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Fjernelse af medicinrester hos Herning Vand med 
efterpolering



MerEFF-projektet - pilotanlæg på renseanlægget

Formål med pilotdriften på Herning Renseanlæg
- Automatisk drift af eXeno™-anlæg til efterpolering af 

byspildevand i større skala

- Afprøve og optimere forskellige driftsregimer 
- Fest:Sult tider (længde)
- Faseskift (hyppighed)
- Biofilmudvikling (alder)
- Årstidsvariation (temperatur og nedbør)
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Pilotanlægget:
Reaktorer: 3x 5 m3

Flow: 10 m3/timen
240 m3/døgnet
87.600 m3/året

Fuldautomatisk
Online styret

→ undersøge hvorledes disse parametre påvirker fjernelsen af medicinrester
→ hvilke parametre giver den bedste biofilm



• Intelligent biofilm med bakterier, der nedbryder miljøfremmede stoffer (kun dem som kan gro på bærene)
• Ikke kun medicinrester, men miljøfremmede stoffer generelt (andre projekter) + N-fjernelse

- Pesticider (mecoprop) - Korrosions-inhibitorer (benzotriazol)
- Tungmetaller (Cr) - Selen, Fenol, Benzen

eXenoTM - biologisk polerings løsning til byspildevand
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Indløb

Renset spildevand

Renseanlæg
eXenoTM – poleringstrin

Råspildevand

A B

C

Retur til renseanlægget/ bundfældningstank

Poleret spildevand

Fjernelse af C, N, P + 
nogle medicinrester

FEST

SULT SULT



eXeno™- pilotanlæg på Herning Renseanlæg
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eXeno™- pilotanlæg på Herning Renseanlæg
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Pilotanlægget:
Reaktorer: 3x 5 m3

Flow: 10 m3/timen
240 m3/døgnet
87.600 m3/året

Fuldautomatisk
Online styret



eXeno™- opbygning
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eXeno™- driftskonfiguration
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Opstartsperiode på 3 måneder

eXeno™- pilotanlæg i drift siden oktober 2019

Data fra Kai Tang 
DTU



Driftsanalyser - ammonium i udløbet fra 
pilotanlægget (rensning) 
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N-polering
Ammonium indholdet i 
udløbet overholdte til 
enhver tid kravværdien 
på 3 mg/l



Driftsanalyser - ammonium i udløbet fra 
pilotanlægget (rensning) 
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N-reduktion
Størstedelen af tiden 
var fjernelsen af 
ammonium større 
end 80%



Driftsanalyser - COD i udløbet fra pilotanlægget 
(rensning) 
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COD-reduktion
COD blev yderligere
fjernet i
pilotanlægget



Opsummering af et års drift af pilotanlægget 
eXeno™

- Anlægget har kørt problemfrit i 1 år med fuld automatisk online-styret 

drift

- Ammonium reduktion med 80% i pilotanlægget til 0,2 mg/l

- COD fjernelse i pilotanlægget til under 40 mg/l i sidste halvdel af forsøget
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Er der overhovedet et problem med medicinrester 
i spildevand?
Målekampagne igangsat af Herning Vand
Analyseret for 86 forskellige medicinrester hver anden måned
- indløbs-spildevand
- udløbs-spildevand
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Alle 86 medicinrester detekteret i både 
indløb og udløb

ER DET ET 
PROBLEM?

Nuleffektsgrænsen for stoffer i miljøet (testet på bl.a. alger, dafnier og fisk)
= PNEC (predicted no effect concentration, µg/l)



Er der overhovedet et problem med medicinrester 
i spildevand?
Målekampagne igangsat af Herning Vand
Analyseret for 86 forskellige medicinrester hver anden måned
- indløbs-spildevand: 14 medicinrester over PNEC
- udløbs-spildevand: 12 medicinrester over PNEC
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5000-9000 ng/L 690-1800 ng/L

Der er en negativ 
effekt på miljøet

Data fra Herning
Vand



MerEFF-projektet - pilotanlæg til biologisk
fjernelse af medicinrester

Særligt fokus på:
Afprøve og optimere forskellige driftsforhold 

- Fest:Sult tider (længde)
- Faseskift (hyppighed)
- Biofilmudvikling (alder)
- Årstidsvariation (temperatur og nedbør)
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→ undersøge hvorledes disse parametre påvirker fjernelsen af medicinrester
→ hvilke parametre giver den bedste biofilm

→ stresse bakterierne = gode og dårlige perioder med høj og lav fjernelse



Fjernelsesgrader af medicinrester ved forskellige 
drifts-forhold

1624h spikingforsøg Data fra Kai Tang DTU



Effektiv og stabil fjernelse af mange stoffer ved 
forskellige drifts-faser 

1724h spikingforsøg Data fra Kai Tang DTU

Høj stabil fjernelsesgrad på 70-100% for halvdelen af de undersøgte stoffer 
ved alle de forskellige driftsforhold.



Biofilm alder og udvikling er en vigtig parameter 
for fjernelsen

1824h spikingforsøg Data fra Kai Tang DTU

Biofilmens-alder er vigtig for at opnå høj fjernelse af nogle medicinrester
= bakteriesamfundet ændrer sig over tid
= langsomtvoksende bakterier er særligt vigtige



Fjernelse af svært/ikke bionedbrydelige 
kontraststoffer (røngten)

- Meget høj fjernelsesgrad (75-95%) 
af kontraststofferne iohexol og
iomeprol

- Stabil fjernelse ved forskellig drift

- Biofilmstykkelse og
regenerationsfase (FEST) er vigtig
for opretholdelse af høj
fjernelsesgrad

1924h spikingforsøg

Data fra Kai Tang 
DTU



Regenerationsfasens koncentrationer er vigtig for 
fjernelsesgraden

- COD og ammonium 
koncentrationerne i 
regenerationsfasen (FEST) er 
vigtig for optimal fjernelse
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Data fra Kai Tang 
DTU



Fjernelse af andre svært-bionedbrydelige 
forbindelser

2124h spikingforsøg

Supplering med eks. 
ozonering for at opnå
høje fjernelsesgrader

Data fra Kai Tang 
DTU



eXenO3TM - Hybrid løsning
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Fjernelse af transformations 
produkter dannet ved ozonering

eks. kræftfremkaldende 
bromat og nitrosaminer

Byspildevand

● O3 dosis sænkes (op til 50%)
● Fjernelse af  N og C
● Færre bi-produkter ifht. kun ozonering
● Nedsat risiko for Bromat dannelse

O3O3

Byspildevand

Bæredygtig og miljøvenlig
løsning

Miljøvenlig
løsning



Effektiv og stabil fjernelse (70-100%) af mange medicinrester ved forskellige driftsforhold
Meget høj fjernelse (75-95%) af kontraststoffer, der er svært/ikke bionedbrydelige
Vigtige driftsparametre: 
- Biofilmstykkelse; Biofilmalder; Regenereringsfasens koncentrationer af COD og ammonium, ++++

Bæredygtig løsning
Ved brug af bakterier => Markant reduktion af energi- og kemikalieforbrug
sammenlignet med kemiske løsninger (ozon og aktivt kul)

Miljøvenlig løsning
Undgår frigivelse af toxiske og kræftfremkaldende bi-produkter
som man ser ved ozonering (eks. bromat og nitrosaminer)

Opsummering pilot-resultater med biologisk rensning
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Tak til alle partnere i projektet
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