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Af Helle Friemann Nielsen
Med et næsten kig til Kalundborg 

Fjord ligger Hjorthøj Vandværk. Her-

fra får 1.950 borgere dagligt rent 

vand. På årsbasis bliver der udpum-

pet omkring 170.000 kubikmeter 

vand til forbrugerne. Vandværket 

blev oprindeligt stiftet i 1960 som et 

andelsselskab og er i dag den stør-

ste private vandforsyning i Kalund-

borg kommune.

I 1999 blev der opført et helt nyt mo-

derne vandværk på samme sted 

som det gamle lå. Ti år efter opførel-

sen - i 2009 - blev der foretaget en 

omfattende renovering, hvor hele 

SRO-anlægget blev udskiftet. Efter-

følgende besluttede man at højne 

sikkerheden og vandkvaliteten på 

vandværket ved at installere et til-

bagemeldesystem på filteranlæg-

gets returskyllesystem.

Når filtrene skal skylles
Vandværket råder over to parallelle 

forfiltre og to parallelle efterfiltre - 

alle er lukkede, mekaniske sandfiltre 

fra Kemic A/S.

Råvandet pumpes ind i forfilteret, 

hvor vandet iltes og presses ned 

gennem filteret for derefter at fort-

sætte til efterfilteret. I forfilteret ud-

fældes jern fra vandet, mens der i 

efterfilteret blandt andet udfældes 

mangan og nitrit.

Så må der skylles
Et traditionelt mekanisk sandfilter - der renser grundvandet, inden det sendes ud i hanen hos 

forbrugeren - skal af og til skylles. Her er det essentielt, at returskyllevandet og det rene vand til 

forbrugerne ikke blandes sammen. Hvis dette skulle ske, kan der eksempelvis komme okker i 

drikkevandet. Et vandværk i Kalundborg har installeret et tilbagemeldesystem, som netop holder øje 

med returskyllevandet

De to filterlinjer skal fra tid til anden 

skylles og renses. Dette gøres ved at 

skylle med vand og luft, der presses 

gennem sandfilteret i modsat ret-

ning af råvandet. Og det er her, at 

tilbagemeldesystemet kommer til 

sin ret.

Det er autoriseret elinstallatør Filip 

Brunholt Jensen fra Kalundborg El & 

Automatik, der har stået for instal-

lationen af tilbagemeldesystemet, 

som består af en tilbagemelder, en 

aktuator og ventil.

Systemet melder, om de otte ventiler 

på hver filterlinje står i korrekt stil-

ling, så vandet løber den rigtige vej 

gennem filtrene og både ind og ud i 

de rigtige vandrør. Når dette er kon-

firmeret, og man er sikker på typen 

af vand og retningen, fortsættes næ-

ste trin i styringsprogrammet, som 

er at køre skyllevand på filtrene.

Herved sikres det, at råvand og re-

turskyllevand ikke blandes sam-

men; skulle dette alligevel ske, kan 

der eksempelvis løbe okker med ud 

i forbrugernes drikkevand. Tilbage-

meldesystemet er således et tiltag 

for at øge forbrugernes sikkerhed og 

højne vandkvaliteten.

I dag bygges de fleste nye filteran-

læg med disse tilbagemeldere.

Valg af bussystem
Som så ofte før, når Filip Brunholt 

Jensen får sådan en type opgave, 

anvender han AS-i-bussystemet fra 

Bihl+Wiedemann til at styre venti-

lerne - og i dette tilfælde tilbagemel-

desystemet.

Okker er en betegnelse for natur-

ligt forekommende gule, brunlige 

og røde jordarter, der findes som 

aflejringer. Okker består overve-

jende af ler og findes i jordbun-

den.

Med et næsten kig til Kalundborg Fjord 
ligger Hjorthøj Vandværk.

Vandværket råder over to identiske linjer med hver to lukkede mekaniske sandfiltre. 
Hver linje består af et for- og et efterfilter. Her ses den ene linje.

▼
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-AS-i-systemet gør kabling og op-

sætning uhyre simpel, forklarer Filip 

Brunholt Jensen.

Og netop dette aspekt er den pri-

mære grund til valget. 

-Ved en traditionelt fortrådet løsning 

skulle jeg have brugt 16 x 4 lednin-

ger - nu har jeg kun behov for to: Et 

gult AS-i-buskabel og en ekstra for-

syning, fortæller han.

Det siger sig selv, at det er en langt 

enklere løsning at installere. Og bil-

ligere - både i kabeludgift, men så 

sandelig også i arbejdstid.

-Jeg brugte ene mand to fulde ar-

bejdsdage på at sætte systemet op. 

Mit bud lyder, at jeg ved en traditio-

nel fortrådning skulle have brugt fi-

re-fem arbejdsdage, forklarer den 

Kalundborg-baserede elinstallatør, 

AS-i-masteren i styreskabet. Ved at vælge denne løsning spares der rigtig meget fortrådning ind og ud af skabet.

Tilbagemeldesystemet som består af en tilbagemelder, en aktuator og ventil. Syste-
met sikrer, at råvand og filterskyllevand ikke blandes. Det hele styres af AS-i-bussen, 
der er koblet på det genkendelige gule AS-i-kabel.

Hjorthøj Vandværk
Vandværket har i perioden 2007-

2010 overtaget tre andre private 

vandværker, nemlig Sdr. Nyrup, 

Trøjeløkke og Kongstrup Vand-

værker, som med de tilhørende 

boringer i dag køres i samdrift, så 

de kan supplerer hinanden ved 

eventuelle vandbrud og planlagte 

reparationer.

Der er i dag to fysiske vandvær-

ker, nemlig Hjorthøj og Trøjeløk-

ke.

Der udpumpes i dag omkring 

170.000 kubikmeter vand til for-

brugerne.

Derudover leverer vandværket 

også i nødsituationer vand til an-

dre steder i landet. Blandt andet 

til en sodavandsfabrik på Fyn 

samt til Nørrebro i København, da 

de havde problemer med vand-

kvaliteten i deres eget vand.

der efterhånden har klaret elinstal-

lationerne på mangt et dansk vand-

værk.

-Løsningen sparer også gevaldigt 

på pladsen i styreskabet, fordi der 

ikke skal fortrådes et kæmpe bundt 

af ledninger til og fra PLC’en, der via ▼
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ProfiNet melder ind til vandværkets 

SRO-system, forklarer Jan Efland fra 

Bihl+Wiedemann Nordic ApS.

Pilotprojekt
-AS-i egner sig generelt godt til vand-

værker, fortæller Jan Efland videre.

-Så kan man hurtigt tilføje nye kom-

ponenter. Og når forbindelsen alle-

rede er etableret, er besparelsen på 

fortrådning så meget desto større.

Det viser et forsøg på Hjorthøj Vand-

værk med al tydelighed.

-På forfilteret kører vi pt. et forsøg 

med iltning af råvandet i forhold til 

behov. Så i stedet for bare at ilte løs 

- så ilter vi nu i forhold til eksempel-

vis, hvilken vandboring råvandet 

kommer fra. På den måde bruger vi 

så lidt trykluft som muligt og derved 

også så lidt strøm som muligt, for-

tæller Filip Brunholt Jensen videre 

og tilføjer:

-Da vi skulle montere udstyret, gik 

det virkeligt hurtigt. Der var i forve-

jen AS-i-bus til styring af filteret, og 

de ekstra moduler blev sat på bu-

skablet og tilføjet til AS-i-masteren i 

løbet af 25 minutter. Og derved var 

signalerne i PLC’en.

Og i dag kører systemet upåklage-

ligt.

Den overordnede styring
På et typisk dansk vandværk ser 

man ofte en kombination af almin-

deligt fortrådede komponenter, AS-i 

og ProfiBus.

-De kritiske komponenter, der bare 

skal fungere, er som regel direkte 

fortrådet, mens ikke kritiske kompo-

neter er forbundet via AS-i. Disse 

kan nemlig tåle at blive serviceret 

under drift, forklarer Filip videre.

Som sagt er AS-i via ProfiNet koblet 

på Hjorthøjs SRO-system. Den 

driftsansvarlige smed kan tilgå sy-

stemet via smartphone eller tablet 

og kan således overvåge og betjene 

vandværket fra sit kontor, hjemme 

fra sin bopæl eller i servicevognen.

■

www.bihl-wiedemann.de/dk

Stand: V-3126

www.kalundborg-el.dk

www.hhvv.dk

Oversigtsbi l ledet 
viser ventilernes 
placering i proces-
sen: Om der er tale 
om råvand i rense-
processen eller om 
filterskyllevand.

Oversigt over vandværket 
set med SRO-briller.


