
BLØDGØRING
AF DRIKKEVAND

Løsning fra Danwatec tilpasset til de danske vandværker



Mere end 1 million danskere
lever med hårdt drikkevand

– Er det også dig? 

Hårdt vand indeholder store mængder af calcium (Ca) og magnesium (Mg). Disse stoffer har en stor

Hvad kan vi gøre? – Svaret her er blødgøring af vand

· Husholdninger: 

Bedre komfort/æstetik

Mindre energiforbrug / CO2-udledning ved 

Bedre beskyttelse af husholdningsapparater

Længere levetid

Mindre kemikalier forbrug

Blødt tøj efter maskinvask
· Miljø/Vandværk:

Færre ressourcer på vandbehandling

Bedre beskyttelse af ledningsnettet
· Sundhed (børneeksem)



at den reelle besparelse i en husholdning 

er på 4 til 7 kr. pr. m3

vand. 

Kunder fra Store Heddinge fortæller:



Hvorfor er central blødgøring på vandværket bedre end hjem-

meinstallationer?

3/år med hardhed reducering fra 

 kr. -4,00

 kr. -3,50

 kr. -3,00

 kr. -2,50

 kr. -2,00

 kr. -1,50

 kr. -1,00

 kr. -0,50

 kr. -

Pellet reaktor Membran Ion bytning
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Anlæg pris (uden renter) Drift (Kemikalier + Energi + Timer)

den 

mest lovende teknologi. Herudover er 

metoden. 

Det betaler sig at investere i central 

blødgøring for at opnå en besparelse på 

niveau 4 - 7 kr per m3!

Hvordan kan man reducere hårdhed i vandværket?



FØR DU STARTER - VURDERING VED FORSKELLIGE AKTØRER

VANDVÆRKET

 • Økonomi:

  -Anlægspris

  - Driftsomkostning, herunder vandværkspasser

  - Vandspild = omkostninger

  - Kalk - restprodukt = omkostninger

 • Operatøransvar, anlæg, drift, automatisering 

 (timer  pr. uge)

 • Bygningshøjde og -areal

 • Vandkemi:

  - Produceret vandkvalitet

  - Vandkvalitet vedr. blanding fra boringer og   

  med vand fra andre vandværker

KOMMUNEN

 

 • Tilladelser for blødgøring   

 (videregående vandbehandling)

 • Sundhed

 • Sikkerhed

FORBRUGERE AF 
VANDVÆRKET

 • Vandprisen kontra besparelsen

 • Smag

 • Sundhed



 PELLET REAKTOR – EN LØSNING FRA DANWATEC

Crystalactor® fra Danwatec er:

• baseret på +30 års erfaring fra vores hollandske samarbejdspartner Royal Haskoning DHV.

• Danwatecs mange årserfaring med dansk drikkevand, kombineret med en velgennemprøvet 

teknologi fra Holland

• lokale kendskab til at bygge blødgøringsanlægge som er tilpasset til dansk grundvand og behov.



Der er med pelletmetoden praktisk taget intet vandspild, < 0.5%, og 
restproduktet er 
miljøvenligt og kan ledes direkte tilbage til det økologiske kred-
sløb. Mulighederne er f.eks.: 

- ægproduktion (konventionel landbrug)
- surhedsregulering af landbrugsjord

EN AF DE STORE FORDELE VED KALKFÆLDING MED PEL-
LETMETODEN ER RESTPRODUKTET - KALKPELLETS% af vægt

CaCO3 88

0,9

Fe 1,1

0,16

Pellet reaktor blødgøringsanlæg er bygget fra følgende deler til at supportere løbende proces



Hvorfor pellet reaktor for dit vandværk?

Den mest lovende teknologi for central blødgøring af drikkevand i mellem og store vandværker 

Danwatec tilbyder:

En løsning for dig? Prøv Crystalactor® fra Danwatec 

Læs mere om en Crystalator® fra Danwatec på www.danwatec.dk/bloedgoering 
eller kontakt os: tlf.: 20627350 / mail: info@danwatec.dk 

ANSØGNING

UDFØRELSE

VURDERING


