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1  Indledning  
Frederiksberg   Forsyning   ønsker   at   levere   blødere   drikkevand   til   forbrugerne.   Det  
nye   vandværk,   der   skal   forsyne   Frederiksberg   med   blødt   vand,   skal   opføres   på  
Frederiksberg   Forsynings   grund   på   Stæhr   Johansens   Vej   39,   Frederiksberg.  

Figur   1.1:   Visualisering   af   vandværksbygning   i   tilbudsfasen  

Denne   tekniske   procesbeskrivelse   forklarer   opbygningen   og   dimensioneringen   af  
vandbehandlingsanlægget,   som   bilag   til   ansøgningen   om   tilladelse   efter   §21   i  
Vandforsyningsloven.   Tegninger   af   procesanlæggets   tekniske   opbygning   er   vist   i  
bilag.  

Drikkevandsforsyningen   fra   det   eksisterende   vandværk   opretholdes   indtil   det   nye  
vandværk   er   etableret   og   indkørt.  

Frederiksberg   Nyt   Vandværk   skal   ved   normal   drift   producere   ca.   14.500   m 3  
drikkevand   per   døgn   og   kan   maksimalt   producere   ca.   18.800   m 3    per   døgn   med   en  
hårdhed   på   8   -   12   ºdH.   
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2  Grundlag   for   dimensioneringen  
Råvandet   til   vandværket   bliver   leveret   som:  

1.  Blandet  grundvand   fra   Forsyningens   kildepladser   og   
2.  Drikkevand  fra   HOFOR’s forsyningsnet.   

Grundvandet   fra   Forsyningens   kildepladser   forventes   at   ændre   kvalitet   over   de  
følgende   år.   Derfor   er   det   nye   vandværk   dimensioneret,   så   det   kan   behandle   både  
den   eksisterende   kvalitet   af   råvandet   (benævnt   FV2020)   og   fremtidigt   mere  
kompliceret   råvand,   som   i   det   følgende   benævnes   FV2040.  

Rentvandet   fra   HOFOR   vil   over   det   følgende   årti   blive   blødgjort   af   HOFOR   med  
kalkpellet   metoden   (NaOH   dosering)   til   en   hårdhed   på   ca.   10   ºdH.   I   forbindelse  
med   den   gradvise   idriftsætning   af   blødgøringen   på   HOFOR’s   regionale   vandværker  
vil   hårdheden   i   rentvandet,   der   tilføres   Frederiksberg’s   Nyt   Vandværk,   variere,   og  
generelt   mindskes   over   tid.   Når   HOFOR’s   blødgøring   er   fuldt   implementeret  
stoppes   for   blødgøringen   af   denne   del   af   vandet   på   Frederiksberg   Nyt   Vandværk.  

Det   producerede   rentvand   fra   Frederiksberg   Nyt   Vandværk   pumpes   til   en   nordlig  
og   sydlig   forsyningszone   i   Frederiksberg.  

Frederiksberg   Forsyning   har   opstillet   krav   til   Vandværkets   behandlingskapacitet  
(tabel   2.1)   og   udpumpningskapacitet   (tabel   2.2).   Derudover   er   der   stillet   skærpede  
krav   til   kvaliteten   af   det   producerede   drikkevand   i   forhold   til   gældende  
drikkevandsbekendtgørelse   (tabel   2.4).   I   bilag   C   er   vist   forslag   til   analyseplan   for  
vandværket.  

2.1  Hydraulisk   kapacitet  

Tabel   2.1   Behandlingskapacitet   i   m³/time   

Drift  Design FV   råvand  HOFOR   drikkevand  

Minimum  410  181  229  

Normal  605  285  320  

Maximum  785  331  485  

Tabel   2.2   Udpumpningskapacitet   i   m³/time   

Drift  Zone   syd  Zone   nord  Total  

Minimum  90  90  180  

Maximum  740  860  1.600  
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2.2  Råvandskvalitet  

Tabel   2.3     Dimensionerende   råvandskvalitet   jf.   udbudsmaterialet  

Parameter  Enhed  
FV   råvand  

2020 1
FV   råvand  

2040 2
HOFOR  

vand  

Temperatur  ºC  10,8  12,0  8,4  

pH  -  7,1  7,4  7,8  

Opløst   ilt  mg/l  0,5  0,5  9,7  

Turbiditet  FNU  i.a.  i.a.  0,13  

Calcium  mg/l  156  176  120  

Magnesium  mg/l  26,4  29,7  22,2  

Total   Hårdhed  ºdH  28,7  32,5  22  

Natrium  mg/l  50,2  68,2  34  

Ammonium  mg/l  0,60  0,98  0,01  

Jern   mg/l  3,8   (Fe²⁺)  4,9   (Fe²⁺)  0,018  

Mangan  mg/l  0,08   (Mn²⁺)  0,11   (Mn²⁺)  0,001  

Nikkel  μg/l  16,8  26,3  2,7  

Hydrogencarbonat  mg/l  379  425  354  

Aggr.   kuldioxid  mg/l  0,01  0,5  <   1  

Klorid  mg/l  124  191  66  

Sulfat  mg/l  143  163  85  

Nitrit  mg/l  0  0,02  0,004  

Nitrat  mg/l  0,23  0,40  1,7  

Fosfor  mg/l   P  0,03  0,05  0,017  

NVOC  mg/l   C  4,4  3,2  2,2  

PCE  μg/l  0,18  1,19  u.d.  

TCE  μg/l  5,2  68  u.d.  

1,1   -   DCE  μg/l  0,04  0,12  u.d.  

Trans   1,2   -   DCE  μg/l  0,19  1,67  u.d.  

Cis   1,2   -   DCE  μg/l  1,5  13  u.d.  

1,2   -   DCA  μg/l  0,32  0,77  u.d.  

1,1   -   DCA  μg/l  0,01  0,16  u.d.  

VC  μg/l  0,10  0,52  u.d.  
i.a.   Ikke   analyseret,   u.d.   under   detektionsgrænsen  
1 Blanding   fra   5   boringer:   DGU   nr:   201.274,201.7924,201.3702,   201.5311   og   201.5312.   DGU   201.3702  
forventes   erstattet   af   en   ny   boring,   inden   det   nye   vandværk   sættes   i   drift.  
2 Fremskrevet  råvandskvalitet   i   år   2040   -   jf   udbudsmaterialet. 
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2.3  Drikkevandskvalitet  
Drikkevandet   der   produceres   på   Frederiksberg   Nyt   Vandværk   skal   overholde  
gældende   drikkevandskrav   jf.   Drikkevandsbekendtgørelsen.   Derudover   skal  
nedenstående   skærpede   krav   overholdes   iht.   udbudsmaterialet.   Den   beregnede  
drikkevandskvalitet   er   vist   i   kapitel   6.   

Tabel   2.4     Skærpede   drikkevandskrav   iht.   udbudsmaterialet  
Parameter  Enhed  Design  Min  Max  

pH  -  8,0  7,5  8,3  

Opløst   ilt  mg/l  >=   8,5  -  -  

Turbiditet  FNU  <=   0,1  -  -  

Calcium  mg/l  >=   20  -  -  

Total   Hårdhed  ºdH  <=   10  8  12  

Natrium  mg/l  <=   160  -  -  

Hydrogencarbonat  mg/l  >=   100  -  -  

Ammonium  mg/l  <=   0,025  -  -  

Jern   mg/l  <=   0,05  -  -  

Mangan  mg/l  <=   0,01  -  -  

Nitrit  mg/l  <=   0.005  -  -  

Nikkel  μg/l  <=   20  -  -  

PCE  μg/l  <   0,02  -  0,52

TCE  μg/l  <   0,02  -  0,5 2

1,1   -   DCE  μg/l  <   0,02  -  0,52

Trans   1,2   -   DCE  μg/l  <   0,02  -  0,52

Cis   1,2   -   DCE  μg/l  <   0,02  -  0,52

1,2   -   DCA  μg/l  <   0,02  -  0,72

1,1   -   DCA  μg/l  <   0,02  -  0,52

VC  μg/l  <   0,02  -  0,152

Total   klorerede  μg/l  -  -  1,52

CCPP₁₀  mmol/l  <=   0,05  0,0  0,1  

CCPP₉₀  mmol/l  <=   0,4  0,3  0,5  

Larson   Index¹ -  <=   2  -  <=   3  
¹ ([Cl]    +   2*[SO₄])   /   [HCO₃]   beregnet   i   mol/l    2 Gældende   lokale   myndighedskrav  
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2.4  Krav   til   udblæsningsluft  
Luft,   der   udledes   fra   vandværket,   skal   jf.   udbudsmaterialet   overholde  
nedenstående   krav.   Beregnet   masseflow   og   emission   fra   vandværket   er   vist   i  
kapitel   7   og   beregnet   B-værdi   er   vist   i   bilag   C.  

Tabel   2.5     Luftkvalitetskrav   fra   udbudsmaterialet  

Parameter  
B-værdi  
mg/m 3  

Masseflow  
(g/h)  

Emission  
(mg/Nm³)  

PCE  0,01  25  2,5  

TCE  0,04  25  2,5  

1,1   -   DCE  0,01  25  2,5  

Trans   1,2   -   DCE  0,4  6250  300  

Cis   1,2   -   DCE  0,4  6250  300  

1,2   -   DCA  0,004  25  2,5  

VC  0,002  25  2,5  

2.5  Krav   til   slam   og   spildevand  
Krav   til   produceret   skyllevandsslam   jf.   udbudsmaterialet   er   vist   i   tabel   2.6.   

Krav   til   spildevandet,   de   specifikke   spildevandsstrømme   og   kvaliteten   heraf   vil   blive  
beskrevet   i   forbindelse   med   separat   ansøgning   om   udledningstilladelse   af   disse.   

Tabel   2.6   Slam   
Parameter  Enhed  Parameter  Krav  

Slam   %  TS  Min.   35  
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3  Overordnet   procesbeskrivelse  
Frederiksberg   Nyt   Vandværk   opbygges   med   renseprocesserne:   pellet-blødgøring,  
iltning,   dybdefiltrering,   luft-stripning,   aktiv   kul   filtrering   og   UV   desinfektion.   

Vandværket   designes   med   2   parallelle   behandlingslinjer   -   én   der   behandler  
Frederiksberg   grundvand   og   én   der   behandler   HOFOR   drikkevand.   Derudover  
laves   et   bypass,   som   kan   levere   HOFOR   drikkevand   direkte   til   rentvandstankene  
uden   behandling.   Der   etableres   derudover   et   bypass   rør   på   Frederiksberg   linjen,  
således   at   råvandet   kan   ledes   udenom   blødgøringen   direkte   til   traditionel  
vandbehandling,   såfremt   dette   skulle   blive   aktuelt   i   specielle   driftssituationer.  

Opbygningen   af   renseprocessen   er   vist   skematisk   i   figur   3.1.   I   bilag   A   er   vist  
arrangementstegninger   af   anlægget   fra   tilbudsfasen   for   projektet.   Disse   tegninger  
er   vejledende,   idet   der   kan   foretages   mindre   justeringer   under   detailprojekteringen.   

Når   HOFOR   drikkevandet   fuldt   og   stabilt   blødgøres   til   10   ºdH   om   en   årrække,  
stoppes   vandbehandlingen   på   HOFOR   linjen   og   kun   by-passet   benyttes.   Denne  
driftssituation   er   vist   i   figur   3.2.  

Som   første   rensetrin   foretages   blødgøring   af   vandet   ved   pellet   blødgøring.  

Frederiksberg   Forsyning   har   udført   pilotforsøg   med   pelletblødgøring   metoden   til  
direkte   blødgøring   af   grundvandet   fra   Frederiksberg.   Disse   forsøg   viste,   at  
processen   fungerede   robust   og   stabilt.   Udover   at   processen   reducerer   vandets  
indhold   af   calcium   (magnesium   bibeholdes   i   vandet),   reduceres   også   vandets  
indhold   af   jern,   mangan   og   nikkel.   Forsøgene   viste   en   reduktion   på   henholdsvis:  

- Hårdhed:   til   ca.   10   ºdH  
- Jern   :   op   til   96%  
- Mangan:   op   til   62%  
- Nikkel:   ca.   35%  

Der   tilsættes   natriumhydroxid   (27,6%)   kontinuerligt   for   at   få   blødgøringsprocessen  
til   at   forløbe   efter   følgende   reaktion:  

NaOH   +   Ca 2+    +   HCO -  
3    +   kvartssand    →    kvartssand-CaCO 3    (kalkpille)   +   Na +    +   H 2 O  

Der   tilsættes   periodevis   kvarts   sand   som   bæremateriale   for   kalkudfældningen   og  
der   udtages   periodevis   producerede   kalkpiller   fra   processen.   Ved   aftapning   af   de  
hårde   kalkpiller   medtages   samtigt   noget   bærevand,   som   afdrænes   fra   kalkpillerne   i  
et   lager.   

Kvartssand   desinficeres   og   renses   automatisk   for   støv   inden   det   tilføres   pellet  
kolonnerne.   

Efter   blødgøringen   tilsættes   vandet   opløst   kuldioxid   for   at   stoppe   homogen  
kalkudfældning   i   vandet   og   reducere   pH   i   vandet.   Herefter   tilsættes   in-line   luft   til  
vandet   for   at   sikre   et   passende   opløst   iltindhold.   I   HOFOR   linjen   tilsættes   ikke   luft,  
da   dette   vand   er   iltet.  

Efterfølgende   løber   vandet   gennem   dybdefiltre   for   rensning   for   rest   jern,   -mangan,  
ammonium   og   turbiditet   i   lukkede   parallelle   filtre.  

Efter   filtreringen   ledes   vandet   fra   HOFOR   linjen   til   rentvandsbeholdere,   mens  
Frederiksberg   vandet   ledes   til   luft-stripper,   hvor   en   delmængde   af   de   flygtige  



Dato: Januar   2020  
  Frederiksberg   Nyt   Vandværk   -   Teknisk   beskrivelse   -   bilag   til   §21   ansøgning Side: 9   af   24  

klorerede   stoffer   afblæses.   Hele   eller   dele   af   den   afblæste   luftmængde   føres  
gennem   aktive   luft-kul   filtre   inden   udledning   i   atmosfæren.   

Vandet   pumpes   videre   gennem   traditionelle   kulfiltre,   hvor   rester   af   klorerede   stoffer  
adsorberes,   inden   vandet   blandes   med   HOFOR   vand   og   ledes   til  
rentvandsbeholderne.   

Det   rene   vand   pumpes   fra   rentvandsbeholderne   gennem   UV   desinfektionsanlæg  
inden   distribution.  

For   at   reducere   vandspildet   opsamles   skyllevand   fra   filtrene   samt   bærevand   fra  
afdræning   af   kalkpiller.   Dette   vand   filtreres   og   UV   desinficeres   inden   det   ledes   retur  
til   hovedprocessen   foran   dybdefiltrene   på   Frederiksberg   linjen.   Restslammet  
afvandes   inden   bortkørsel.  

Rentvandet   ledes   derudover   igennem   varmepumper,   som   ikke   er   en   del   af  
vandbehandlingen.  
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Figur   3.1:   Blokdiagram   med   hovedprocesser   ved   blødgøring   af   både   Frederiksberg  
grundvand   og   HOFOR   drikkevand   samt   mulighed   for   bypass   af   HOFOR   drikkevand  
(varmepumpe   er   ikke   en   del   af   renseprocessen)  
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Figur   3.2:   Blokdiagram   med   hovedprocesser   ved   blødgøring   af   Frederiksberg   grundvand   og  
uden   behandling   af   allerede   blødgjort   HOFOR   drikkevand   (varmepumpe   er   ikke   en   del   af  
renseprocessen)  
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4  Beskrivelse   af   tekniske   enheder  

4.1  Pellet   kolonner  

4.1.1  Frederiksberg   grundvandslinje  
Råvandet   fra   Frederiksbergs   boringer   blandes   inden   det   fordeles   ligeligt   til   de  
aktive   fluid   bed   pelletkolonner   i   linjen.   Værket   opbygges   med   2   parallelle   kolonner   i  
Frederiksberg   linjen,   med   mulighed   for   at   tilslutte   én   af   HOFOR   linjens   kolonner  
senere,   når   HOFOR   vandet   ikke   skal   blødgøres.   

Som   standard   blødgøres   alt   vandet.   Råvandet   tilledes   i   et   underkammer   i  
kolonnen,   hvorfra   det   fordeles   gennem   en   dysebund   til   selve   reaktionskammeret  
med   kalkpiller.   Her   tilsættes   ufortyndet   natriumhydroxid   (27,6%)   gennem  
horisontale   og   udtagelige   natriumhydroxid   doseringslanser,   som   er   placeret   nær  
dysebunden.   Kalken   i   vandet   udfælder   på   overfladen   af   sand/kalkpiller,   mens  
vandet   stiger   op   gennem   kolonnen.   I   den   øverste   del   af   kolonnen   udvides  
diameteren,   således   sandet/kalkpillerne   adskilles   fra   vandfasen   inden   udløbet.  

Til   overvågning   og   styring   af   processen   installeres   tryktransmittere   i   kolonnerne  
samt   on-line   vandkvalitetsmålere   i   toppen   af   kolonnerne.   

Tabel   4.1    Design   af   pellet   kolonner   til   Frederiksberg   linjen  
Beskrivelse  Enhed  Str./type/antal.  

Bypass   vandflow  %  Typisk   0  

Kolonne   antal  stk.  2  

Kapacitet  m³/h/stk  127   -   212  

Overvågning   af   proces  on-line  Vandkvalitet:   Turbiditet,ledningsevne   og   pH   

4.1.2  HOFOR   drikkevandslinje  
Rentvandet   fra   HOFOR   fordeles   ligeligt   til   de   aktive   fluid   bed   pelletkolonner   i   linjen.  
Værket   opbygges   med   2   parallelle   kolonner,   som   stoppes,   når   HOFOR’s  
blødgøring   på   de   regionale   vandværker   er   fuldt   implementeret.   

Som   standard   blødgøres   ca.   85   -   90   %   af   vandet.   Resten   ledes   i   bypass   direkte   til  
rentvandsbeholderne.   By-passet   kan   reguleres   mellem   0   -   100   %.  

Kolonnernes   design   er   identisk   med   Frederiksberg   kolonnerne.   

Tabel   4.2    Design   af   pellet   kolonner   til   HOFOR   linjen  
Beskrivelse  Enhed  Str./type/antal.  

Bypass   vandflow  %  Typisk:   10   -   15  

Kolonne   antal  stk.  2  

Kapacitet  m³/h/stk  127   -   212  

Overvågning   af   proces  on-line  Vandkvalitet:   Turbiditet,   ledningsevne   og   pH   
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4.2  Hjælpefunktioner   til   pellet   blødgøring  
Kalkpillelager,   sandlager   og   -vask,   natriumhydroxidlager   og   kuldioxidtank   deles  
mellem   de   to   behandlingslinjer.  

4.2.1  Natriumhydroxid 
Natriumhydroxid   leveres   i   tankbil   som   27,6%   opløsning,   der   opbevares   i  
lagertanke.   Natriumhydroxiden   opfylder   DS896   svarende   til   en   kvalitet   til  
behandling   af   drikkevand.   Lagertankene   er   placeret   i   et   sikkerhedskar,   som   har   et  
volumen   svarende   til   minimum   én   lagertank   plus   200   mm   frihøjde.   Herfra   doseres  
det   via   lukkede   doseringsskabe   og   i   dobbeltrør   frem   til   pellet   kolonnernes  
doseringslanser,   således   risikoen   for   ukontrolleret   udslip   er   minimeret.  
Doseringssystemet   kan   renses   med   fuldt   blødgjort   vand   (produceret   i   et   mindre  
ionbytningsanlæg),   således   service   kan   udføres   med   mindst   mulig   risiko   for   kontakt  
med   natriumhydroxid.   

Aflæsning   fra   tankbilen   foretages   på   et   defineret   område   belagt   med   fast   underlag,  
hvorfra   eventuelt   spild   afledes   til   en   mindre   opsamlingstank,   som   tømmes  
kontrolleret   ved   behov.   Ved   aflæsningspladsen   og   i   doseringsområdet   er   placeret  
sikkerhedsudstyr.   

Natriumhydroxid   doseres   via   én   pumpe   per   kolonne   og   primært   styret  
flowproportionalt,   sekundært   pH   styret/overvåget   efter   pH   målingen   i   kolonnens  
top.   

Tabel   4.3    Natriumhydroxid   (27,6%)   anlægsdata  
Beskrivelse  Enhed  Str./type/antal  

Vejl.   forbrug  m³/døgn  FV:   3,6   -   4,7   (norm   -   max)  

HOFOR:   2,3   -   3,8   (norm   -   max)  

Total:   5,9   -   8,5   (norm   -   max)  

L/m 3    renset   vand  Ca.   0,41  

Lagertanke  Stk  2  

m³/tank  Ca.   42  

4.2.2  Ionbytteranlæg 
Der   anvendes   fuldt   blødgjort   vand   til   skylning   af   natriumhydroxid  
doseringsanlægget   før   service   og   nedlukning.   Dette   produceres   ved   ionbytning   af  
drikkevand   i   en   kationbytter   kolonne.   Der   benyttes   et   standardanlæg   med   direkte  
forbrug   af   vandet   uden   mellemlager.   Ionbytteren   regenereres   efter   behov   med  
NaCl   saltopløsning   fra   en   saltopløsertank.   Vandspildet   fra   regenereringen   ledes   til  
kloak.   Der   benyttes   NaCl   salt   som   er   godkendt   til   drikkevand   iht.DS/   EN   973.  

Tabel   4.4    Ionbytning   anlægsdata  
Beskrivelse  Enhed  Str./type/antal  

Type   ionbytter  -  Kationbytter   (SAC-NaCl)  

Antal  Stk.  1  

Kapacitet  m³/h  Ca.   1  
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4.2.3  Sand 
Kvarts   sandet,   der   benyttes   i   pelletkolonnerne,   leveres   med   tankbil   og   indblæses   i  
en   lagersilo.   Der   benyttes   sand,   der   er   vasket   og   ovntørret,   samt   leveret   i   DDS  
(Dokumenteret   Drikkevands   Sikkerhed)   godkendt   tankbil.   Kornstørrelsen   af   sandet  
er   ca.   0,4   mm.  

Med   intervaller   tilsættes   sand   til   pelletkolonnerne.   Sandet   doseres   tørt   til   en   lukket  
tank,   der   opfyldes   med   rentvand.   Under   omrøring   tilsættes   natriumhypoklorit,   som  
desinficerer   sandet.   Herefter   reduceres   natriumhypoklorit   til   klorid   med  
natriumbisulfit.   Afslutningsvis   skylles   sandet   med   rentvand,   som   ledes   til   kloak.  
Herved   fjernes   restklorid   og   restsulfat   fra   desinfektionen   og   afkloringen   samt  
støvrester.   Den   rene   og   desinficerede   sandopslæmning   pumpes   herefter   til  
pelletkolonnen.   

Natriumhypoklorit   og   natriumbisulfit   opbevares   i   små   beholdere,   som   er   placeret   i  
spildbakke   og   lukket   skab   med   udluftning.  

Tabel   4.5   Vejledende   sand-   og   kemikalieforbrug  
Beskrivelse  Enhed  Str./type/antal  

Sand   (100%)  kg/døgn  
Total   FV+HOFOR:   

190   -   274   (norm   -   max)   

g/m 3    renset   vand  Ca.   13  

Natriumhypoklorit   (12,5%)  L/år  Ca.   150  

Natriumbisulfit   (35   -   40%)  L/år  Ca.   30  

4.2.4  Kalkpiller 
Kalkpiller   udtages   med   intervaller   i   bunden   af   hver   pellet   kolonne   styret   efter   tryk  
og/eller   behandlet   vandmængde   i   kolonnen.   Kalkpillerne   udtages   ved   en  
kornstørrelse   på   ca.   0,8   -   1,2   mm   og   ledes   til   to   lukkede   kalkpillesiloer.   Medtaget  
vand   ved   udtagningen   fra   pelletkolonnen   samt   bærevand   (rentvand)   drænes   af  
kalkpillesiloerne   via   filtre   til   en   udligningsbeholder.   Herfra   pumpes   vandet   via  
genbrugsfilter   og   UV   desinfektion   retur   til   før   dual-medie   filtrene   i   Frederiksberg  
linjen   og   genbruges   i   produktionen.   

De   afdrænede   kalkpiller   afhentes   ved   behov   med   lastbil.  

Kalkpillesiloerne   udføres   hygiejnisk   i   henhold   til   DDS.  

Tabel   4.6   Vejledende   kalkpille   produktion  
Beskrivelse  Enhed  Str./type/antal.  

Kalkpiller  ton/døgn  FV   2020:   2,5   -   2,9   (norm   -   max)  

HOFOR:   1,8   -   2,7    (norm   -   max)  

Total   FV+HOFOR:   4,3   -   6,1   (norm   -   max)   

g/m 3    renset   vand  295  
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4.2.5  Kuldioxid  
Efter   blødgøringen   i   pelletkolonnerne   er   vandet   kalkfældende   og   pH   over   den  
tilladte   værdi   i   drikkevandet.   For   at   reducere   pH   og   kalkfældningen   tilsættes  
kuldioxid   fra   en   udendørs   placeret   kryotank.   

For   at   opnå   en   god   udnyttelse   af   kuldioxid   gassen   opløses   det   først   i   en   lille  
sidestrøm   af   rentvand,   inden   denne   opblandes   med   vand   fra   hver   kalkpellet  
kolonne.   Opløsningen   foretages   i   lukket   skab   og   der   installeres   kuldioxid  
gasdetektor   med   alarm   i   skabet   og   alarm   i   rummet   udenfor,   til   alarmering   ved  
udslip.  

Doseringen   af   kuldioxid   foretages   primært   flowproportionalt   og   overvåges   med  
on-line   pH   måling   efter   pelletkolonnerne   i   hver   linje.   

Tabel   4.7    Kuldioxid  
Beskrivelse  Enhed  Str./type/antal  

Vejledende   tilsætning  
(100%)  g/m³  15   -   20   (FV/HOFOR:   design   -   max)  

Vejledende   forbrug  kg/døgn  FV:   137   -   159   (norm   -   max)   

HOFOR:   135   -   204   (norm   -   max)   

Total   FV+HOFOR:   272   -   363   (norm   -   max)  

Overvågning   af   proces  on-line  Vandkvalitet:   pH   

4.3  In-line   beluftning   FV   grundvand  
Før   filtrering   iltes   vand   in-line   i   rør   for   at   opnå   et   passende   indhold   af   opløst   ilt   i  
vandet,   således   de   kemiske   og   biologiske   filterprocesser   kan   forløbe  
tilfredsstilllende.   Iltningen   overvåges   ved   on-line   iltmåling   efter   filtreringen.   

Luften   filtreres   for   partikler   inden   indblæsning   i   vandet.  

Overskudsluft   afledes   fra   toppen   af   filtrene   og   ledes   sammen   med   afkastluften   fra  
luft-stripperne.   

Tabel   4.8    In-line   beluftning   af   FV   grundvand  
Beskrivelse  Enhed  Str./type/antal  

Blæsere  Stk  2  

Overvågning   af   proces  on-line  Vandkvalitet:   opløst   ilt   

4.4  Dual-medie   filtrering  
Filteranlægget   opbygges   med   enkeltfiltrering   i   parallelle   lukkede   dual-medie  
dybdefiltre.   Filtermaterialerne   overholder   EN12904   /   EN12909.  

Der   opstilles   6   filtre   på   FV   linjen   og   5   filtre   på   HOFOR   linjen.   Vandet   fordeles  
ligeligt   til   filtrene   via   reguleringsventiler.  

Ved   filtreringen   fjernes   ammonium,   nitrit,   jern,   mangan   og   suspenderet   stof   fra  
vandet.   Filtrene   kan   behandle   både   blødgjort   og   ikke-blødgjort   vand.  
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Filtrene   returskylles   automatisk   ved   behov   (højt   tryktab,   tid,   behandlet  
vandmængde)   med   filtreret   luft   efterfulgt   af   vand.   Vand   til   returskylning   tages   fra  
rentvandsbeholderne.   Der   benyttes   et   vandflow   som   fluidiserer   filtermaterialerne,  
således   suspenderet   stof,   som   f.eks.   er   udskyllet   fra   pelletkolonnerne,   udskylles  
effektivt.  

Efter   en   filterskylning   recirkuleres   vand   over   filteret   (modning),   inden   turbiditeten   ud  
af   filteret   er   acceptabel,   hvorefter   vandet   ledes   til   videre   rensning.   Skyllevandet  
ledes   til   en   fælles   opsamlingstank.  

Til   overvågning   af   filtreringen   benyttes   on-line   turbiditetsmåler,   som   er   placeret  
efter   hver   filterlinje   samt   i   modningssløjfen.  

Tabel   4.9    Dual-medie   filtre  
Beskrivelse  Enhed  Str./type/antal  

Antal  stk  5   (HOFOR)   +   6   (FV)  

Effektivt   filterlag  
800   mm   Antracit   N   1,4   -   2,5   mm  

800   mm   Kvarts   0,8   -   1,4   mm  

Bærelag  Ca.   300   mm   Kvarts  

Overvågning   af   proces  on-line  Vandkvalitet:   turbiditet   

4.5  Luftstripning   af   FV   vand  
Efter   dual-medie   filtreringen   af   FV   grundvandet   afblæses   en   delmængde   af   de  
klorerede   organiske   stoffer   i   2   parallelle   luftstrippere.   Herved   reduceres  
driftsudgifterne   betydeligt   til   udskiftning   af   aktiv   kul   i   de   efterfølgende   vandkulfiltre.   

Vand   og   filtreret   luft   gennemstrømmer   hinanden   modstrøms   i   stripningskolonner,  
som   er   pakket   med   plastik   fyldlegemer.   

Luften   med   de   afblæste   klorerede   stoffer   kan   ledes   helt   eller   delvist   gennem   aktive  
luft   kulfiltre   inden   udledning   gennem   bygningens   øverste   niveau.   Herved   reduceres  
luftens   indhold   af   klorerede   stoffer.  

Tabel   4.10    Luftstripning   af   FV   vand  
Beskrivelse  Enhed  Str./type/antal  

Fyldlegemer   i   luftstripper  type  Plastik   (PE   el.   lign)  

Aktiv   luftkul   type  -  Jacobi   Ecosorb   GXB   el.   lign.  

Vejledende   forbrug   af  
aktiv   luftkul  

kg/år  0   -   2.500  

g/m 3    renset   vand  0   -   0,5  

4.6  Aktiv   kul   filtrering   af   FV   vand  
Som   afsluttende   rensning   af   vandet   foretages   polering   for   rester   af   klorerede  
organiske   stoffer   ved   aktiv   kul   filtrering.   Der   benyttes   4   parallelle   filtre   som   fyldes  
med   aktiv   kul.   

Kulfiltrene   returskylles   ved   behov   (højt   tryktab,   tid,   behandlet   vandmængde)   med  
rentvand.   Vand   til   returskylning   tages   fra   rentvandsbeholderne.   Der   benyttes   et  
vandflow   som   fluidiserer   filtermaterialerne,   således   suspenderet   stof   udskylles  
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effektivt.   Der   er   mulighed   for   luftskylning   såfremt   det   periodevis   vurderes  
nødvendigt.  

Der   analyseres   løbende   for   gennembrud   af   klorerede   stoffer   i   filtrene   i   henhold   til  
gældende   krav.   Ved   behov   for   udskiftning   foretages   denne   med   tankbil,   hvorfra  
brugte   kul   udsuges   og   nye   kul   indskylles   med   rentvand   fra   vandværket.   Tankbilen  
er   renset   og   desinficeret   inden   påfyldning   af   kul   og   kullet   overholder   EN12915   /  
EN12915-2.   

Efter   påfyldning   af   nye   kul   returskylles   disse   grundigt   for   støv   inden   idriftsætning   af  
filtrering.   

Tabel   4.11    Aktiv   kul   filtrering   -   FV   linje  
Beskrivelse  Enhed  Str./type/antal  

Filterantal  stk  4  

Kulvolumen  m 3    total  Ca.   95  

Aktiv   kul   type  -  Jacobi   Aquasorb/Resorb   el.   lign.  

Estimeret   forbrug   ved   rensning  
til   detektionsgrænse   (0,02   μg/l)  

g   kul/m 3  

renset   vand  Ca.   24  

Estimeret   forbrug   ved   rensning
til   gældende   krav   

g   kul/m 3  

renset   vand  <   8  

Overvågning   af   proces  on-line  Vandkvalitet:   turbiditet,   opløst   ilt   

4.7  Rentvandsbeholder   og   udpumpning  
Det   rene   filtrerede   drikkevand   opbevares   i   4   rentvandsbeholdere   med   et   samlet  
effektivt   volumen   på   ca.   2.400   m 3 .   Beholderne   udføres   udefra   inspicérbare.  
Lufttilførsel   til   beholderne   foretages   med   filtreret   luft.   

Udpumpningsdata   fra   2018   sammenholdt   med   beregnet   produktion   fra  
Frederiksberg   Nyt   Vandværk   viser   et   maksimalt   negativt   forbrug   fra  
rentvandsbeholderne   på   ca.   1.200   m³   i   maksimal   forbrugssituation.  

Drikkevandet   pumpes   ud   til   nordlig   og   sydlig   zone   med   rentvandspumper,   der   ind-  
og   udkobles   samt   reguleres   efter   et   fastholdt   tryk   i   ledningsnettet.   For   at   mindske  
risikoen   for   trykstød   indbygges   trykudligningsbeholdere   (vindkedler)   i   hver  
udpumpningszone.   Drikkevandets   kemiske   kvalitet   overvåges   ved   on-line   måling.  

Tabel   4.12   Rentvandsdistribution   

Unit  Zone   syd  Zone   nord  Total  

Minimum   flow   -   distribution  m³/time  90  90  180  

Maximum   flow   -   distribution  m³/time  740  860  1600  

Minimum   tryk  bar  2,7  2,8  -  

Maximum   tryk  bar  3,8  3,8  -  

Rentvandspumper   stk.  5  5  -  

Overvågning   af   vandkvalitet  on-line  
turbiditet,   pH,   hårdhed,   ledningsevne,  

opløst   ilt   
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4.8  Desinfektion   af   drikkevand   
Vandværket   er   opbygget   med   høj   hygiejnisk   standard   og   drikkevandet   behandles  
med   UV-anlæg   inden   distribution,   som   en   ekstra   sikring   af   den   mikrobiologiske  
vandkvalitet.   

Der   benyttes   UV   anlæg,   der   er   certificeret   i   henhold   til   US-EPA   normen   og   som   er  
udstyret   med   automatisk   mekanisk   rengøring   samt   overvågning   af   lysintensiteten  
med   sensor.   

Anlæggene   er   dimensioneret,   så   ét   anlæg   kan   tages   ud   af   drift   under   samtidig  
opretholdelse   af   fuld   certificeret   desinfektion.  

Tabel   4.13    UV   desinfektion  

Enhed  
Zone  
syd  

Zone  
nord  

UV   enheder   Stk  3  3  

Kapacitet   v.   UVT(10)   =   90%   m³/h/stk   449 1 449 1
1  HOFOR    vand:   UVT(10)   minimum   90   %.   FV   vand   UVT(10)   i   nuværende   anlæg   >=92%.  

USEPA   validation,    MS2,   0,9   fouling   factor,   0,98   EOL   

4.9  Genbrug   af   vand   
Skyllevand   fra   filtre   og   bærevand   fra   kalkpilleudtagningen   genbruges   i   videst   muligt  
omfang.  

Skyllevandet   ledes   til   en   buffertank   med   plads   til   2   filterskylninger.   Skyllevandet  
holdes   omrørt   i   tanken   og   recirkuleres   gennem   en   filterpresse.   Når   turbiditeten   ud  
af   filterpressen   er   passende   lav   ledes   vandet   til   et   dybdefilter   og   gennem   UV  
desinfektion,   inden   det   returneres   til   FV   linjen   foran   dybdefiltrene.   

Der   benyttes   UV   anlæg,   der   er   certificeret   i   henhold   til   US-EPA   normen   og   som   er  
udstyret   med   automatisk   mekanisk   rengøring   samt   overvågning   af   lysintensiteten  
med   sensor.   

Slammet   opkoncentreres   i   filterpressen,   og   tømmes   til   en   lagercontainer,   når   der  
opnås   en   passende   filterkage.  

Dybdefilteret   returskylles   med   luft   og   vand   efter   behov.  

Vandkvaliteten   overvåges   on-line   med   turbiditetsmåler   ud   af   filterpressen   og   ud   af  
dybdefilteret.   Såfremt   vandkvaliteten   ikke   er   tilfredsstillende   eller   der   er   fejl/service  
på   udstyret,   kan   vandet   ledes   til   kloak   i   stedet   for   genbrug.   

Den   samlede   udledning   af   spildevand   fra   anlægget   i   normal   drift   med   genbrug   af  
vand   er   beregnet   til   ca.   0,2%   af   den   samlede   produktion.   
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Tabel   4.14    Genbrug   af   filterskyllevand   og   bærevand  
Beskrivelse  Enhed  Str./type/antal  

Filter   presse  stk.  1  

Slamproduktion  
g/m³   renset  

vand  Typisk   ca.   8   (ved   35%   tørstof)  

Dybdefiltre  stk.  1  

Effektivt   filterlag  
800   mm   Antracit   N   1,4   -   2,5   mm  

800   mm   Kvarts   0,8   -   1,4   mm  

Bærelag  Ca.   300   mm   Kvarts  

UV   anlæg  stk.  1  

Overvågning   af  
vandkvalitet  on-line  turbiditet  
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5  Kort   funktionsbeskrivelse  
Vandværket   udføres   fuldautomatisk   med   minimalt   behov   for   manuelle  
indgreb.  

Der   kan   tilføres   grundvand   fra   de   lokale   boringer   (FV)   og   rentvand   fra  
HOFOR.   De   to   forskellige   vandkvaliteter   behandles   i   separate  
behandlingslinjer.   

Vandtilførslen   reguleres   efter   niveauet   i   rentvandsbeholderne   og   en   fordelingsnøgle  
mellem   FV-   og   HOFOR-vand.   Grundvandet   fra   boringerne   blandes   efter   et  
indløbsbygværk   og   ledes   herfra   til   vandbehandlingen.   En   fælles   manifold   for  
FV-grundvand   fordeler   vandet   ligeligt   til   de   aktive   pellet-blødgøringskolonner   via  
flowmålere   og   reguleringsventiler.   Tilsvarende   for   HOFOR-linjen.   En   delstrøm   af  
HOFORvandet   ledes   automatisk   udenom   blødgøringen   direkte   til   indløbet   til  
rentvandsbeholderne,   så   der   fastholdes   en   valgt   hårdhed   i   rentvandet.   Da  
HOFOR-vandets   kvalitet   og   hårdhed   vil   være   varierende,   overvåges   og   styres  
by-passet   via   on-line   måling   af   ledningsevne,   hårdhed   og   pH   i   HOFOR   vandet.  
I   normalsituationen   blødgøres   alt   FV-grundvand,   men   det   kan   bypasses  
udenom   blødgøringen   efter   ønske.  

Pelletkolonnerne   har   et   driftsinterval   på   60   –   100   %.   De   kan   startes   og  
stoppes   efter   behov,   men   holdes   så   vidt   muligt   i   drift   døgnet   rundt.   Hvis   den  
ønskede   tilførsel   til   én   kolonne   overstiger   100   %,   øges   det   samlede  
tilløbsflow   fra   henholdsvis   FV   eller   HOFOR   til   120   %   af   én   kolonnes   kapacitet,  
og   vandet   fordeles   mellem   to   kolonner.   Det   omvendte   princip   benyttes  
ved   flowreduktion   til   under   60   %   kapacitet   i   begge   kolonner.  

Ved   tilførsel   af   vand   til   pellet-kolonnerne   starter   doseringen   af  
natriumhydroxid   flowproportionalt   efter   vandtilførslen,   og   med   yderligere  
automatisk   korrektion   i   forhold   til   et   valgt   pH   setpunkt   for   de   separate   linjer.  
Doseringen   fordeles   ligeligt   til   flere   doseringslanser   i   hver   kolonne.  

Der   udtages   automatisk   kalkpiller   styret   efter   differenstryk   opbygning   eller  
behandlet   vandmængde.   Kalkpillerne   ledes   til   kalkpillesiloer,   hvor   de  
afvandes   inden   periodevis   afhentning   styret   efter   lagerniveau.  

Fra   lagertanken   for   podemateriale   (sand)   tilsættes   automatisk,   efter   behov,  
podemateriale   til   kolonnerne.   Podematerialet   vaskes   og   desinficeres  
automatisk   inden   tilførslen   til   pellet-kolonnen.   

Funktionen   af   pelletkolonnerne   og   blødgøringen   overvåges   on-line   via   turbiditet,  
ledningsevne   og   pH   måling   i   afgangen   fra   hver   kolonne.  

I   afgangen   fra   pelletkolonnerne   tilføres   flowproportionalt   opløst   kuldioxid   fra  
lagertanken,   via   blandingsskabet,   til   reduktion   af   kalkfældningspotentialet  
og   dermed   kalkudfældningen   i   det   efterfølgende   udstyr.   Kuldioxiddoseringen  
overvåges   med   on-line   pH   måling.   

Efter   kuldioxid   tilsætningen   blandes   vandet   fra   kolonnerne   i   de   to   separate  
linjer.   I   FV-linjen   tilføres   luft   in-line   for   justering   af   iltindholdet  
til   vandet.   Eventuelt   vand   fra   genbrugsanlægget   tilføres   også   til   FV-linjen.  
Vandet   fordeles   ligeligt   til   de   aktive   dual-medie   filtre   i   hver   linje,   reguleret   via  
ventiler   og   flowmålere   på   hvert   filter.   Filtrene   returskylles   automatisk   med   luft   og  
vand   ved   højt   tryktab,   maksimalt   behandlet   volumen   eller   efter   tid.   Det   kriterium   der  
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nås   først,   afgør   skylleintervallet.   Der   benyttes   filtermodning,   hvor   det   filtrerede   vand  
efter   en   skylning   pumpes   tilbage   til   fællestilløbet   til   filtrene   indtil   vandets   turbiditet   i  
filterafgangen   er   under   det   valgte   setpunkt.   Vandets   kvalitet   efter   filtreringen  
overvåges   med   on-line   turbiditets-   og   iltmåling.  

Efter   filtreringen   ledes   vandet   fra   HOFOR-linjen   direkte   til   rentvandsbeholderne.   

FV-vandet   fordeles   ligeligt   til   luftstrippere   via   symmetrisk   manifold.   Blæsere,   der  
tilfører   luft   modstrøms   gennem   stripningskolonnerne,   er   i   drift   ved   vandtilførsel.  

FV-vandet   ledes   efter   stripningen   til   aktive   kulfiltre   via   en   fælles   manifold   og  
fordeles   ligeligt   i   filtrene.   Kulfiltrene   kan   returskylles   efter   behov   styret   efter   tryktab,  
behandlet   volumen   eller   tid.   Driften   af   kulfiltrene   overvåges   ved   on-line   turbiditets-  
og   iltmåling.  

FV-vandet   pumpes,   sammen   med   HOFOR   blødgjort   vand   og   evt.   HOFOR   bypass  
vand,   til   varmepumpeinstallationen,   hvorefter   det   ledes   til   rentvandsbeholdere.   

Fra   rentvandsbeholderne   pumpes   det   blandede,   blødgjorte   og   rensede   vand   til  
forbrugerne   med   trykstyrede   pumper   gennem   UV-anlæg.   Vandets   kvalitet  
overvåges   med   on-line   måling   af   turbiditet,   pH,   ledningsevne,   ilt   og   hårdhed.  

Filterskyllevandet   fra   dual-medie-   og   kulfiltre   ledes   til   en   fælles  
skyllevandsbeholder,   hvor   vandet   holdes   opblandet.   Skyllevandet   pumpes   gennem  
en   filterpresse   og   ved   acceptabel   vandkvalitet   ud   af   filterpressen,   målt   med   on-line  
turbiditetsmåler,   ledes   vandet   gennem   et   særskilt   dual-medie   filter   og   UV-anlæg,  
inden   det   returføres   før   filtreringen   i   FV-linjen.   Filteret   til   genbrug   af   skyllevand  
returskylles   tilsvarende   hovedfiltrene.   

Indtil   vandet   ud   af   filterpressen   har   en   acceptabel   turbiditet,   ledes   det   retur   til  
skyllevandsbeholderen.   Der   er   yderligere   mulighed   for   at   lede   vandet   direkte   til  
kloak.   Når   trykket   i   filterpressen   er   højt   tømmes   pressen   for   afvandet   slam,  
rengøres   og   en   ny   cyklus   starter.   Vandets   kvalitet   før   UV-desinfektionen,   efter  
dual-medie   filtreringen,   overvåges   med   on-line   turbiditetsmåler.   
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6  Drikkevandskvalitet  

Tabel   6.1     Beregnet   kvalitet   af   drikkevand  

Parameter  Enhed  

FV   2020   +  
HOFOR   m.  
blødgøring  

FV   2040   +  
HOFOR   m.  
blødgøring  

FV2040   +  
HOFOR  

u.blødgøring  

pH  -  8,0  8,0  8,0  

Oxygen  mg/l  >   8,5  >   8,5  >   8,5  

Turbiditet  FNU <   0,1  <   0,1  <   0,1  

Calcium  mg/l  32  32  146  

Magnesium  mg/l  24  26  26  

Total   Hårdhed  ºdH  10  10  27  

Natrium  mg/l  124  133  50  

Ammonium  mg/l  <   0,025  <   0,025  <   0,025  

Jern   mg/l  <   0,05  <   0,05  <   0,05  

Mangan  mg/l  <   0,01  <   0,01  <   0,01  

Nikkel  μg/l  <   20  <   20  <   20  

Hydrogencarbonat  mg/l  255  247  385  

Aggr.   kuldioxide  mg/l  <   2  <   2  <   2  

Chlorid  mg/l  93  125  125  

Sulfate  mg/l  112  122  122  

PCE1 μg/l  <   0,02  <   0,02  <   0,02  

TCE1 μg/l  <   0,02  <   0,02  <   0,02  

1,1   -   DCE1 μg/l  <   0,02  <   0,02  <   0,02  

Trans   1,2   -   DCE1 μg/l  <   0,02  <   0,02  <   0,02  

Cis   1,2   -   DCE 1 μg/l  <   0,02  <   0,02  <   0,02  

1,2   -   DCA1 μg/l  <   0,02  <   0,02  <   0,02  

1,1   -   DCA1 μg/l  <   0,02  <   0,02  <   0,02  

VC 1 μg/l  <   0,02  <   0,02  <   0,02  

CCPP₁₀  mmol/l  0,07  0,06  0,7  

CCPP₉₀  mmol/l  0,4  0,4  1,7  

Larson   index  -  1,2  1,4  0,9  
1 Med    frisk   aktiv   kul   
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7  Luftkvalitet  
Jf.   tabel   7.1   kan   de   stillede   krav   til   den   udledte   luft   overholdes   med   FV2020   vand  
uden   aktiv   kul   filtrering.   Med   FV2040   vandkvaliteten   overskrides   kravet   for   TCE  
emissionen   og   med   denne   vandkvalitet   vil   der   kræves   aktiv   kul   filtrering   af   luften.  

Tabel   7.1    Luft   emission   -   Beregnet   indhold   i   luft   før   luft   aktiv   kul  
filtrering  

Forbindelse  

Masseflow   
g/h  

Emission  
mg/Nm³  

FV2020  FV2040  FV2020  FV2040  

PCE  0,06  0,38  0,01  0,06  

TCE  1,6  21  0,24  3,2  

Trans   1,2   -   DCE  0,06  0,50  0,01  0,08  

Cis   1,2   -   DCE  0,44  3,8  0,07  0,57  

1,2   -   DCA  0,05  0,11  0,01  0,02  

Vinylklorid  0,03  0,17  0,01  0,03  

8  Spildevandskvalitet  
Kvaliteten   af   det   afledte   spildevand   under   indkøring   og   normal   drift   vil   blive  
beskrevet   separat   i   forbindelse   med   ansøgning   om   tilladelse   til  
spildevandsudledning.  
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