
Hvorfor er kalkfrit vand genvejen til et bæredygtigt byggeri?
Christian Jensen, BWT



▪ Hvorfor det danske grundvand er en udfordring for 

ejendomme, hoteller, sportshaller og 

svømmehaller

▪ Hvordan kalkfrit vand giver drifts- og 

energibesparelser

▪ Hvilke fordele KAB oplevede ved blødt vand

▪ Hvad der skal til for at få blødgøring

▪ Hvordan blødgøring passer ind i en bæredygtig 

fremtid

Har du spørgsmål? 

Ting vedr. kalk vi bliver klogere på



Grundvandets høje

kalkindhold giver 

udfordringer



... blot 1 mm kalk belægning
i varmevekslere, 

varmtvandsbeholdere og 
kedler kan øge energi-

forbruget op til 10%

Vidste du … 

Kalkfrit vand - genvej til

energibesparelser

▪ Udnyt fjernvarmen bedre og opnå
energibesparelser

▪ Undgå strafafgift grundet høj returtemperatur i
fjernevarmevand

▪ Cirkulationspumper bruger mindre energi, da rør
ikke stopper til med kalk



Kalkfrit vand - genvej til

driftsbesparelser

▪ Ingen dyre reparationer af cisterner, toiletter og 

blandingsbatterier

▪ Spar på vandet med færre løbende toiletter og dryppende 

vandhaner

▪ Spar på tidsforbruget til afkalkning af tilstoppede 

brusehoveder

▪ Opnå lavere serviceudgift i varmecentralen

▪ Få mindre slid på pumper og ventiler – alle 

vandinstallationerne får længere levetid



Video-case:  KAB, FSB og Tingbjerg

tester effekten af blødgjort vand





Hvad skal der til for, at du kan få blødt vand i ejendommen?



Kalkfrit vand – genvejen til

en nemmere og grønnere hverdag

▪ Halveret forbrug af rengøringsmidler og kalkfjerner

▪ Halveret forbrug af vaskepulver og ingen skyllemiddel

▪ Mindre afkalkning af husholdsapparater og badområde

= længere levetid på apparater og installationer

▪ Godt for miljøet ved begrænsning af kemikalier udledt i grundvandet

▪ Færre henvendelser fra gæster = glade gæster = mindre administration



Så ville vi sammen spare miljøet for..

3,9 mio.  liter kalkfjerner

0,9 mio.  kg salt til opvaskemaskinen

3,1 mio.  liter rengøringsmiddel

10,6 mio.  kg vaskepulver til tøjvask

3,1 mio.  liter produkter til personlig pleje (shampoo, balsam etc.)

Kilde:  Rambøll rapport for Miljøstyrelsen: ‘Blødt vand i en cirkulær økonomi’

... forestil dig, hvis alle 
danske husholdninger

havde blødt vand



Genbrug af returskyllevand



Hvordan kan anlægget se ud? 



Hvad er formålet?

▪ Hvor meget kan den enkelte svømmehal spare?

▪ Det afhænger af vandkvaliteten det enkelte 

sted, men en besparelse på 50% er ikke 

ualmindelig. 

▪ Det er vigtigt at man ikke sætter besparelsen 

så højt op at det går ud over vandkvaliteten

▪ Hvordan opbygges et anlæg?

▪ Hvad er særlig vigtigt at have for øje?



Tradit ionel åben klorcel le

Dette er et eksempel på hvordan det kan opbygges

Barriere 1

UF

Barriere 2

NF

Kul

Barriere 3

UV



Den kemihåndteringsfri svømmehal



Introduktion til VDH

• VDH - Van Den Heuvel Water Technologie.

• Eksisteret siden 1978 og blev i 2008 en del af Tyske Prominent.

• +1000 kørende installationer world wide

• +200 kørende Chlorinsitu V installationer

• ISO 9001, ATEX, ECHA Artikel 95

• Producere flere forskellige elektrolyse systemer herunder 
Chlorinsitu V



Der findes flere måder at 

vandbehandle bassinvandet i en 

svømmehal

▪ Traditionel dosering med flydende 

NatriumHypoklorit og syre

▪ Kloelektrolyse i klorcelle og syre dosering

▪ Inline klorelektrolyse og syre dosering

▪ Kombi elektrolyse, uden brug af syre

Der er fordele og ulemper 

ved de forskellige løsninger



Fordele/Ulemper 

▪ Traditionel dosering med flydende natrium 

hypoklorit og syre

▪ Klorelektrolyse i klorcelle og saltsyre/svovlsyre

▪ Inline klorelektrolyse og saltsyre/svovlsyre

▪ Chlorinsitu V kombi-elektrolyse uden brug af syre



Fordele/Ulemper 



Tradit ionel åben klorcel le

- +

NaCl (Salt)

H2O (Vand)

2 H2O + 2e-
→ 2 OH- + H2

Cathode Anode

Na+ + OH-
→ NaOH

NaOCl (Natriumhypoklorit)

NaCl (Salt)

H2O (Vand)

H2 (Hydrogen)

NaOH (Lud)

2 Cl- → Cl2 + 2e-

I cellen: 2 NaOH + Cl2 → NaOCl + NaCl + H2O



Chlorinsitu®-V
Opdelt membrancelle

(Vand)      H2O

- +

NaCl (Salt)

H2O (Vand)

2 H2O + 2e-
→ 2 OH- + H2

Katode Anode

Na+

Na+ + OH-
→ NaOH

NaOH (lud)     

H2 (hydrogen)

Cl2 (Klor)

NaCl (Salt)

H2O (Vand)

2 Cl- → Cl2 + 2e-

membran:

• permeabel for Na+ ioner

• ikke permeabel for Cl- ioner

2 Cl-



Processen

▪ Kombi elektrolyseanlæg producerer, i vakuum, 

klorgas proportionalt med forbruget af klor

▪ Forbrugsstoffer: 

▪ Blødgjort vand (laves på internt 

blødgøringsanlæg)

▪ Brine (NaCl opløsning)

▪ Strøm

▪ Restproduktet NaOH, opsamles i beholder og 

bruges til at pH-regulere bassinvandet med. 



Chlorinsitu®-V 
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Chlorinsitu V - Fordele

▪ Ingen transport og opbevaring af farlige kemikalier

▪ Bedre indeklima, færre lugtgener i svømmehallen

▪ Mulighed for besparelser og optimering af 

ventilationsanlægget

▪ Frisklavet klor med et minimum af klorid og klorat

▪ Remote engineer – Sikker online styring til hurtig 

fejlfinding og service



Chlorinsitu V – Sikkerhed og arbejdsmiljø

▪ Ingen håndtering af klor og Syre

▪ Processen foregår i vakuum, hvilket øger sikkerheden

▪ Der sidder klorgas sensor, som advarer hvis der er 

klorgasser i teknikrummet

▪ Bedre indeklima, færre lugtgener i svømmehal og teknikrum

▪ Bedre badevand, med færre biprodukter

▪ Mindre indånding af biprodukter fra vandoverfladen



Find os og yderligere information her:

www.bwt.dk

linkedin.com/company/bwtdk

Christian Jensen

Mail: chj@bwt.dk

TLF/Mobil: 43970275 / 28358760

Tak for din tid!

mailto:chj@bwt.dk

