
Vandindvinding og behandling af drikkevand 

1. Kildepladsstyring og realtidsstyring af hele vandforsyningen – Skanderborg 

Skanderborg Forsyning har en række vandværker indbyrdes forbundet med nødforbindelser. Projektet ser 

på den samlede forsyning, dvs. bidrag fra alle vandværker til en samlet realtidsstyring fra kildeplads til kun-

de (VTUF-projekt). Projektet baserer sig på fjernaflæste realtidsmålere hos kunderne. Prognose ud fra ak-

tuelt vandforbrug samt modellering af kildepladser og distribution. Bruges både til optimering af energi ifht. 

til fast tryk. Overstyring ifht. tilladelser, vandkemi, kapacitet. 

2. Metan i energiproduktion – Frederikshavn 

Der er metan i grundvandet mange steder i Danmark og verden. 1 mg/l er nok til udnyttelse. Fjerner 90% af 

CO2-fodtrykket fra metanen, men giver også en energibesparelse. Det er svært, at brænde metan i lave 

koncentrationer af, derfor blev testet en katalysator som ”ad-on” anlæg, men her er det ved 500 grader. 

Metanindhold i afblæsningen er kun 0,2%, der reduceres til 0,04%. Dyr løsning for alene energien 1 mio. kr 

for 5,3 kW. Perspektiver i landbrugets åbne kostalde. Men der er stort CO2-aftryk effekt. Katalysator tekno-

logiudviklingen er stor og kan bruges til andre brændbare gasser. 

3. Smart-Grid, Furesø Vandforsyning 

Testet DONGs PowerHub løsning. Elspot Intraday giver mulighed for både køb og salg i 1 MWh. Forenkler 

systemet til en simpel model ”en pumpe og en tank”. Furesø kunne levere og tage 140 KWh til DONGs sty-

ring. Konklusionen blev, at der ikke er marked for de små bidrag, så DONG fastholder 1 MWh. Energiforbru-

get steg ikke i testen. Takst politikken er ikke optimal. 

4. Energiproduktion ved trykreduktion (microturbine) – TreFor 

Udfordringen er at der skal flyttes en del vand fra produktion til decentral distribution. Potentialet er 

90.000 kWh/år, mål for virkningsgrad: 50%. Vandmængde 2 mio. m3/år, ca. 180 m3/t. Turbinen er alm. 

pumpe med lidt for stor motor. Reguleringssløjfe styrer, hvornår turbinen tages ind samt parallelt bypass 

(til lave vandmængder). Har kørt siden okt. 2014 og producerer 36.000 kWh/år, fortrænger indkøb på 75 

øre/kWh. Yder over flere timer i døgnet end solceller og derfor opnås bedre effekt. Tilbagebetalingstid 7-9 

år. Høj sikkerhed, da den er på en transportledning, hvor driftsstop ikke kan tolereres. Løsningen kan laves 

mere simpel, hvis der ikke kræves så højt sikkerhedsniveau. Anvendelig på systemer, der er i drift det meste 

af døgnet. 

Fælles drøftelse 

Teknologiske udfordringer og muligheder: 

De præsenterede projekter: styring, modellering, katalysator, turbiner er alle teknologier, der findes i dag 

og hvor der er en igangværende udvikling. 

Vi fylder måske for lidt i Danmark til at rykke noget i energiindustrien. 

Vigtigste læring: 

Forbrugerne bliver ofte glemt. Det er en vigtig ramme, at løsningerne skal være effektive, så vi ikke laver 

”miljø” eller ”energi”, hvor der ikke er økonomi i det. Det skal også være godt for forbrugerne. 

Vi er gode til at samtænke over hele infrastrukturen.  



Det lyder til at virke godt med en vandambassadør som ”døråbner”. 

Næste skridt:  

Jo, vi har alle løsningerne, men bør forstå hvad der er brug for og ikke mindst hvad er kundernes behov.  

Arbejde videre med management. Få rejst flere fyrtårnsprojekter – mere ”Samsø” 

Finde ud af hvordan vi sælger koncepter, som ofte skal leveres af flere parter. Fordelen er, at det kan give 

taletid hos de rigtige. Men det kan være en udfordring af få sat de rette og tydelige koncepter op. 

Skulle vi fokusere mere på Europa?. Gruppens repræsentant fra Siemens mente at der bliver set for lidt på 

det tyske marked. 

Barrierer og drivere: 

Skal vi jagte besparelser: Energiforbrug contra energipris. Det må være første prioritet at optimere energi-

forbruget og herefter styre energi indkøb.  

Afgiftspolitik dræber de flere gode tiltag. Der kan i få tilfælde opnås dispensation for lovgivningskrav, der 

giver barrierer. 

Der kan være en udfordring i at få meget at den gode udvikling i DK ud på det internationale marked. 

Forsyninger skal ”turde” at åbne helt ind i systemer. Leverandører skal kunne være mere åbne om deres 

konkrete teknologiudvikling. Patentrettigheder er også en vigtig agenda at få talt om i udviklingsprocesser. 

Tommelskruerne er ikke skruet hårdt nok på ude i verden endnu. 

 

Hovedkonklusioner: 

 Spar på energiforbruget frem for billigt energi indkøb.  

 Producer primært til eget forbrug pga. komplicerede afgiftsregler. 

 Den gode historie åbner døre! Vi er gode til at samtænke i helheder. 

 Vi kender alle de teknologiske løsninger, så vi skal fokusere på det der giver værdi for kunderne 

 Gå sammen om at rejse fyrtårne. 


