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Drikkevandsbehandling i Danmark omfatter 
normalt iltning og filtrering af grundvand for 
at opnå drikkevand af en god kvalitet, der 
overholder de gældende myndighedskrav. 
Under filtreringen fjernes stoffer i vandet 
såsom jern, mangan og ammonium. De gra
nu lære filtre indeholder ofte vasket, tørret 
og siet kvartssand, selvom andre medier 
med forskellige karakteristika også har været 
introduceret. Eksempler på andre anvendte 
filtermedier inkluderer antracit, calciumkar
bonat, manganoxid, brændt flint, brændt 
ekspanderet ler og aktivt kul.

I opstartsperioden foregår der en række 
komplekse biologiske og kemiske processer i 
drikkevandsfiltrene, der er gensidige afhæn
gige. Under opstarten udvikles det nye filter
medie til et fuldt funktionelt biofilter, hvor fil
terkornene dækkes af uorganiske udfældede 
stoffer (fx jern og manganoxider) og en bak
teriologisk aktiv biofilm. Effekten af de en
kelte filtermedier på vandbehandling afhæn
ger af forskelle i deres permeabilitet, 
po røsitet, kornstørrelse, form og overflade
areal, katalytisk egenskab og sorptionsevne 
/1/. En øget viden og praktisk erfaring med 
disse egenskaber er nødvendig for at opnå en 
bedre forståelse for de kemiske og biologiske 
vandbehandlingsprocesser, der forekommer 
under opstarten af nye biofiltre /2/.

Effekt af filtermedier på drikkevands-
behandling
Under opstart af nye biofiltre eller ved ud
skift ning af filtermedie i et eksisterende 
fil ter, overholder vandkvaliteten typisk ikke 
drikkevandskriterierne. I mange tilfælde vil 
det behandlede vand derfor ledes til en over
fladevandsrecipient. Der er derfor fokus på at 
optimere opstartsperioden med henblik på 
at spare vand og energi. Opstartsperioden fra 
at råvand tilføres nyt filtermedie til et biofilter 
er fuldt funktionelt tager typisk 13 måneder 
/3/. Længden af opstartsperioden vil afhænge 
af forskellige parametre som råvandskvalitet, 
valget af filtermedie og vandflow. 

Valget af filtermedie træffes ofte på bag
grund af tidligere erfaringer snarere end ud 
fra en vurdering af et givent filtermedies fysi

ske og kemiske egenskaber sammenholdt 
med råvandskvaliteten på den enkelte lokali
tet. Effekten af forskellige filtermedier på drik
kevandsbehandling har været undersøgt i 
nyere studier. For eksempel har et studie vist 
varierende effekt af syv filtermedier på ad
sorption af nitrat, ammonium, totalt organisk 
kulstof, aluminium, kobber og fosfor /4/. Et 
andet studie har vist, at filtermediers overfla
deegenskaber påvirker udviklingen af biofilm 
og bakteriesammensætningen heri /5/.

Forskergruppen for Energi og Miljø ved VIA 
University College i Horsens har tidligere un
dersøgt, hvad der skete med vandbehandlin
gen på Truelsbjerg vandværk i Aarhus under 
et planlagt iltstop af 5 dages varighed /6/. På 
Truelsbjerg vandværk foretages vandbehand
ling ved dobbeltfiltrering. Forfilteret indehol
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Figur 1. Forsøgsopsætning af biofiltre i laboratorieskala. h = højde, ø = diameter på  
kolon ner.
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der calciumkarbonat mens efterfilteret over
vejende indeholder kvartssand samt et lag 
manganoxid. Det blev observeret, at effekten 
af iltstoppet varierede for de enkelte stoffer 
jern, mangan og ammonium. Jern blev fortsat 
fjernet under drikkevandskriteriet. Derimod 
var ammoniumfjernelsen afhængig af nitrifika
tion med ilt som eneste elektronaccepter, og 
ammonium passerede derfor filtrene uæn
dret. Under iltstoppet blev manganoxider på 
filtermediet i forfilteret mobiliseret, hvilket 
ledte til højere mangankoncentrationer i van
det, der forlod forfilteret, end i det indkomne 
råvand. Mangan blev dog delvist fjernet i ef
ter filteret omtrentligt, hvor filtermediet be
stående af manganoxid var placeret. I dette 
studie blev der således observeret en tydelig 
effekt af valget af filtermedie. Selvom effekten 
i dette tilfælde skyldtes kemisk fjernelse af 
mangan, kan det tænkes, at valget af mangan
oxid som filtermedie også kan fremme vækst 
af biofilm indeholdende manganoxiderende 
bakterier (MnOB).

De nævnte studier har vist, hvordan for
skellige filtermedier kan have indflydelse på 
drikkevandsbehandling. Der er dog behov for 
en endnu større forståelse af sammenhængen 
mellem filtermediers fysiske og kemiske 
egenskaber og deres effekt på drikkevandsbe
handling, ikke mindst under opstart af biofil
tre.

Succesfuld opstart af biofiltre i labo-
ratorieskala
I dette studie blev effekten af forskellige fil
termedier på opstarten af biofiltre undersøgt 
i laboratorieskala ved 10°C. I alt blev fire filtre 
hvert indeholdende et enkelt filtermedie 
sammenlignet (se fig. 1). Filtermedierne 
kvartssand, calciumkarbonat, antracit og 
manganoxid blev valgt for at repræsentere 
variationer i filtermediernes densitet, sorp
tionsevne, katalytiske egenskaber såvel som 
deres organiske/uorganiske sammensætning. 
Herudover blev kvartssand fra et fuldskala 
vandværk med aktiv biofilm inkluderet som 
en positiv kontrol. 

Studiet fokuserede på manganfjernelse og 
har undersøgt, hvor hurtigt et filter med et 
givent filtermedie har fjernet mangan under 
drikkevandskriteriet på 0,05 mg/l /7/. Derud
over har studiet sammenlignet fjernelsen af 
mangan med fysiske og kemiske egenskaber 
af filtermediet. Filtrene fik udskiftet rent vand 
tilført 0,4 mg/l reduceret mangan hver 48 
timer i en periode på 43 dage. Succesfuld op
start af alle 5 biofiltre blev opnået inden for 
30 dage (se fig. 2). 

Sorption og kemisk fjernelse af mangan 
blev indledningsvis observeret for alle filter

medier. Denne fjernelse var tilstrækkelig for 
laboratoriefiltrene indeholdende antracit og 
manganoxid, og opstarten varede under 15 
dage. For filtermedierne kvarts og calciumkar
bonat krævedes etablering af en biofilm inde
holdende manganoxiderende bakterier for 
fjernelse af mangan. Det tog op mod 30 dage 
før koncentrationen af mangan i vandet, der 
forlod biofiltrene, var under drikkevandskrite
riet (se fig. 2). Tilstedeværelse af biofilm i fil
teret indeholdende kvarts blev bekræftet ved 
ATPanalyse (et mål for mikroorganismernes 
samlede aktivitet), hvor en 47 gange højere 
mængde ATP blev fundet i kvartsmaterialet fra 
filteret på dag 43 (4846 pg ATP/g kvarts) sam
menlignet med dag 0 (108 pg ATP/g kvarts). 
Det filter, der indeholdt kvarts fra et fuldskala 
vandværk med aktiv biofilm, fjernede straks 
mangan (ikke vist på fig. 2).

Variationer i filtermediers fysiske og 
kemiske egenskaber
Forskelle i filtermediers kornstørrelse, po
rø sitet, overfladeareal og andre fysiske og 
kemiske egenskaber påvirker mediernes evne 
til at adsorbere og tilbageholde udfældede 
stoffer i vandet. Yderligere vil variationer i 
disse egenskaber give forskellige forudsætnin
ger for mikrobiel vækst og udvikling af biofilm 
på filtermediet /5/. Filtermediernes egenska
ber forventes derfor at have betydning for 
opstart af nye biofiltre såvel som for den efter
følgende vandbehandling.

I dette studie blev filtermediers porøsitet 
og densitet bestemt ved gravimetriske analy
ser mens kornstørrelse og form blev analy se
ret ved dynamisk billedanalyse (Camsi
zer®64, Retsch Technology GmbH). Der blev 
fundet store forskelle mellem de enkelte fil
termediers fysiske egenskaber (se fig. 3).

For antracit og manganoxid blev der fundet 

en høj porøsitet og lav sfærisitet (rundhed) 
sammenlignet med kvarts og calciumkarbo
nat. Af andre forskelle kan det nævnes, at an
tracit havde en lav densitet, og at kvarts havde 
en lille kornstørrelse sammenlignet med de 
resterende filtermedier. Det formodes, at ro
buste filtermedier med høj porøsitet og lav 
densitet kan fremme den fysiske fjernelse af 
udfældede stoffer i vandet. Det var yderligere 
forventet, at filtermediet bestående af man
gan oxid kunne katalysere oxidation af opløst 
mangan i vandet til udfældet mangan, hvilket 
kan være med til at forklare den umiddelbare 
fjernelse af mangan i laboratoriefilteret inde
holdende dette filtermedie (se fig. 2). Herud
over kan der opstilles den hypotese, at for
skelle i filtermediers frigivelse af 
nærings stoffer, udformning i forhold til ved
hæftelse af mikroorganismer og overfladeareal 
kan have en indflydelse på biofilmdannelsen 
under opstart af nye biofiltre. For eksempel 
kunne det formodes, at antracit, som blev fun
det til at have den højeste porøsitet og laveste 
sfærisitet, kan have en fordel for vedhæftning 
af mikroorganismer sammenlignet med de an
dre filtermedier. Der er dog endnu meget be
grænset viden på dette område, men det er et 
fokusområde i den videre forskning for 
Forsker gruppen for Energi og Miljø ved VIA 
University College i Horsens. I dette studie 
blev det ikke afgjort, hvorvidt et specifikt fil
termedie var fordelagtigt for vedhæftning af 
bakterier og udvikling af biofilm, eller hvor
vidt et specifikt filtermedie kan øge væksten 
af særlige bakteriegrupper i biofilmen. Dette 
vil fremtidige studier vise.

Succesfuld opstart af biofiltre med 
”batchvis” tilførsel af vand
Et yderligere udbytte af dette studie var, at 
succesfuld opstart af laboratoriefiltrene blev 
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Figur 2. Opstart af biofiltre i laboratorieskala med fokus på manganfjernelse.
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opnået inden for en måned med batchvis til
førsel af vand. Den batchvise tilførsel af vand, 
står i kontrast til det kontinuerte, lave vand
flow, der normalvis anvendes under opstart 
af biofiltre. Idéen bag den batchvise tilførsel 
af vand er, at den lange kontakttid mellem 
mikroorganismer i vandet og filterkornene 
vil skabe gode forhold for vedhæftning af 
mikroorganismerne og dermed udviklingen 
af biofilm. Den batchvise tilførsel af vand vil 
derfor muligvis kunne lede til en kortere op
startsperiode. Derudover vil en batchvis tilfør
sel af vand kunne spare både vand og energi 
i opstartsperioden. Yderligere studier kræves 
for at dokumentere potentialet for en batchvis 
tilførsel af vand under opstart af biofiltre til 
drikkevandsbehandling.

Sammenfatning
Resultaterne af dette studie har vist en succes
fuld opstart af laboratorieskala biofiltre til 
man ganfjernelse med fire forskellige filterme
dier samt en positiv kontrol ved brug af en 
batchvis tilførsel af vand. Opstartsperiodens 
varighed var under en måned for alle fire fil
tre, hvilket indikerede et potentiale for den 
batchvise tilførsel af vand i fuldskala. Studiet 
har vist at sorption og kemisk fjernelse af 
man gan er betydelige egenskaber for filterme
dierne manganoxid og antracit. Herudover har 
studiet tydeliggjort betydningen af bio film
dannelse indeholdende manganoxideren de 
bakterier for fjernelse af mangan for filterme
dierne kvarts og calciumkarbonat. Yderligere 
analyser af filtermediers evne til vedhæftning 

af mikroorganismer, vækst af relevante bak
teriegrupper og udvikling af biofilm over tid 
forventes i fremtiden at kunne skabe grund
laget for et begrundet valg af filtermedie ved 
opstart af nye biofiltre på danske såvel som 
udenlandske vandværker.
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Figur 3: Diagram over fysiske egenskaber af filtermedierne kvarts, calciumkarbonat, antracit 
og manganoxid.


