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Hvad er PAS ?

• Dansk udviklet og patentanmeldt teknologi 
• Blødgøring af drikkevandet på vandværk
• Driftsomkostninger under 0,50 kr./m3

• Ingen tilsætning af kemikalier
• Hygiejnisk proces anlæg med lukkede filtre
• Værdifuldt restprodukt af 100 % rent kalk (CaCO3) 

PAS: Plastic Air Softening



Hvad er PAS ?

Luft ind

Luft ud

Grundvand ind

Drikkevand ud
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Udfældning af kalk
Ca2+ + 2HCO3

- → CO2 + CaCO3 + H2O



Kalk udfældninger i PE 
ledning efter kraftig iltning

Springvand i kæmpe kildekalk formation 
(travertine) ved Tivoli, Italien 
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• Katalytisk udfældning af kalk på calcite (CaCO3)
• Calcite overflade vokser på random bed filtermedie
• Filtermedie består af plast (PE, PP) med stor overflade
• Plastik mediet rengøres med mekanisk stress
• Kalk fjernes gennem rist der tilbageholder filtermediet

Calcite



Hvad er PAS ?

1 Test 2
Test 5

900 -

Ledningsevne
µS/cm

800 -

700 -

Ledningsevne  indløb

Ledningsevne  udløb

pH udløb

pH indløb

-7,4   8,4
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-7,3   8,3
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-7,1   8,1

-7,0   8,0
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Diffusor dybde 1 m Diffusor dybde 2 m
+2,60

tryk mVS

+2,50

+2,40

Nederste sensor (under hulplade)

Mellemste sensor (i filtermateriale)

Øverste sensor (vandspejlsniveau)
+2,55

+2,45

+2,35

8 °dH = 
200µS/cm

Ca2+ + 2HCO3
- -> CaCO3 + CO2 + H2O

1 °dH = 17,8 g CaCO3/m3≈ 26 µS/cm



Eksperimentelle undersøgelser

PAS-1 pilotanlæg,
(Frederiksberg Vandværk 2018)

PAS
Reference

PAS-1 pilotanlæg, 
(Dalum Vandværk , VCS 2017)



Model beregninger



MUDP samarbejdsprojekt
(grøn innovationspulje 2017)

PAS: Plastic Air Softening

Tilsagn (2018 – 2019): 4,97 mio. kr. 
Projektets formål: ”Go-to-market”  modning af dansk 
udviklet  og patentanmeldt teknologi til blødgøring af 
drikkevand. Etablering af 10 m3/time anlæg.

Partnere (projekt sum ca. 11 mio. kr.):
•AA-Water ApS (Hovedansøger og teknologileverandør)

•Hofor A/S (medansøger og slutbruger)

•VandCenterSyd A/S (medansøger og slutbruger)



PAS-2 pilotanlæg 2 m3/t
på Islevbro, HOFOR



PAS-3 pilotanlæg 10 – 15  m3/t
Dalum, VandCenter Syd



Foreløbige resultater 
• Fjernelse af 10 °dH
• Reduktion af kalkfældning (CCPP90 < 40 mg/l)
• Reduktion af ledningsevne med 200 µS/cm
• Turbiditet i udløb < 0,05 NTU 
• Reduktion af mangan > 80 %
• Reduktion af nikkel > 45 %
• Reduktion af andre tungmetaller > 80 %
• Biologisk aktivt – fjerner ammonium & NVOC
• Restprodukt har 100 % reaktivitet



• Kalken udfælder på vandværket – ikke hos forbrugerne

• Spar 0,8 – 1,3 kr/m3 (drift ca. 0,5 kr/m3)

• Blødgøring uden tilsætning af kemikalier

• Cirkulær økonomi – værdifuldt restprodukt

• Reduktion af vandbehandlingens CO2 fodaftryk 

• Simpel drift og vedligehold

• Lukket proces parat til DDS

• Fleksibel integration i vandværket

• Samtidig rensning af nikkel, mangan 

• Biologisk aktivt (rensning for ammonium)

PAS værdiskabelse



Tak for opmærksomheden –

Måske er der nogle spørgsmål ?


