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Hvem er jeg? 

Malte Kristian Skovby Ahm 

 

2012 – 2015 Ph.D. studerende, Aalborg Universitet 

2011 – 2012 Videnskabelig assistent, Aalborg Universitet 

2010 – 2012 Kandidat studerende, Vand og Miljø, Aalborg Universitet 

2007 – 2010 Bachelor studerende, Vand og Miljø, Aalborg Universitet 

 

Ph.D. titel: Forbedring af regnestimatet fra vejrradarer ved anvendelse af in-situ 

sensorer i afløbssystemet. 

 

Forskningsområder: 

Nedbør, vejrradar, hydrologi i byerne og det åbne land.   
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Hvad er formålet? 

Bestemmelse af belastningen af nærrecipienten fra overløb. 

 - Både hydraulisk og stofmæssigt. 

 

Vandet er transportmediet for stoffet, det er derfor vigtigt at kunne bestemme 

aflastningsflowet. 
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Hvad er formålet? 

Hvordan kan vi bestemme aflastningsflowet? 

 

• Installere flowmålere 

 Kostbart, praktisk besværligt (delfyldte rør/kanaler), manglende 

 mulighed for løbende kontrol af sensorer. 

 

• Installere niveaumålere 

 Kan man bruge standard overløbsformlerne? 

 Hvad er den optimale placering af niveaumålerene? 

 Hvilken præcision skal niveaumålerne have? 

 

Overløbsbygværker er oftest designet ud fra funktionalitet og ikke ud fra 

hydraulikkens grundprincipper (ideelle overløbskanter).  
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Hvad er formålet? 

Tre løsninger til at bestemme relationen mellem vandstande og flows… 

 

• Fuldskala forsøg og opmåling 

 Dyrt, praktisk besværligt, store driftomkostninger... 

 

• Fysiske skala modeller i laboratorium 

 Omfattende, udfordrende mht. til skaleringslove… 

 

• 3D strømningsberegninger (CFD) 

 Tidkrævende, kræver ekspertise, kan automatiseres… 

 

     Hydrauliske software sensor 
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Hvad er formålet? 

Vores løsning… 

 

Hydrauliske software sensor 

 Kombination af niveaumålere og CFD (Computational fluid dynamics) 

 

CFD beregningerne giver mulighed for: 

 at etablere et forhold mellem alle vandstande og overløbsflow. 

 at vurdere de bedste placeringer for niveaumålerne. 

 at vurdere effekten af niveaumålernes præcision.  

 

Man kan sige, at vi gør noget kompliceret for at gøre noget simpelt. 

 CFD beregningen skal kun laves en gang.  
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Hvad er perspektiverne? 

• Muligt at estimere overløbsflowet i realtid på baggrund af niveaumålere. 

 

• Muligt at kvantificere den reelle belastning af nærrecipienten ved at 

kombinere niveaumålingerne med stofkoncentrationsmålinger.  

 

• Muligt at forbedre afløbsmodellerne, da den korrekte sammenhæng mellem 

vandstande og aflastning er kendt. 

 Dette vil kunne give mere korrekte massebalancer. 

 

• Muligt at forbedre den online styring af afløbssystemet. 

 

• Muligt at skabe overblik over overløbsbygværkerne i et opland samt 

konsekvensen af disse, og derved prioritere indsatsen. 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Projektet omhandler både hydrauliske software sensor og stof software 

sensorer, samt kombinationen af disse. 

 

Målet er at udvikle den viden og de metoder der skal til, for at kunne estimere 

belastningen af nærrecipienten fra et kompliceret overløb via simple og billige 

målemetoder. 

 

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Vand, Aalborg Universitet, DTU, DHI 

og Krüger. 

 Lene Bassø (AAV), Michael R. Rasmussen (AAU) og 

 Peter Steen Mikkelsen (DTU)… 

 

Fokus for resten er præsentationen: 

 Hydrauliske 3D modellering af overløbsbygværker…  
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Skematisk illustration af overløbs- og indløbsstrukturer til Viby renseanlæg. 

Projektlokaliteten for AMOK projektet er Viby Renseanlæg. 

• Kompliceret overløbsstruktur. 

• Hvis konceptet virker her, så virker det også andre steder. 

• Unik lokalitet, da det er muligt at verificere beregningerne. 

 

 



DANVA præsentation februar 2015           

Malte Ahm - ma@civil.aau.dk 
12 

AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Luftfoto af overløbs- og indløbsstrukturer til Viby Renseanlæg, Aarhus, fra sommeren 2014 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Foto af riste og overløbskanter i det opstrømsoverløbsbygværk set fra østnordøst. 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Foto af riste og overløbskanter i det opstrømsoverløbsbygværk set fra vestsydvest. 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Foto af tunnelen, som føre aflastningen videre til den nedstrømsoverløbskant og overløbsbassin. 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Foto af tunnelen, som føre aflastningen videre til den nedstrømsoverløbskant og overløbsbassin. 

Konklusion: Overløbet ved Viby renseanlæg er kompliceret, men hvis konceptet virker her, så burde 

det også virke andre steder… 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Bredkronet overløb: 𝑄 = 𝐶 𝐵 ℎ 2𝑔ℎ;      𝐶 =
4

27𝛼
≈ 0.38 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Skrapkantet overløb: 𝑄 = 𝐶 𝐵 ℎ 2𝑔ℎ;      𝐶 = 0.40 + 0.053
ℎ

𝑑
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Billedet til højre er af indløbskanalen til Viby renseanlæg og det opstrømsoverløbsbygværk. Til venstre tilsvarende billede fra 3D modellen.  

Opbygning af 3D modellen 

Billedet til højre er af den skarpe overløbskant samt gitteret i det opstrømsoverløbsbygværk. Til venstre tilsvarende billede fra 3D modellen. 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Billedet til højre er af slutningen af indløbskanalen til Viby renseanlæg, hvor kanalen overgår et rør. Til venstre tilsvarende billede fra 3D modellen. 

Opbygning af 3D modellen 

Billedet til højre er af indgangen til tunnelen, som føre aflastningen videre til den nedstrømsoverløbskant og overløbsbassinet. Til venstre tilsvarende billede fra 3D modellen, 
dog hvor der ses ind i tunnelen. 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Billedet til højre er af den nedstrømsoverløbskant og kanallen til overløbsbassinet. Til venstre tilsvarende billede fra 3D modellen. 

Opbygning af 3D modellen 

3D modellen er baseret på tegninger, men det har været nødvendigt at besøge 

overløbsbygværket et par gange for at foretage kontrolopmålinger. 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Beregningsnet: 

 Cluster af fem servere (Intel Xeon E5-2470 CPU @ 2.30 GHz og 32 GB DDR3 ram) 

 Mål, max 4 mio. celler  1500 timers beregning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Basis beregningsnet: 2.8 mio. celler, inkl. raffinering ca. 3.8 mio.  

Illustration af beregningsnettet ved det skarpkantede overløb i det opstrømsoverløbsbygværk. 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Gitter simuleret via et porøst medie. 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Gitter simuleret via et porøst medie. 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Opsætning af CFD model. 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 



DANVA præsentation februar 2015           

Malte Ahm - ma@civil.aau.dk 
30 

AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Foreløbige resultater 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Foreløbige resultater 
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Opsummering 

• Ved brug af 3D CFD modellering af overløbsbygværker er det muligt at 

estimere Q-h relationen for komplicerede overløbsbygværker. 

 

• En simple Q-h relation gør det muligt at anvende resultere fra CFD 

modelleringen i realtidsstyring samt andre beregningsværktøjer. 

 

• CFD modellering er ikke trivielt, men det skal kun gøres en gang for hvert 

overløbsbygværk. 

 

• Tidsforbrug for en ekspert (afhængig af kompleksiteten): 

 Optegning af 3D model: to-tre uger 

 Opsætning af beregningsnet: en uge 

 Opsætning af CFD model: Få dage 

 Beregningstid: ca. to måneder på et mindre beregningscluster. 
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AMOK – Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet 

Mere information om AMOK projektet kan findes her: 

 

Hjemmeside:  http://www.aarhusvand.dk/amok/ 

  (Data og resultater vil komme op snarest). 

 

Omtale omkring projektet i EVA bladet december 2014. 

  http://evanet.dk/Pdf/Blade/2014_04_EVA_blad.pdf 
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http://evanet.dk/Pdf/Blade/2014_04_EVA_blad.pdf

