
 

Fremtidens udfordringer inden for vandrensning 

 
Vand er en af nutidens og fremtidens store globale udfordringer. Vi 
sætter vandrensning på dagsordenen og inviterer til debat om, hvordan vi 
sammen tackler fremtidens udfordringer, så vi sikrer både rent 
drikkevand og bedre levevilkår for plante- og dyreliv.  

Der er i dag et stigende fokus på pesticider, medicinrester og 
hormonforstyrrende stoffer i vores vand. Selvom stofferne forekommer i 
lave koncentrationer, kan de ophobes i vandmiljøet og potentielt skade 
dyre- og planteliv. Desuden anvender mange lande vand fra floder, søer 
og hav til drikkevand, hvor de uønskede stoffer også kan forekomme.   

De færreste renseanlæg og vandværker er bygget til at fjerne 
medicinrester og hormonforstyrrende stoffer, selvom der findes metoder 
til forbedret vandrensning.  

På seminaret vil vi diskutere forskellige teknologier til fjernelse af 
mikroforureninger:  

• Mekanisk rensning  
• Biologisk rensning  
• Kemisk rensning 

 
Derudover introducerer vi forskellige simple metoder til at teste 
vandkvaliteten efter rensning. 

Vil du være med til at sikre rent vand i fremtiden? 

Så send din tilmelding til nedenstående kontakt – vi glæder os til at se dig! 

Tilmelding senest den 19. september 2016 til cakr@bio.aau.dk 

 

 
Fremtidens udfordringer inden for vandrensning 

 

TID: 
Den 3. oktober 2016 kl. 13:00 

 
STED: 

Lokale: Auditorium 
Aalborg Universitet 

Fredrik Bajers Vej 7H 
9220 Aalborg 

 

 

mailto:cakr@bio.aau.dk


 

KEY NOTE SPEAKER MICHAEL CIMBRITZ  

Michael Cimbritz er lektor ved Lunds                                   
Universitet, institutionen for Kemiteknik. Han har en bred 
praktisk erfaring med spildevandsrensning gennem sin 
ansættelse hos teknikleverandører, kommuner og 
rådgivende ingeniører. Han tog sin ph.d.-grad i 2006 og 
har efter sin tilbagevenden til universitetet haft fokus på 
større samarbejdsprojekter omkring reduktion af organiske 
mikroforureninger fra spildevand.  

Pt er han leder af et omfattende projekt finansieret af den 
svenske ”Havs- och vattenmyndigheten”. Projektets formål 
er at etablere dimensioneringsgrundlag for udbygning af 
de svenske spildevandsanlæg. Arbejdet omfatter både 
eksperimenter i større skala og en kortlægning af de 
internationale erfaringer med etablering af krav til 
renseanlæggene og valgte tekniske løsninger.  

Derudover deltager Mikael Cimbritz i en gruppe nedsat af 
”Naturvårdsverket, som har fået følgende opgave 
udstukket af regeringen: "att utreda förutsättningarna för 
användning av avancerad rening i syfte att avskilja 
läkemedelsrester från avloppsvatten” 
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                                                PROGRAM  

13:00 Velkomst v. Lektor Morten Lykkegaard Christensen 

13:15 Lektor Peter Roslev, AAU 
“Mikroforureninger – hvad er problemet?” 

13:30  Lektor Vittorio Boffa, AAU  
“Design af uorganiske membraner til vandrensning” 

13:45 Lektor Jens Muff, AAU 
”Avancerede oxidationsprocesser målrettet rensning af  
mikroforureninger”  

14:00 Professor MSO Jeppe Lund Nielsen, AAU 
”Fjernelse af mikroforureninger – kan biologien optimeres?”  

14:15 Netværksaktiviteter på forskertorvet og let  
 anretning 

15:00 Post doc Henrik Tækker Madsen, AAU 
           ”Synergier ved kombination af membraner og nedbrydnings- 
            processer” 

15:15 Lektor Michael Cimbritz, Lunds Universitet 
          ”Swedish and international experience with reduction of  
           organic micro-pollutants in municipal wastewater –  
           legislation, technical solutions and results” 

16:00 Mulighed for rundvisning - Tak for i dag! 

 
 

 

 

 

 

 


