
ÅRSMØDE
DEN 18.-19. MAJ 2017

SPEED INDLÆG – VUDP PROJEKTER



VUDP

 Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram

 Frivillige bidrag fra vandselskaber i 2017

 Bidragere kan være hovedansøger

 Første runde 2016

– 28 ansøgninger i alt

– 2 faser

– 8 fik uddeling

– 10,2 mio. kr. uddelt



Nye teknologiske metoder til kortlægning, måling 
og bekæmpelse af svovlbrinteproblemer i kloakker

VUDP-støttet projekt 2017-2018

• Kategori: Spildevand
• Budget: 2.183.000 kr.
• Tilsagnsbeløb: 1.489.750 kr.



• Forlængelse af levetiden for kloakkerne
• Besparelser på kemikalieforbruget

Projektets formål
• Evnen til at kunne forudsige svovlbrinteproblemer baseret på 

målinger og modellering

• Optimering af kemikaliedosering baseret på svovlbrintemålinger 
direkte i spildevandet

• Korrosionsbeskyttende imprægnering af kloakrør og brønde



Robust version af velkendt forskningssensor

Juelsminde RA

Pumpestation

Oppumpning



Målinger i begge ender af pumpestrækning



MIKE URBAN – Model prediction of H2S in sewers

• MIKE 1D coupled to ECO Lab

MIKE URBAN

MOUSE
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Dispersion
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Processes

SWMM5MIKE 1D

Advection 
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• ECO Lab template for H2S

© DHI



MIKE URBAN – Model prediction of H2S in sewers

© DHI

Sewer model systems for 
network wide simulation.

• Support odor forecasting 

• Corrosion management 

• Scale chemical dosing systems

• Optimizing chemical dosing 
demands

Dosing

Risk Hotspot

MIKE URBAN/ECO Lab H2S 



Syretest på stykker af behandlede betonkloakrør

Klodserne nedsænkes i 10 min i spand med et par 

cm koncentreret saltsyre (34%)

Ubehandlet Tre forskellige behandlinger



Blå strip: ubehandlet.

De andre farver står for forskellige behandlinger

Klodserne hænges, den 9 maj, ned i en brønd 

som er udsat for svovlbrinte og skal inspiceres 

hver 3. måned for korrosion

Test hos Vejle Spildevand





BREVIU 
Speed-indlæg, DANVAs årsmøde, 18. maj 2017 

Esben Astrup Kristensen 



breviu

• Branchestandard for REcipientspecifikke Vilkår i Indvindings- og Udledningstilladelser (BREVIU).

• Kategori: Drikkevand – samt overfladevand og klimatilpasning

• Budget: 1.725.000 DKK, heraf 1.121.500 DKK i tilskud

• Formål: At definere en operationel metode, der kan fastsætte krav til indvinding og/eller udledning 

til et konkret vandløb, som bestemmer hvilken indvinding og/eller udledning vandløbet kan håndtere 

– i forhold til kapacitet, økologisk tilstand og erosionsrisiko. 



BREVIU

• Indvindingstilladelse - vurdering ift. vandløb hidtil:

Beregning af indvindingens påvirkning af 
medianminimumsvandføringen (Qmm)

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVi4C-strRAhXH6CwKHZFfBbgQjRwIBw&url=http://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/viden_om/grundvand/Sider/gv05-dk.aspx&psig=AFQjCNFW7GmEw6t8RTxNHZmPJr3NMgHJkA&ust=1485333998563564


BREVIU

• Udledningstilladelse – vurdering ift. vandløb hidtil: 

Konkret vurdering af 
erosionsrisiko og 
vandløbets kapacitet

Fastsættelse af drosling –
typisk mellem 0,5 – 2 
l/s/ha

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi63Yf039rRAhWFOSwKHfm7CvkQjRwIBw&url=http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/regnvandsbassin.aspx&bvm=bv.144686652,d.bGg&psig=AFQjCNFCtfp6y5qe4L0Fe048x62nDv8o_A&ust=1485346166429973


BREVIU

• Ingen generel standard og varierende krav i tilladelser – og den nyeste viden fra universiteterne er 

ikke indarbejdet.

• Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at den hidtidige administration på området ikke 

understøtter vandløbenes økologiske kvalitet, hvilket er indarbejdet i Vandområdeplanerne.

• Gennem BREVIU vil vi indarbejde denne nye viden i en branchestandard – der samtidigt vil gøre 

myndighedsbehandlingen på området mere gennemsigtigt og evidensbaseret.

• Output: En branchestandard til vurdering af påvirkning på vandløb fra indvinding og udledning – et 

værktøj der er gennemskueligt, anvendeligt og indarbejder nye krav.



BREVIU

• Et fælles udviklingsprojekt mellem Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, Aarhus Universitet, 

Skanderborg Kommune og EnviDan A/S.

– Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S da de har kontakten til forbrugerne og har behov for tilladelser til 

indvindinger og udledninger

– Aarhus Universitet da de er førende i forskning inden for området.

– EnviDan A/S da de har den tekniske know-how til modellering og beregning.

– Skanderborg Kommune da de arbejder med myndighedsområdet til daglig.



BREVIU 
Tak for opmærksomheden! 





LAR-optimering af  driftsøkonomi, 
biodiversitet og rekreativ merværdi 

–via plantevalg i vejbede

Projekt kategori: Klimatilpasning



Budget og tilsagnsbeløb

Budget: 1.428.110 kr.

Tilskud fra VUDP: 1.33.610 kr.



Projektformål

• Undersøge etablering og ekstensiv drift 
af vejbede

• Teste hvilke urteagtige planter og 
plantesammensætninger der er 
velfungerende i vækstmediet filtermuld

• Dokumentere eksisterende LAR anlægs 
betydning som levested og 
spredningskorridor for planter og dyr 
samt 

• Udvikle robuste beplantninger til 
vejbede som er priseffektive og kan 
tilpasses lokale forhold



Beskrivelse af projektet.
Med dette projekt genereres ny 
forskningsbaseret viden om plantevalg 
til vejbede der kan driftes ekstensivt. 

Vejbede vil øge den rekreative 
merværdi ved klimatilpasning samt 
bidrage til at forbedre naturens vilkår i 
byen.

• Dataindsamling gennemføres på 
Langelinie, Odense, i 29 af 33 
vejbede etableret i perioden 2014 -
17. 

• Udsånings- og vækst forsøg med 
hjemmehørende arter og enkelte 
kulturplanter gennemføres i 4 bede 
samt i drivhus.



Projektets output
• Temadag / workshop om optimering 

af plantevalg og drift i eksisterende 
LAR-projekter

• Forskningsbaseret anvisning om 
plantevalg og 
vegetationssammensætning af 
vejbede. Vejledningen bliver gratis og 
frit tilgængelig. 

• Permanente forskningsbaserede, 
driftsøkonomiske 
demonstrationsbiotoper hos 
Vandcenter Syd. 

• 2-3 videnskabelige artikler der belyser 
vejbedenes potentiale som sprednings



Samarbejdspartnere.
Forsøg og forskningsbaserede 
undersøgelser varetages af to forskere 
fra Københavns Universitet. 

Derudover indgår tre forsyninger og fire 
kommuner, som i forvejen samarbejder 
om etablering og drift af vejbede
deltager i projektet. Det drejer sig om 
VandCenter Syd, HOFOR og Aarhus og 
de tilhørende kommuner; Odense, 
København, Brøndby og Aarhus 
Kommune. 







Bio2Boost2 
– Udvikling af starterkulturer til vandværksfiltre

Et VUDP-projekt inden for drikkevand



Tilskud fra VUDP 1.483.808 kr.

Budget 
Tilskud Budget Tilskud Egenfinansiering Samlet tilskud 

% DKK DKK DKK %

KLAR Forsyning 50 270.350 135.175 135.175

81,6
GEUS 100 1.150.233 1.150.233 0

HOFOR 50 164.400 82.200 82.200

Krüger 50 232.400 116.200 116.200

Total 1.817.383 1.483.808 333.575



Formålet med projektet 

Formålet er:

• at forkorte den tid, der går fra et sandfilter på et 
vandværk er sat op, til det kan gå i drift.

• at spare på energiforbrug, økonomi 
og grundvandsressourcer.



Projektbeskrivelse

• Vi isolerer naturligt forekommende bakterier, som testes i 
forhold til deres evne til hurtig opvækst i vandværksfiltre. 

• GEUS udfører laboratorietests og videnskabelig dokumentation 
af virkningen.

• Vi udfører storskala-tests ved indkøring af nyt vandværk i Køge.

• Vi færdigudvikler starterkulturen 
og får den på markedet i ind- og
udland. 



Projektets berettigelse 

• Vi vil spare vand både i forbindelse med produktion og 
indvinding ved at reducere indkøringstiden for mikrobiologien i 
filtrene fra typisk 2 – 4 måneder til under 1 måned.

• 5 – 10 % af de danske vandværker 
vil hvert år kunne drage nytte af den 
nye teknologi. 

• I landene omkring os er der et 
muligt tilsvarende behov og 
derfor gode eksportmuligheder.



Deltagere i projektet

• KLAR Forsyning: Projektledelse og testfaciliteter samt gevinst ved 
hurtig opstart af nyt vandværk.

• Krüger: Specielviden om vandværksfiltre, biokemi og indkøring. 
Kompetencer til at produktudvikle til et nationalt og internationalt 
marked.

• GEUS: Forsknings- og laboratorie-kompetencer til at gennemføre 
forsøgene og dokumentationen af hvorfor det virker.

• HOFOR: Specielviden inden for biologien i vandværksfiltre og 
testning af drikkevandskvalitet. 



Tak for opmærksomheden 





Geofysik i filtre 
–3D kortlægning af filterkage

DANVA Årsmøde 2017 – Præsentation af VUDP projekt



Formål, output og projektbeskrivelse

 Reducere vandtab ved optimering af filterskylning

 State of the art

 Udvikle udstyr til måling af filterkagetykkelse i vandværksfiltre



Økonomi

 Projektsum DKK 1.457.600

 Ansøgt og tildelt beløb DKK 1.034.980

 Egenfinansiering DKK 422.620



Partnere

 Lemvig Vand og Spildevand

 VIA Horsens

 Aarhus Universitet

 NIRAS





Energi- og emissionsoptimering 

ved anvendelse af 

deammonifikationsprocesser

i hoved- og sidestrøm

VUDP



Kategori Spildevand

Titel

Energi- og emissionsoptimering ved anvendelse af 

deammonifikationsprocesser i side- og hovedstrøm

Økonomi

Budget: 2.459.496 kr.    Støtte: 1.499.496 



Projektpartnere



Projektets formål

… er, at få udviklet analysemetoder til praktisk bestemmelse af 

anammox-aktivitet, og demonstrere bæredygtige styringsstrategier 

for anvendelsen af deammonifikationsprocesser i side- og 

hovedstrømmen på danske renseanlæg

Tre hovedmål forfølges:

1. Tilpasse analysemetoder til bestemmelse af anammox-aktivitet i fuldskala

2. Udvikle og teste emissionsoptimerede styringer af sidestrømsprocessen

3. Måle og dokumentere potentialet for deammonifikationsprocesser i 

hovedstrømmen



Aktivitetsbestemmelse i kvælstof pathways i lab skala

Arbejdspakke 1 

Formålet er, at tilpasse og afprøve allerede udviklede laboratorie analysemetoder til bestemmelse af anammox-

aktivitet. I modsætning til laboratorieforsøg, hvor analyser laves kort efter prøvetagning, vil der være helt andre 

krav til behandlingen af prøver fra fuldskalaanlæg. 



Onlinestyring af sidestrøms anammox med fokus 

på reduktion af emissioner

Arbejdspakke 2

Formålet er dels at udvikle og teste konkrete forslag til robuste og klimavenlige styringsprincipper af 

sidestrømsdeammonifikation, og dels at udvikle en understøttende procesmodel. 



Bestemmelse af anammox-aktivitet i 

hovedstrømmen fuldskala

Arbejdspakke 3 

Milepæl 4

Formålet er, at bestemme de reelt opnåede omsætningsrater for anammox i hovedstrømmen, således at det kan 

dokumenteres, hvor stor en andel af kvælstoffjernelsen der kan tilskrives nitritation-denitritation (nitrit shunt) eller 

partial nitritation-anammox (deammonification). 



Anbefaling til styringsprincipper

Arbejdspakke 3 

Milepæl 5

På baggrund af kortlægningen af kvælstofomsætningen i hovedanlægget (fuldskala) 

udarbejdes en anbefaling til styringsprincipper der kan optimere energiforbrug og 

Emissioner (klimagasser)



Formidling og workshop

Arbejdspakke 4 

Projektets resultater formidles bredt i vandbranchen under en DANVA-workshop, hvor alle interesserede fra de 

danske spildevandsforsyninger mv. har mulighed for at deltage.

Præsentationer på nationale/internationale konferencer



Tids- og milepælsplan





Pelletreaktoren:  
Fjernelse af kalk og jern – effekt på nitrifikation? 

Flere fluer med samme smæk

Ann-Katrin Pedersen, Sektionsleder, HOFOR A/S

Hans-Jørgen Albrechtsen, Professor, DTU Miljø

VUDP Vandsektorens Udviklings-
og Demonstrationsprogram



Hans-Jørgen Albrechtsen
DTU Miljø

Projektkoordinator

HOFOR A/S
Sektionsleder

Ann-Katrin Pedersen

Ann-Katrin Pedersen
HOFOR A/S

Projektansvarlig

Krüger A/S
Projektleder

Rasmus Boe-Hansen

Frederiksberg Forsyning
Vandchef

Henrik Bay

Ingeniør
Lars Orio

DTU Miljø
Professor

Hans-Jørgen Albrechtsen

Ph.d.-studerende
Mathilde J. Hedegaard

Ph.d.-studerende
Florian B. Wagner

Postdoc, Ph.d.
Carson O. Lee

Vandkvalitetsspecialist
Sarah C.B. Christensen

OrganisationsdiagramFjernelse af kalk og jern – effekt 
på nitrifikation? Flere fluer med 
samme smæk 

Vandkvalitetsspecialist
Tove Beyer



Bevilling

• Kategori: Drikkevand

• Samlet budget: 1.495.000 kr 

• Tilsagnsbeløb: 995.000 kr

• Start: Jan 2017

• Slut: Jan 2019



Formål

• At undersøge om denne radikale ændring i rækkefølgen af 

behandlingstrin influerer på efterfølgende biologiske processer 

• i daglig drift 
• ved opstart af nye filtre 
• ved genopstart af filtre, der har ligget stille i længere tid

• At optimere processerne (kalkfjernelse) i pelletreaktorteknologien 

yderligere ved fjernelse af f.eks:

• jern 
• mangan 
• tungmetaller (f.eks nikkel)



Projektbeskrivelse

Undersøgelser på Brøndbyvester Vandværk

• Arbejdspakke 1: Indkøring af drift af pelletreaktoren 

Processerne moniteres i pelletreaktor og filtrene. 

• Arbejdspakke 2: Optimering af drift af fuldskalaanlæg 

Fokus på sandvaskningsprocessen (for at kontrollere tilledningen af fines), 

flow i kolonnerne, samt rensning. 

Pilotanlæg
• Arbejdspakke 3: Procesoptimering

På pilotanlæg og ved laboratorieforsøg ved forskellige vandtyper 

(inkl. Frederiksberg Forsyning)



Projektets output – hvilken gavn gør projektet?

• Udvikling og dokumentation af en radikalt ny 
vandbehandlingsteknologi

• Optimering og balancering af processerne i pelletreaktoren med 
hensyn til kalkfjernelse, jernfjernelse samt fjernelse af uønskede 
spormetaller (f.eks. nikkel)

• Viden om påvirkning af mikrobiologiske filterfunktion, påvirkes f.eks. 
nitrifikationen



Samarbejdspartnere – hvorfor lige de partnere?

Blødgøringsanlæg på Brøndbyvester Vandværk 
Pilot-pelletreaktor til blødgøring
Data og prøvetagning 

Forskningsinstitution
Udfører undersøgelser og målinger, dokumenterer og formidler. 
Erfaring fra undersøgelser med Pilot-pelletreaktor 

Har gennemført forsøg med Pilot-pelletreaktor
Planlægger fuldskala implementering
Data og prøvetagning

Stor teknologileverandør 
Teknologileverandør på Brøndbyvester Vandværk 



Tak for opmærksomheden og tak til 
indlægsholderne ...
DANVA er brancheorganisation for vandselskaber.

DANVA forener alle, der hver dag leverer rent drikkevand, håndterer spildevand og forebygger 
oversvømmelser gennem klimatilpasning med både traditionelle og innovative metoder.

DANVA forstærker alle, der udvikler og implementerer nye vandløsninger til Danmark og 
verden.

DANVA fortæller alle om værdien og effekten af danske vandløsninger, der skaber bedre 
livsvilkår og vækst i Danmark. 

www.danva.dk danva@danva.dk

VANDHUSET |  Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg |  Ny Kongensgade 10, 

1472 København K |  Tlf. 7021 0055 



KL. 17:00 Årsmødetale 

 Se www.danva.dk/VUDP

 VUDP folder

 VUPD projekter 2016

http://www.danva.dk/VUDP

