagulant og polymer.  
  
Vandet kan pumpes direkte til diskfilteret eller til kemisk forbehandling i to re-
aktortanke foran hver med en kapacitet på 1 m3: 
- koaguleringstank, hvor man tilsætte koagulant 
- flokkuleringstank, hvor man tilsætte polymer 
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4. Prøverne og analyser 

På alle testanlæggene udtages løbende en række vandprøver til vurdering af 
effektiviteten af teknologierne. 

4.1 Standard analyser  
Der udtages to forskellige typer prøver (Stikprøver og Døgnprøver) som hver 
analyseres for standard parametrene, som er beskrevet i Tabel 6. 
 

Tabel 6: Standard parametre analyser – (*): analyseret på valgte prøver 

Prøvetyp Laboratorie Parametre 

Stikprøver Krüger (med Hach Lange 
test kits) 

- pH (online) 
- Turbiditet 
- SS 
- CODtot 
- CODopl* 
- TP 
- PO4-opl* 

Døgnprøver Akkrediteret laboratorie: 
Lynettefællesskabet I/S og 
Millab 

- SS 
- CODtot 
- CODopl* 
- BOD* 
- TP 
- PO4-opl* 
- TN* 

 
Resultaterne, der er præsenteret i de følgende sektioner, er hovedsagligt ba-
seret på døgnprøver analyser, lavet af en akkrediteret laboratorium. Enkelte 
resultater kommer dog fra stikprøveanalyser.  

4.2 Bakteriologi 
Der er ligeledes udtaget stikprøver til bakteriologi analyser: både E. Coli og 
Enterococcer analyseres af Eurofins akkrediteret laboratorium. 
 
I forbindelse med databehandling af bakterie-analyserne er der rigtig mange 
data, hvortil Krüger har mistanke om fejl i enten prøveudtag eller prøvehånd-
tering under analyseringen. Der findes f.eks. en række data med målinger på 
<1 E.coli/100 ml ud af et renseanlæg (inden sandfiltrering, Actiflo eller Skive-
filter), hvilket er urealistiskt. Desuden er der en række prøver med fejl i for-
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tyndingen, eller hvor bakterie indholdet i udløbet af den testede teknologi er 
markant højere end i indløbet til teknologien.  
 
Det er derfor meget svært at konkludere noget entydigt på baggrund af disse 
resultater. 

4.3 Hormonforstyrrende stoffer 
I forsøgsperioden er der fokus på kortlægning af fjernelsespotentialet af hor-
monforstyrrende stoffer med kemisk fældning og adsorption på aktivt kul. 
Undersøgelse af de hormonforstyrrende stoffer er foretaget på DTU, ved an-
vendelse af YES-bioessay. 

 
I forbindelse med disse forsøg er det nødvendigt at lave en kontrolleret til-
sætning (kaldet spiking) af hormonstof, i de situationer hvor teknologiernes 
effekt vurderes på biologisk renset spildevand.  
Ved analyse på overløbsvand er der ikke spiket.  
 
Stoffet Østron er anvendt til spiking, da det tidligere er anvendt i undersøgel-
ser som modelstof. Doseringsmængden er ca. 50 ng/l, som svarer til normal 
østron koncentration i indløb til den biologiske proces på et standard rense-
anlæg (typisk mellem 20 og 75 ng/l - [Miljøprojekt 799]1). 

                                                 
1 Miljøprojekt 799: Hormonforstyrrende stoffer og lægemidler i spildevand – Jesper Kjølholt, Per Nielsen 
og Frank Stuer-Lauridsen, 2003 
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5. Forsøgsresultater fra Sandfilteranlæg på Egå Renseanlæg 

Sandfilter er testet på Egå Renseanlæg i 3 faser: 
 
- Fase 1 i to perioder fra den 10. august til den 17. september 2009: Oxida-

tiv hydrolyse med pereddikesyre etableres før filteret til undersøgelse af: 
Desinfektion af bakterier samt forhydrolyse af hormonforstyrrende stoffer, 
så disse lettere nedbrydes af sandfilterets indbyggede biomasse. 

 
- Fase 2 fra den 19. oktober til den 2. november 2009: Koagule-

ring/flokkulering på spildevandet er etableret før sandfilteret for bedre til-
bageholdelse af SS, bakterier og fosfor, samt for undersøgelse af filterets 
kapacitet. 

 
- Fase 3 fra den 3. november til den 26. november: Aktivt kul er indbygget 

som en del af filtermediet, for at undersøge tilbageholdelsen af hormon-
forstyrrende stoffer ved adsorption på kullet. 

 
Alle driftsresultater mht. SS, TP, NH4 og COD ind og ud af sandfilteret findes i 
Bilag 1. 

 

5.1 Fase 1: Forsøg med pereddikesyre dosering 

5.1.1 Formål 

Pereddikesyre virker desinficerende ved oxidativ hydrolyse. Formålet er at 
afdække den desinficerende virkning af pereddikesyre samt at undersøge, 
om pereddikesyre også kan forhydrolysere hormonforstyrrende stoffer i spil-
devandet, så disse lettere kan omsættes biologisk i sandfilteret. 
Da det er den overordnede målsætning at teste den multifunktionelle virkning 
af et konventionelt sandfilter, vurderes der desuden på den normale funktion 
af filteret med særlig fokus på nitrifikation. 

5.1.2 Metoder 

Fuldskalaforsøget med pereddikesyredoseringen udføres i to runder. Runde 
1 er i perioden uge 33-35, mens runde 2 er i uge 37-38, 2009. Alle forsøg er 
udført ved en belastning på 50 m3/h. 
 
I runde 1 doseres pereddikesyre i reaktionskammer 1, hvilket ved 50 m3/h gi-
ver en reaktionstid på 3 timer (reaktionsvolumen = (40 + 50 + 62) m3) = 152 
m3). 
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I runde 2 flyttes doseringsstedet til kammer 2 lige ved tilledningen til filtercel-
len, hvilket giver en reaktionstid på 1,2 timer (reaktionsvolumen = 62 m3) 
 
Der er udført både lab-forsøg og fuldskala-forsøg for at belyse desinfektionen 
og hydrolyse af hormonforstyrrende stoffer. 
 
Forud for pilotforsøgende er der lavet analyser for hormonforstyrrende stoffer 
i spildevandet fra Egå Renseanlæg. Resultaterne viser, at baggrundsniveauet 
af hormonforstyrrende stoffer er lavere end detektionsgrænsen ved den an-
vendte målemetode. Det er derfor nødvendigt at lave en kontrolleret tilsæt-
ning (spiking) med østron på 50 ng/l i både labforsøg og pilotforsøg.  
 

5.1.3 Resultater 

Desinfektion af tilløbsvandet til sandfilteret gav følgende resultater under lab-
forsøgene vist i Tabel 7. 
 

Tabel 7: Målinger af E.coli og Enterococcer fra lab-forsøg, hvor det biologisk rensede spilde-
vand behandles med varierende dosis af pereddikesyre (PAA).  

PAA dose 
[mg aktivt/l] 

E.coli 
[stk. pr 100 ml] 

Enterococcer 
[CFU pr 100 ml] 

0 o.a. 860 
2 1 <1 
3 1 <1 
5 3 <1 
8 1 <1 

12 <1 <1 
Bemærk: o.a. angiver at tallet falder udenfor måleområde (>200), idet Eurofins ikke har lavet 

de nødvendige fortyndinger. 
 

Det ses af tabellen, at der ved alle de anvendte doseringer opnås et meget 
lavt antal af E.coli og Enterococcer. Dette viser positivt, at pereddikesyre er i 
stand til at desinficere det rensede spildevand under de optimale betingelser, 

der er tilstede under lab-forsøg mht. opblanding og opholdstid. 
 
I forsøgsrunde 1 på fuldskala-pilotforsøget er følgende resultater på desinfek-
tion af spildevandet over sandfilteret ved en reaktionstid på ca. 3 timer opnå-
et. Resultater ses i Tabel 8 og Tabel 9. I Tabel 8 er tilføjet hvor mange log-
enheder, der er reduceret med over filteret.  
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Tabel 8: Resultater af E.coli analyser ved forsøgsrunde 1 på sandfilteret. Reaktionstiden  i filte-
ret er 3 timer. 

PAA dose  
[mg aktivt/l] 

Indløb E.coli  
[stk. pr 100 ml]

Udløb E.coli  
[stk. pr 100 ml] 

Reduceret 
[log E.coli]

0      
1,12 o.a o.a o.a o.a  
1,68 o.a o.a o.a  o.a  
2,80 49.000 2400 790 790 1,6 
4,48 79.000 330 700 130 2,3 
6,72 30.000 1700 700 490 1,5 

Bemærk: o.a. angiver at tallet falder udenfor måleområde (>200), idet Eurofins ikke har lavet 

de nødvendige fortyndinger. 
 

Tabel 9: Resultater af Enterococcer analyser ved forsøgsrunde 1 på sandfilteret. Reakt-
onstiden i filteret er 3 timer. 

PAA dose 
[mg aktivt/l] 

Indløb enteroc.  
[CFU pr 100 ml] 

Udløb enteroc. 
[CFU pr 100 ml] 

0     
1,12 <1 <1 <1 <1 
1,68 <1 <1 90 40 
2,80 30 10 6 5 
4,48 45 <1 <1 10 
6,72 35 (130) 9 10 

Bemærk: evt. fejlanalyse (130) 
 

Tabellerne viser, at udløbsværdierne for E.coli i hovedparten af analyserne 
ligger under 1000 E.coli pr. 100 ml, når doseringen med pereddikesyre er 2,8 
mg aktiv/l eller derover. Kvaliteten af analyserne muliggør ikke at vurdere, om 
en lavere dosering giver samme effekt. Men en dosering på 2,8 mg aktiv 
PAA/l vurderes som tilstrækkeligt ved 3 timers reaktionstid. 
 
For enterococcer vurderes reduktionen at være i størrelsesordenen 60 -80 % 
ved en dosering på 2,8 mg aktiv PAA/l. 
 
I forsøgsrunde 2 på fuldskala-pilotforsøget opnås følgende resultater på des-
infektion af spildevandet over sandfilteret ved en reaktionstid på ca. 1,2 timer 
samt ved varierende doseringer op til 2,8 mg aktiv/l. Resultaterne ses i Tabel 
10 og Tabel 11. 
 

Tabel 10: Resultater af E.coli analyser ved forsøgsrunde 2 på sandfilteret. Reaktionstiden er 
1,2 timer. PAA = pereddikesyre. Resultat angivet i parentes vurders som en analy-
sefejl. 

PAA dose  Indløb E.coli  Udløb E.coli  Reduceret 
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[mg aktivt/l] [stk. pr 100 ml] [stk. pr 100 ml] [log E.coli] 
0 (<1) 5400   -3,7 
0 54.000 91.000 1700 7900 0,2 

0,56 3400 700 490 1600 0,6 
1,12 24.000 3400 400 3400 1 
1,68 70.000 340 540 240 2,2 
2,24 49.000 49 (5400) 79 1,5 

Bemærk: evt. fejlanalyse (5400) 

 
Tabel 10 viser først og fremmest stor variation i antallet af E.coli. Denne vari-
ation er udpræget på udløbsprøverne, hvor der flere gange ses mere end en 
faktor 10 forskel på koncentrationerne i prøverne udtaget under de samme 
forhold.  
Tendensen med en øget desinfektion ved en højere dosering af pereddikesy-
re ses kun, hvis de enkelte stikprøver betragtes og der korrigeres for, hvad 
der umiddelbart kan virke som en fejlanalyse. Hvis værdien på 5400 
E.coli/100 ml i nederste linje fjernes fra datasættet, giver den tilsvarende re-
duceret log-værdi på 2,9. Med denne antagelse kan det konkluderes, at en 
dosering med pereddikesyre på mellem 1,12 og 1,68 mg aktiv/l, giver den 
ønskede afløbskvalitet under disse forhold. Det vurderes dog, at den generel-
le analyse-usikkerhed på bakteriologien er så stor, at der ikke kan drages no-
gen entydig konklusion ud fra de foreliggende resultater. Det anbefales frem-
adrettet, at der udføres flere forsøg i dette doseringsområde og samtidig for-
søg med svingende belastning af filteret og dermed svingende reaktionstid. 
 
Helt overordnet vurderes det, at reaktionstiden på 1,2 timer i forhold til reakti-
onstiden på 3 timer i forsøgsrunde 1, ikke forringer desinfektionsgraden mål-
bart. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 11: Resultater af Enterococcer analyser ved forsøgsrunde 2 på sandfilteret. Reaktionsti-
den er 1,2 timer. 

PAA dose  
[mg aktivt/l] 

Indløb enteroc. 
[stk.pr 100 ml] 

Udløb Enteroc. 
[stk. pr 100 ml] 

Reduceret 
[log Enteroc.]

0 55 15   0,5 
0 47 720 370 430 -1 

0,56 18.000 2.700 1500 2.500 1 
1,12 8.500 380 350 1.100 1,1 
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1,68 27.000 580 390 540 1,7 
2,24 23.000 42 1.900 270 1,5 

 
I Tabel 11 ses tilsvarende resultater for Enterococcer fra forsøgsrunde 2. Der 
ses ligesom for E.coli meget stor spredning på data, såvel for det indgående 
spildevand, som for det der er desinficeret og filtreret.  
I forsøgsrunde 2 opnås en højere grad af desinfektion end i forsøgsrunde 1, 
hvilket tilskrives en højere tilløbskoncentration af Enterococcer.  
Hvis det antages, at de to nul-prøver fra det indgående spildevand i Tabel 11 
er fejlbehæftede, vurderes det, at koncentrationen af Enterococcer ind på fil-
teret er omkring 20.000 CFU/100 ml. Dette reduceres til ca. 630 CFU/100 ml 
ved en dosering på 1,12 mg aktiv/l. 
 
Pereddikesyres evne til at hydrolysere østron undersøges i både lab-forsøg 
og på forsøgscellen. Der foreligger ingen resultater fra spikingen af fuldskala-
forsøgene, idet prøveflaskerne er ødelagt under transporten. 
 
Resultaterne fra lab-forsøgene er meget klare, idet de viste, at der end ikke 
under optimale forhold kan påvises nogen hydrolyse af østron. Resultaterne 
ses i Tabel 12. 
 

Tabel 12: Resultater af lab-forsøg med østron. Prøverne med biologisk renset spildevand be-
handles med varierende dosis af pereddikesyre (PAA) og spiket med østron til en 
koncentration på ca. 50 ng/l. 

PAA dose 
[mg aktivt/l] 

Østron 
[ng/l] 

0 16 
3 34 
8 39 

12 52 
 

Tabellen viser forholdsvis stor spredning på data, men det vurderes at være 
indenfor forsøgets usikkerhed, idet der arbejdes med meget små mængder af 
østron (ng/l). Ud fra lab-forsøgene konkluderes det, at de hormonforstyrrende 
stoffer, der minder om østron, ikke hydrolyseres af pereddikesyre. Der er ud-
ført yderligere lab-forsøg med Bisphenol-A (BPA) og Ethinylestradiol (EE2) 
for at undersøge, om dette gælder generelt, eller er specifikt for østron, der er 
anvendt som modelstof. 
 

Tabel 13: Resultater af lab-forsøg med 17α-ethinyleatradiol (EE2) og bisphenol A (BPA). Prø-
verne med biologisk renset spildevand behandles med og uden stor dosis af pered-
dikesyre (PAA) og spikes med østron til en koncentration på ca. 50 ng/l 
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PAA dose 
[mg aktivt/l] 

EE2 
[ng/l] 

BPA 
 [ng/l] 

0 >100 - 
50 15 86 

 
Fra Tabel 13 ses det, at der ikke forligger et resultatsæt for BPA, hvilket skyl-
des, at prøveflasken gik i stykker under transporten. Mht. EE2 ses det, at 
prøven er blevet spiket til > 100 ng/l og ikke de 50 ng/l som var målsætnin-
gen. Dette illustrerer, hvor vanskeligt det er, at arbejde med så små stof-
mængder, som er krævet ved disse forsøg. Det ses også, at koncentrationen 
af EE2 i prøven, hvor der er tilsat PAA er reduceret til 15 ng/l, hvilket indike-
rer, at PAA kan oxidere EE2. 
Da der ikke er lavet replika af disse forsøg, og usikkerheden ved arbejdet 
med hormonforstyrrende stoffer i så små mængder er betragtelig, vurderes 
resultatet som en indikation på oxidation af EE2, men der kan ikke drages 
nogen endelig konklusion herom. 
 
Sandfilterets normale funktion er kontrolleret under forsøgene, for at sikre, at 
doseringen med pereddikesyre ikke nedsætter den normale funktion på ren-
seanlægget. Der er evalueret på: Tilbageholdelse af SS, COD og omsætnin-
gen af ammonium. For alle parametre er det konstateret, at sandfilteret forsat 
giver den ønskede afløbskvalitet, når der doseres pereddikesyre. (Der henvi-
ses i øvrigt til Bilag 1.) 
 
Under normal drift af sandfiltre nitrificeres ammonium til nitrat, hvilket efterføl-
gende denitrificeres, og resulterer i en efterpolering mht. kvælstof, der sæn-
ker total-N koncentrationen i afløbet til omkring 0,5 mg/l. Under forsøget med 
pereddikesyredoseringen ses en tendens til øget nitrifikation, da indløbskon-
centrationen af ammonium stiger, samtidig med afløbskoncentrationen fast-
holdes. Dette ses på Figur 6. 
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NH4 fjenelse over sandfilter i fase 1 med pereddikesyredosering
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Figur 6: Målte koncentrationer af ammonium (NH4) hhv. ind og ud af filtercellen under forsøg 
med dosering af pereddikesyre. 

Det viste forløb tolkes dog ikke som en forbedret nitrifikationsevne/ hastighed, 
men som et udtryk for, at filteret ved den lave hydrauliske belastning har en 
overkapacitet mht. nitrifikation. Det forventes ikke, at en dosering med pered-
dikesyre kan påvirke nitrifikationshastigheden positivt, da processen er au-
totrof, og således ikke bruger en organisk kulstofkilde. Samtidig har nitrifika-
tion et pH optimum omkring 8,5, hvilket man ved syredosering fjerner sig fra. 
Hvorfor ammoniumkoncentrationen stiger så markant under forsøget er ikke 
fastlagt, men betragtes umiddelbart som en del af den naturlige variation un-
der drift af renseanlæg. 

5.1.4 Delkonklusion 

Forsøgene med pereddikesyre har vist positivt, at det er muligt at desinficere 
det biologisk rensede spildevand for E.coli. Reduktionen vurderes i størrel-
sesordnen 2 log enheder. Der opnås tilsvarende en reduktion af Enterococ-
cer, men denne vurderes størrelsesmæssigt at være mindre. 
 
Det er via de udførte forsøg ikke muligt at konkludere endeligt på den nød-
vendige dosis af pereddikesyre eller reaktionstid. Forsøgene indikerer dog, at 
en dosis omkring 1 – 2 mg aktiv PAA/l giver den ønskede desinfektion med 
en reaktionstid på 1,2 timer. Det er ikke forsøgt at reducere reaktionstiden 
yderligere, men det vurderes, at denne sandsynligvis kan reduceres.  
 
De udførte forsøg er alle lavet ved konstant flow på 50 m3/h, hvilket i forhold 
til normal drift af et sandfilter er optimerede forhold. Dette betyder, at de ob-
serverede desinfektioner kan betragtes som en optimal situation idet reakti-
onstiden er konstant, og sandsynligvis vil svinge mere i en normal driftssitua-
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tion, hvor flowet er varierende. Der er således behov for yderligere undersø-
gelse af sammenhængen mellem: Dosis, reaktionstid og desinfektionsgrad. 

 
Det er ved lab-forsøg påvist, at pereddikesyre ikke kan hydrolysere østron, 
men der er set en indikation på, at dette kan være tilfældet mht. stoffet Ethi-
nylestradiol (EE2). 
 

5.2 Fase 2: Forsøg med koagulering og flokkulering før sandfiltrering 

5.2.1 Formål 

Det er målsætningen at undersøge, hvorvidt der kan opnås bedre rensegra-
der mht. fosfor og SS, samt at undersøge om filterets hydrauliske kapacitet 
kan øges ved at optimere SS tilbageholdelsen. Det undersøges desuden, om 
koagulering og flokkulering kan øge den normale tilbageholdelse af bakterier 
og hormonforstyrrende stof i sandfilteret. 

5.2.2 Metoder 

Forsøgene med koagulering og flokkulering er udført i uge 43 og 44, 2009. 
Forud for fuldskala pilotforsøgene udføres en række lab-forsøg for at finde 
den ønskede dosering af fældningskemikalie samt det umiddelbart bedste 
produkt, ligesom der udføres tilsvarende lab-forsøg for at bestemme den øn-
skede polymerdosering, samt det umiddelbart bedste produkt. 
 
Resultaterne heraf er, at der skal doseres 4,7 mg PAX14/L spildevand til ko-
agulering samt 5 ml polymer/m3 spildevand af typen ”core shell 71300 floccu-
lant”. 
 
PAX14 tilsættes for koagulering og fosforfældning i tilgangen til reaktions-
kammer 1. Polymeren tilsættes af praktiske årsager også til reaktionskammer 
1. Det kontrolleres visuelt, at flokdannelsen er god med det valgte doserings-
punkt. 
 
Der udtages løbende døgnprøver til evaluering af SS og fosfor fjernelsen, li-
gesom filterets skylletider evalueres for at vurdere en evt. kapacitetsforøgelse 
som følge af kemikaliedoseringen.  
 
På tilsvarende vis som for pereddikesyre forsøget er filterets normale funktion 
via analyser kontrolleret og der er spiket med østron for at kunne vurdere, om 
fjernelsen af dette optimeres med kemikaliedoseringen. Der er desuden ud-
taget stikprøver til analyse for E.coli og Enterococer for at vurdere tilbagehol-
delsen af bakterier. 
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Forud for forsøgene med kemikaliedosering laves adskillige SS analyser på 
tilløbsvandet til filtercellerne. Disse viser meget lave SS koncentrationer (< 3 
mg/l). Med så lave koncentrationer vurderes det, at det ikke giver nogen vær-
di at udføre de planlagte forsøg, da der vil være for lav koncentration af SS at 
flokkulere på. Samtidig er koncentrationen af fosfor tilsvarende lav (< 0,5 
mg/l) og det besluttes at etablere en overpumpning af aktiv slam fra proces-
tankene til forsøgscellen for herved at øge SS koncentrationen og gøre det 
muligt at vurdere om en koagulering og flokkulering kan optimere driften af 
sandfilteret under stor belastning. Mht. den lave fosforbelastning af filteret, 
forventes ikke væsentlig bedre afløbskvalitet, da der skal bruges anseelige 
mængder af fældningskemikalier for at sænke afløbskoncentrationen yderli-
gere, når orthofosfat koncentrationen i forvejen er så lav. Dette er yderligere 
kendt teknologi kaldet kontaktfiltrering og afprøves således ikke i disse for-
søg. 
 
Alle forsøgene i fase 2 er forsat udført ved 50 m3/h. Det er ikke muligt at køre 
forsøgscellen ved den maksimale overfladehastighed, hvilket ellers er opti-
malt ved en kapacitetstest. Resultaterne mht. en evt. kapacitetsforøgelse skal 
således tolkes vejledende. 

5.2.3 Resultater 

I det følgende præsenteres resultaterne fra forsøgene med koagulering og 
flokkulering med henblik på forbedret SS og fosforfjernelse. I Tabel 14 ses 
resultaterne fra døgnprøveanalyserne. Til sammenligning er den generelle af-
løbskvalitet mht. SS og total-P forud for forsøgene på hhv. 1,3 mg SS/l og 0,3 
mg T-P/l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 14: Resultater fra kemi-doseringsforsøg. I tabellen er vist de primære resultater for SS 
og total fosfor (T-P).  
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Nulprøve   x 250 0 >2,6 0,12 
Koagulering x  x 101 1 >2,5 0,17 
Flokkulering  x x 96 3 3,4 0,19 
Koagulering+flokkulering x x  103 0,8 3,98 0,16 
Koagulering+flokkulering x x  83 0,3 3,2 0,36 
Koagulering+flokkulering x x  104 1 3,2 0,26 
Koagulering+flokkulering x x  79 1 3,4 0,34 
Koagulering+flokkulering x x x - - - - 
Flokkulering (-slam)  x  21 1 0,7 0,43 

 
Af tabellen ses det, at der ikke kan registreres en markant bedre tilbagehol-
delse af SS end under normal drift af filteret (normal < 1,3 mg/l). Dette kan ik-
ke forventes, når den normale afløbskvalitet er så god. Forbedringer vil under 
alle omstændigheder være vanskelige at registrere pga. den almindelige prø-
veudtagnings og analyseusikkerhed. Baseret på et analyseresultat for flokku-
lering alene, ses det, at SS koncentrationen efter filteret er højere end nor-
malt med 3 mg/l. Det vurderes, at der ikke er belæg for at konkludere noget 
herom på baggrund af et enkelt analyseresultat. Det vurderes desuden som 
usandsynligt, at polymerdosering skulle give mere SS i udløbet. Det forven-
tes, at udløbskvaliteten vil være uændret som følge heraf. 
 
Tabel 14 viser desuden, at der ikke er opnået en bedre afløbskvalitet mht. 
fosfor (normal < 0,3 mg/l).  
 
Der kan for hverken SS eller fosfor konstateres nogen forskel, om der dose-
res hhv. koaguleringsmiddel og/eller flokkuleringsmiddel. Dette vurderes lige-
ledes at skyldes, den meget lave afløbskvalitet, der er normal for sandfilterets 
funktion på Egå Renseanlæg. 

 
Vurdering af sandfilterets normale funktion 
Ligesom i fase 1 med pereddikesyreforsøget er sandfilterets normale funktion 
evalueret. Der henvises evt. til Bilag 1 for dokumentation og vurdering af da-
ta.  
 
Resultaterne mht. kvælstof og organisk stof viser forsat et velfungerende 
sandfilter med flotte afløbsværdier.  
Resultaterne for ammonium fra fase 2 i forsøget ses på Figur 7. Det vurderes, 
at der er en svag tendens til stigende NH4 koncentration ud af filteret (alle må-



 

 36

linger er dog <0,3 mg/l), hvilket kan indikere en svag forringet nitrifikationsev-
ne. Da den normale koncentration af ammonium ind på filteret er omkring 1,5 
mg/l, mens afløbskoncentrationen er ca. 0,5 mg/l, må kurveforløbet på Figur 
7 tilskrives normal variaton under drift af renseanlægget.  
 

NH4 fjenelse over sandfilter i fase 2 med kemikalie dosering
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Figur 7: Koncentrationer af NH4 i spildevandet, der ledes til og fra filter cellen. 

 
Det vurderes grundlæggende som usandsynligt, at kemikaliedoseringen på-
virker nitrifikationen. Der er fremadrettet muligheder for at undersøge den ge-
nerelle nitrifikationsevne ved sandfiltre ved en screening af eksisterende an-
læg, der hhv. anvender og ikke anvender kontaktfiltrering. Dette er ikke en del 
af dette projekt. 
 
Vurdering af tilbageholdelse af bakterier 
I kraft af at slamegenskaberne ændres ved koagulering og flokkulering vurde-
res det muligt, at bakteriefjernelsen evt. forbedres, da der opbygges et slam-
lag i og på filteret, der evt. reducerer porestørrelsen i filteret. I følgende Tabel 
15 og Tabel 16 ses resultaterne fra de bakteriologiske analyser. 
 
 
 

Tabel 15: Resultater fra kemi-doseringsforsøg. I tabellen ses E.coli analyser. Værdier < 1 
E.coli/100 ml i tilløb til filter er slettet, da dette ikke vurderes muligt, og betragtes 
som en fejlanalyse. Dette gælder yderligere for værdien 80.000 E.coli/100 ml ud af 
sandfilteret. 

Forsøgsbetingelser 
E.coli tilløb   

[stk./100 ml] 
E.coli udløb   
[stk./100 ml] 

Reduceret 
Log [E.coli]

Nulprøve  50.000 790 20.000 80.000 460 3.300 1,1 
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Koagulering <1 46.000 70.000 790 1.000 240 2 
Koagul.+flokkulering 70.000 <1  330 240  2,3 

 
I tabellen ses igen meget stor variation på trippelbestemmelserne ved de 
samme procesforhold. Dette tolkes som prøvetagnings- og analyseusikker-
hed. Det er meget usandsynligt, at der efter sandfilteret vil kunne findes 
80.000 E.coli/100 ml og denne analyse er derfor markeret med et kryds som 
slettet.  Dette gælder også for indløbsværdierne til sandfilteret <1 stk./100 ml, 
hvilket også vurderes som urealistisk. 
 
Trods usikkerhederne ved analyserne ses en tendens til, at der opnås en 
bedre afløbskvalitet mht. E.coli, når der doseres hhv. koaguleringsmiddel eller 
koagulerings- og flokkuleringsmiddel end i nul-prøverne. Datagrundlaget er 
ikke tilstrækkeligt til nogen endegyldig konklusion, når usikkerheden ved ana-
lyserne medregnes. Men det vurderes at være interessant at undersøge den 
generelle afløbskvalitet mht. E.coli på anlæg med sandfilter hhv. med og 
uden kontaktfiltrering. Dette ligger dog ikke indenfor rammerne i projektet. 
 
I følgende Tabel 16 ses resultater for Enterococcer under fase 2.  

Tabel 16: Resultater fra kemi-doseringsforsøg. I tabellen ses Enterococcer analyser. 

Forsøgsbetingelser 
Enteroc. tilløb  
[CFU/100 ml] 
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Enteroc. udløb  
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Nulprøve  700 5.700 4.500 3.630 4.700 2.100 57 2.290
Koagulering 3.800 680 560 1.680 14 1.700 51 1.770
Koagulering+flokkulering 660 4.500 - 2.580 38 6.700 - 3.370
Gennemsnit af alle  
forsøg 

   2.640    1.920

 
Dette datasæt er behæftet med tilsvarende usikkerhed og det er vanskeligt at 
se forskel på tilløbs- og afløbskvaliteten. Variationerne gør, at der ved be-
tragtning af gennemsnit for hvert forsøg ses et øget indhold af Enterococcer i 
2 ud af 3 tilfælde. Ved betragtning af samtlige tilløbs- og udløbsdata fra alle 
forsøg ses en mindre reduktion af Enterococcer over sandfilteret. Det er ikke 
muligt at drage nogen konklusion fra disse analyser. 
 
Vurdering af filterets kapacitet 
Anlæggets SRO registrerer automatisk, hvornår filteret skyller. Disse data 
hentes for at vurdere, hvorvidt filterets kapacitet forøges, når der doseres ko-
agulerings- og flokkuleringsmiddel. I kraft af at flokstrukturen ændres er det 
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muligt, at der kan indbygges mere eller mindre SS i filteret, inden dette skyller 
pga. for stort tryktab.  
 
Generelt forventes det for et velfungerende sandfilter, at der kan indbygges 
ca. 1,5 kg SS/m3 sand før det tilbageskyller. Dette vil afhænge af såvel partik-
lernes egenskaber samt den hydrauliske belastning af filteret. I følgende 
Tabel 17 er resultaterne mht. filterets kapacitet vist.  
 

Tabel 17: Resultater fra kemi-doseringsforsøg. I tabellen ses den indbyggede mængde SS før 
filteret skyller. 

Forsøgsbetingelser 
Indbygget SS  

[kg pr. m3 filtermedie] 

Koagulering 1,6 kg SS/m3 
Koagulering+flokkulering 0,5 1,3 1,2 1,5 1,3 
 
Ud fra tabellen ses det, at det ikke er lykkedes at indbygge mere SS pr. m3 fil-
termedie ved at koagulere og flokkulere spildevandet med det forhøjede SS 
indhold. Dette kan skyldes, at kapacitetsforsøgene ikke er kørt ved filterets 
maksimale hydrauliske belastning. Herved har der ikke været en særlig høj 
hastighed i filtermediet. Den høje hastighed kan forventes at være afgørende 
for, om SS indbygges i hele filtermediet eller blot lukker til på overfladen.  
Ovenstående resultater indikerer, at især flokkuleringen ved det lave flow gi-
ver en negativt effekt på kapaciteten, sandsynligvis fordi slamflokkene aflejres 
på overfladen af filteret. Tabellen indikerer, at filterets kapacitet ikke påvirkes 
væsentligt ved dosering af fældningskemikalie. Dette understøttes af, at den-
ne teknologi (kontaktfiltrering) anvendes bredt i Danmark, uden at der er regi-
streret problemer med hydraulisk kapacitet af anlæggene, eller modsat en 
forøget kapacitet i perioder med kontaktfiltrering. 
Hvorvidt der vil kan opnås et forbedret resultat med flokkulering ved et højt 
flow, kan ikke vurderes ud fra dette projekt, men kan afprøves såfremt dette 
ønskes. Den umiddelbare vurdering er, at dette ikke kan lade sig gøre. 
 
 
Vurdering af fjernelsen af østron 
Forsøgene spikes med østron for at undersøge, om der ved koagulering og 
flokkulering kan bindes mere østron i filtercellen. Resultatet heraf ses i Tabel 
18. 
I forbindelse med spikingen af kemi-forøgene er det efterfølgende konstate-
ret, at østronopløsningen, der spikes med, er lavet for koncentreret i forhold til 
opløseligheden af østron i vand. Dette betyder, at der er en vis usikkerhed 
forbundet med den aktuelt tilførte mængde, da der er risiko for, at østron i lø-
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bet af forsøget kan være fældet ud i opløsningen. Resultaterne er således 
behæftet med en metode-mæssig fejl, der er rettet efterfølgende i forsøgene 
med aktiv kul. 
 

Tabel 18: Resultater fra kemi-doseringsforsøg. I tabellen er vist resultater for østron. Værdier 
markeret med parentes kan være ombyttet.  
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Nulprøve    x >100 0,8 
Koagulering x  x 71 85 
Koagulering+flokkulering x x x (2,1) (85) 

 
Af tabellen ses det først og fremmest, at indløbsværdien med koagulering og 
flokkulering er særdeles lav, mens udløbsværdien er høj. Det indikerer, at der 
er byttet om på de to prøver. Men da østronopløsningen netop er lavet for-
kert, er det vanskeligt at udelukke, at der ikke er en ujævn dosering af østron 
i løbet af spikingen, der kan give dette resultat der ses. 
 
Nulprøven viser den bedste østronfjernelse af de tre forsøg, derfor konklude-
res det umiddelbart, at der ikke opnås en forbedret østron fjernelse som følge 
af kemi-doseringen. Dette er vurderet ud fra særdeles mangelfulde data.  
En generel konklusion om, at fældning og flokkulering ikke påvirker fjernelsen 
af østron og at adsorbtion af østron til slam ikke er afgørende, er i overens-
stemmelse med resultatet af undersøgelser beskrevet i [Andersen et al., 
2005] og [Miljøprojekt nr. 899, 2004]. Her redegøres for kinetikken ved ad-
sorbtion af forskellige østrogener til aktiv slam og slammet fra Egå Rensean-
læg har netop været en del af dette projekt.  
Undersøgelsen beskæftigere sig med den samlede massebalance for hele 
renseanlægget, og konkluderer, at adsorbtion af østrogen til slam er så lav, at 
mindre end 0,2 % af den samlede østron belastning fjernes med slammet på 
Egå Renseanlæg.  Der er fundet følgende adsorptionskinetik for østron til 
Egå-slammet for hele renseanlægget: 

dkonc

dfjernet

KSS1
KSS 

østron af andel Adsorberet



  

 
Hvor SSfjernet  er suspenderet stof fjernet pr. liter behandlet vand [kg/l].  

I dette tilfælde over sandfiltercellen med overpumning af SS 
= ca. 95 mg SS/l 
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Kd er ligevægtskonstanten.  
I dette tilfælde med en værdi på log(Kd) = 2,8 l/kg = ca. 630 
l/kg for slam fra Egå 

SS er slamkoncentrationen [kg/l], hvor adsorbtionsligevægten 
indtræder. I dette tilfælde ca.100 mg SS/l der findes i tilled-
ningen når østron spikes. 

 
Denne adsorptionskinetik anvendes til en massebalance over sandfilteret 
alene. 
Ved anvendelse af ovenstående ligning fås, at kun ca. 5 % af det spikede 
østron vil adsorberes til SS og dermed fjernes ved fysisk tilbageholdelse, hvis 
adsorbtionsligevægten indtræder i løbet af forsøget2. Hvis det antages, at SS 
fjernes 100 % i sandfilteret (optimal koagulering og flikkulering) vil det blot be-
tyde, at 6 % af det spikede østron tilbageholdes fysisk. Heraf konkluderes 
det, at en forbedret SS fjernelse i sandfilteret ikke påvirker fjernelsen af 
østron. 
 
Ifølge [Andersen, 2010]3 har laboratorieforsøg vist, at koaguleringsmidler ikke 
giver udfældning af østron. 

5.2.4 Delkonklusion 

Forsøgene viser ikke en forbedret SS og fosfor tilbageholdelse som følge af 
kemikaliedoseringen. Når der ikke kan registreres en forbedret tilbageholdel-
se af fosfor, skyldes det, at den eksisterende afløbskvalitet er så god, at der 
skal anseelige mængder af koaguleringsmiddel (fældningskemikalie) i for at 
udfælde det sidste fosfor.  
 
Filterets normale funktion mht. kvælstof og organisk stof er vurderet uændret 
som følge af kemikaliedoseringen.  
 
Der er tendens til en lidt bedre tilbageholdelse af E.coli som følge af doserin-
gen. Dette kan ikke påvises for Enterococcer. Der er generelt ikke tilstrække-
ligt med bakterologiske data i forhold til analyseusikkerhederne til at konklu-
dere endeligt herpå.  
 
Forsøgene har vist, at filterets kapacitet mht. indbygning af SS pr. m3 filter-
medie ikke kan øges ved dosering af koagulerings- og flokkuleringsmiddel 

                                                 
2 Det er beskrevet at denne indtræder efter 0,5 – 2 timer [Andersen eta l., 2005], hvilket opfyldes under 
spikingen, der varer 2 timer. 
3 Telefonsamtale med Henrik Andersen, DTU 
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ved det afprøvede flow på 90 m3/h. Det vurderes, at filterets kapacitet er 
uændret ved dosering af koagulant alene.  
 
Forsøgene med spiking af østron er for usikre og for få til at der kan konklu-
dere noget fra. Den umiddelbare vurdering er, at koagulering og flokkulering 
ikke bidrager til en øget tilbageholdelse af østron, hvilket understøttes af tidli-
gere undersøgelser.  
 

5.3 Fase 3: Forsøg med indbygning af aktivt kul i sandfilter mediet 

5.3.1 Formål 

Den sidste funktion, der testes, er kombinationen af aktivt kul og sandfiltre-
ring. Dette foregår ved, at der integreres et aktiv kul lag i sandfiltermediet. 
Under disse forsøg er fokus specielt på adsorption af hormonstoffer.  
 
Det er målsætningen at undersøge, om kullene regenereres under drift af 
sandfilteret, dvs. om det stof, der adsorberes til kullet bliver omsat og kullene 
derved kan tilbageholde yderligere hormonforstyrrende stoffer. 

5.3.2 Metoder 

Der er indbygget 3 ton aktiv kul på sandfilteret, der er placeret som det øver-
ste lag over det eksisterende antracitkul. Lagtykkelsen er følgende: 

3000 kg aktiv kul med en tør densitet på 0,52 ton/m3 og våd densitet 
på 0,46 ton/m3. Dette giver en lagtykkelsen på ca. 16,3 cm i våd til-
stand. 
 

Efter pålægning af aktivt kul belastes filteret ved pilotforsøgets maks. belast-
ning på 90 m3/h, og der spikes løbende med østron for at vurdere adsorptio-
nen som funktion af tiden. Der er spiket til reaktionskammer 2 (se Foto 3 i af-
snit 3.1.2) for at reducere varigheden af forsøgene. Den hydrauliske opholds-
tid i reaktionskammer 2 samt filtercellen ved 90 m3/h er ca. 1,2 time. Der er 
spiket i 2 timer, ved hvert forsøg. 
 
Afløbskvaliteten fra sandfiltercellen er desuden målt, for at vurdere, om ind-
bygningen af aktiv kul påvirker filterets normale funktion. 

5.3.3 Resultater 

Der er spiket i alt 10 gange for at vurdere adsorptionen af østron over tid. På 
Figur 8 ses resultaterne heraf. Nulprøven ses i Tabel 18, hvor der var >100 
ng/l ind og 0,8 ng/l ud af filteret. Det konstateres ved efterfølgende vurdering 
af usikkerhederne, at der i høj grad mangler nul-prøver i forsøget, der grun-
digt beskriver udgangspunktet ved normalsituationen. 
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Figur 8: Resultater af østronkoncentration i tilløb og afløb fra sandfiltercellen ved forsøg med 
indbygning af aktiv kul i filtermediet. 

 
Det er tilstræbt at spike til 50 ng/l i tilløbet til cellen, hvilket figuren viser, ikke 
er opnået i tilfredsstillende grad. Det konstateres efter afslutning af forsøg, at 
kvaliteten af udstyr til opblanding og dosering af østron i de ønskede små 
mængder ikke er tilstrækkelig god til at man kan opnå den ønskede stabilitet i 
forsøgene. Forsøgenes kompleksitet ved fuldskala drift af sandfilteret har vist 
sig væsentligt større end hvad der i dette projekt var forventet. Vurderingerne 
af resultaterne forsøges derfor underbygget via andre undersøgelser. 

Tabel 19: Resultater fra forsøg med indbygning af aktiv kul i sandfiltermediet. Der er målt 
østron i tilløb og udløb fra filtercellen. Der er tilstræbt en spiking på 50 ng/l. 

dato 
Østron tilløb 

[ng/l] 
Østron udløb 

[ng/l] 
03-11-2009 3,6 1,8 
04-11-2009 100 2 
05-11-2009 7,5 22 
06-11-2009 1 1 
09-11-2009 8 0,7 
11-11-2009 28 30 
13-11-2009 39 4 
17-11-2009 57 18 
20-11-2009 5 2 
25-11-2009 93 0,3 
gns. 34 8 

stdafv. 38 11 
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Det ses af Figur 8 og Tabel 19, at der ikke er noget klart billede af udviklingen 
i afløbskoncentrationen, hverken som følge af den målte tilløbskoncentration 
eller som funktion af tiden. Ud fra dette kan det umiddelbart konkluderes, at 
det indbyggede aktive kul ikke bidrager til en mærkbar øget fjernelse af 
østron.  
Da data er særdeles usikre at konkludere på, bør dette tolkes med forsigtig-
hed. Det kan ikke betvivles, at aktivt kul kan adsorbere hormonforstyrrende 
stoffer. Spørgsmålet er nærmere: I hvor høj grad dette kan foregå sammen 
med den almindelige sanfilterfunktion og i hvor stort et omfang det er nød-
vendigt i forhold til den biologiske omsætning af østron i filtermediet?  
 
Det biologisk rensede spildevand indeholder en lang række stoffer, der kan 
adsorberes til kullene, ligesom kullene vil blive dækket af SS i løbet af hver 
driftscyklus indtil filteret skyller. Dette gør, at det må forventes at være kortva-
rigt, at kullene vil give en mærkbar fjernelse af østron og at adsorbtionen vil 
være væsentligt nedsat i slutningen af hver driftscyklus inden filteret skyller. 
 
Ved betragtning af gennemsnitsværdierne fra Tabel 19 ses det, at koncentra-
tionen af østron er lavere ud af filteret end i tiløbet med hhv. 34 og 8 ng/l med 
stor spredning. Det er tidligere i rapporten vurderet, at fjernelsen med SS- til-
bageholdelsen ikke bidrager væsentligt til fjernelsen af østron. Ved tilsvaren-
de beregning som er lavet i afsnit 5.2.3 for kemi-forsøget opnås med disse 
forhold <1% fjernelse af østron med SS-tilbageholdelsen. Figur 8 indikerer, at 
det indbyggede aktive kul ikke giver nogen ekstraordinær adsorbtion af 
østron i filteret. Ud fra dette vurderes det, at det er den biologisk omsætning i 
filtermediet, der giver reduktionen af østron. 
 
I [Miljøprojekt nr. 899, 2004] og [Andersen et al., 2005] omtales den biologi-
ske omsætning af østron netop som den primære fjernelse i renseanlægget. I 
[Miljøprojekt nr. 899, 2004] findes halveringstiden for østron under aerobe 
forhold til 5 min med en slamkoncentration sammenlignelig med et sandfilter 
(0,5 g SS/l)4, mens halveringstiden under anoxiske forhold er ca. 2,3 time. 
Der er påvist en væsentlig nitrifikationsevne i sandfilteret (se afsnit 5.1.3), 
hvilket dokumenterer de aerobe forhold og der kan således også forventes en 
biologisk omsætning af østron, da opholdstiden i filteret alene er ca. 45 min 
ved det givne flow.  
 

                                                 
4 SS koncentrationen i et sandfilter vil stige markant i løbet af hver driftscyklus efterhånden som SS op-
samles i filteret. SS koncentrationen i tilløbet ligger omkring 10 mg/l = 0,01 g SS/l.  



 

 44

Hvis 1.ordens omsætningskonstanten fra [Miljøprojekt nr. 899, 2004] for ae-
rob omsætning af østron anvendes5 sammen med den aktuelle koncentration 
af østron på 34 ng/l og den aktuelle opholdstid på 0,03 døgn, så kan det be-
regnes, at der ved en slamkoncentration på blot 60 mg SS/l kan omsættes til-
strækkeligt østron til at opnå en afløbskvalitet på 8 ng/l. Dette vil være under 
optimalt beluftede forhold, hvilket ikke er tilstede i sandfilteret. Slamkoncen-
trationen i filteret vil til gengæld overskride 60 mg/l væsentligt i løbet af drif-
ten. Til sammenligning oplagres ca. 1,5 kg SS/m3 inden filteret skyller, hvilket 
omregnet giver en koncentration på 1500 mg/l uden at der tages højde for, at 
størstedelen af volumenet udgøres af filtermedie.  
Ud fra denne gennemgang konkluderes det, at den østronfjernelse der ses 
over forsøgscellen, overvejende sandsynligt stammer fra biologisk omsæt-
ning i filtermediet, der ikke er afhængig af indbygningen af aktiv kul. 
Som ved de to andre forsøg med sandfilteret er den normale funktion af filte-
ret vurderet ud fra døgnprøver for SS, fosfor, kvælstog og organisk stof. Dis-
se viser, at sandfilteret også i fase 3 med indbygget aktivt kul har fungeret 
som under normal drift. Der henvises til Bilag 1 for præsentation af data. 

5.3.4 Delkonklusion 

Forsøget med indbygning af aktivt kul i filteret er gennemført med henblik på 
at undersøge tilbageholdelsen af østron fra det biologisk rensede spildevand.  
 
Det er konstateret, at forsøgene ikke er tilstrækkelige til at der på baggrund 
heraf kan drages nogen endegyldig konklusion herfra. Ved brug af supple-
rende litteratur med mere tilbundsgående undersøgelser af østron´s skæbne 
på egå Renseanlæg er det umiddelbart konkluderet, at indbygningen af aktivt 
kul ikke bidrager til nogen mærkbar forbedring af østronfjernelsen. Det er 
vurderet, at den fjernelse der er registreret skyldes biologisk omsætning i fil-
termediet der også er tilstede uden aktiv kul. 
 
Perspektivering 
Forsøgene er kørt ved et lavt flow på 90 m3/h, der er langt fra sandfiltercel-
lens kapacitet på 360 m3/h. Dette betyder, at opholdstiden har været ca. 45 
min mod ca. 10 min ved maks belastning. Dette har selvsagt stor betydning 
for omsætningspotentialet. Det kan således ikke forventes, at der omsættes 
tilsvarende mængder af østron under maks belastning. Da aktivt kul fremstil-
les til at adsorbere hormonforstyrrende stoffer kan det overvejes om ikke kul-
let alene burde anvendes hertil og ikke indtænkes i en multifunktionsløsning, 
hvor en del af effekten går tabt som følge af fysisk blokering af kullene. Alter-
nativt kan foreslås en løsning, hvor det sandfiltrede spildevand efterfølgende 

                                                 
5 Værdi på -405 l/g SS pr. dag 
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behandles i et aktivt kul filter. Denne løsning kan styres efter en nødvendig 
opholdstid i sandfilteret, så aktiv kul filteret kun benyttes under høj belastning, 
hvor den biologiske omsætning ikke længere er tilstrækkelig. Dette kræver 
naurligvis omfattende undersøgelser af østronomsætningen i filteret, men 
ville give besparelser på indkøbet af aktiv kul, samt give mulighed for at rege-
nerede brugte kul og derved spare ressourcer. Foruden hormonforstyrrende 
stoffer vurderes det sandsynligt, at en sådan efterfølgende rensning også kan 
fjerne medicinrester. 
 

5.4 Konklusioner om renseeffektivitet og omstillingsegnethed af Sandfilteret 
Det konkluderes, at sandfilterets normale funktion bidrager til en væsentlig 
polering af afløbskvaliteten mht. bakterier og i mindre grad også hormonfor-
styrrende stoffer. Desuden ses det også, at den ”almindelige” afløbskvalitet 
mht. SS, fosfor, kvælstof og organisk stof forbedres som følge af sandfilterin-
gen, også på trods af at den biologiske afløbkvalitet på Egå Renseanlæg er 
særdeles god. 
 
Forsøgene viser positivt, at sandfilterets fjernelse af bakterier kan forbedres 
ved dosering af pereddikesyre. Det er fundet, at E.coli og Enterococcer kan 
reduceres med ca. 2 log enheder ved en dosis omkring 1 – 2 mg aktiv PAA6/l 
og en reaktionstid på 1,2 timer. Det er ikke forsøgt ved lavere reaktionstid. 
Denne multifunktion af sandfilteret er helt klart interessant og har i høj grad 
en omstillingsegnethed der er attraktiv. Denne funktion undersøges pt. nær-
mere af Århus Vand A/S. 
 
Laboratorieforsøg har vist, at pereddikesyre ikke hydrolyserer østron, men at 
der er indikation på at pereddikesyre kan hydrolysere et andet hormonforstyr-
rende stof kaldet Ethinylestradiol (EE2). 
 
Forsøgene med kemi-dosering har vist, at afløbskvaliteten ikke forbedres 
mht. SS og fosfor som følge af kemikaliedoseringen. Dette skyldes den i for-
vejen særdeles gode afløbskvalitet. Det forventes ikke, at SS fjernelsen kan 
forbedres som følge af kemi-doseringen, men det vides positivt fra tilsvarende 
anlæg, at fosforfjernelsen kan forbedres ved dosering af fældningskemikalie, 
hvilket kaldes kontaktfiltering.  
 
Forsøgene med kemi-dosering viste desuden, at filterets kapacitet mht. ind-
bygning af SS pr. m3 filtermedie ikke kan øges ved dosering af koagulerings- 
og flokkuleringsmiddel. Dette betyder, at kemidosering ikke kan anvendes 

                                                 
6 Pereddikesyre 
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som en intelligent styring til forøgelse af filterets kapacitet under høj belast-
ning. Det er dog allerede i dag en anvendt teknik at styre kemikaliedoserin-
gen til filteret efter on-line fosformålere og derved optimere fosforfjernelsen. 
 
Forsøget med indbygning af aktivt kul i sandfilteret var præget at stor usik-
kerhed og mangelfulde data. Der blev derfor søgt i litteraturen for at belyse 
området nærmere. Ud fra få data og litteraturstudie er det vurderet, at aktivt 
kul indbygget i sandfilteret ikke forbedrer østronfjernelsen væsentligt. 
Indbygningen er tænkt som en multifunktionsteknologi, der ikke vurderes mu-
lig. Som alternativ hertil foreslås en løsning, der ikke ligger i samme funktion, 
men til gengæld er omstillingsegnet. Det foreslås, at der placeres et aktiv kul 
filter efter sandfilteret, der kan tages i brug efter behov. Herved bruges kun 
den nødvendige mængde aktiv kul, og der er mulighed for at regenere kullet 
efter brug idet det er tilgængeligt, hvilket ikke er tilfældet ved indbygning i 
sandfilteret. En fastlæggelse af, hvornår det er nødvendigt med en ekstra po-
lering af det sandfiltrerede spildevand, kræver omfattende og tilbundsgående 
undersøgelser af omsætningen af østron i sandfilteret og er således ikke let 
tilgængeligt pt. 
 
Tabel 20 viser optimale driftsparametre til hver Sandfilter konfiguration for at 
opnå den bedste rensningsgrad, samt de vigtigste resultater mht. udløbskvali-
tet. 
 

Tabel 20: Optimale driftsparametre samt opnået resultater for Sandfilter 

  
 Optimale driftspa-

rametre 

Sandfilter med 
peredikkesyre 

Peredikesyre i mg aktiv 
PAA/L 

1 - 2 

Sandfilter med 
koagulering og 
flokkulering 

Koagulant i mg Al/L 
Polymer i mL/m3 

4,7 
5 

Kemikalie 
dosering 

Sandfilter med 
aktivt kul 

Aktivt kul lag 
10-12 min opholdstid 
i kul laget – skiftning 

hver 6.-8. uger 

Sandfilter med 
peredikkesyre 

SS (mg/L) 
COD (mg/L) 
TP (mg/L) 
NH4 (mg/L) 
E-Coli (log red.) 
Enterococcer (log red.) 

< 2 
< 34 
< 0,4 
< 0,4 
2 log 
1 log 

Udløbs-
kvalitet 

Sandfilter med 
koagulering og 

SS (mg/L) 
COD (mg/L) 

< 1 
< 35 
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flokkulering TP (mg/L) 
NH4 (mg/L) 
E-Coli (log red.) 

< 0,3 
< 0,3 
2 log 

Sandfilter med 
aktivt kul 

SS (mg/L) 
COD (mg/L) 
TP (mg/L) 
NH4 (mg/L) 

< 1 
< 20 
< 0,3 
< 0,4 
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6. Actiflo® Turbo forsøgsresultater 

6.1 Generel forsøgsbeskrivelse 
 

Forsøg med Actiflo®-pilotanlægget er gennemført i perioden primo maj til ulti-
mo november 2009. Forsøgene er opdelt i 4 faser, som hver repræsenterede 
én anvendelsesmulighed/procesform der relaterer sig til Actiflo® Turbo tekno-
logien: 
 
- Fase 1: Actiflo® Turbo på biologisk renset spildevand 
- Fase 2: Actiflo® Carb på biologisk renset spildevand 
- Fase 3: Actiflo® Turbo på overløbsvand (mekanisk renset spildevand) 
- Fase 4. Actiflo® Bio på overløbsvand (mekanisk renset spildevand) 

 

6.1.1 Overordnet formål 

Actiflo®-anlægget er i løbet af forsøgsperioden blevet testet ved såvel biolo-
gisk renset spildevand som mekanisk renset spildevand ved varierende ind-
løbsflow. Den varierende stofmæssige og hydrauliske belastning er hen-
sigtsmæssig for at undersøge teknologiens effektivitet og stabilitet uanset ind-
løbsmængde og -kvalitet.  
 
For at understege teknologiens alsidighed og fleksibilitet skal forsøgene til-
med eftervise, hvordan et Actiflo® Turbo anlæg nemt og hurtigt kan omstilles 
fra én driftsform til en anden. Ved at kombinere driftsformene i Fase 1 og Fa-
se 3 samt Fase 2 og Fase 4 efterprøves netop dette.  
 
I Fase 1 anvendes Actiflo® Turbo i forbindelse med videregående rensning af 
biologisk renset spildevand (normal driftssituation), mens anlægget i Fase 3 
omstilles til rensning af overløbsvand i forbindelse med store regnhændelser. 
I Fase 3 er man nødsaget til at anvende mekanisk renset spildevand i stedet 
for overløbsvand grundet mangel på regn. Overløb på Renseanlæg Damhu-
såen sker normalt efter forklaringstanke, hvorfor det er dette vand der benyt-
tes. Selvom disse to vandtyper er forskellige, vurderes det, at forsøgene alli-
gevel kan give en god indikation af, hvordan processen vil kunne fungere til 
rensning af overløbsvand. 
 
På samme måde kan anlægget omstilles imellem Fase 2 og Fase 4. I Fase 2 
anvendes anlægget under tørvejr til polering af det biologiske rensede spilde-
vand via Actiflo® Carb processen. Ved denne anvendelse opnås samtidig en 
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fjernelse af hormonforstyrrende og andre miljøfremmede stoffer, når disse 
kemiske forbindelse adsorberes på eller reager med det aktivte kul i kontakt-
tanken forud for selve Actiflo® Turbo processen. I tilfælde af overløb, som føl-
ge af store regnhændelser kan anlægget i stedet omstilles til Actiflo® Bio drift, 
hvilket gør sig gældende i Fase 4. Actiflo® Bio processen anvendes således til 
rensning af overløbsvand samtidig med at opløst organisk stof adsorberes på 
og omsættes med det aktive slam i kontakttanken.  

6.1.2 Procesoptimering  

For at sikre, at forsøgene i de fire faser er udført under optimale procesbetin-
gelser, er der først gennemført en række indledende testsekvenser, som har 
til formål at bestemme følgende: 
 
- mest velegnet polymertype og dosering, kombineret med  
- mest velegnet koagulanttype og dosering 
 
I denne forbindelse er følgende kemikalier testet: 
 
Koagulant 

Tabel 21: Afprøvede koagulanttyper 

Produktnavn Kemisk indhold Aktivt stof Densitet 

PIX-111 Jernklorid 13,7 % Fe3+ 1,42 g/ml 
PAX-XL60 Polyaluminiumklorid 7,3 % Al3+ 1,31 g/ml 

 
Ved sammenligning af PIX-111 og PAX XL-60 bør det bemærkes, at den mo-
lære masse af Fe og Al er hhv. 55,85 g/l og 26,98 g/mol. Dette betyder, at der 
kræves 2,07 så meget jern for at have samme antal mol aktivt stof sammen-
lignet med aluminium. Ved dosering af PIX-111 skal der således anvendes 
ca. dobbelt så meget mg Me/l sammenlignet med dosering af PAX XL-60. 
Både PIX-111 og PAX XL-60 leveres af Kemira. 
 
Polymer 

Tabel 22: Afprøvede polymerttyper 

Produktnavn, Leverandør Molekylær vægt Iontype 

A120HMW, Kemira (pulver) Meget høj Anionisk 
AN923SH, SNF Floerger (pulver) Høj Anionisk 
AN934SH, SNF Floerger (pulver) Høj Anionisk 

 
Valget af polymere er truffet på baggrund af erfaringer med tidligere pilotfor-
søg og opstart af fuldskalaanlæg. Her har anionske polymere vist sig at give 
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de bedste resultater, hvad angår rensning af kommunalt spildevand på anlæg 
med tilsvarende indløbskvalitet. Erfaringer viser ydermere, at der opnås en 
bedre holdbarhed og polymerkvalitet ved anvendelse af polymer på pulver-
form frem for flydende polymer.  
 
Mikrosand 
Der er anvendt samme type mikrosand i alle fire forsøgsfaser. 
Mikrosandet er af typen DKI 018, som leveres af Dansk Kvarts Industri. 
Denne type mikrosand består af minimum 98 % ren SiO2 og har en d10 = 

130 m samt en enhedskoefficient på 1,5.  

 
Aktivt kul 
Til Fase 2: Actiflo® Carb på biologisk renset spildevand er der doseret aktivt 
kul til processen. Til dette formål er der på basis af en række laboratorietests 
valgt at anvende aktivt kul af typen Picahydro® AFP 21. Kullet, som leveres af 
PICA, har en densitet på 0,50 g/ml og et totalt askeindhold på 8 %.   
 
Generelt viser testsekvenserne, at den bedste koagulering og efterfølgende 
flokkulering opnås med PAX XL-60 som koagulant på biologisk renset spilde-
vand, mens PIX-111 er at foretrække ved forsøg med overløbsvand (meka-
nisk renset spildevand). Dette gælder uanset, hvilken af de tre polymertyper, 
der er testet.  
 
Sammenligningen af de tre polymertyper viser, at de hver især giver en god 
flokkulering og resulterede i udløbsvand af nogenlunde samme kvalitet. Tests 
foretaget med AN934SH giver dog en anelse bedre resultater, hvorfor det er 
valgt at anvende denne polymer i alle fire forsøgsfaser. 
 
Efter at have valgt koagulant- og polymertype er der gennemført yderligere 
testsekvenser men henblik på at optimere doseringerne ved hver enkelt pro-
cesform. De optimale procesparametre samt resultater fra de fire faser er 
præsenteret i de følgende afsnit. 
 

6.2 Fase 1: Actiflo® Turbo på biologisk renset spildevand 

6.2.1 Formål 

I denne fase anvendtes Actiflo® Turbo i forbindelse med videregående rens-
ning af biologisk renset spildevand. 
  
Formålet med at teste Actiflo® Turbo på biologisk renset spildevand er føl-
gende: 
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- Eftervise processens evne til effektivt at reducere spildevandets indhold af 
SS, CODtot og Ptot: 
 SSud<10 mg/l når SSind<35mg/l 
 Bedst mulige rensegrad for CODtot ved reduktion af partikulært COD 
 Ptot, ud<0,3 mg/l når Ptot, ind<1,5mg/l 

- Undersøge processens stabilitet og effektivitet ved varierende hydraulisk 
belastning 

- Undersøge processens stabilitet og effektivitet ved stabil drift af anlægget 
over længere tid 

- Optimere forbruget af driftsmidler med henblik på at opfylde ovenstående 
mål for rensegraden 

6.2.2 Metoder 

Under forsøg med Actiflo® Turbo er følgende procesparametre gældende 
(Tabel 23):  
 
Tabel 23: Anvendte procesparametre i forsøgsfase 1 – Actiflo® Turbo på biologisk renset spil-

devand. 

Inløbsflow 80/120/160 m3/h

Recirkulation 6/10/11 m3/h

Koagulantdosering/-type 2,5 mgAl/L (PAX XL 60)

Polymerdosering/-type 0,8 mg/L (AN934SH)

pH inløb 7,6

pH udløb 7,5

 
De valgte procesparametre er valgt ud fra indledende forsøg med Actiflo® 
Turbo processen (se afsnit 6.1.2). 

6.2.3 Resultater 

I det følgende afsnit præsenteres resultaterne fra de forsøg, der vedrører sta-
bilitet af Actiflo® Turbo processen på biologisk renset spildevand. Processen 
effektivitet er primært vurderet ud fra en visuel betragtning samt vandets tota-
le indhold af COD, fosfor og SS. Vandets turbiditet og indhold af total kvæl-
stof er ligeledes undersøgt, men disse parametre indgår ikke i bedømmelsen 
af processen.  
 
Resultater fra Fase 1 præsenteres i Figur 9, Figur 10 og Figur 11. I Tabel 24 
præsenteres et samlet overblik over den opnåede rensning og gennemsnitlige 
rensegrad af de forskellige målte parametre med de givne driftsbetingelse. 
Øvrige data fra tests med Actiflo® Turbo på biologisk renset spildevand frem-
går af Bilag 3. 
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Figur 9:Fjernelse af SS fra biologisk renset spildevand med Actiflo® Turbo 

 
Det fremgår af Figur 9, at der uanset vandets indløbskvalitet og den hydrauli-
ske belastning generelt opnås et stabilt udløb omkring 5 mg SS/l med undta-
gelse af en enkelt prøve. Selv med en høj indløbskoncentration pga. slam-
flugt fra efterklaringstankene på renseanlægget opnås en lav SS koncentrati-
on i udløbet (se prøve 2). Der er således ingen sammenhæng mellem vandet 
ind og udløbskvalitet mht. indholdet af SS. Dette fører til en gennemsnitlig 
rensegrad på ca. 55 %.  
 
Der ses ikke nogen forskel i rensegraden afhængig af den hydrauliske be-
lastning. 
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Total COD-reduktion ved Actiflo Turbo
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Figur 10:Fjernelse af total COD fra biologisk renset spildevand med Actiflo® Turbo 

 
Ifølge resultaterne præsenteret i Figur 10 synes der at være en sammenhæng 
mellem vandets ind- og udløbskvalitet mht. indholdet af total COD. Den gen-
nemsnitlige rensegrad er her på ca. 20-25 %. Den relativt begrænsede reduk-
tion af COD samt tendensen tit, at ind- og udløbskvalitet følges ad er forven-
tet, da kun en midre del af det opløste organiske stof fjernes ved fældningen i 
processen. 
 
Der ses ingen umiddelbar sammenhæng mellem den hydrauliske belastning 
og udløbets indhold af total COD. 
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Total fosfor reduktion ved Actiflo Turbo 
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Figur 11:Fjernelse af total TP fra biologisk renset spildevand med Actiflo® Turbo 

 
Spildevandets indhold af total fosfor er generelt reduceret til <0,5 mg P/l og 
typisk ned til omkring 0,3 mg P/l uanset indløbskvalitet og hydraulisk belast-
ning (se Figur 11). Kun en enkelt udløbsprøve ligger over denne værdi, hvilket 
kan forklares med den tilsvarende unormalt høje indløbsværdi som følge af 
slamflugt fra efterklaringstankene. Samme tendes gør sig gældende ved ana-
lyserne for SS og total COD af Figur 9 og Figur 10. Den gennemsnitlige ren-
segrad for total fosfor var på ca. 65 %. 
 
I Tabel 24 præsenteres et samlet overblik over den opnåede rensning og 
gennemsnitlige rensegrad af de forskellige målte parametre. 
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Tabel 24: Opnået rensning og gennemsnitlig rensegrad i forsøgsfase 1- Actiflo® Turbo på bio-
logisk renset spildevand. 

Parameter Enhed Indløb Udløb 

Samlet  

Reduktion 

(%) 

Turbiditet NTU 3-15 1-4 ~ 70 

SS mg/l 3-21 3-6 ~ 55 

Total COD mg/l 23-40 20-32 ~ 20-25 

Total Fosfor mg P/l 0,3-1,2 0,1-0,5 ~ 65 

Total Kvælstof mg N/l 4-9 3-9 ~ 20 

Bemærk: enkelte prøver inden for hver parametre ligger uden for dette interval og betragtes 
som out-layer pga. slamflugt 
 

6.2.4 Delkonklusion 

Forsøg foretaget med Actiflo® Turbo viser tilfredsstillende resultater, idet de 
opstillede mål alle er nået. Desuden fungerer processen stabilt over længere 
perioder uanset varierende hydrauliske og stofmæssige belastninger.  Forsø-
gene er udført ved 80-160 m3/h (hvor 80 m3/h svarer til standard design pa-
rametre for pilotanlægget). 
 
Udløbskravet mht. vandets indhold af SS (SSud<10 mg SS/l) er overholdt og 
reduktionen af CODtot er som forventet med i en gennemsnitlig  fjernelse på 
omkring 20-25%. 
 
Tilsvarende gælder det, at målet for Ptot (Ptot, ud<0,3 mg P/l) er nået med und-
tagelse af to prøver, hvor Ptot, ud var imellem 0,3 og 0,5 mg P/l. Desuden er en 
enkelt prøve >0,5 mg P/l, hvilket skyldes slamflugt fra efterklaringstankene. 
Ved at øge doseringen af koagulant ganske lidt, er det forventeligt, at samtli-
ge udløbsprøver vil være Ptot, ud<0,3 mg P/l.  Pilotanlægget er ikke i stand til 
automatisk at tilpasse koagulantdoseringen efter svingede indløbskoncentra-
tion, hvilket kan gøre det vanskeligt, at vælge den korrekte dosering i forhold 
til de opstillede mål.  

6.3 Fase 2: Actiflo® Carb på biologisk renset spildevand 
 

6.3.1 Formål 

Ved Actiflo® Carb processen kombineres Actiflo® Turbo med dosering af pul-
veriseret aktivt kul (PAC) til indløbsvandet. Inden det ledes til processen 



 

 56

blandes indløbsvandet med aktivt kul i en kontakttank udstyret med kontinu-
erlig omrøring. Fra processen returneres en blanding af aktivt kul og slam til 
kontakttanken, således at det aktive kul genbruges i processen. 
 
Hensigten med denne opblanding er at opnå en adsorptionseffekt, som kan 
medføre en væsentlig reduktion af især hormonforstyrrende og andre miljø-
fremmede stoffer. 
 
I dette projekt er formålet med Actiflo® Carb processen at opnå tilsvarende 
rensegrad som ved anvendelse af Actiflo® Turbo processen på biologisk ren-
set spildevand (Fase 1), og samtidig udnytte adsorptionspotentialet fra PAC 
til fjernelse af hormonforstyrrende og andre miljøfremmede stoffer.  
 
Formålet med at teste Actiflo® Carb på biologisk renset spildevand er følgen-
de: 
- Opnå tilsvarende rensegrad som ved anvendelse af Actiflo® Turbo pro-

cessen på biologisk renset spildevand mht. SS, CODtot og Ptot: 
 SSud<10 mg/l når SSind<35mg/l 
 Bedst mulige rensegrad for CODtot ved reduktion af partikulært COD 
 Ptot, ud<0,3 mg/l når Ptot, ind<1,5mg/l 

- Udnytte adsorpsionspotientialet fra PAC til fjernelse af hormonforstyrren-
de og andre miljøfremmede stoffer og dermed undersøge om Actiflo® 
Carb processen er velegnet til dette formål 

- Undersøge processens stabilitet og effektivitet ved varierende hydraulisk 
belastning/ varierende kontakttid 

- Undersøge processens stabilitet og effektivitet ved stabil drift af anlægget 
over længere tid 

- Optimere forbruget af driftsmidler med henblik på at opfylde ovenstående 
mål for rensegraden 

 

6.3.2 Metoder 

Under forsøgene er kontakttanken anvendt som procesvolume. Her blandes 
det biologisk rensede spildevand med aktivt kul, som recirkulerer tilbage til 
kontakttanken med en del af slammet fra processen. Den samlede SS-
koncentration - dvs. både slam og kul - i procesvolumen er på 2-4 g SS/l. 
 
Forsøgene med Actiflo® Carb er opdelt i to dele med henblik på sammenlig-
ning af betydningen for rensegraden ved anvendelse af hhv. en lav kulkon-
centration (5 mg kul/l) og en høj kulkoncentration (15 mg kul/l). Disse dose-
ringer er valgt ud fra erfaringer ved rensning af drikkevand.  
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Idet resultaterne af de analyser, som er foretaget i forbindelse med denne 
forsøgsfase ført forelå efter at forsøgene er gennemført, er det ikke muligt at 
justere kuldoseringen på baggrund af resultaterne. De anvendte kuldoserin-
ger er altså udelukkende baseret på erfaringer med drikkevandsrensning. 
 
Ved forsøg med Actiflo® Carb er følgende procesparametre gældende (Tabel 
25):  
 

Tabel 25: Anvendte procesparametre i forsøgsfase 2 – Actiflo® Carb på biologisk renset spil-
devand. 

Inløbsflow 80/120 m3/h

Recirkulation 12 m3/h

Koagulantdosering/-type 7,5 mg Al/l (PAX XL 60)

Polymerdosering/-type 2,0 mg/l (AN934SH)

Kulkoncentration/-type  
5  mg kul/l (Picahydro® AFP 21) 

15 mg kul/l (Picahydro® AFP 21)

Opholdstid i kontakttank 10/7 min

Slamkoncentration i kontakttank 2-4 g SS/l

pH inløb 7,3-7,5

pH udløb 7,0-7,3

 
Procesparametre er valgt ud fra indledende forsøg med Actiflo® Carb proces-
sen. Pga. recirkulationen af slam og aktivt kul er stofbelastningen af selve 
processen betydeligt større end ved normal tertiær rensning som i Fase 1 (se 
afsnit 6.2).  Dosering af både koagulant og polymer er derfor forøget sam-
menlignet med de anvendte doseringer i Fase 1. Den øgede stofbelastning 
betyder også at Actiflo® Carb processen ikke kan fungere stabilt ved anlæg-
gets maks hydrauliske kapacitet (160 m3/h) og forsøgene er derfor begrænset 
til maks kapacitet på 120 m3/h.   
 
Den valgte slamkoncentration i kontakttanken er betydeligt lavere end hvad 
der anvendes på Actiflo Carb til drikkevand (2-5 g/l). Det er nødvendigt at 
vælge en lavere koncentration for at holde på slammet i processen, hvilket til-
skrives to parametre:  

 Der anvendes kun halv hydraulisk belastning i drikkevandsrensning i 
forhold til spildevandsrensning 

 Der recirkuleres en betydelig mængde biologisk slam sammen med 
kullet, hvilket kunne påvirke flokkuleringen. 
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Denne forsøgsfase er udvalgt til analysere for miljøfremmede stoffer. Dette er 
udover de valgte standardparametre. 4 prøver er taget i alt (2 indløb og 2 ud-
løb) over 2 forskellige uger: selve prøver der er sendt til analyse er en blan-
ding af 3 udvalgte døgnprøver i hver uge. 

6.3.3 Resultater 

I det følgende afsnit præsenteres resultaterne fra de forsøg, der vedrører sta-
bilitet af Actiflo® Carb processen på biologisk renset spildevand. Processen 
effektivitet er vurderet ud fra en visuel betragtning samt vandets totale indhold 
af COD og fosfor samt SS. Vandets turbiditet og indhold af total kvælstof er 
ligeledes undersøgt, men disse parametre indgår ikke i bedømmelsen af pro-
cessen.  
 
Resultater vedrørende reduktion af hormonforstyrrende- og miljøfremmede-
stoffer foreligge først efter at forsøgene er gennemført. Disse resultater er li-
geledes præsenteret i det følgende, og de har således ikke indflydelse på ju-
steringen af procesparametrene.  
 
Resultaterne for standardparameterne SS, Total-COD og Total-P  fra fase 2 
præsenteres i Figur 12, Figur 13, og Figur 14 samt Tabel 26. Øvrige data fra 
tests med Actiflo® Carb på biologisk renset spildevand fremgår af Bilag 4. I 
Figur 15, Figur 16, Figur 17, Figur 18 og Figur 19 fremgår resultaterne, som 
vedrører reduktion af hormonforstyrrende- og miljøfremmede-stoffer. 
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SS-reduktion ved Actiflo Carb
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Figur 12: Fjernelse af SS fra biologisk renset spildevand med Actiflo® Carb ved anvendelse af 
5 mg kul/L og 15 mg kul/L 

Det fremgår at der under forsøgene med 5 mg kul/L er slamflugt fra efterklari-
gen i Renseanlææget, idet indløbskoncentration af SS er meget højere end 
det normale udløb fra efterklarigen (20-30 mg/L). 
Selv ved høk SSind koncentration renses vandet ned til <10 mg/L. Dette er li-
geledes uafhængigt af den hydraulisk belastning.  
 
Samlet set påvirker kuldoseringen ikke sammenhængen mellem hverken SS 
koncentrationerne eller den hydrauliske belastning. 
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Total COD-reduktion ved Actiflo Carb

0

25

50

75

100

125

150

1 2 3 4 5 6 7 8

Prøvenr

C
O

D
 (

m
g

/L
)

0

20

40

60

80

100

C
O

D
 f

je
rn

el
se

 (
%

)

COD i biologisk renset spildevand, 5 mg kul/L COD i biologisk renset spildevand, 15 mg kul/L
COD i Actif lo Carb udløb, 5 mg kul/L COD i Actif lo udløb, 15 mg kul/L
COD fjernelse

120 m3/h120 m3/h80 m3/h 80 m3/h
5 mg kul/L 15 mg kul/L

 

Figur 13: Fjernelse af total COD fra biologisk renset spildevand med Actiflo® Carb ved anven-
delse af 5 mg kul/L. 

Uafhængigt af vandets indløbskvalitet, den hydrauliske belastning og den an-
vendte kulkoncentration er der for det totale indhold af COD et stabilt udløb 
på <20 mg/l (se Figur 13). Dette svarer til en gennemsnitlig rensegrad på 80 
% og 50 % ved anvendelse af hhv. 5 og 15 mg kul/l. Den mærkbare forskel i 
rensegrad tilskrives det højere SS niveau i indløb ved dosering af 5 mg kul/L, 
og hermed også højere niveau af partikulært COD. 
 
Der er ingen opløst COD analyser fra akrediteret laboratorium til validering af 
aktivt kul’s evne til også at absorbere opløst organisk stof. Forsøg på måling 
af opløst COD via testkit i pilotanlægget (se Bilag 4) gav så svingende resul-
tater, at der ikke kan konkluderes noget på baggrund af disse analyser. 
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Total fosfor-reduktion ved Actiflo Carb
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Figur 14: Fjernelse af total fosfor fra biologisk renset spildevand med Actiflo® Carb ved anven-
delse af 5 mg kul/L. 

I alle udløbsprøverne er indholdet af total fosfor målt til <0,2 mg/l, hvilket er 
detektionsgrænsen for den anvendte analysemetode. Ved beregning af den 
gennemsnitlige rensegrad er der således anvendt 0,2 mg/l som minimums-
værdi. Der er således opnået en reduktion af total fosfor på minimum 93 % og 
62 % ved anvendelse af hhv. 5 og 15 mg kul/l. Det vurderes at forskellen i 
rensegrad hovedsageligt skyldes det højere SS niveau i indløb under de før-
ste forsøg, og hermed også højere partikulært fosfor niveau. Resultaterne 
fremgår af Figur 14.  
 
Indholdet af orthofosfat i både indløb og udløb ligger ligeledes under detek-
tionesgrænse for den anvendte analysemetode, dvs. <0,2 mg/l. 

 

Hormonforstyrrende stoffer og miljøfremmede stoffer 
Udover standardparametrene er der foretaget en række analyser for hormon-
forstyrrende stoffer og andre miljøfremmede stoffer. Det er for at måle rense-
effektivitet af Actiflo® Carb processen der kombinerer kemisk fældning og ad-
sorption på aktivt kul.  
 
Resultaterne for udvalgte analyser af hormonforstyrrende stoffer præsenteres 
i Figur 15. 
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Fjernelse af hormonforstyrrende stoffer ved Actiflo Carb
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Figur 15: Fjernelse af hormonforstyrrende stoffer (østron) fra biologisk renset spildevand med 
Actiflo® Carb ved anvendelse af 5 mg kul/l og 15 mg kul/l. 

 

Det naturlige indhold af hormonforstyrrende stoffer er under detektionsgræn-
sen i udløbet fra Damhusåen Renseanlæg. Derfor er det vurderet, at det er 
nødvendigt at lave spiking med østron, for at undersøge Actiflo® Carb pro-
cessens evne til at fjerne hormonforstyrrende stoffer. Disse spikingforsøg re-
sulterer i i alt 6 sæt brugbare analyser for hormonforstyrrende stoffer. Resul-
taterne for disse analyser fremgår af Figur 15.  
 
Resultaterne viser generelt at anvendelsen af aktivt kul i procesen hjælper 
meget i forhold til fjernelse af hormonforstyrrende stoffer, med en rensegrad 
over 80%.  
Analyserne viser også, at der generelt er opnået en bedre fjernelse af østron 
ved anvendelse af 5 mg kul/l frem for ved 15 mg kul/l, idet koncentrationen af 
østron i gennemsnit er reduceret med hhv. 99 % og 88 %. Ved anvendelse af 
5 mg kul/l er der således opnået en udløbskoncentration på 1,7 ng/l sammen-
lignet med 7,2 ng/l ved 15 mg kul/l.    
 
Prøverne fra Actiflo® Carb forsøgene er også analyseret for en række miljø-
fremmede stoffer. Mange analyseresultater var under detektionsgrænse og 
det er derfor umuligt at konkludere om renseeffektiviet af processen derfra. Til 
gengæld fremgår det, at man kan opnå en reduktion når resultater er over de-
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tektionsgrænse. Dette er illustreret med tunge metaller i Figur 16 og Figur 17 
og med pesticider i Figur 18 og Figur 19. 
 

Actiflo Carb på biologisk renset spildevand - 
Tunge metaller fjernelse - 5 mg kul/L
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Figur 16: Fjernelse af tunge metaller fra biologisk renset spildevand med Actiflo® Carb ved an-
vendelse af 5 mg kul/l, ved 80 m3/h 

Actiflo Carb på biologisk renset spildevand - 
Tunge metaller fjernelse - 15 mg kul/L
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Figur 17: Fjernelse af tunge metaller fra biologisk renset spildevand med Actiflo® Carb ved an-
vendelse af 15 mg kul/l, ved 80 m3/h 

Resultater i Figur 16 og Figur 17 viser ikke en forskel i renseffektivitet mellem 
dosering af 5 mg kul/L og 15 mg kul/L. Man kan opnå en reduktion af tunge-
metaller mellem 25 og 95%. Det er forventeligt at rensegrad er højest når 
tung metal koncentration i det biologisk renset spildevand er højest. Med an-
vendelsen af Actiflo® Carb kan man holde kravene til freskvand kvalitet mht. 
bly og kobber. Koncentrationen af disse stoffer er ellers over kvalitetskrav i 
biologisk renset spildevand. 
 
Fjernelse af tunge metaller med denne teknologi er ikke forventeligt. Erfaring 
viser at aktivt kul ikke kan adsorbere tunge metaller, og udfældning af tunge-
metaller i en kemisk proces som Actiflo® Turbo kun kan opnås ved høj pH, 
dvs. omkring pH 11.  Actiflo® Turbo renser med en pH omkring 7. Fjernelse 
kan formentlig forklares ud fra de overfladekemiske reaktioner, som fore-
kommer på aktivt kul i kombination med kemisk fælding. 
 
 
 

Actiflo Carb på biologisk renset spildevand - 
Pesticider fjernelse - 5 mg kul/L
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Figur 18: Fjernelse af pesticider fra biologisk renset spildevand med Actiflo® Carb ved anven-
delse af 5 mg kul/l, ved 80 m3/h 
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Actiflo Carb på biologisk renset spildevand - 
Pesticider fjernelse - 15 mg kul/L
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 Figur 19: Fjernelse af pesticider fra biologisk renset spildevand med Actiflo® Carb ved anven-
delse af 15 mg kul/l, ved 80 m3/h 

Prøverne er også analyseret ofr pesticider. Af Figur 18 og Figur 19 ses det at 
der opnås den samme rensegrad med dosering af 5 mg kul/L eller 15 mg 
kul/L, dvs. mellem 50% og 80% fjernelse af pesticider i Actiflo® Carb. En del 
pesticider er derfor adsorbere på aktivt kul i processen hivlket også var for-
ventet. 
 
I Tabel 26 præsenteres et samlet overblik over resultaterne for rensningen og 
gennemsnitlige rensegraden. 
 

Tabel 26:Gennemsnitlige rensegrader i forsøgsfase 2 – Actiflo® Carb på biologisk renset spil-
devand. 

Parameter Enhed Indløb Udløb 

Samlet  

Reduktion 

(%) 

5 mg kul/l 

Turbiditet NTU 20-87 2,0-4,5 92 

SS mg/l 49-107 6-14 90 

Total COD mg/l 54-112 12-19 81 

Total Fosfor mg P/l 1,7-4,4 <0,05 93 
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Total Kvælstof mg N/l 9-13 5-6 42 

Hormonforstyrrende 

stoffer 
ng/L 50-140 0,5-3 98 

Tungemetaller µg/L 2-75 0,5-12 25-95 

Pesticider µg/L 0,03-0,8 0,016-0,41 50-80 

15 mg kul/l 

Turbiditet NTU 4-11 1,0-1,5 78 

SS mg/l 3-61 1-5* 89 

Total COD mg/l 22-71 13-19 51 

Total Fosfor mg P/l 0,2-2,4 <0,05 62 

Total Kvælstof mg N/l 6-9 4-6 23 

Hormonforstyrrende 

stoffer 
ng/L 50-85 0,6-10 88 

Tungemetaller µg/L 0,7-25 0,1-8 25-70 

Pesticider µg/L 0,9-0,02 0,4-0,005 50-80 

*) 1-2 prøver lå uden for dette interval, men denne prøve bragtes som en out-layer. 

 

6.3.4 Delkonklusion  

Overordnet viser forsøg foretaget med Actiflo® Carb tilfredsstillende resulta-
ter, idet ovedparten af de opstillede mål er nået. Processen fungerer desuden 
stabilt over længere perioder indenfor de forskellige hydrauliske belastninger 
og de medgivne stofmæssige belastninger.   

 
I gennemsnit er vandets indhold af SS reduceret til <10 mg/l og <3 mg/l ved 
anvendelse af hhv. 5 og 15 mg kul/l, mens indholdet af Ptot blev målt til <0,2 
mg/l i samtlige udløbsprøver. 
  
CODtot er der generelt reduceret til et stabilt udløb på <20 mg/l hvilket svarer 
til en gennemsnitlig rensegrad på >50 % ved anvendelse af både 5 og 15 mg 
kul/l. 
 
Der opnås god fjernelse af hormonforstyrrende stoffer, typisk over 97% ved 
anvendelsen af 5 mg kul/L. Analyser af miljøfremmede stoffer viser at Actiflo® 
Carb kan fjerne mellem 25 og 95% af tunge metaller og over 50% af pestici-
der. 
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Resultaterne viser også at proceseffektivitet er lige så høj ved 80 m3/h som 
ved 120 m3/h. Til gengæld kan procesen ikke holde stabil ved 160 m3/h på 
grund af flugt af slam og aktivt kul fra lamellerne. Anvendelsen af aktivt kul i 
processen betyder en højere partikulær belastning på Actiflo® Carb og derfor 
er der en lidt mere begrænset hydraulisk kapacitet på anlægget end Actiflo® 
Turbo på biologisk renset spildevand. 
 
Generelt set kan man opnå en bedre tertiært spildevand kvalitet med Actiflo® 
Carb end med Actiflo® Turbo. Det skal dog bemærkes at kemikalieforbruge 
(koagulant og polymer) i processen ogås er højere end ved Actiflo® Turbo. 

 
Processen viser sig af være lige effektivt til fjernelsen af hormonforstyrrende 
stoffer og miljøfremmede stoffer ved anvendelse af både 5 mg kul/l og 15 mg 
kul/l. Deraf kunne man konkludere, at en dosering af 5 mg kul/l i Actiflo® Carb 
er tilstækkelig.  
Der observeres dog en større stofmæssig belastning i biologisk renset spilde-
vand ved forsøg foretaget med 5 mg kul/l end ved 15 mg/l, hvilket resulterer i 
to forskellige SS og aktivt kul massbalancer i processen, som kan have be-
tydning for rensningsgraderne.  
Der kan derfor på baggrund af disse resultater ikke drages nogen konklusio-
ner, om hvorvidt en lav kulkoncentration (5 mg kul/l) kan anbefales frem en 
høj kulkoncentration (15 mg kul/l). Flere forsøg med denne opstilling vil være 
nødvendig for at bestemme hvilken kulkoncentration der er bedst egnet til Ac-
tiflo® Carb proces på disse vandtyper. 

6.4 Fase 3: Actiflo® Turbo på overløbsvand (mekanisk renset spildevand) 
 

I denne fase er formålet med forsøgene at undersøge hvor effektiv teknologi-
en kan fungere i forbindelse med rensning af overløbsvand ved forekomst af 
store regnhændelser.  
 
Formålet med at teste Actiflo® Turbo på overløbsvand er følgende: 
- Undersøge processens evne til effektivt at reducere spildevandets indhold 

af SS, CODtot og Ptot: 
 SSud<25 mg/l 
 Bedst mulige rensegrad for CODtot ved reduktion af partikulært COD 
 Ptot, ud<1,5 mg/l 

- Undersøge fjernelsepotentialet af hormonforstyrrende stoffer og dermed 
undersøge om Actiflo® Turbo processen er velegnet til dette formål 

- Undersøge processens stabilitet og effektivitet ved varierende hydraulisk 
belastning 
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- Undersøge processens stabilitet og effektivitet ved stabil drift af anlægget 
over længere tid 

- Optimere forbruget af driftsmidler med henblik på at opfylde ovenstående 
mål for rensegraden. Dog er driftsmiddelforbruget mindre betydende ved 
rensning af overløbsvand, idet overløb kun forekommer i begrænsede 
tidsperioder i løbet over året. 

 

6.4.1 Metoder 

Da det ikke kan forudsiges, hvornår nedbørsbetinget overløb forekommer, er 
der i disse forsøg anvendt mekanisk renset spildevand i stedet for overløbs-
vand. På trods af forskellen mellem de to vandtyper, vurderes det, at forsø-
gene alligevel kan give en god indikation af, hvordan processen effektivt vil 
kunne fungere til rensning af overløbsvand. 
 
Under forsøg med Actiflo® Turbo på overløbsvand er følgende procespara-
metre gældende (Tabel 27):  
 
 
 

Tabel 27: Anvendte procesparametre i forsøgsfase 3 – Actiflo® Turbo på overløbsvand. 

Inløbsflow 80/160 m3/h

Recirkulation 12/14 m3/h

Koagulantdosering/-type 
10,0 mg Fe/l (PIX-111)  v/ 80 m3/h  

25,0 mg Fe/l (PIX-111) v/160 m3/h

Polymerdosering/-type 
1,0 mg/l (AN934SH)  v/ 80 m3/h

2,0 mg/l (AN934SH) v/160 m3/h

pH inløb 7,6-8,1

pH idløb 6,7-6,9

 
De anvendte procesparametre er valgt ud fra indledende forsøg med Actiflo® 
Turbo processen, og som det fremgår af Tabel 27, varierede kemikaliedose-
ringerne med den hydrauliske belastning. Dette skyldes imidlertid kun, at ind-
løbskvaliteten under forsøgene også varierede, hvorfor man er nødsaget til at 
justere koagulant- og polymerdoseringen herefter.   
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6.4.2 Resultater 

I det følgende afsnit præsenteres resultaterne fra de forsøg, der vedrører sta-
bilitet af Actiflo® Turbo processen på overløbsvand (mekanisk renset spilde-
vand). Processen effektivitet er primært vurderet ud fra en visuel betragtning 
samt vandets totale indhold af COD og fosfor samt SS. Vandets turbiditet og 
indhold af total kvælstof er ligeledes undersøgt, men disse parametre indgår 
ikke i bedømmelsen af processen. 
 
Den varierende stofmæssige belastning ved de to testede vandføringer bevir-
ker, at teknologiens overordnede effektivitet bør anskues med visse forbe-
hold. En sammenligning af den hydrauliske belastning er ligeledes vanskelig 
pga. dette, hvorfor resultaterne er beskrevet adskilt for de to vandføringer. 
 
Resultater fra fase 3 præsenteres i Figur 20, Figur 21, Figur 22 og Figur 23 
samt Tabel 28, mens øvrige data fra tests med Actiflo® Turbo på overløbs-
vand fremgår af Bilag 5. 
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Figur 20:Fjernelse af SS fra overløbsvand med Actiflo® Turbo 

 
Indholdet af SS, som fremgår af Figur 20, er reduceret til hhv. <65 mg SS/l og 
<25 mg SS/l ved hhv. 80 m3/h og 160 m3/h. Dette svarer til en gennemsnitlig 
rensegrad på hhv. ca. 40 % og 95 %. I dette tilfælde er den procentvise re-
duktion dog relativ, idet indholdet af SS i indløbsvandet er væsentligt højere 
ved test med 160 m3/h sammenlignet med test foretaget ved 80 m3/h. Desu-
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den er SS-fjernelsen ved prøve nr. 1 væsentligt lavere end forventet, hvilket 
kan skyldes procesoptimeringsproblemer. 

 

Total COD-reduktion ved Actiflo Turbo på overløbsvand 
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Figur 21:Fjernelse af total COD fra overløbsvand med Actiflo® Turbo 

 
Det totale indhold af COD, som fremgår af Figur 21, er reduceret til hhv. <225 
mg/l og <150 mg/l ved hhv. 80 m3/h og 160 m3/h. Den gennemsnitlige rense-
grad er således på hhv. 30 % og 80 %. Også i dette tilfælde bør det tages i 
betragtning, at indholdet af total COD i indløbsvandet var meget varierende. 
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BOD-reduktion ved Actiflo Turbo på overløbsvand 
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Figur 22: Fjernelse af total og opløst BOD fra overløbsvand med Actiflo® Turbo. 

For at kunne undersøge hvorvidt Actiflo® Bio processen (Fase 4) kan bidrage 
til en bedre fjernelse af især opløst organisk stof sammenlignet med klassisk 
Actiflo® Turbo, er der foretaget en række BOD-analyser til sammenligning 
mellem de to processer.  
 
Resultaterne for BOD-fjernelse ved Actiflo® Turbo (se Figur 22) stemmer godt 
overens med resultaterne fra de tilsvarende COD-analyser. Det totale indhold 
af BOD er reduceret til hhv. 75 mg/l og ca. 50 mg/l ved hhv. 80 m3/h og 160 
m3/h. Den opløste fraktion er ved 160 m3/h i gennemsnit reduceret fra 53 mg/l 
til 40 mg/l svarende til en rensegrad på omkring 25 %. 
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Total fosfor reduktion ved Actiflo Turbo på overløbsvand
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Figur 23:Fjernelse af total fosfor fra overløbsvand med Actiflo® Turbo 

 
Reduktionen af total fosfor er ligeledes afhængig af indløbskvaliteten, da det 
gælder måling af total fosfor (se Figur 23). I forsøgene er der opnået en re-
duktion på hhv. 70 % og 90 % ved 80 m3/h og 160 m3/h, men kun en enkelt af 
målingerne overholdt målsætningen om Ptot, ud<1,5 mg P/l. Generelt har ind-
løbet en højere koncentration end forventet og højere koagulantdosering vil 
betyde, at målsætninge på Ptot, ud<1,5 mg P/l kan opnås. 
 
Målinger af orthofosfat er kun foretaget på prøver fra forsøg med 160 m3/h. 
Her er der opnået en gennemsnitlig reduktion på minimum 90 % svarende til 
et udløb på <0,7 mg P/l. En enkelt måling ligger endog under detektions-
grænsen for den anvendte analysemetode., dvs. Prtho<0,2 mgP/L. Ved bereg-
ning af den gennemsnitlige rensegrad er der således anvendt 0,2 mg P/l som 
minimumsværdi.  
 
Hormonforstyrrende stoffer 
Udover standardparametrene er der ligeledes foretaget en række analyser for 
hormonforstyrrende stoffer for at undersøge renseeffektivitet af Actiflo® Turbo 
processen på overløbsvand.  
 
Resultaterne for analyser af hormonforstyrrende stoffer præsenteres i Figur 
24. 
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Fjernelse af Hormonforstyrrende stoffer ved Actiflo Turbo 
på overløbsvand
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Figur 24: Fjernelse af hormonforstyrrende stoffer (østron) fra overløbsvand med Actiflo® Turbo. 

 

Resultaterne viser generelt at det er muligt at opnå en fjernelse af østron i Ac-
tiflo® Turbo, med en renseeffekt mellem 20 og 60%. Tidligere forsøg med 
hormonforstyrrende stoffer har vist at kemisk fældning normalt ikke påvirker 
fjernelse af hormonforstyrrende stoffer. Den reduktion som observeres her 
kan forklares med en adsorption af østron på partiklerne i selve overløbs-
vand, som samtidig bundfældes i processen. 
 
I Tabel 28 præsenteres et samlet overblik over den opnåede rensning og 
gennemsnitlige rensegrad af de forskellige målte parametre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 28: Opnået rensning og gennemsnitlig rensegrad i forsøgsfase 3 – Actiflo® Turbo på 
overløbsvand. 
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Parameter Enhed Indløb Udløb 

Samlet 

Reduktion 

(%) 

Turbiditet NTU 45-340 10-20* 93 

SS mg/L 75-558 19-64 68 

Total COD mg/L 271-856 117-220 57 

Total BOD mg/L 99-250 45-75 61 

Opløst BOD mg/L 46-60 36-44 24 

Total Fosfor mg P/L 8,2-16,8 0,9-3 80 

Ortho Fosfat mg P/L 4,2-5,1 <0,2-0,6 91 

Total Kvælstof mg N/L 45-75 42-55 27* 

Hormonforstyrrende 

stoffer 

ng/L 27-40 16-22 40 

*) 1-2 prøver lå uden for dette interval, men denne prøve bragtes som en out-layer. 

 

6.4.3 Delkonklusion 

Som nævnt bør teknologiens overordnede effektivitet anskues med forbehold 
grundet den varierende stofmæssige belastning ved de to testede vandførin-
ger.  
 
Uanset den stofmæssige belastning i indløbet fungerer processen generelt 
bedre ved forsøg med 160 m3/h. Dette skyldes de højere doseringer af både 
koagulant og polymer ved denne vandføring og nogenlunde tilsvarende dose-
ringer burde være anvendt ved 80 m3/h for at opnå målene. På baggrund af 
dette er en egentlig sammenligning og vurdering af processens rensegrad 
ved varierende hydrauliske belastnings ikke berettiget, men den opnåede 
rensning ved 160 m3/h vil uden problemer kunne opnås ved lavere hydraulisk 
belastning forudsat driftsmidlerne er justeret efter den givne belastning. 
 
Resultaterne viser altså at det er muligt at opnå den forventede rensnings-
grad ved 160 m3/h, dvs SS < 25 mg/L i udløbet selv ved meget høj SS be-
lastning i overløbsvand, samt CODtot < 200 mg/L og Ptot < 1,5 mg/L. En tilsva-
rende reduktion at total BOD kan også observeres, samt en reduktion af hor-
monforstyrrende stoffer som er ikke forventet. 
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6.5 Fase 4: Actiflo® Bio på overløbsvand (mekanisk renset spildevand) 

6.5.1 Formål 

Idet Actiflo® Turbo er en fysisk/kemiske proces baseret på bundfældning af 
partikulære stoffer, har den klassiske brug af teknologien en begrænset ka-
pacitet, når det gælder fjernelse af opløst organisk stof.  
 
Ved Actiflo® Bio processen kombineres Actiflo® Turbo med dosering af aktivt 
slam til indløbsvandet. Inden det ledes til processen blandes indløbsvandet 
(her mekanisk renset spildevand) med aktivt slam i en kontakttank udstyret 
med beluftningssystem og kontinuerlig omrøring. Hensigten med denne op-
blanding er at opnå en bedre reduktion af BOD og COD, når opløst organisk 
stof adsorberes til slamflokkene, der fjernes via fældningen. 
  
Formålet med at teste Actiflo® Bio på overløbsvand er følgende: 
- Opnå tilsvarende rensegrad som ved anvendelse af Actiflo® Turbo pro-

cessen på biologisk renset spildevand mht. SS, CODtot og Ptot: 
 SSud<25 mg/l 
 Bedst mulige rensegrad for CODtot ved reduktion af partikulært COD 
 Ptot, ud<1,5 mg/l 

- Udnytte adsorpsionspotientialet i det aktive slam til fjernelse af opløste 
organiske stoffer (målt ved opløst COD og opløst BOD) og dermed un-
dersøge, om Actiflo® Bio processen er velegnet til dette formål 

- Undersøge om Actiflo® Bio processen med stor effektivitet kan anvendes 
på spildevandstyper indeholdende især store mængder opløst organisk 
materiale  

- Undersøge processens stabilitet og effektivitet ved varierende hydraulisk 
belastning/ varierende kontakttid 

- Undersøge processens stabilitet og effektivitet ved stabil drift af anlægget 
over længere tid 

- Optimere forbruget af driftsmidler med henblik på at opfylde ovenstående 
mål for rensegraden. Dog er driftsmiddelforbruget mindre betydende ved 
rensning af overløbsvand, idet overløb kun forekommer i begrænsede 
tidsperioder i løbet af året. 

6.5.2 Metoder 

Under Actiflo® Bio forsøgene er det mekanisk rensede spildevand blandet 
med aktivt slam fra de biologiske tanke på Renseanlæg Damhusåen. Aktiv-
slampumpen og de fire indløbspumper pumper således kontinuerligt hhv. 
slam og mekanisk renset spildevand til kontakttanken, således, at der opnås 
en slamkoncentration på 800 mg SS/l i dette procesvolumen. Beluftnings-
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systemet i kontakttanken opretholder en iltkoncentration på ca. 4 mg O2/l i 
kontakttanken.  
 
På trods af, at man er nødsaget til at anvende mekanisk renset spildevand i 
stedet for overløbsvand, vurderes det, at forsøgene alligevel kan give en god 
indikation af, hvordan processen vil kunne fungere under de tiltænkte forhold. 
 
Koncentrationen af mikrosand er i denne forsøgsfase forøget til ca. 12-14 
kg/m3, i det mængden af slam i systemet er væsentligt højere end ved de øv-
rige anvendelser af Actiflo® Turbo teknologien præsenteret i dette projekt. 
 
Ved forsøg med Actiflo® Bio er følgende procesparametre gældende (Tabel 
29):  

Tabel 29: Anvendte procesparametre i forsøgsfase 4  – Actiflo® Bio på overløbsvand. 

Inløbsflow 54/80/120 m3/h

Recirkulation 12/12/15 m3/h

Koagulantdosering/-type  25,0 mg Fe/l (PIX-111)

Polymerdosering/-type  3,0 mg/l (AN94SH)

Slamkoncentration i kontakttank 800 mg SS/l

Opholdstid i kontakttank 30/20/14 min

pH inløb 8,2

pH idløb 8,0

 
Procesparametrene er valgt ud fra indledende forsøg med Actiflo® Bio pro-
cessen. Pga. tilsætningen af aktivslam er stofbelastningen af selve Actiflo® 
Turbo processen betydeligt øget i forhold til normal rensning af overløbsvand, 
gf. afsnit 6.4, og dosering af specielt polymer er ligeledes øget. Den øgede 
stofbelastning betyder også, at Actiflo® Bio processen ikke kan opereres sta-
bilt ved anlæggets maksimale hydrauliske kapacitet og forsøgene er derfor 
begrænset til maksimalt 120 m3/h 

6.5.3 Resultater 

I det følgende afsnit præsenteres resultaterne fra de forsøg, der vedrører sta-
bilitet af Actiflo® Bio processen på overløbsvand (mekanisk renset spilde-
vand). Processen effektivitet er primært vurderet ud fra en visuel betragtning 
samt vandets indhold af COD (total/opløst), BOD (total/opløst), fosfor (to-
tal/ortho fosfat) og SS. Vandets turbiditet og indhold af total kvælstof er lige-
ledes undersøgt, men disse parametre indgår ikke i bedømmelsen af proces-
sen. 
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Resultater fra fase 4 præsenteres i Figur 25, Figur 26, Figur 27 og Figur 28 
samt Tabel 30, mens øvrige data fra tests med Actiflo® Bio på overløbsvand 
fremgår af Bilag 6. 
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Figur 25:Fjernelse af SS fra overløbsvand med Actiflo® Bio 

 
Som det fremgår af Figur 25 forekom der en del variation mellem de forskelli-
ge indløbsprøver mht. indholdet af SS, hvilket er af betydning for den pro-
centvise reduktion. Generelt ligger udløbskvaliteten dog rimelig stabil omkring 
15-40 mg SS/l uanset indløbskvaliteten. Den gennemsnitlige reduktion er på 
ca. 80 %. Den bedste rensegrad er opnået ved 120 m3/h, her er SS-indholdet 
reduceret med 88 %. 
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COD-reduktion ved Actiflo Bio på overløbsvand
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Figur 26:Fjernelse af total og opløst COD fra overløbsvand med Actiflo® Bio 

 
Uanset vandets indløbskvalitet mht. total COD og den hydrauliske belastning 
er der opnået et stabilt udløb af CODtot på <130 mg/l, hvilket resulterede i en 
gennemsnitlig rensegrad på ca. 70 % (se Figur 26). Også her er den bedste 
rensegrad opnået ved 120 m3/h, hvor CODtot-indholdet blev reduceret med 80 
% 

 
Idet Actiflo® Bio processen har til hensigt især at reducere spildevandets ind-
hold af opløst organisk stof er det primært den opløste fraktion af COD, der 
har interesse. 
 
Både ind- og udløbets indhold af CODopløst ligger på et meget stabilt niveau 
uanset den hydrauliske belastning, hvilket indikerer, at en stor del af den tota-
le COD-fraktion er bundet til SS i vandet. Ved Actiflo® Bio processen er der 
generelt opnået en gennemsnitlig rensegrad for opløst COD på ca. 30 % (se 
Bilag 6). 
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BOD-reduktion ved Actiflo Bio på overløbsvand
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Figur 27: Fjernelse af total og opløst BOD fra overløbsvand med Actiflo® Bio 

For at undersøge hvorvidt Actiflo® Bio processen kan bidrage til en bedre 
fjernelse af især opløst organisk stof sammenlignet med klassisk Actiflo® Tur-
bo, er der foretaget en række BOD-analyser til sammenligning mellem de to 
processer. Der er foretaget både analyser for total BOD og opløst BOD. Dis-
se resultater fremgår alle af Figur 27. Rensegraden varierer med BOD ind-
hold i overløbsvand, men generelt er BODtot i udløb < 60 mg/L uanset hvor 
høj BODtot er i indløbet. En reduktion på 10 til 50% af opløst BOD kan også 
observeres. 
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Fosfor reduktion ved Actiflo Bio på overløbsvand
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Figur 28:Fjernelse af total fosfor fra overløbsvand med Actiflo® Bio 

 
Som det fremgår af Figur 28 ligger vandets indhold af både total fosfor og 
orthofosfat i både ind- og udløb på et rimelig stabilt niveau uanset den hy-
drauliske belastning. I alle udløbsprøver er indholdet af total fosfor reduceret 
til <1,5 mg P/l, hvilket svarer til en gennemsnitlig rensegrad på ca. 90 %.  
 
Der er opnået en reduktion af orthofosfat til <0,5 mg P/l i udløbet på alle prø-
ver på nær en. Halvdelen af målingerne er endda under detektionsgrænsen 
for den anvendte analysemetode, dvs. Portho<0,2 mg P/l. Ved beregning af 
den gennemsnitlige rensegrad er der således anvendt 0,2 mg P/l som mini-
mumsværdi. 
 
Hormonforstyrrende stoffer 
Udover standardparametrene er der ligeledes foretaget en række analyser for 
hormonforstyrrende stoffer for at måle renseeffektivitet af Actiflo® Bio proces 
på overløbsvand og måle om der er en adsorption på aktiv slam i systemet.  
 
Resultaterne for analyser af hormonforstyrrende stoffer præsenteres i Figur 
29. 
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Fjernelse af hormonforstyrrende stoffer ved Actiflo Bio
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Figur 29: Fjernelse af hormonforstyrrende stoffer fra overløbsvand med Actiflo® Bio 

Som det fremgår af Figur 29, er der ved Actiflo® Bio processen opnået en 
rensegrad for hormonforstyrrende stoffer på minimum 30% og op til 99%. 
Kontaktiden mellem aktiv slam og overløbsvand ser ikke ud til at påvirke 
østron fjernelsen. Resultaterne fra forsøg i Fase 3 og 4 indiker, at  hormon-
forstyrrende stoffer typisk er højere i Actiflo® Bio end i Actiflo® Turbo på over-
løbsvand. 
 
I Tabel 30 præsenteres et samlet overblik over den opnåede rensning og 
gennemsnitlige rensegrad af de forskellige målte parametre. 
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Tabel 30: Opnået rensning og gennemsnitlig rensegrad i forsøgsfase 4  – Actiflo® Bio på over-
løbsvand. 

Parameter Enhed Indløb Udløb 

Samlet 

Reduktion 

(%) 

Turbiditet NTU 93-364 7-22 88 

SS mg/l 81-391 14-39 82 

Total COD mg/l 298-745 76-128 73 

Opløst COD mg/l 86-137 53-106 31 

Total BOD mg/l 86-270 14-58 70 

Opløst BOD mg/l 17-63 21-80 35 

Total Fosfor mg P/l 8,0-9,2 0,5-1,2 89 

Orthofosfat mg P/l 3,9-6,0 0,1-1,3 91 

Total Kvælstof mg N/l 41-59 31-50 20 

Hormonforstyrrende 

stoffer 

ng/l 38-68 0,2-26 80 

 

6.5.4    Delkonklusion 

Overordnet viser forsøeneg foretaget med Actiflo® Bio tilfredsstillende resulta-
ter, idet hovedparten af de opstillede krav er overholdt. Desuden fungerer 
processen stabilt over længere perioder uanset varierende hydraulisk og 
stofmæssig belastninger. Resultaterne ser generelt ikke ud til at afhænge af 
kontakttiden i tanken, hvilket ellers var at forvente. Doseringen af kemikalier i 
Actiflo® Bio er ikke nødvendigvis højere end den er i Actiflo® Turbo for at opnå 
denne rensningsgrad på overløbsvand. 
 
Halvdelen af udløbsprøverne overholder kravet om <25 mg SS/l, mens den 
restedende halvdel er på <40 mg SS/l.  
 

I alle udløbsprøver er indholdet af total fosfor reduceret til <1,5 mg P/l, heraf 
lå 4 af de 6 prøver <1,5 mg P/l, hvilket altså er bedre end målsætningen. 

 
I forbindelse med dette projekt er der desværre ikke foretaget analyser for op-
løst COD ved forsøg med Actiflo® Turbo på overløbsvand (Fase 3), som el-
lers kan sammenlignes med resultaterne fra denne forsøgsfase. Det er derfor 
ikke muligt at fastslå, hvor stor en del af den opløste COD fraktion, der fjernes 
i forbindelse med bioadsorption.  
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Sammenholdes ind- og udløbskvaliteten mht. total COD for Actiflo® Bio og 
Actiflo® Turbo ses der stort set ingen forskel ved de to processer. Belastnin-
gen af total COD i indløbet er hhv. 298-745 mg/l og 271-856 mg/l ved Actiflo® 
Bio og Actiflo® Turbo, mens vandet udløbskvalitet er på hhv. 76-128 mg/l og 
117-220 mg/l. Sammenholdes resultaterne for total BOD og opløst BOD, ses 
den samme tendens.  
 
Generelt er reduktionerne af CODtot og BODtot altså højere end normalt og 
specielt reduktionen af CODopløst og BODopløst er højere end forventet ved ke-
misk fældning. Dette indikerer, at bioadsorptionen har en lille effekt på reduk-
tionen af den opløste fraktion af total COD.  
 
Ved at lave en massebalance over hele processen, har det vist sig, at denne 
reduktion af opløst COD måske kan tilskrives den fortynding, der finder sted i 
kontakttanken forud for selve pilotanlægget. Dette skyldes, at det mekanisk 
rensede spildevand blandes med aktiv slam, hvor oplsøt COD forventes at 
være lavere end i overløbsvand. COD indholdet, total og opløst, er ikke målt i 
det aktive slam, derfor er det umuligt at konkludere hvilken betydning fortyn-
dingen har på COD reudktion. 

 
Udover den potentiel fejlkilde, som knytter sig til fortyndingen, knytter der sig 
en anden vigtig fejlkilde til dette forsøg, idet prøverne generelt først er analy-
seret i laboratoriet dagen efter prøveudtagningen. Dette kan have haft betyd-
ning for især fraktionen af opløst COD, idet mikroorganismer i vandprøven 
kan have omsat en del af det opløste COD. Desuden gælder det, at det COD, 
som er bundet til det suspenderede stof i prøven, kan omdannes til opløst 
COD.  
Omdannelsen af COD fra fast form til opløst form vil ligeledes finde sted i 
kontakttanken, hvor adsorption af opløst COD ligeledes finder sted. På bag-
grund af de data, der foreligger, er det svært at afgøre, hvorvidt det opløste 
COD adsorberes eller omsættes, og hvor stor en del af den totale mængde 
COD, der udgøres af fast uomsætteligt stof. 
 
Generelt viser forsøgene, at Actiflo® Bio processen ikke forringer udløbskvali-
teten sammenlignet med klassisk Actiflo® Turbo. Alt i alt må det dog konstate-
res, at den tilgængelige mængde data ikke er tilstrækkelig til at dokumentere, 
hvorvidt Actiflo® Bio processen er en bedre eller ringere proces end klassisk 
Actiflo® Turbo, hvad angår reduktion af især opløst COD og opløst BOD. Der 
kan således ikke drage entydige konklusioner herom. For at undersøge pro-
cessen nærmere, er det nødvendigt at gennemføre flere lignede forsøg, hvor 
de to procesformer kan sammenlignes på et mere fuldstændigt grundlag. 
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6.6 Konklusioner om renseeffektivitet og omstillingsegnethed af Actiflo® Turbo 
 
Målet for forsøgene med Actiflo® Turbo er at vise at anlægget nemt og hurtigt 
kan omstilles fra én driftsform til en anden for at håndtere begge vandtyper, 
dvs. mellem biologisk renset spildevand og overløbsvand. 
 
Tabel 31 viser optimale driftsparametre til hver Actiflo® konfiguration og hver 
typ vand for at opnå den bedste rensningsgrad, samt de vigtigste resultater 
mht. udløbskvalitet. 
 

Tabel 31: Optimale driftsparametre til Actiflo® Turbo, Actiflo® Carb og Actiflo® Bio 

  
 Actiflo® 

Turbo 
Actiflo® 

Bio 
Actiflo® 

Carb 

Biologisk renset 
spildevand 

Koagulant (mg Al/L) 
Polymer (mg/L) 

2,5 
0,8 

/ 
7,5 
2,0 Kemikalie do-

sering 
Overløbsvand 

Koagulant (mg Fe/L) 
Polymer (mg/L) 

25 
2,0 

25 
3,0 

/ 

Biologisk renset 
spildevand 

m3/h 80 - 160 / 80 – 120 
Hydraulisk 
kapacitet 

Overløbsvand m3/h 80 - 160 80 - 120 / 

Biologisk renset 
spildevand 

SS (mg/L) 
CODtot (% red.) 
Ptot (mg/L) 
Østron (% red.) 
Tunge metaller (% red.) 
Pesticider (% red.) 

< 6 
23% 
< 0,5  

 
 
 

/ 

< 5 
> 50% 
< 0,5 

> 80% 
25 – 95% 
50 – 80% Udløbskvalitet 

Overløbsvand 

SS (mg/L) 
CODtot (mg/L) 
BODtot (mg/L) 
Ptot (mg/L) 
Østron (% red.) 

< 65 
< 150 
< 50 
< 3 

20 – 60% 

< 40 
< 130 
< 60 
< 1,2 

30 – 99% 

/ 

 
I de 4 forsøgsfaser har man vist at det er muligt at opnå de ønskede rens-
ningsgrader med anvendelse af disse driftsparametre. Tabel 31 viser også at 
det er muligt at bruge den sammen teknologi til at håndtere begge vandtyper, 
dvs Actiflo® Turbo kan håndtere både biologisk renset spildevand og over-
løbsvand med den samme hydraulisk kapacitet, lige som Actiflo® Carb kan 
omstilles til Actiflo® Bio med den samme hydraulisk kapacitet. 
Det er vigtigt at bemærke, at to forskellige koagulantyper er anvendt til de to 
forskellige vandtyper: Aluminium koagulant PAX-XL60 viser sig at fungere 



 

 85

bedre på biologisk renset spildevand, mens det er anbefalet at bruge Jern 
koagulant PIX-111 for at opnå de bedste resultater på overløbsvand. Det be-
tyder, at et skift fra en vandtype til den anden også er ensbetydende med et 
skift fra en typ koagulant til den anden. 
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7. Hydrotech Skivefilter forsøgsresultater 

Hydrotech Skivefilter testes på Damhusåen Renseanlæg i 4 faser: 
 
- Fase 1 fra den 18. maj 2009 til den 19. juni 2009: Skivefilter testes på bio-

logisk renset spildevand uden tilsætning af kemikalier 
 
- Fase 2 fra den 23. juni 2009 til den 07. juli 2009 og igen fra den 27. okto-

ber til den 2. november 2009: Skivefilter testes i denne fase på biologisk 
renset spildevand med koagulant og polymer doseringer. 

 
- Fase 3 fra den 19. august til den 27. august 2009 og igen fra den 8. sep-

tember til den 11. september 2009: Skivefilter testes på overløbsvand 
uden tilsætning af kemikalier 

 
- Fase 4 fra den 25. august til den 31. august 2009 og igen fra den 20. no-

vember til den 3. december 2009: Skivefilter testes på overløbsvand med 
koagulant og/eller polymer doseringer. 

 
Teknologien er tidligere testet separat på de to typer vand, men fokus i disse 
forsøg er at kombinere funktionerne, og finde en konfiguration der kan hånd-
tere begge vandtyper. 

 

7.1 Fase 1: Forsøg på biologisk renset spildevand uden kemikalie tilsætning 

7.1.1 Formål 

Formål med forsøget er at demonstrere brugen af filtersystemer ved tertiær 
rensning af spildevand, for at sænke belastningen på recipientområder mht. 
Suspenderet Stof (SS), Fosfor (P) og patogene bakterier. 
 

7.1.2 Metoder 

Hydrotech Skivefilter testes uden kemikalie tilsætning på biologisk renset 
spildevand. Forsøget udføres med tre forskellige dug størrelser (10, 18 og 40 
µm). Prøverne af biologisk renset spildevand udtages ved indløbspumpe og 
prøverne af Hydrotech udløb udtages i Skivefilter udløbskanal. Analyser af 
SS og Total Fosfor fortages. 
Kapacitet af Hydrotech Skivefilter fastlægges, dvs. skyllefrekvensen afhængig 
af SS i biologisk renset spildevand (SS analyser lavet på stikprøver).    
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7.1.3 Resultater 

Alle døgnprøve og stikprøve analyseresultater til dette forsøg vises i Bilag 7. 
Resultater af SS fjernelsen fra døgnprøverne vises i Figur 30. Resultater af 
stikprøverne vises i Figur 31 og Figur 32 (disse to figurer er ens, men med to 
forskellige skalaer). 
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Figur 30: SS fjernelse fra biologisk renset spildevand med Skivefilter uden kemikalier – døgn-
prøver 

Hydrotech på biologisk renset spildevand u. kemikalier - 
SS fjernelse - Stikprøver

0
50

100
150
200
250

300
350
400

450
500

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Antal prøver

S
S

 (
m

g
/L

)

SS i biologisk renset spildevand SS i Hydrotech udløb

10 µm dug 18 µm dug 40 µm dug

 

Figur 31: SS fjernelse fra biologisk renset spildevand med Skivefilter uden kemikalier – stikprø-
ver 
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Figur 32: SS fjernelse fra biologisk renset spildevand med Skivefilter uden kemikalier – stikprø-
ver med SS i indløb < 15 mg/L 

Ved brug af 10 eller 18 µm dug kan man opnå en gennemsnitlig SS koncen-
tration i udløbet, der er under 3 mg/L, såfremt SS indhold i indløbet ligger un-
der 35 mg/L. De enkelte gange hvor SS i indløbet er højere end 35 mg/L, op 
til 479 mg/L, er det muligt at opnå en rensegrad mellem 87 og 99%. 
 
Resultater af TP fjernelse fra døgnprøver ses i Figur 33. 
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Figur 33: TP fjernelse fra tertiært spildevand med Hydrotech Skivefilter uden kemikalier 
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Uden tilsætning af koagulant til fosforfældning er det muligt at opnå over 25% 
fosforfjernelse med 10 og 18 µm duge. Ved anvendelse af 40 µm dug kan 
man ikke opnå fosfor fjernelse uden tilsætning af kemikalier. 
 
Tabel 32 viser filterkapacitet ved forskellige størrelser dug. 
 

Tabel 32: Filterkapacitet på biologisk renset spildevand uden kemikalier 

Filteråbning Filter kapacitet  
estimeret for SS < 12 mg/L i biologisk renset 

spildevand 

40 µm > 30 m/h 
18 µm > 16 m/h 
10 µm > 13 m/h 

 
Filterkapacitet er som forventet højere ved større åbninger i filterdugen. Dette 
viser, at man kan opnå den samme rensegrad med 10 og 18 µm dug men 
med en højere kapacitet med 18 µm dug. 

7.1.4 Delkonklusion 

Anvendelsen af 18 µm dug er det bedste valg til rensning af biologisk renset 
spildevand med Hydrotech Skivefilter uden kemikalier. Der kan man opnå en 
gennemsnitlig SS koncentration i det rensede spildevand på mindre en 3 
mg/L og omkring 25-40% total fosfor fjernelse, med en estimeret filterkapaci-
tet på 16-25 m/h.  
 

7.2 Fase 2: forsøg på biologisk renset spildevand med kemikalie dosering 

7.2.1 Formål 

Formål med forsøget er at demonstrere brugen af filtersystemer ved tertiær 
rensning af spildevand, denne gang med tilsætning af valgte kemikalier for 
yderligere at øge tilbageholdelsen af især fosfor samt SS i filteret. 

7.2.2 Metoder 

Forsøget gennemføres med de tre forskellige dug størrelser som i Fase 1. 
Prøverne af biologisk renset spildevand udtages ved indløbspumpe og prø-
verne af Hydrotech udløb udtages i Skivefilter udløbskanal, og analyser af 
SS, COD og TP foretages. Bakterieanalyser foretages også på nogle stikprø-
ver, men resultaterne kan desværre ikke anvendes grundet fortyndingsfejl og 
højere bakterie mængder i udløb end i indløb.  
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Koagulant og polymer tilsætning etableres foran filteret, således at der kan 
ske en fældning af fosfor og flokkulering af det suspenderede materiale inden 
tilledningen til filteret.  
 
Tabel 33 viser de koagulant og polymer typer der er valgt som de bedste til 
rensning af tertiært spidlevand med Skivefilter. Kemikalierne vælges pba. Jar-
tests. 
 

Tabel 33: Kemikalier brugt i forsøget med Skivefilter på biologisk renset spildevand 

Koagulant type Densitet Aktivt stof 

PIX-111 Jern-koagulant 1.42 g/ml 13.7 % Fe3+ 

   

Polymer type Ladning Type 

GE Høj molekylær vægt kationisk emulsion 

Kemira Høj molekylær vægt kationisk pulver 

 
Kapaciteten af Hydrotech Skivefilter fastlægges, dvs. skyllefrekvensen af-
hængig af SS i biologisk renset spildevand (SS analyser lavet på stikprøver). 

7.2.3 Resultater 

Alle døgnprøve og stikprøve analyseresultater til dette forsøg vises i Bilag 8. 
 
SS fjernelse igennem Skivefilteret fra døgnprøverne vises i Figur 34, fra stik-
prøverne i Figur 35. Der mangler en række udløbsresultater i Figur 35, hvilket 
skyldes en for lav dosering af flydende polymer. Det resulteres i en dårlig 
flokkulering foran Skivefilteret og derfra en dårlig udløbskvalitet mht. SS og 
TP. Derfor er det valgt at ikke præsentere disse resultater i  Figur 35. 
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Figur 34: SS fjernelse fra biologisk renset spildevand med Hydrotech Skivefilter med kemikalier 
- døgnprøver 
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Figur 35: SS fjernelse fra biologisk renset spildevand med Hydrotech Skivefilter med kemikalier 
- stikprøver 

Kemikalie tilsætningen til det biologisk renset spildevand påvirker SS indhold i 
filterindløbet, som derved forhøjes: tilsætning af 1 mg Fe/L svarer til extra 2,5-
3 mg SS/l. SS rensegrad målt i forhold til SS i biologisk renset spildevand er 
derfor ikke så høj som i Fase 1 uden kemikalie doseringer. SS i filterudløb er 
dog i alle tilfælde under 5 mg/L, hvilket er tit målet til en tertiær rensning med 
et Skivefilter. 
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Resultaterne vedr. COD fjernelse ses i Figur 36. 
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Figur 36: COD fjernelse fra biologisk renset spildevand med Hydrotech Skivefilter med kemika-
lier - døgnprøver 

En gennemsnitlig fjernelse på 15-25% af COD opnåes ved tilsætning af ke-
mikalier foran Skivefilter, uanset hvilken type dug, der anvendes. Der kræves 
en højere kemikalie doseringer ved 40 µm dug end ved de andre. 
 
Analyseresultaterne for fjernelse af Total Fosfor vises i Figur 37. Disse TP re-
sultater er alene fra stikprøver analyseret af Krüger. Der anvendes her stik-
prøver, da sammenligning af døgnprøver ikke er muligt, på grund af mang-
lende TP analyser med 10 µm dug. 
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Figur 37: TP fjernelse fra biologisk renset spildevand med Hydrotech Skivefilter med kemikalier 
- stikprøver  

Der opnåes en høj fosfor fjernelse ved høj koagulant dosering eller ved højt 
fosfor indhold i indløbet. Dog er alle TP værdier i udløbet under 0,14 mg/L 
selv ved lavere kemikalier doseringer, dvs 3 mg Fe/L og 1 mg/L polymer. 
 
Tabel 34 viser filterkapacitet ved forskellige størrelser dug. 
 

Tabel 34: Filterkapacitet på biologisk renset spildevand med kemikaliertilsætning  

Filteråbning Filter kapacitet  
estimeret for SS < 12 mg/L i biologisk ren-

set spildevand 

40 µm > 16 m/h 
18 µm > 11 m/h 
10 µm > 8 m/h 

 
Anvendelse af metalkoagulant reducerer filterkapacitet ved rensning af biolo-
gisk renset spildevand. Årsagen er den forøgelse af SS som tilsætning af 
koagulanten medfører. 

7.2.4 Delkonklusion 

Kemikalie dosering foran filteren er nødvendig for at opnå en høj fosforreduk-
tion i det biologisk renset spildevand. Total fosfor reduceres med de valgte 
doseringer til < 0,14 mg/L ved både 40, 18 og 10 µm. Samtidig reduceres SS 
i alle tilfælde til omkring 5 mg/L eller derunder. 
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Anvendelsen af en filterdug på18 µm giver den mest optimale rensning. Ved 
18 µm opnås samme rensegrad som med 10 µm dug, dog har filteret større 
kapacitet. Sammenholdes med 40 µm opnås sammen rensegrad dog med 
mindre kemikalie doseringer med 18 µm dug. 

7.3 Fase 3: Forsøg på overløbsvand (mekanisk renset spildevand) uden kemikalie tilsætning 

7.3.1 Formål 

Formål med forsøget er at demonstrere brugen af filtersystemer ved rensning 
af overløbsvand, for at sænke belastningen på recipientområder mht. SS, P 
og patogene bakterier i regnvejr. 

7.3.2 Metoder 

Det kan ikke forudsiges, hvornår nedbørsbetinget overløb forekommer, hvor-
for der i disse forsøg er anvendt mekanisk renset spildevand i stedet for over-
løbsvand. På trods af forskellen mellem de to vandtyper vurderes det, at for-
søgene alligevel kan give en god indikation af, hvordan processen effektivt vil 
kunne fungere som en aflastende enhed for overløbsvand. 
Hydrotech Skivefilter testes uden kemikalie tilsætning på overløbsvand, som 
er mekanisk renset spildevand i tørvejr. Forsøget udføres med kun to dug 
størrelser, 18 og 40 µm (erfaring viser at det ikke er hensigtmæssigt at bruge 
10 µm på overløbsvand). Prøverne af overløbsvand udtages ved indløbs-
pumpe og prøverne af Hydrotech udløb udtages i Skivefilter udløbskanal. Der 
foretages analyser af SS, COD og TP. 
Kapacitet af Hydrotech Skivefilter fastlægges, dvs. skyllefrekvens afhængig af 
SS i overløbsvand (SS analyser lavet på stikprøver).    

7.3.3 Resultater 

Alle døgnprøve og stikprøve analyseresultater til dette forsøg vises i Bilag 9. 
Resultaterne af SS fjernelse fra døgnprøverne ses i Figur 38, og fra stikprø-
verne i Figur 39. 
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Figur 38: SS fjernelse fra overløbsvand med Hydrotech Skivefilter uden kemikalier - døgnprø-
ver 

Hydrotech på overløbsvand u. kemikalier - 
SS fjernelse - Stikprøver

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20 25

Antal prøver

S
S

 (
m

g
/L

)

SS i overløbsvand SS i Hydrotech udløb

18 µm dug 40 µm dug

 

Figur 39: SS fjernelse fra overløbsvand med Hydrotech Skivefilter uden kemikalier - stikprøver 

 
Af Figur 38 ses det, at der altid fjernes omkring 50 mg SS/L når SS indhold i 
overløbsvand er omkring 100 mg/L, uanset hvilken type dug der er brugt.  
Stikprøve analyseresultater i Figur 39 viser, at det er muligt ved højere SS 
indhold i overløbsvand, dvs. op til 500 mg SS/L, at opnå en udløbskoncentra-
tion på under 150 mg SS/L ved anvendelsen af 18 µm filterdug, dvs. op til 
70% fjernelse.  
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Resultater af COD fjernelse vises i Figur 40. 
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Figur 40: COD fjernelse fra overløbsvand med Hydrotech Skivefilter uden kemikalier - døgn-
prøver 

Det fremgår af Figur 40 at man i gennemsnit kan opnå 100 mg COD/L fjer-
nelse med begge typer dug. 
 
Tabel 35 viser filterkapacitet ved forskellige størrelser dug. 
 

Tabel 35: Filterkapacitet på overløbsvand uden kemikalier 

Dug størrelse Filter kapacitet  
estimeret for SS < 500 mg/L i overløbsvand 

40 µm > 8 m/h 
18 µm > 4 m/h 

 
Filterkapaciteten er relativt lav i perioder med meget høj SS belastning af filte-
ret. 

7.3.4 Delkonklusion 

Begge typer dug kan anvendes til rensning af overløbsvand uden kemikalier.  
En SS fjernelse på op til 70% kan opnåes ved høj SS belastning i indløbet og 
ved anveldelse af 18 µm dug. Denne dug giver dog lavere filterkapacitet i m/h 
end 40 µm. 
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7.4 Fase 4: forsøg på overløbsvand (mekanisk renset spildevand) med kemikalie dosering 

7.4.1 Formål 

Formål med forsøget err at demonstrere brugen af filtersystemer ved rens-
ning af overløbsvand i kombination med tilsætning af kemikalier. Kemikalier 
tilsætning vil øge tilbageholdelsen af især fosfor samt SS og patogene bakte-
rier i filteret i forhold til fase 3. 

7.4.2 Metoder 

Det kan ikke forudsiges, hvornår nedbørsbetinget overløb forekommer, hvor-
for der i disse forsøg er anvendt mekanisk renset spildevand i stedet for over-
løbsvand. På trods af forskellen mellem de to vandtyper vurderes det, at for-
søgene alligevel kan give en god indikation af, hvordan processen effektivt vil 
kunne fungere som en aflastende enhed for overløbsvand. 
 
Forsøget udføres med to forskellige dug størrelser, 18 og 40 µm. Prøverne af 
overløbsvand udtages ved indløbspumpe og prøverne af Hydrotech udløb ud-
tages i Skivefilter udløbskanal. Der foretages analyser af SS, COD og TP. 
Bakterieanalyser foretages på stikprøver.  
 
Koagulant og polymer tilsætning etableres foran filteret, således at der kan 
ske en fældning af fosfor og flokkulering af det suspenderede materiale inden 
tilledningen til filteret.  
 
Tabel 36 viser den koagulant og polymer type, som er de bedste til rensning 
af denne vandtype med Skivefilter. Kemikalierne valgtes på baggrund af Jar-
tests. 
 

Tabel 36: Kemikalier brugt i forsøget med Skivefilter på overløbsvand 

Koagulant type Densitet Aktivt stof 

PIX-111 Jern-koagulant 1.42 g/ml 13.7 % Fe3+ 

   

Polymer type Ladning Type 

Kemira Høj molekylær vægt kationisk pulver 

 
Disse kemikalier er de samme som benyttes til rensning af biologisk renset 
spildevand. Dette gør det muligt at veksle mellem rensning af overløbsvand 
og rensning af biologisk renset spildevand på renseanlægget. 
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Kapacitet af Hydrotech Skivefilter fastlægges, dvs. skyllefrekvens afhængig af 
SS i overløbsvand (SS analyser lavet på stikprøver). 

7.4.3 Resultater 

Alle døgnprøve og stikprøve analyseresultater til dette forsøg vises i Bilag 10. 
 
Fjernelsen af SS igennem Skivefilter målt ved døgnprøver vises i Figur 41, og 
målt ved stikprøver og døgnprøver i Figur 42 og Figur 43. 
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Figur 41: SS fjernelse fra overløbsvand med Hydrotech Skivefilter med kemikalier – døgnprø-
ver 
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Hydrotech på overløbsvand m. kemikalier - 
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Figur 42: SS fjernelse fra overløbsvand med Hydrotech Skivefilter med kemikalier – stikprøver 
+ døgnprøver – 18 µm dug 
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Figur 43: SS fjernelse fra overløbsvand med Hydrotech Skivefilter med kemikalier – stikprøver 
+ døgnprøver – 40 µm dug 

 
COD analyseresultater vises i Figur 44. 
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Figur 44: COD fjernelse fra overløbsvand med Hydrotech Skivefilter med kemikalier  

Figur 41, Figur 42 og Figur 43 viser et SS indhold i udløbet på under 50 mg/L, 
og i gennemsnit < 30 mg/L, uanset hvor høj SS koncentration er i overløbs-
vandet, og hvilke kemikalie doseringer der er brugt. Anvendelsen af polymer 
alene er lige så effektiv til SS fjernelse som i kombination med koagulant do-
sering. 
 
Det samme gælder for COD fjernelsen, som er vist i Figur 44, med en COD 
fjernelse omkring 65%. 
 
TP analyseresultaterne på døgnprøverne ses i Figur 45, for stikprøverne 
samt for døgnprøverne i Figur 46 og Figur 47.  
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Figur 45: TP fjernelse fra overløbsvand med Hydrotech Skivefilter med kemikalier – døgnprø-
ver 
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Figur 46: TP fjernelse fra overløbsvand med Hydrotech Skivefilter med kemikalier – stikprøver 
+ døgnprøver –18 µm dug 
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Hydrotech på overløbsvand m. kemikalier - 
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Figur 47: TP fjernelse fra overløbsvand med Hydrotech Skivefilter med kemikalier – stikprøver 
+ døgnprøver – 40 µm dug 

 
Figur 45, Figur 46 og Figur 47 viser at fosfor fjernelse som forventet er højst 
ved dosering af koagulant. Generelt set er fosforfjernelsen afhængig af den 
tilsatte mængde koagulant hvilket også var forventeligt.  
 
Tabel 37 viser bakteriologi analyseresultater. 
 

Tabel 37: Bakteriefjernelse fra overløbsvand med Hydrotech Skivefilter med kemikalier 

Filteråbning 18 µm dug 18 µm dug 

Kemikalie-
dosering 

2 mg/L polymer 
med 3 mg Fe/L 

+ 2 mg/L polymer 

Bakterietyp 
Indløb 

(ant/100 
mL) 

Udløb 
(ant/100 

mL) 
Red. 

Indløb 
(ant/100 

mL) 

Udløb 
(ant/100 

mL) 
Red. 

E. Coli 2400000 490000 0,69 log 3500000 490000 0,85 log

Enterococcer 16000 1700 0,97 log 20000 1400 1,15 log

 
Resultaterne viser af der typisk kan opnås en højere bakteriefjernelse med 
tilsætning af polymer og koagulant i forhold til tilsætning af polymer alene. 
Dermed kan man opnå en rensningsgrad af bakterierne på omkring 1 log. 
 
Tabel 38 viser filterkapacitet ved forskellige størrelser dug. 
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Tabel 38: Filterkapacitet på overløbsvand med kemikaliertilsætning  

Dug størrelse Filter kapacitet  
estimeret for SS < 500 mg/L i overløbsvand

40 µm > 12 m/h 

18 µm > 9 m/h 

7.4.4 Delkonklusion 

For at opnå en optimale fjernelse af både SS, TP og bakterie skal 18 µm dug 
anvendes, sammen med kemikalietilsætning på 3-5 mg Fe/L  (koagulant) og 
2 mg/L (polymer). 

7.5 Konklusioner om renseeffektivitet og omstillingsegnethed af Hydrotech Skivefilter 
Målet med forsøgene med Hydrotech Skivefilter er at finde en konfiguration 
der kan håndtere begge vandtyper, dvs biologisk renset spildevand og over-
løbsvand. 
 
Resultater af disse 4 forsøgsfaser viser, at den bedste Skivefilter konfigurati-
on til rensning af både biologisk renset spildevand og overløbsvand i Damhu-
såen er afhængig af kravet til P-reduktion (med eller uden 1 eller 2 trin kemisk 
forbehandling).  
 
Tabel 39 viser optimale driftsparametre til hver Hydrotech Skivefilter konfigu-
ration og hver typ vand for at opnå den bedste rensningsgrad, samt de vigtig-
ste resultater mht. udløbskvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 39: Optimale driftsparametre til Hydrotech Skivefilter 
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 Til SS re-

duktion 
Til SS og P 
reduktion 

Dug stør-
relse 

 
 

18 µm 18 µm 

Biologisk ren-
set spildevand 

Koagulant i mg Fe/L 
Polymer i mg/L 

0 
0 

3 
1 Kemikalie 

dosering 
Overløbsvand 

Koagulant i mg Fe/L 
Polymer i mg/L 

0 
2 - 4 

(3) – 5 
2 

Biologisk ren-
set spildevand 

m/h (med SS i indløb 
< 12 mg/L) 

> 16 > 11 
Filter ka-
pacitet 

Overløbsvand 
m/h (med SS i indløb 
< 500 mg/L) 

> 12 > 9 

Biologisk ren-
set spildevand 

SS (mg/L) 
CODtot (% red.) 
Ptot (mg/L) 

< 3 
 

< 0,4  

< 5 
15 – 25% 

< 0,14 Udløbs-
kvalitet 

Overløbsvand 
SS (mg/L) 
CODtot (% red.) 
Ptot (mg/L) 

< 35 
> 60% 
< 10 

< 25 
50 – 65% 

< 5 
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8. Konklusion og sammenligning af teknologierne 

MILTEK projekt består i i alt 11 forskellige forsøgsfaser med 3 forskellige mul-
tifunktions-teknologier. De vigtigste konklusioner der kan drages fra forsøge-
ne er de følgende: 
 
1) Det er muligt at øge renseeffektivitet af en Sandfilter mht. bakterier ved 

dosering af peredikkesyre foran filteret. Derfor kan denne dosering bruges 
især i sommertid for at opnå badevandskvalitet mens anlægget kan om-
stilles til enkelt sandfilter resten af året. 

 
2) Det er muligt at øge renseneffektivitet af en Sandfilter mht. SS og Total 

Fosfor ved doseringer af koagulant og polymer foran filteret. Koagulering-
flokkulering kan derfor overvejes når biologisk renset spildevandskvalitet 
er over udlbøskrav. 

 
3) Actiflo® Turbo kan nemt skiftes mellem rensning af biologisk renset spil-

devand for efterpolering i tørvejr og overløbsvand i regnvejr, og kravene 
mht. vandkvalitet for begge typer vand overholdes med forskellige kemi-
kalie doseringer. 

 
4) Actiflo® Carb til efterpolering af biologisk renset spildevand kan omstilles 

til en Actiflo® Bio til rensning af overløbsvand og stadigvæk opnå den øn-
skende vandskvalitet mht. SS, COD og Total Fosfor. Flere forsøg vil være 
nødvendig for at bekræfte proceseffektivitet mht. bakterier og især hor-
monforstyrrende stoffer. 

 
5) Hydrotech Diskfilter kan nemt omstilles fra en type vand til en anden. Den 

mest optimale konfiguration for Hydrotech skivefiltert er afhængig af kra-
vet til bl.a. fosfor resdktion. Det kan således være med eller uden 1 eller 2 
trin kemisk forbehandling, til både rensning af biologisk renset spildevand 
og overløbsvand. 

 
Den bedste teknologi til en bestemt renseanlæg vil derfor være afhængig af 
både indløbskvalitet (biologisk renset spildevand eller overølbsvand) og ud-
løbskrav mht. de forskellige parametre: SS, Fosfor, COD, bakterier, hormon-
forstyrrende stoffer eller mere generelt miljøfremmede stoffer. 
 
Tabel 40 viser driftsomkostninger for de tre teknologier, baseret på optimale 
driftsparametre fra Tabel 20, Tabel 31 og Tabel 39. 
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Tabel 40: Sammenligning af teknologierne på driftsomkostninger. Tallene tager udgangspunkt i 
et flow på 2000 m3/t 

Vandtyp Teknologi 
Kemikalie drift- 
omkostninger 

(øre/m3) 

Energi drift-
omkostninger 

(øre/m3) 

Total drift- 
omkostninger 

(kr/dag) 

Med peredikkesyredo-
sering 

15,4 0,5 7.608 

Med koagulant og po-
lymer dosering 

19,5 0,5 9.586 
Sandfilter 

Med aktiv kul 84,2 0,5 40.630 

Actiflo™ Turbo 9,3 1,9 5.381 
Actiflo™ 

Actiflo™ Carb 31,7 2,3 16.300 

Til SS fjernelse - 0,5 260 

Biologisk renset 
spildevand 

Hydrotech 
Til SS + TP fjernelse 6,8 0,9 3.674 

Actiflo™ Turbo 34,6 1,9 17.495 
Actiflo™ 

Actiflo™ Bio 38,1 3,0 19.715 

Til SS fjernelse 7,0 0,9 3.778 
Overløbsvand 

Hydrotech 
Til SS + TP fjernelse 12,5 1,1 6.510 

 
 
Det samlede billede af driftsudgifterne, jf. Tabel 40 viser, at hovedparten af 
den daglige udgift ligger på kemikalieforbruget, hvorfor det er vigtigt at opti-
mere dette, smat at finde den optimale konfiguration i forhold til hvilke ud-
løbskrav der skal opnås. Desuden fremgår det, at Hydrotech skivefilter på 
begge vandtyper er den billigste renseforanstaltning. 
 
Den dyreste renseforanataltning når der ses på driftsudgifter er sandfilter med 
aktivt kul. Dette skyldes at kullet skal skiftes/regenereres hver 6.8 uge, hvilket 
er omkostningsfyldt.   



 

 107

Bilag 1:  Driftsresultater fra sandfilterforsøg på Egå Renseanlæg 

I det følgende præsenteres driftsresultaterne fra forsøgscellen i sandfilteret 
på Egå Renseanlæg under Miltek forsøgene. Afløbskvaliteten mht. SS, total-
P, NH4 og COD undersøges gennem forsøgene for at undersøge, om de ind-
førte driftsændringer giver nogen positiv eller negativ indvirken på filterets 
normale drift. 
 
Der er udført forsøg ved følgende betingelser opdelt i 3 faser 
 
- Fase 1 i to perioder fra den 10. august til den 17. september 2009: Oxida-

tiv hydrolyse med pereddikesyre etableres før filteret til undersøgelse af: 
Desinfektion af bakterier samt forhydrolyse af hormonforstyrrende stoffer, 
så disse lettere nedbrydes af sandfilterets indbyggede biomasse. 

 
- Fase 2 fra den 19. oktober til den 2. november 2009: Koagule-

ring/flokkulering på spildevandet etableres før sandfilteret for bedre tilba-
geholdelse af SS, bakterier og fosfor, samt for undersøgelse af filterets 
kapacitet. 

 
- Fase 3 fra den 3. november til den 26. november: Der indbygges aktivt kul 

som en del af filtermediet, for at undersøge tilbageholdelsen af hormon-
forstyrrende stoffer ved adsorption på kullet. 

 

Driftsresultater for SS fjernelse 
Den vigtigste normale funktion for sandfilteret er at polere afløbet for SS. Det-
te sikrer, at udløbskoncentrationen af især fosfor sænkes. Via døgnprøver er 
koncentrationen af SS til og fra forsøgsfiltercellen overvåget genne forsøge-
ne. Resultaterne fra hele forsøgsperioden ses på Figur 48, hvor de forskellige 
forsøgsfaser er vist med lodrette streger. 
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SS fjenelse over sandfilter i samlet forsøgsperiode

0

40

80

120

160

200

240

august 09 september 09 oktober 09 november 09

K
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 a

f 
S

S
 [

m
g

/l
]

SS ind SS ud

Fase 1 Fase 2 Fase 3

 

Figur 48: Driftsresultater for SS ind og ud af forsøgscellen under Miltek forsøg. Fase 1: Dose-
ring af pereddikesyre. Fase 2: Forsøg med kemikaliedosering. Fase 3: Forsøg med 
indbygning af aktiv kul i filteret. 

Først og fremmest ses det, at SS koncentrationen i tilløbet til filteret stiger i 
fase 2. Dette skyldes overpumpningen af slam til tilløbet af forsøgscellen, der 
er lavet netop for at øge SS-belastningen af cellen. Det ses yderligere, at af-
løbskoncentrationen af SS i hele forsøgsperioden er stabilt lav. Der er i gen-
nemsnit opnået en udløbskoncentration på 1,2 mg SS/l med en spredning på 
1,3 mg SS/l. Dette må betegnes som en særdeles god afløbskvalitet og det 
vurderes, at de udførte forsøg ikke har påvirket filterets normale funktion mht. 
SS tilbageholdelse. 

Driftsresultater for fosforfjernelse 
Ved at fjerne SS, fjernes også fosfor, hvilket som før nævnt oftest er filterets 
primære funktion. Dette betyder, at kurveforløbet for SS og fosfor oftest vil 
følge hinanden, forudsat at fældningen af fosfor eller bio-P fjernelsen forløber 
stabilt, hvilket er tilfældet på Egå Renseanlæg. Driftsresultaterne mht. fosfor-
fjernelse ses på Figur 49, hvor forsøgenes faser er vist med lodrette streger. 
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Fosforfjenelse over sandfilter i samlet forsøgsperiode
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Figur 49: Driftsresultater for fosfor (T-P) ind og ud af forsøgscellen under Miltek forsøg. Fase 1: 
Dosering af pereddikesyre. Fase 2: Forsøg med kemikaliedosering. Fase 3: Forsøg 
med indbygning af aktiv kul i filteret. 

På figuren ses tilsvarende kurveforløb som på Figur 48, hvor koncentrationen 
af fosfor ind på cellen stiger i kraft af, at der pumpes slam til tilløbet af for-
søgscellen. Det ses yderligere, at der opnås en god afløbskvalitet mht. fosfor 
gennem hele forsøgsperioden. Koncentrationen af fosfor er i gennemsnit 0,3 
mg T-P/l med en spredning på 0,1 mg T-P/l. Afløbskoncentrationen af fosfor 
er især interessant i fase 2, hvor der er doseret et fældningskemikalie for at 
optimere fosfor-fjernelsen og SS-tilbageholdelsen. Det ses, at der rent faktisk 
er en svag tendens til en stigende fosforkoncentration i udløbet i fase 2, der 
ved kontrol med Figur 48 ikke kan bekræftes med en stigende SS koncentra-
tion. Det må derfor formodes at den svage forøgelse skyldes orthofosfat. Det-
te er ikke bekræftet med en måling. Hvis dette er korrekt, kan det konstate-
res, at der ikke er doseret tilstrækkeligt fældningskemikalie til at kunne udfæl-
de evt. overskud af orthofosfat. Dette vurderes som sandsynligt, idet der ar-
bejdes i et meget lavt koncentrationsområde mht. fosfor. 

Driftsresultater for ammoniumfjernelse 

For anlæg med sandfiltrering er det desuden en vigtig funktion, at der opnås 
nitrifikation af ammonium over sandfilteret. Dette udføres af den biomasse, 
der vokser som biofilm på sandkornenes overflade. Driftsresultaterne for 
ammonium (NH4) er vist på Figur 50. 
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Figur 50: Driftsresultater for ammonium (NH4) ind og ud af forsøgscellen under Miltek forsøg. 
Fase 1: Dosering af pereddikesyre. Fase 2: Forsøg med kemikaliedosering. Fase 3: 
Forsøg med indbygning af aktiv kul i filteret. 

For ammonium ses konstant lave koncentrationer ud af filteret, men der ses 
betydelig større variation på denne parameter end for SS og fosfor, både i til-
løb og udløb fra filtercellen. Den gennemsnitlige udløbskoncentration i hele 
forsøgsperioden er 0,1 mg NH4/l med en spredning på 0,1 mg NH4/l. 
Figur 50 viser en tendens til øget nitrifikation i fase 1, da indløbskoncentratio-
nen af ammonium stiger, samtidig med afløbskoncentrationen fastholdes. Det 
viste forløb tolkes ikke som en forbedret nitrifikationsevne/hastighed, men 
som et udtryk for, at filteret ved den lave hydrauliske belastning har en over-
kapacitet mht. nitrifikation. Det forventes ikke, at en dosering med pereddike-
syre kan påvirke nitrifikationshastigheden positivt, da processen er autotrof, 
og således ikke bruger en organisk kulstofkilde. Desuden har processen pH 
optimum omkring 8,5, hvilket man ved syredosering fjerner sig fra. Hvorfor 
ammoniumkoncentrationen stiger så markant under forsøget er ikke fastlagt, 
men betragtes umiddelbart som en del af den naturlige variation under drift af 
renseanlæg. Fremadrettet kunne det være interessant at undersøge, om man 
i situationer med lav hydraulisk belastning kunne køre med en højere ammo-
niumkoncentration ud af det biologiske renseanlæg end normalt, og herefter 
nitrificere i sandfilteret. Dette kunne potentielt give en besparelse i strømfor-
brug til beluftning i aktiv slam anlægget. 
Figur 50 viser desuden en svag tendens til stigende ammoniumkoncentration 
ud af filteret i fase 2 med kemikaliedosering. Det vurderes som usandsynligt, 
at kemikaliedoseringen påvirker nitrifikationen. Den svage forøgelse af NH4-
ud kan muligvis skyldes overpumpningen af aktiv slam fra procestankene, 
hvorfra der periodevis kan være væsentligt forhøjet koncentration af ammoni-
um, der på 3 ud af 8 prøver giver udslag ud af filteret. Det konstateres, at der 
ikke foreligger nok målinger til at drage nogen endegyldig konklusion herom. 
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Dette kan evt. undersøges nøjere, såfremt dette har en særlig interesse. Det 
foreslås her, at der vurderes på eksisterende anlæg, der anvender kontaktfil-
trering. 

Driftsresultater for COD fjernelse 
Da filteret tilbageholder SS vil det også tilbagehold den del COD, der ikke fin-
des på opløst form. Figur 51 viser driftsresultater for COD ind og ud af for-
søgscellen. 
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Figur 51: Driftsresultater for COD ind og ud af forsøgscellen under Miltek forsøg. Fase 1: Dose-
ring af pereddikesyre. Fase 2: Forsøg med kemikaliedosering. Fase 3: Forsøg med 
indbygning af aktiv kul i filteret. 

Det ses, at kurveforløbet for COD følger kurveforløbet for SS vist på Figur 51. 
Det ses, at der konstant opnås en stabil og lav koncentration af COD ud af fil-
tercellen. Der er gennem forsøgene opnået en gennemsnitlig afløbskoncen-
tration på 21 mg COD/l med en spredning på 5 mg COD/l. Det konstateres 
som for SS tilbageholdelsen, at forsøgene ikke har nogen påvirkning på filte-
rets normale funktion mht. COD fjernelse. 
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Bilag 2: Analyseresultater fra Miltek forsøg på sandfilteret på Egå Renseanlæg 

 

Analyseresultater fra døgnprøver
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10-08-2009 50 0
10-08-2009 50 20 prøvetagningsudstyr fungerede ikke
11-08-2009 50 30
12-08-2009 50 50
13-08-2009 50 80
14-08-2009 50 120
15-08-2009 50
16-08-2009 50 20 26,2 1,2 0,32 0,28 23,3 2,1 0,44 0,3

17-08-2009 50 20 27,3 0,8 0,34 0,4 22 0,8 0,38 0,21
18-08-2009 50 20 26,3 2,2 0,41 0,37 28,3-23 1,4 0,34 0,34-0,3
19-08-2009 50 20 23,2 2,2 0,21 0,42 33,9 6,2 0,03 0,26
20-08-2009 50 20 23 1,2 0,29 0,2 26 1,2 0,05 0,28
21-08-2009 50 20
22-08-2009 50 20
23-08-2009 50 20 23,5 0,8 0,71 0,32 20,9 0,2 0,11 0,32

24-08-2009 50 20 23 2,4 0,8 0,39 20 0,2 0,07 0,36
25-08-2009 50 20 24 2,8 1,1 0,32 22 0,1 0,24 0,32
26-08-2009 50 20 25 8 0,9 0,52 21 3 0,08 0,35
27-08-2009 50 20 21 1,2 0,74 0,36 19 0,4 0,03 0,26
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30-08-2009 50 20 24 1,4 0,79 0,24 22 0,4 0,07 0,26
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08-09-2009 50
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17-09-2009 50 50 22 2,6 0,35 0,23 19 2,1 0,04 0,21
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Analyseresultater fra Sandfilterforsøg på Egå - resultater for bakterier og østron
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09-08-2009 50 50 0
10-08-2009 50 50 20 >200 <1 >200 >200 >200 <1 <1 <1
11-08-2009 50 50 30 >200 <1 >200 >200 >200 <1 90 40
12-08-2009 50 50 50 49000 30 2400 790 790 10 6 5
13-08-2009 50 50 80 79000 45 330 700 130 <1 <1 10
14-08-2009 50 50 120 30000 35 1700 700 490 130 9 10
15-08-2009 50 0
16-08-2009 50 0 20

07-09-2009 50 0 0
08-09-2009 50 0 0
09-09-2009 50 0 0
10-09-2009 50 0 0 <1 55 5400 15
11-09-2009 50 0 0 54000 47 91000 1700 7900 720 370 430
12-09-2009 50 0 0
13-09-2009 50 0 10 3400 18000 700 490 1600 2700 1500 2500
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Bilag 3: Analyseresultater fra Actiflo® Turbo forsøg på biologisk renset spildevand (fase 1) 

Flow: 80/120/160 m3/h
Recirkulationsflow: 7,5/8,3/6,9 %
Polymer: 0,8 mg/l (AN934SH)
Koagulant: 2,5 mgFe/l (PAX-XL60)
pH ind 7,6
pH ud 7,5

Analyser foretaget af Lynettens laboratorium
Procesdata SS CODtot P-tot Ortho-P N-tot

Indløb (m3/h)
Recirc, 
(m3/h)

%
Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb       
fra Actiflo 

(mg/l)

Reduktion 
(%)

80 7 8,8 15,8 5,3 66,5 40 27,7 30,8 0,92 0,26 71,7 ND ND - ND ND -

80 10 12,5 243 6,3 97,4 304 77,7 74,4 9,54 2,47 74,1 ND ND - 18,5 8,7 53,0

80 6 7,5 18,6 3,8 79,6 39,9 32,1 19,5 1,21 0,31 74,4 0,5 0,15 70,0 7,61 6,4 15,9

80 6 7,5 6,1 3,3 45,9 25,4 23,7 6,7 0,49 0,18 63,3 0,22 <0,2 - 5,27 5,27 0,0

120 10 8,3 20,9 14,3 31,6 36,5 31,7 13,2 0,94 0,45 52,1 ND ND - 6,96 6,01 13,6

120 10 8,3 6,3 5,5 12,7 22,9 20,1 12,2 0,3 0,1 66,7 ND ND - 3,69 3,28 11,1

160 11 6,9 6,3 3,1 50,8 29,4 23,9 18,7 0,43 0,15 65,1 <0,2 <0,2 - 7,69 7,79 -

160 11 6,9 2,9 3,5 - 23,2 22,1 4,7 0,27 0,11 59,3 0,91 <0,2 78,0 9,19 9,37 -

Gennemsnitlig  rensegrad: 40,0 5,6 54,9 65,2 32,4 22,5 1,8 0,5 65,8 0,5 0,2 74,0 7,4 7,2 18,7

Analyser foretaget i laboratorie i pilotanlægget
Procesdata CODopl lab CODtot lab Ptot lab Turbiditet on-line Turbiditet lab

Indløb (m3/h)
Recirc, 
(m3/h)

%
Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært

(ntu)
Udløb (NTU)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært

(ntu)

Udløb 
(NTU)

Reduktion 
(%)

80 7 8,8 ND ND - 40,3 23,1 42,7 1,1 0,24 78,2 12 1,2 90,0 11 2,2 80,0

80 10 12,5 ND ND - OM 57,1 - OM 1,67 - ND ND - >100 22 78,0

80 6 7,5 32,8 24 26,8 38,6 24,4 36,8 1,3 0,35 73,1 ND ND - 15 2 86,7

80 6 7,5 22,3 21,5 3,6 26,6 23,3 12,4 0,5 0,18 64,0 ND ND - 5,7 2,5 56,1

120 10 8,3 ND ND - 31,9 28,6 10,3 0,55 0,31 43,6 10 2 80,0 8,7 3,8 56,3

120 10 8,3 ND ND - 23 19,8 13,9 0,23 0,07 69,6 8 2,2 72,5 4,6 1,8 60,9

160 11 6,9 25,4 21,7 14,6 31,3 25,1 19,8 0,3 0,14 53,3 17 1,33 92,3 2,9 1,36 53,1

160 11 6,9 27,7 22,5 18,8 31,9 25,6 19,7 0,313 0,159 49,2 21 1,4 93,4 6,27 1,2 80,9

Gennemsnitlig  rensegrad: 27,1 22,4 15,0 31,9 28,4 22,2 0,6 0,4 61,6 13,7 1,5 85,6 8,2 5,8 69,0

Analyser foretaget af Eurofins
Procesdata E.Coli Enterokokker

Indløb (m3/h)
Recirc, 
(m3/h)

%
Indløb 
(#/ml)

Udløb 
(#/ml)

Reduktion 
(%)

Indløb 
(#/ml)

Udløb 
(#/ml)

Reduktion 
(%)

80 6 7,5 ND ND - 45000 15000 67

80 6 7,5 4600 2400 48 ND ND -

160 11 6,9 20000 4900 76 4100 2800 32

160 11 6,9 400000 13000 97 ND ND -

Gennemsnitlig  rensegrad: 141533 6767 73 24550 8900 49  
 



 

 115

Bilag 4: Analyseresultater fra Actiflo® Carb forsøg på biologisk renset spildevand (fase 2) 

Flow: 80/120 m3/h
Recirkulationsflow: 15/10 %
Polymer: 2 mg/l (AN934SH)
Koagulant: 7,5 mgFe/l (PAX-XL60)
Kulkoncentration: 5/15 mg kul/l (kontakttank)
Kontakttid: 10/7 min (kontakttank)
pH ind 7,3-7,5
pH ud 7,0-7,3

Analyser foretaget af Lynettens laboratorium
Procesdata SS CODtot P-tot Ortho-P N-tot

Indløb (m3/h)
Recirc, 
(m3/h)

%
Opholdstid 

(min)

Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb      
fra Actiflo 

(mg/l)

Reduktion 
(%)

5 mg kul/L
80 12 15,0 10,1 93,5 5,78 93,8 112 18,2 83,8 3,64 0,05 94,5 <0,2 <0,2 - 11,9 6,32 46,9
80 12 15,0 10,1 107 10,3 90,4 98,3 11,8 88,0 4,01 0,05 95,0 <0,2 <0,2 - 10 5,19 48,1
120 12 10,0 6,8 97 14,1 85,5 137 17,7 87,1 4,37 0,05 95,4 <0,2 <0,2 - 12,7 6,76 46,8
120 12 10,0 6,8 49 6,25 87,2 54,4 19,3 64,5 1,66 0,05 88,0 <0,2 <0,2 - 8,78 6,41 27,0

Gennemsnitlig  rensegrad: 86,6 9,1 89,2 100,4 16,8 80,8 3,4 0,05 93,2 10,8 6,2 42,2
15 mg kul/L

80 12 15,0 10,1 61 1,8 97,0 70,6 19,2 72,8 2,39 0,05 91,6 <0,2 <0,2 - 9,08 5,71 37,1
80 12 15,0 10,1 15,4 1 93,5 26,4 13,4 49,2 0,62 0,05 67,7 <0,2 <0,2 - 5,81 5,06 12,9
80 12 15,0 10,1 3,17 2,53 20,2 21,8 15,9 27,1 0,22 0,05 9,1 <0,2 <0,2 - 6,28 6,37 -
120 12 10,0 6,8 26,3 4,6 82,5 36,1 16,4 54,6 0,99 0,05 79,8 <0,2 <0,2 - 5,49 4,4 19,9

Gennemsnitlig  rensegrad: 26,5 2,5 73,3 38,7 16,2 50,9 1,1 0,05 62,1 6,7 5,4 23,3

Analyser foretaget i laboratorie i pilotanlægget
Procesdata SS lab CODtot lab CODopl lab Ptot lab Turbiditet on-line Turbiditet lab

Indløb (m3/h)
Recirc, 
(m3/h)

%
Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært

(ntu)
Udløb (NTU)

Reduktion 
(%)

Indløb, 
tertiært

(ntu)

Udløb 
(NTU)

Reduktion 
(%)

5 mg kul/L
80 12 15,0 10,1 85 7,5 91,2 115 19,4 83,1 24,4 18,3 25,0 2,72 0,081 97,0 269 0,75 99,7 60 2 96,7
80 12 15,0 10,1 116,5 17 85,4 181 19,5 89,2 10,8 14 -29,6 7,03 0,064 99,1 120 0,72 99,4 87 3,2 96,3
120 12 10,0 6,8 102,5 3 97,1 120 18,3 84,8 19,8 19,8 0,0 2,9 0,057 98,0 142 1,24 99,1 73 1,75 97,6
120 12 10,0 6,8 24 11 54,2 53,4 18,4 65,5 18,3 19 -3,8 1,07 0,156 85,4 115 1,5 98,7 20 4,5 77,5

Gennemsnitlig  rensegrad: 82,0 9,6 82,0 117,4 18,9 80,7 18,3 17,8 -2,1 3,4 0,1 94,9 161,5 1,1 99,2 60,0 2,9 92,0
15 mg kul/L

80 12 15,0 10,1 8 3 62,5 20,9 14,1 32,5 17,3 13,1 24,3 0,38 0,033 91,3 120 1 99,2 6,1 1 83,6
80 12 15,0 10,1 ND ND - ND ND - ND ND - ND ND - 120 0,9 99,3 ND ND -
80 12 15,0 10,1 10 7,5 25,0 19,9 33,2 - 19,9 23,8 - 0,23 0,085 63,0 160 1,2 99,3 3,7 1,4 62,2
120 12 10,0 6,8 15 4,5 70,0 22,9 12 47,6 18,8 12 36,2 0,669 0,133 80,1 105 1,2 98,9 10,7 1,4 86,9

Gennemsnitlig  rensegrad: 11,0 5,0 52,5 21,2 19,8 40,1 18,7 16,3 30,2 0,4 0,1 78,2 126,3 1,1 99,1 6,8 1,3 77,6

Analyser foretaget af DTU
Procesdata Hormonforstyrrende stoffer

Indløb (m3/h)
Recirc, 
(m3/h)

%
Indløb 
(ng/l)

Udløb 
(ng/l)

Reduktion 
(%)

5 mg kul/L
80 12 15,0 10,1 50,8 ND -
80 12 15,0 10,1 139 2,9 97,9

120 12 10,0 6,8 50,1 0,5 99,0

120 12 10,0 6,8 ND ND -
Gennemsnitlig  rensegrad: 80,0 1,7 98,5
15 mg kul/L

80 12 15,0 10,1 50,5 0,6 98,8
80 12 15,0 10,1 53,2 9,7 81,8
120 12 10,0 6,8 50,4 8,9 82,3
120 12 10,0 6,8 83,4 9,5 88,6

Gennemsnitlig  rensegrad: 59,4 7,2 87,9
*) Ingen analyser fra Eurofins  
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Bilag 5: Analyseresultater fra Actiflo® Turbo forsøg på overløbsvand (fase 3) 

Flow: 80/160 m3/h
Recirkulationsflow: 9,7/9,0 %
Polymer: 0,8-2,0 mg/l (AN934SH)
Koagulant: 10-25 mgFe/l (PIX-111)
pH ind: 7,6-8,1
pH ud: 6,7-6,9

Analyser foretaget af Lynettens laboratorium
Procesdata SS CODtot P-tot Ortho-P N-tot

Indløb (m3/h)
Recirc, 
(m3/h)

%
Indløb, tilløb 

biologi
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Udløb       
fra Actiflo 

(mg/l)

Reduktion 
(%)

80 12 9,7 75 63,9 14,8 310 220 29,0 8,2 3 63,4 ND ND - 44,9 51,8 -
80 10 9,7 108 35,5 67,1 271 182 32,8 9,51 2,43 74,4 ND ND - 45,7 49,7 -
160 14 8,8 558 19,4 96,5 856 144 83,2 16,8 1,58 90,6 5,14 0,64 87,5 74,8 55,2 26,2
160 14 8,8 301 24,35 91,9 653 117 82,1 9,57 0,94 90,2 4,16 <0,2 95,2 57,4 41,5 27,7

Gennemsnitlig  rensegrad: 261 35,8 67,6 523 166 56,8 11,0 2,0 79,7 4,7 0,6 91,4 55,7 49,6 27,0

Analyser foretaget i laboratorie i pilotanlægget
Procesdata Turbiditet lab CODtot lab Ptot lab

Indløb (m3/h)
Recirc, 
(m3/h)

%
Indløb, tilløb 

biologi
(mg/l)

Udløb 
(NTU)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

80 12 9,7 45 50 - ND ND - ND 1,93 -

80 10 9,7 172 19,5 88,7 318 197 38,1 18,64 4,79 74,3

160 14 8,8 340 10 97,1 1009 97,2 90,4 14,4 1,58 89,0

160 14 8,8 ND 14 - ND ND - ND 0,961 -

Gennemsnitlig  rensegrad: 185,7 23,4 92,9 663,5 147,1 64,2 16,5 2,3 81,7

Analyser foretaget af  Millab* & Eurofins**
Procesdata BODtot* BODopl* E.Coli** Enterokokker** Hormonforstyrrende stoffer***

Indløb (m3/h)
Recirc, 
(m3/h)

%
Indløb, tilløb 

biologi
(mg/l)

Udløb       
fra Actiflo 

(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Udløb       
fra Actiflo 

(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb 
(#/ml)

Udløb 
(#/ml)

Reduktion 
(%)

Indløb 
(#/ml)

Udløb 
(#/ml)

Reduktion 
(%)

Indløb 
(ng/l)

Udløb 
(ng/l)

Reduktion 
(%)

80 10 9,7 99 75 24,2 ND ND - 79000 13000 84 1400000 280000 80 - - -

160 14 8,8 250 55 78,0 60 44,0 26,7 7000000 3300000 53 21000 2100 90 27 22 18,5

160 14 8,8 230 45 80,4 46 36 21,7 2400000 79000 97 6500 120 98 40 16 60,0

Gennemsnitlig  rensegrad: 193 58 60,9 53,0 40,0 24,2 3159667 1130667 78 475833 94073 89 34 19 39  
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Bilag 6: Analyseresultater fra Actiflo® Bio forsøg på overløbsvand (fase 4) 

Flow: 54/80/120 m3/h
Recirkulationsflow: 12/12/15 m3/h
Polymer: 3,0 mg/l (AN934SH)
Koagulant: 25,0 mgFe/l (PIX-111)
Slamkoncentration 800 mg SS/l (kontakttank)
Kontakttid: 30/20/14 min (kontakttank)
pH ind: 8,2
pH ud: 8,0

Analyser foretaget af Lynettens laboratorium
Procesdata SS CODtot CODopl Ptot lab Ortho-P Ntot

Indløb (m3/h)
Recirc, 
(m3/h)

%
Slam flow 

(m3/h)
min

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Ind+slam 
(Ind Actiflo) 

(mg/l)

Udløb       
fra Actiflo 

(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Ind+slam 
(Ind Actiflo) 

(mg/l)

Udløb       
fra Actiflo 

(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Ind+slam 
(Ind Actiflo) 

(mg/l)

Udløb       
fra Actiflo 

(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Ind+slam 
(Ind Actiflo) 

(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Ind+slam 
(Ind Actiflo) 

(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Ind+slam 
(Ind Actiflo) 

(mg/l)

Udløb       
fra Actiflo 

(mg/l)

Reduktion 
(%)

54 12 22,2 9,2 30,0 391 1130 30,79 92,1 745 1602 128 82,8 137 143 91,3 33,4 ND 0,67 1,28 4,67 5,18 1,34 71,3 59,4 135 49,5 16,7
54 12 22,2 9,2 30,0 79 762 26,6 66,3 328 912 116 64,6 133 81,4 81,1 39,0 7,98 27,3 0,91 88,6 4,55 4,11 0,1 95,6 ND 114,8 48,8 -
80 12 15,0 13,6 20,3 73 766 16,6 77,3 298 933 108 63,8 118 79,1 82,8 29,8 7,25 28,3 0,91 87,4 3,93 3,52 0,1 94,9 54,2 73,6 44,9 17,2
80 12 15,0 13,6 20,3 81 875 15,5 80,9 344 1003 124 64,0 125 92 106 15,2 7,86 34,3 0,74 90,6 4,49 5,11 0,2 95,5 ND 112 48,1 -
120 15 12,5 20,4 13,5 211 1022 39,49 81,3 464 1372 117 74,8 116 63,9 78,3 32,5 8,67 33 1,43 83,5 4,27 6,06 0,32 92,5 53,2 82,8 41,6 21,8
120 15 12,5 20,4 13,5 242 1710 13,67 94,4 496 1994 76,2 84,6 85,8 58,4 53,3 37,9 9,22 59,2 0,49 94,7 5,98 13 0,1 96,7 41,1 129 30,5 25,8

Gennemsnitlig rensegrad: 180 1044 23,8 82,0 446 1303 112 72,4 119 86 82,1 31,3 8,2 30,5 1,0 89,0 4,6 6,2 0,4 91,1 52,0 107,9 43,9 20,4

Analyser foretaget i laboratorie i pilotanlægget
Procesdata Turbiditet lab CODtot lab CODopl Ptot lab Ortho-P

Indløb (m3/h)
Recirc, 
(m3/h)

%
Slam flow 

(m3/h)
min

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Ind+slam 
(Ind Actiflo) 

(mg/l)

Udløb 
(NTU)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Ind+slam 
(Ind Actiflo) 

(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Ind+slam 
(Ind Actiflo) 

(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Ind+slam 
(Ind Actiflo) 

(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Ind+slam 
(Ind Actiflo) 

(mg/l)

Udløb 
(mg/l)

Reduktion 
(%)

54 12 22,2 9,2 30,0 364 >1000 22,4 93,8 692 1496 120,8 82,5 237 452 76 67,9 13,84 33,12 1,26 90,9 12,4 10,8 1,04 91,6
54 12 22,2 9,2 30,0 99 >1000 21,4 78,4 331 264 45,6 86,2 227 82,8 70,8 68,8 15,12 60,4 0,894 94,1 10,68 20,12 0,317 97,0
80 12 15,0 13,6 20,3 89,1 >1000 12,2 86,3 276 259,2 129,2 53,2 151 86,8 70 53,6 ND 55,6 0,538 - ND ND ND -
80 12 15,0 13,6 20,3 93,1 >1000 14,1 84,9 ND 240,8 126,4 - ND 65,2 84,4 - 31,6 55,6 0,769 97,6 11,32 20,12 1,28 88,7
120 15 12,5 20,4 13,5 180 >1000 19 89,4 576 1443 128 77,8 197 424 112 43,1 21,76 36 3,2 85,3 18,64 16,2 3 83,9
120 15 12,5 20,4 13,5 152 >1000 7 95,4 525 171,6 81,6 84,5 122 57,6 61,2 49,8 10,32 68,8 0,74 92,8 6,8 16,24 1,7? -

Gennemsnitlig rensegrad: 163 - 16,0 88,0 480 646 105 76,8 187 195 79,1 56,7 18,5 51,6 1,2 92,1 12,0 16,7 1,4 90,3

Analyser foretaget af Millab*, Eurofins** & DTU*** 
Procesdata BODtot* BODopl* E.Coli** Enterokokker** Hormonforstyrrende stoffer***

Indløb (m3/h)
Recirc, 
(m3/h)

%
Slam flow 

(m3/h)
min

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Ind+slam 
(Ind Actiflo) 

(mg/l)

Udløb       
fra Actiflo 

(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb, tilløb 
biologi
(mg/l)

Ind+slam 
(Ind Actiflo) 

(mg/l)

Udløb       
fra Actiflo 

(mg/l)

Reduktion 
(%)

Indløb 
(#/ml)

Udløb 
(#/ml)

Reduktion 
(%)

Indløb 
(#/ml)

Udløb 
(#/ml)

Reduktion 
(%)

Indløb 
(ng/l)

Udløb 
(ng/l)

Reduktion 
(%)

54 12 22,2 9,2 30,0 270 400 58 78,5 63 72 33 47,6 700 79000 - 23000 3000 87,0 ND ND -
54 12 22,2 9,2 30,0 130 690 46 64,6 57 30 33 42,1 2400000 4900000 - 9600 6500 32,3 38 0,2 99,5
80 12 15,0 13,6 20,3 86 330 40 53,5 47 21 30 36,2 7000000 1300000 81,4 4800 2900 39,6 38 26 31,6
80 12 15,0 13,6 20,3 140 590 53 62,1 52 27 47 9,6 940 160000 - 7600 1900 75,0 68 2,5 96,3
120 15 12,5 20,4 13,5 180 640 57 68,3 43 24 31 27,9 3400000 340000 90,0 210000 3600 98,3 53 1,8 96,6
120 15 12,5 20,4 13,5 190 280 14 92,6 17 80 9,6 43,5 1300000 1300000 0,0 6100 460 92,5 ND ND -

Gennemsnitlig rensegrad: 166 488 45 70,0 47 42 31 34,5 2350273 1346500 57 43516,7 3060 70,8 49,25 7,625 81,0  
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Bilag 7: Analyseresultater fra Hydrotech Skivefilter forsøg på biologisk renset spildevand uden tilsætning af kemikalier (fase 1) 

Døgnprøver analyseresultater - Lynetten laboratorie

Fe Polymer Filter kapacitet  

(mg/L) (mg/L) (m/h)
Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

22 26-27/5-09 1 10 - - 20,9 1,7 92 36,5 22,4 39 6,96 5,28 24 0,94 0,21 78

22 27-28/5-09 2 10 - - 6,3 1,5 76 22,9 21,5 6 3,69 3,28 11 0,3 0,12 60

23 2-3/6-09 3 18 - - 7,5 2,5 67 29,5 25,7 13 3,68 3,29 11 0,54 0,4 26

23 3-4/6-09 4 18 - - 8,9 1,7 81 32,6 25,6 21 4,49 4,08 9 0,42 0,25 40

25 17-06-09 5 40 - - 3,1 22,1 5,62 0,3

25 18-06-09 6 40 - - 8,3 3,5 58 27,5 25,6 7 6,13 6,73 -10 0,45 0,4 11

25 19-06-09 7 40 - - 6,5 4,3 34 28,3 26,3 7 6,49 6,32 3 0,43 0,39 9

Analyseresultater - Krüger A/S

Fe Polymer Filter kapacitet  

(mg/L) (mg/L) (m/h)
Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(NTU)

Udløb
(NTU)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

21 18-05-09 1 10 - - 27,3 3,6 1,4 61

21 19-05-09 2 10 - - 18,9 7,8 1,6 79

21 19-05-09 3 10 - - 21,8 8,5 1,3 85

21 19-05-09 4 10 - - 405,0 5,7 99

21 19-05-09 5 10 - - 416,0 4,9 99

22 25-05-09 6 10 - - 32,3 3,7 1,2 68

22 25-05-09 7 10 - - 25,4 5,4 1,1 80

22 26-05-09 8 10 - - 22,0 99,0 2,3 98 53,7 1,3 98

22 26-05-09 9 10 - - 479,0 3,1 99

22 26-05-09 10 10 - - 27,7 6,3 2,3 63 3,3 0,9 73

22 27-05-09 11 10 - - 32,0 5,0 2,1 58 2,6 1,3 50

22 27-05-09 12 10 - - 35,5 5,2 2,1 60 2,2 1,3 41

22 28-05-09 13 10 - - 17,3 9,8 2,5 74

22 28-05-09 14 10 - - 4,4 2,4 45

44 26-10-09 15 10 - - 19,5 8,7 3,6 59

23 01-06-09 16 18 - - 37,9 6,3 3,8 40

23 01-06-09 17 18 - - 36,4 7,6 3,0 61

23 02-06-09 18 18 - - 37,3 7,0 2,3 67 4,2 2,7 36

23 02-06-09 19 18 - - 38,7 5,1 1,8 65 4,0 3,0 25

23 03-06-09 20 18 - - 38,7 5,7 1,7 70 4,1 2,8 32

23 03-06-09 21 18 - - 6,6 2,5 62 5,2 2,6 50

23 04-06-09 22 18 - - 28,6 6,7 1,9 72 4,8 2,3 52

23 04-06-09 23 18 - - 34,1 3,5 1,6 54 3,2 2,1 34

23 04-06-09 24 18 - - 7,9 1,5 81 5,4 2,0 63

24 05-06-09 25 18 - - 63,0 7,1 89 31,9 5,6 82

24 08-06-09 26 18 - - 39,0 4,7 2,2 53 3,5 2,4 31

24 08-06-09 27 18 - - 3,5 1,4 60 2,9 1,8 38

24 09-06-09 28 18 - - 13,0 2,3 82 5,4 1,9 65

24 09-06-09 29 18 - - 42,1 4,3 1,4 67 2,9 1,9 34

24 10-06-09 30 18 - - 41,7 6,7 1,8 73 3,4 2,5 26

24 10-06-09 31 18 - - 44,0 3,9 1,6 59 3,0 2,0 33

24 11-06-09 32 18 - - 44,5 4,3 0,8 81 2,0 2,2 -10

24 11-06-09 33 18 - - 45,9 4,3 0,9 79 3,2 1,7 47

24 12-06-09 34 18 - - 192,0 7,9 96 132,0 5,3 96

24 12-06-09 35 18 - - 51,0 5,4 89 31,0 4,2 86

24 12-06-09 36 18 - - 38,0 4,8 87 21,0 4,2 80

25 15-06-09 37 40 - - 87,5 4,2 3,4 19 2,7 2,9 -7

25 16-06-09 38 40 - - 77,6 5,6 4,3 23 3,9 3,3 15

25 17-06-09 39 40 - - 105,1 6,3 4,3 32 3,7 3,1 16

25 17-06-09 40 40 - - 104,0 5,7 3,6 37 3,2 2,9 9

25 18-06-09 41 40 - - 77,0 7,3 4,3 41 4,0 2,9 28

25 19-06-09 42 40 - - 61,0 7,2 3,5 51 3,5 3,0 14

TP

Turbiditet TP

CODtot

TN

TNSS
Prøve nr.

SS
Pore size

Dug størrelse 

Uge Dato
Antal 

prøver

Uge Dato
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Bilag 8: Analyseresultater fra Hydrotech Skivefilter forsøg på biologisk renset spildevand med tilsætning af kemikalier (fase 2) 

Døgnprøver analyseresultater - Lynetten laboratorie

Fe Polymer Filter kapacitet  

(mg/L) (mg/L) (m/h)
Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

26 25-06-09 8 40 5,0 2,0 6,5 3,5 46 27,8 22,1 21 3,87 3,63 6 0,29 0,11 62

27 03-07-09 11 18 3,0 1,0 3,5 2,9 17 30,3 25,5 16 4,27 3,26 24 0,29 0,12 59

28 06-07-09 12 18 3,0 1,0 12,3 11,3 8 37,2 28,3 24 8,14 8,19 -1 0,42 0,26 38

45 1-2/11-09 23 10 3,0 1,0 10,6 2,9 73 26,0 22,0 15 0,161 0,161

Stikprøver analyseresultater - Krüger A/S

Fe Polymer Filter kapacitet  

(mg/L) (mg/L) (m/h)
Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(NTU)

Udløb
(NTU)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

26 23-06-09 1 40 5,0 2,0 19,2 3 4,9 -63 3,9 4,7 -21 0,203 0,081 60

26 24-06-09 2 40 5,0 2,0 15,3 3,4 4 -18 4 4,7 -18 0,398 0,102 74

26 25-06-09 3 40 5,0 2,0 17,9 7 4,2 40 4,3 2,3 47 0,337 0,044 87

26 25-06-09 4 40 5,0 2,0 16,7 6,2 7,2 -16 3,7 4,5 -22 0,324 0,112 65

26 26-06-09 5 40 5,0 ? 9,4 6 0,254

26 26-06-09 6 40 5,0 ? 10,9 7,1 0,724

27 30-06-09 7 18 3,0 ? 8,4 4,8 0,426

27 01-07-09 8 18 3,0 ? 5,8 4 0,249

27 01-07-09 9 18 3,0 ? 5,4 4,1 0,231

27 02-07-09 10 18 3,0 ? 10,9 7,1 0,437

27 02-07-09 11 18 3,0 ? 9 6,8 0,398

27 02-07-09 12 18 3,0 ? 5,7 3,4 0,353

27 02-07-09 13 18 3,0 1,0 3,2 1,6 0,095

27 03-07-09 14 18 3,0 1,0 5,4 3 44 3,2 1,8 44 0,273 0,124 55

27 03-07-09 15 18 3,0 1,0 12,6 6,4 3,4 47 4,2 1,7 60 0,499 0,123 75

27 03-07-09 16 18 3,0 1,0 8,8 3,8 57 3,2 2 38 0,271 0,130 52

28 06-07-09 17 18 3,0 1,0 13,0 5,6 4,4 21 3,6 2,4 33 0,256 0,129 50

28 06-07-09 18 18 3,0 1,0 11,4 10,4 5,1 51 5,2 2,3 56 0,330 0,115 65

28 06-07-09 19 18 3,0 1,0 12,7 8,5 4,3 49 4,2 1,7 60 0,380 0,117 69

44 29-10-09 20 10 3,0 1,0 8,5 2,5 2,5 0 0,203 0,141 31

44 30-10-09 21 10 3,0 1,0 5,0 16 2,5 84 0,587 0,100 83

44 31-10-09 22 10 3,0 1,0 11,8 10,6 2,9 73 0,060

PO4 opl.SS Turbiditet TP
Uge Dato

Antal 
prøver

TP

Dug størrelse 
TN

PO4 opl.
Uge Dato

SS
Prøve nr. Dug størrelse 

TNCODtot
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Bilag 9: Analyseresultater fra Hydrotech Skivefilter forsøg på overløbsvand uden tilsætning af kemikalier (fase 3) 

Døgnprøver analyseresultater - Lynetten laboratorie

Fe Polymer Filter kapacitet  

(mg/L) (mg/L) (m/h)
Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

35 26-08-09 15 18 - - 97 63 35 358 296 17 60,4 69,8 7,86 8,03 -2

35 27-08-09 16 18 - - 121 69 43 429 349 19 57 64,1 9,41 7,55 20

37 8-9/09-2009 17 18 - - 73 27 63 298 188 37 7,25 6,52 10

37 9-10/09-09 18 40 - - 81 30,5 62 344 239 31 7,86 6,84 13

37 10-11/9-09 19 40 - - 79 31,5 60 328 229 30 7,98 7,1 11

Stikprøver analyseresultater - Krüger A/S

Fe Polymer Filter kapacitet  

(mg/L) (mg/L) (m/h)
Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(NTU)

Udløb
(NTU)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

34 19-08-09 1 18 - - 18,8 85 67 21 7,8 7,16

34 19-08-09 2 18 - - 5,9 254 112 56 9,9 8,4

34 20-08-09 3 18 - - 12,6 163 79 52 8,7 9,4

34 20-08-09 4 18 - - 7,5 208 92 56

34 20-08-09 5 18 - - 5,3 501 148 70 9,7 11,1

34 20-08-09 6 18 - - 5,3 315 136 57

34 21-08-09 7 18 - - 4,3 477 148 69

34 21-08-09 8 18 - - 5,6 341 93 73

34 21-08-09 9 18 - - 4,1 416 120 71

35 24-08-09 10 18 - - 7,4 228 109 52

35 25-08-09 11 18 14,6 119 57 52

35 26-08-09 12 18 - - 6 199 88 56

35 26-08-09 13 18 6,8 352 122 65

35 27-08-09 14 18 5,3 234 109 53

35 27-08-09 15 18 4,5 304 117 62

Uge Dato Antal prøver
TP

Dug størrelse 
SS Turbiditet TN

TPCODtot
Uge Dato

SS
Prøve nr.

TN
Dug størrelse 
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Bilag 10: Analyseresultater fra Hydrotech Skivefilter forsøg på overløbsvand med tilsætning af kemikalier (fase 4) 

Døgnprøver analyseresultater - Lynetten laboratorie

Fe Polymer Filter kapacitet  

(mg/L) (mg/L) (m/h)
Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

47 19-20/11-09 20 40 3 2 51 21,5 58 197 81,3 59 4,56 2,53 45 2,49 1,63

48 26-27/11-09 21 40 0 2 147 20,6 86 306 106 65 6,1 3,97 35 3,42 3,19

49 29-30/11-09 22 40 5 2 51 17,4 66 105 104 65 4,76 2,3 52

49 30/11-1/12-09 23 18 0 2 187 24,8 87 406 144 65 7,74 5,04 35

49 1-2/12-09 24 18 3 2 207 14,5 93 475 179 62 9,87 5,32 46

49 2-3/12-09 25 18 5 2 113 17,1 85 312 144 54 7,34 4,31 41

Stikprøver analyseresultater - Krüger A/S

Fe Polymer Filter kapacitet  

(mg/L) (mg/L) (m/h)
Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(NTU)

Udløb
(NTU)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

Red
(%)

Indløb
(mg/L)

Udløb
(mg/L)

47 20-11-09 40 3,0 2,0 23,8 62,0 11,3 82 83,9 15,3 82 6,3 3,8 39

47 20-11-09 40 3,0 2,0 71,2 22,0 69 71,5 14,6 80 6,3 3,5 44

48 27-11-09 40 - 2,0 32,5 57,5 12,0 79 63,0 8,3 87 10,5 4,9 53

48 27-11-09 40 - 2,0 42 102,0 16,3 84 98,0 10,9 89 9,4 5,5 42

48 27-11-09 40 - 2,0 138,5 28,8 79 132,0 24,7 81 7,9 6,4 19

49 30-11-09 40 5,0 2,0 71,5 63,5 11 80,0 47,0 41 66,1 14,6 78

49 30-11-09 40 5,0 2,0 61,0 19,3 68 67,0 16,7 75 10,0 6,0 40

35 25-08-09 18 - 2,0 9,6 575,0 29,0 95

35 25-08-09 18 4,0 40,5 273,0 13,0 95

35 26-08-09 18 2,0 186,0 27,0 85

35 27-08-09 18 4,0 24,5 310,0 22,0 93

35 27-08-09 18 10,0 4,0 23,4 280,0 12,0 96

35 27-08-09 18 4,0 26,1 330,0 27,0 92

35 28-08-09 18 4,0 23,4 204,0 18,0 91

35 28-08-09 18 4,0 23,4 241,0 13,0 95

49 30-11-09 18 - 2,0 20,4 255,0 36,0 86 199,0 34,0 83 11,7 7,5 36

49 01-12-09 18 - 2,0 174,0 28,0 84 208,0 32,0 85 9,6 6,9 28

49 01-12-09 18 - 2,0 10,1 121,0 17,5 86 108,0 17,0 84 14,9 9,5 36

49 01-12-09 18 3,0 2,0 13 360,0 12,8 96 328,0 9,2 97 22,5 14,6 35

49 01-12-09 18 3,0 2,0 186,5 5,9 97 197,0 20,0 90 12,2 8,1 34

49 02-12-09 18 3,0 2,0 23,8 84,5 8,8 90 96,0 14,0 85 6,8 6,3 7

49 02-12-09 18 5,0 2,0 14,9 111,0 43,5 61 124,0 42,7 66 11,8 4,5 62

49 03-12-09 18 5,0 2,0 122,8 13,5 89 131,0 13,1 90 9,9 4,3 56

49 03-12-09 18 5,0 2,0 17,4 177,0 3,5 98 193,0 11,3 94 14,6 4,39 70

PO4 opl.
Pore size

SS Turbiditet TP
Uge Dato

Antal 
prøver

Prøve nr.
PO4 opl.

Uge Dato
SS

Dug størrelse 
CODtot TP
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