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Med det formål at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, 
udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor 
har DANVAs bestyrelse etableret Vandsektorens Udviklings- og 
Demonstrationsprogram (”VUDP”).

VUDP

På de følgende sider kan du læse nærmere om de 
7 projekter.

SIDE 3 MOTO – Monitering af Overflade-
afstrømning fra grønne områder II

SIDE 4 Bedre vandkvalitet til forbrugerne 
– Grundlaget til Dansk standard for 
materialer i kontakt med vandbanen)

SIDE 5 ReLeVand – Regulerbar Lavenergi 
Vandbremse

SIDE 6 VEVA – Vejrradar i Vandsektoren

SIDE 7 SEKOVA – SElskabet KOmmunikerer 
VAnd

SIDE 8 Mikrobiologisk nedbrydning 
af desphenyl-chloridazon på 
vandværker – Baseret på metan 
oxidation

SIDE 9 Sammen om fremtidens vand-
forsyning – Opsamling og distribution 
af sekundavand

VUDP udbyder, driver og overvåger udviklingsprojekter, 
bidrager gennem uddelinger til finansiering af sådanne 
projekter, og står for offentliggørelse af resultater,  
erfaringsudveksling mv.

Projekterne skal bidrage til kobling mellem vandsel-
skaberne, forskningsverdenen, industrien og rådgiven-
de virksomheder med særligt henblik på at understøtte 
effektivitet og innovation i vandsektoren og det enkelte 
vandselskab samt eksport af vandteknologi.

Der vil være fokus på projekter, der kan videreudvikle 
vandselskaberne imod højere grad af bæredygtighed, 
kvalitet, forsyningssikkerhed og effektivitet.

Der er i 2018 udvalgt syv projekter, og DANVAs  
bestyrelse har bevilget i alt 7,7 mio. kr. til teknologi- og 
demonstrationsprojekter.

Vurderingspanelet vurderede alle ansøgninger efter 
fastlagte kriterier og indstillede udvalgte ansøgninger  
til tilsagn til DANVAs bestyrelse.

For yderligere information kontakt:

Vandhuset
Godthåbsvej 83
8660 Skanderborg 
Tanja Nielsen
tn@danva.dk
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MOTO
– Monitering af Overfladeafstrømning fra 
grønne områder II

Aarhus Vand arbejder på en samlet 
model for varsling af oversvømmelse 
til borgerne. I den sammenhæng kan 
afstrømningen fra de grønne ubefæ-
stede områder i byerne være et vig-
tigt bidrag. Borgere vil med model-
len på sigt kunne følge med i, hvordan 
deres område er påvirket af overfla-
deafstrømning fra grønne områder og 
risiko for oversvømmelse. Ligeledes 
kan borgere bringes i spil omkring 
løsninger af den grønne afstrømning, 
da de ofte har en direkte interesse i 
anvendelsen og udformningen af de 
grønne områder i byerne.

I forbindelse med det VTU-Fonden 
støttede projekt Monitering af Over-
fladeafstrømning fra Grønne Områ-
der (MOGO), har målinger på et grønt 
område ved Lystrup vist, at grønne 
urbane områder (ubefæstede arealer) 
kan bidrage med væsentlige mæng-
der overfladeafstrømning under og 
efter nedbør. Resultaterne er over-
raskende både ud fra et dansk og 
internationalt perspektiv. Op mod  
20 % af nedbøren er målt som over-
fladeafstrømning, med potentiale for 
afstrømningsprocenter på 25 – 30 %. 
Det er væsentligt større afstrømnings-
bidrag end der normalt medregnes 
i Dansk dimensioneringspraksis, og 
kan medføre kapacitetsoverskridelser 
i afløbssystemer og recipienter. Der-
for er det nødvendigt at tage højde 
for sådanne afstrømningsbidrag fra 
grønne områder i dimensionerings-
øjemed i forhold til afløbssystemer. 
Dette sker sjældent i dag, fordi over-
fladeafstrømningen fra grønne områ-

der er svært teoretisk kvantificerbar. 
Litteraturen på området er sparsom 
og undersøger oftest afstrømningsre-
gimerne i rurale områder og giver kun 
en svag indikation af, hvad der sker i 
de urbane. Afstrømningsfrekvensen 
fundet i MOGO var uventet høj og  
det er derfor nødvendigt at udvikle 
koncepterne i MOGO yderligere i et 
opfølgende udviklingsprojekt (MOTO).

I MOTO etableres et stor-skala for-
søgsanlæg til realtidsmonitering af jor-
dens vandindhold og poretryk samt 
overfladeafstrømning fra et grønt 
område. Dette kombineres med real-
tidsmonitering af responsen i afløbs-
systemet således, der kan skabes 
en massebalance mellem afstrøm-
ning fra grønne områder, indsivning 
i afløbssystemet og afstrømning fra 
befæstede overflader. Forsøgsanlæg-
get etableres i kloakoplandet til Viby 
Rense anlæg. I dette opland observe-
res i dag forøget afstrømning under 
og efter regnhændelser, der ikke kan 
forklares udelukkende ved afstrøm-
ning fra befæstede overflader samt 
indsivning, men også vil indeholde et 
væsentligt bidrag af uvedkommende 
vand afstrømmet fra oplandets grønne 
arealer. Desuden er der i et tidligere 
projekt (Avanceret online Måling af 
OverløbsKvalitet, AMOK, støttet af 
VTU-Fonden i 2012) udviklet værktøjer 
netop til at måle tilstrømningen til Viby 
renseanlæg med stor præcision.

Ved at kombinere moniteringen af 
de forskellige afstrømningsprocesser 
opskaleres det samlede system, som 
forsøgsanlægget kan bruges til at vur-

dere tilstanden af, væsentligt i forhold 
til den lokale skala der blev målt på 
i MOGO. Forsøgsanlægget kan her-
ved bruges til at vurdere størrelses-
ordenen af overfladeafstrømning fra 
grønne områder ved renseanlæggets 
indløb. Derudover bliver det under-
søgt, hvordan målte jordparametre er 
sammenhængende med tilstrømnin-
gen til renseanlægget, herunder om 
de målte jordparametre kan indikere, 
hvornår overfladeafstrømning er domi-
nerende i forhold til indsivning.

Projektets output
Et mål for projektet er at etablere 
en ny standard for, hvordan man kan 
overvåge grønne overflader i byerne. 
Derudover skal forsøgsanlægget 
indgå i en varslingsmodel for afstrøm-
ning fra grønne urbane arealer og en 
vurdering af det samlede hydrologi-
ske kredsløbs indvirkning på afløbs-
systemets kapacitet og den forøgede 
belastning på recipienter fra regn-
vandssystemet. Endeligt skal MOTO 
indgå i en overordnet fremtidig vision 
om at udarbejde en vejledning for, 
hvordan forsyninger og rådgivere skal 
håndtere risikoen for afstrømning fra 
grønne områder, når afløbssystemer 
dimensioneres.

KORT OM PROJEKTET

Projektejer: Aarhus Vand A/S
Kontaktperson: Lene Bassø Duus, 
8947 1142, lba@aarhusvand.dk  
Projekt slutdato: Oktober 2020
Bevilget beløb: 900.000 kr.
Projektsum: 1.400.000 kr.
Samarbejdspartnere: 
• Aalborg Universitet, Søren Liedtke 
Thorndahl

• EnviDan A/S, Mads Uggerby
Følgegruppe: 
• Vejle Spildevand, 
• HOFOR, 
• Tønder Forsyning, 
• VandCenter Syd
• Frederikshavn Forsyning

Målebrønd til måling af afstrømning Regnmålere

Foto: Lene B
assø D

uus
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BEDRE VANDKVALITET TIL 
FORBRUGERNE
– Grundlaget til Dansk Standard for materialer  
i kontakt med vandbanen

I BEK 1147 fremgår at stoffer inkluderes 
i kontrollen af drikkevandet, såfremt 
der er begrundet mistanke om, at 
der i et vandforsyningsanlæg kan ske 
betydende afsmitning af et stof fra 
anvendte materialer og produkter. Der 
findes ingen godkendelsesordning 
for materialer til vandforsyningsbrug, 
hvilket gør det vanskeligt for forsynin-
gerne at stille krav til leverandørerne. 
En dansk godkendelsesordning med 
forankring i BEK 1147 vil gøre kravene 
operationelle.

Formålet med projektet er at skabe 
grundlaget for en Dansk godkendel-
sesordning, der skal sikre, at mate-
rialer i kontakt med vandbanen ikke 
forurener drikkevandet. Der eksisterer 
ikke en dansk eller udenlandsk god-
kendelsesordning, der er i overens-
stemmelse med drikkevandsbekendt-
gørelsen (BEK 1147 af 24/10/2017). 
Målet er at sammensætte et konsor-
tium af forsyninger, forskningsinstitu-
tioner og myndigheder for at give et 
solidt, bredt vidensgrundlag for ord-
ningen. Forsyningerne vil bidrage med 
viden om anvendte materialer til pro-
duktion og distribution af vand. Forsk-
ningsinstitutionerne vil bestemme 
afsmitning fra de, af forsyningerne, 
prioriterede materialer samt modellere 
hvordan en potentiel afsmitning opfø-
rer sig i produktions- og distributions-
systemet. Myndighederne vil bidrage 

KORT OM PROJEKTET

Projektejer: HOFOR A/S
Kontaktperson: Lone Tolstrup Karlby, 
2795 2558, ltka@hofor.dk 
Projekt slutdato: Oktober 2020
Bevilget beløb: 1.498.792 kr.
Projektsum: 3.114.961 kr.
Samarbejdspartnere: 
• VandCenter Syd, Finn Mollerup
• Aarhus Vand, Kurt Brinkmann 
Kristensen

• Københavns Universitet, Kemisk 
Institut, Materials Chemistry Group, 
Knud Dideriksen

• Københavns Universitet, Dep. Of 
Plant and Environmental Sciences, 
Analytical Chemistry Group, Jan H. 
Christensen

• DTU Miljø, Hans-Jørgen Albrechtsen
Referencegruppe: Miljøstyrelsen, 
DANVA, Svendborg Vand og Affald

med viden om krav til overholdelse 
af BEK 1147 samt vejlede om grænse-
værdier.

Uønsket eksponering for miljøfrem-
mede stoffer har stor mediebevågen-
hed for tiden, med snart daglige histo-
rier om uønskede stoffer i drikkevan-
det, og det er i branchens interesse,  
at kunne dokumentere, at drikkevandet 
er rent. Selve ordningen kan fungere 
som innovationsdriver, der motiverer 
producenter til at anvende materialer 
baseret på stoffer, der er mindre ska-
delige for forbrugere og vandmiljø, 
hvorved det bliver en konkurrence-
parameter for leverandørerne. For 
selve metoden er der ingen andre 
ordninger, som vender dokumentatio-
nen ”på hovedet”, at man screener for, 
hvad der rent faktisk afgives og ikke 
kun kigger efter en række forudbe-
stemte stoffer. Yderligere vil en sådan 
fremgangsmåde betyde, at producen-
terne ikke behøver udlevere deres 
receptur. Modellering af stoffrigivelse 
er ikke udført på vandforsyningssyste-
met tidligere, og dette tiltag vil ligele-
des være en nyskabelse.

Certificeringen vil foretages ved en 
uspecifik screening af prøverne (non-
target analyser) inkl. en liste af stoffer, 
som tidligere er fundet i relaterede 
produkter (suspect screening). På den 
måde vil projektet vende den normale 
tilgang ”på hovedet” og lede efter alt, 

hvad der afsmitter frem for specifikke, 
på forhånd, navngivne stoffer. De eks-
perimentelle resultater omsættes til 
ligninger for stoffrigivelseshastighe-
der. Koblet med eksisterende hydrolo-
giske modeller over vandforsyningsnet 
vil stoffrigivelser under vandets trans-
port kunne beregnes. Dette vil betyde, 
at tærskelværdier for materialers stof-
frigivelse kan fastsættes med refe-
rence til drikkevandskriterier for det 
leverede vand. Konkrete afsmitnings-
tests vil blive udført af nogle udvalgte 
materialer, som repræsenterer bredt 
i vandforsyningens produktion (kilde-
plads og værk). 

Undervejs indgår et stort arbejde 
med at inddrage industrien, fx analyse-
virksomheder og producenter af mate-
rialer, som inviteres ind i følgegruppen 
for forankring i hele branchen.

Projektets output:
Projektet er inddelt i to primære tekni-
ske outputs. 
• Et færdigt oplæg til testprotokoller.  
• Et færdigt forslag til en certifice-

rings  ordning. 

Foto: Colourbox
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I Danmark er der mere end 3.500 
regnvandsbassiner og yderligere 
mere end 11.000 regnvandsudled-
ninger, der med tiden må forven-
tes tilkoblet et bassin. Med projek-
tet ReLeVand (Regulerbar Lavenergi 
Vandbremse) vil Favrskov Forsyning, 
Mosbaek, AAU og Orbicon udvikle en 
fleksibel, omkostnings- og energief-
fektiv miljøteknologi, der kan opti-
mere regnvandsbassinernes forsinkel-
ses- og rensefunktion. 

I denne optimering og effektivise-
ring ligger et stort potentiale for vand-
sektoren og det danske samfund – 
såvel miljø-, klima- og energimæssigt. 
ReLeVand er en kernekomponent i at 
opnå det fulde potentiale og maksimal 
udnyttelse af de store magasinerings-
voluminer, der er og vil blive etableret 
i Danmark. I dette projekt udvikles og 
demonstreres en ny type vandbremse, 
der vil give nye, bedre og mere flek-
sible løsninger på fremtidens behov 
for håndtering af hyppigere forekom-
mende større vandmængder i regn-
vandsbassinerne og til imødegåelse af 
miljøeffekter. I modsætning til eksiste-
rende styringsløsninger kan ReLeVand 
implementeres uden tilgængelig net-
baseret strømforsyning, men i stedet 
drevet af lokal grøn energi.

ReLeVands lavenergi styringsme-
kanisme, som let og billigt gør det 
muligt at fjernstyre regnvandsbassi-
nernes udledning, vil have følgende 
positive effekter for vandsektoren: 
• Mere effektive og kompakte 

bassiner, med lavere risiko for 
overløb.

• Mulighed for en mere målrettet 
udledningsstrategi.
–  Fokus kan være at skabe optimale 

forhold for flere parametre 
(udnyttelse af den hydrauliske 
kapacitet, stoffjernelse mm.)

• Optimering af eksisterende bassiner.
–  I tilfælde af, at der kommer 

skærpede krav, eller at mere 
vand skal håndteres i de enkelte 
bassiner som følge af fortætning 
eller klimaforandringer. 

• Mulighed for samstyring af alle 
udledninger til et vandområde.

KORT OM PROJEKTET

Projektejer: Favrskov Spildevand A/S
Kontaktperson: Anja Thrane 
 Hejselbæk Thomsen, Orbicon A/S, 
8738 6166, anja@orbicon.dk 
Projekt slutdato: Juli 2020
Bevilget beløb: 962.650 kr.
Projektsum: 1.408.225 kr.
Samarbejdspartnere: 
• Orbicon A/S,  
Anja Thrane Hejselbæk Thomsen

• Aalborg Universitet,  
Michael R. Rasmussen

• Mosbaek A/S, Torben Krejberg

RELEVAND
– Regulerbar Lavenergi Vandbremse

–  En samlet strategi kan på samme 
tid udnytte systemets fulde 
kapacitet mest optimalt og 
samtidig beskytte vandområdet 
mod overbelastninger. 

• Indbygget overvågning og 
monitering og dermed overblik over 
udløbsflowet til alle tider. 

Situationsbaseret regulering af regn-
vandsudledninger til vandløb sikrer, 
at vandløbet ikke bliver overbelastet, 
og at regnvandsbassinerne udnyttes 
optimalt. Problemet er, at der med 
udledningstilladelser med faste afløbs-
tal ofte ikke opnås optimal sikring af 
hverken målopfyldelse i vandløbet 
eller fuld udnyttelse af magasinerings-
volumenet i bassinerne. Det kræver 
en variabel og kontinuert justeret 
udløbsvandføring fra regnvandsbassi-
net – kort og godt en intelligent vand-
bremse (ReLeVand).

En intelligent vandbremse vil give 
bedre udnyttelse af bassinerne, samt 
mulighed for udnyttes af vandløbets 
ledig kapacitet. Dermed minimeres risi-
koen for oversvømmelser af de vand-
løbsnære arealer, og der kan potentielt 
opnås en bedre klimasikring, og der-
med bedre afkast af den store investe-
ring, som regnvandsbassiner udgør. 
Samtidig sikres en bedre vandløbskva-
litet, hvilket er befordrende for frem-
tidige udledninger til vandområdet. 

Ved implementering af ReLeVand i 
regnvandsbassiner, vil det blive muligt 
at styre bassinerne, således at udled-
ningen løbende kan tilpasses vand-
løbenes varierende hydrauliske kapa-
citet. Set fra en forsyningsvirksomheds 
perspektiv kan det ske samtidig med, 
at kapaciteten i eksisterende bas-
siner udnyttes bedre, og fremtidige 
bassiner kan bygges mere kompakte. 
Implementering af ReLeVand i eksi-
sterende bassiner kan ligeledes for-
øge deres effektivitet og dermed sikre 
til en højere gentagelsesperiode for 
overløb, og værdien af bassinet kan 
derfor opskrives.

En sådan styringsmekanisme vil 
være generelt anvendelig og vil kunne 
benyttes andre steder, hvor der skal 
tilbageholdes vand – eksempelvis 
i ledningsnettet, i regnvandstanke, 
faskiner og andre LAR-anlæg både i 
boligforeninger, forsyningsanlæg o.l.)

Projektets output
En ny type vandbremse udvikles og 
demonstreres til at give nye, bedre og 
mere fleksible løsninger på fremtidens 
behov for håndtering af hyppigere 
forekommende større vandmængder 
i regnvandsbassinerne og til imøde-
gåelse af miljøeffekter ved brug af 
grøn energi.

Denne type regnvandsbassin kan evt. 
anvendes under projektet

Foto: Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
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Danskerne taler meget om vejret – 
specielt regnen! Igennem det sene-
ste årti har danskerne oplevet kraftige 
skybrud og langvarige regnhændelser, 
som har resulteret i oversvømmelser 
flere steder til stor gene.

Teknologien og vidensniveauet 
omkring brugen af vejrradardata i 
vandsektoren er nu moden til, at vi kan 
gøre disse unikke data anvendelige for 
hele vandsektoren og deres kunder,  
så vi altid ved hvor og hvor meget, det 
har regnet – ikke kun i de punkter, hvor 
der i dag står regnmålere, men i alle 
punkter over hele Danmark.

Projektets formål er at accelerere 
anvendelsen af radardata i vandsek-
toren til alle nedbørsrelaterede opga-
ver fra kundesupport til planlægning, 
dimensionering, klimatilpasning og 
styring. Det vil skabe et fleksibelt og 
veldokumenteret fundamentet, som 
sikrer samarbejdet mellem univer-
siteter, vandsektoren og rådgivere, 
og dermed at fremtidige nye ideer, 
metoder og anvendelser kan deles 
til glæde for alle. Vandsektoren vil 
herigennem ligeledes være klar til at 
anvende DMI’s frie vejrradar-grunddata 
fra den dag de frigives.

Ved udgangen af projektet vil der 
hos alle de deltagende forsyninger 
være demonstreret online nedbørs- 
og skybrudsservices (borgervendt 
hjemmeside), hvor data nemt kan til-

KORT OM PROJEKTET

Projektejer: Aarhus Vand A/S
Kontaktperson: Malte Skovby Ahm, 
8747 1143, msa@aarhusvand.dk 
Projekt slutdato: Maj 2020
Bevilget beløb: 1.545.950 kr.
Projektsum: 2.267.400 kr.
Samarbejdspartnere: 
• Aalborg Kloak A/S,  
Mette Godsk Nicolajsen

• VandCenter Syd A/S,  
Annette Brink-Kjær

• HOFOR A/S, Anders Breinholt
• BIOFOS A/S, Carsten Thirsing
• Aalborg Universitet,  
Institut for Byggeri og Anlæg, 
Michael R. Rasmussen

• Danmarks Meteorologiske Institut, 
Thomas Bøvith

• EnviDan A/S, David Getreuer Jensen
• InforMetics ApS, Peter S. Rasch

VEVA
– Vejrradar i vandsektoren

gås, samt en forsyningsrettet tjeneste 
(forsyningsvendt hjemmeside), hvor 
kvalitetssikrede og justerede data 
nemt kan hentes, baseret på enten 
egne X-bånd radardata, DMI’s C-bånd 
radardata eller en kombination af data-
ene. Disse kundeservices og værktø-
jer vil blive baseret på en nyudviklet 
Open-Source dataprocesseringskæde, 
hvor radardata processeres, kvalitets-
sikres og justeres til jordobservationer, 
så de derved kan anvendes bredt til 
vandsektorens behov. Radardata skal 
være lige så tilgængelige, som regn-
målerdata er i dag.

Online nedbørs- og skybrudsser-
vices (borgervendt hjemmeside) vil 
effektivisere arbejdet i forsyningerne, 
da de derved kan professionalisere 
og optimere deres kunde- og forret-
ningssupport ift. nedbørsrelaterede 
problemer. Kunder, forsyninger og 
forsikringsselskaber vil herigennem få 
adgang til standardiserede og doku-
menterede højopløselige nedbørs-
data så oprydningsarbejdet hurtigt  
og nemt kan igangsættes uden at 
skulle debattere nedbørsmængder  
og erstatningsansvar.

En stor del af en moderne for-
synings prioriteringer og opgaver er 
nedbørsrelaterede. Nytteværdierne 
for forsyningerne af dette projekt 
strækker sig derfor fra drift, vedlige-
holdelse, sanering, udbygning samt 

klimatilpasning af landets afløbssyste-
mer, overfladeløsninger og rensean-
læg, da nemt tilgængelige højopløse-
lige radardata samt avancerede analy-
ser af nedbøren mm. er essentielle for 
vandsektorens digitalisering og effek-
tivisering.

Projektets output
VeVa-projektet demonstreres igennem 
projektets deltagende forsyninger, 
men udarbejdes på landsplan, så alle 
danske forsyninger nemt kan få glæde 
af disse unikke data. For at opsum-
mere udmøntes projektet igennem  
følgende:
• En processerings “opskrift” med 

tilhørende software i et open 
source miljø. 

• En processeringskæde af 
vejrradardata, der sikrer gode og 
pålidelige estimater af nedbørens 
stedslige og tidslige fordeling. 

• Demonstration af to nedbørs 
tjenester; et borgerrettet 
skybruds/nedbørsservice og en 
forsyningsrettet tjeneste.

Foto: Jesper Ellerbæk Nielsen

Vejrradar



VUDP projekter 2018 7

Den teknologiske udvikling muliggør 
et højere serviceniveau til gavn for 
vandselskabernes kunder, som sam-
tidig stiller andre og større krav til 
måden, vi kommunikerer på. DANVA 
udarbejdede i 2004–2005 en digi-
tal vejledning til kommunikation med 
kommunens borgere (danva-kkk.dk). 
Siden udarbejdelsen af vejledningen 
er der sket meget både teknologisk 
og i samfundet. I 2004 efterspurgte 
samfundet én type kommunikation, 
men i dag har samfundet bevæget sig 
i retning af en ”social-media”-tilgang, 
som nødvendiggør en anden type 
kommunikation.

Projektets hensigt er at skabe en ny 
kommunikationsform i branchen.

Sigtet med projektet er at udar-
bejde en funktionsbeskrivelse af en 
digital kommunikationsplatform, der 
både sikrer omkostningseffektiv, smi-
dig kommunikation og som samtidig 
overholder lovgivningen. 

SEKOVA vil bl.a. have stor fokus på 
den nye databeskyttelsesforordning 
(GDPR), som vil blive analyseret ud fra, 
hvilke muligheder denne giver til ind-
hentning og anvendelse af kundedata.

I dag gennemgår Aalborg For syning 
ved kloakanlægsprojekter op til 11 trin 

KORT OM PROJEKTET

Projektejer: Aalborg Forsyning
Kontaktperson: Kasper Degn Laden, 
Orbicon, 2715 3722, kala@orbicon.dk 
Projekt slutdato: Oktober 2020
Bevilget beløb: 671.101 kr.
Projektsum: 1.234.602 kr.
Samarbejdspartnere: 
• EnviDan A/S,  
Morten Hass Rasmussen

• Hird&Ko ApS, John Hird
• Falkonsult, Falko Nørr
• Orbicon A/S, Kasper Degn Laden
• Rebild Vand og Spildevand A/S, 
Johnny Kristensen

• FORS A/S, Anders Hertz Kristensen 
og Mette Ryberg Herskind

SEKOVA
– SElskabet KOmmunikerer VAnd

fra beslutning om information til kun-
den modtager et postomdelt brev. 
Denne metode hæmmer fleksibilite-
ten og serviceniveauet, da proces-
sen er tung og ressourcekrævende. 
Den hidtidige kommunikation har pri-
mært begrænset sig til ”skal-kommu-
nikation” og har ikke i særlig høj grad 
imøde set kundeservice.

Udarbejdelsen af en funktionsbe-
skrivelse for en digital platform kan 
danne grundlag for en mere effektiv 
kommunikation og imødese kunde-
service, f.eks. når der er registreret 
forurenet drikkevand. Det vil være en 
innovativ platform, der øger synlig-
heden og bidrager til viden om sel-
skaberne. Kommunikationen vil blive 
mindre ressourcekrævende, og selska-
berne vil få adgang til at øge kommu-
nikationsstrømmen i forbindelse med 
f.eks. anlægsprojekter i den enkelte 
kundes område.

Vi er opmærksomme på, at platfor-
men ikke kan erstatte juridisk informa-
tion (f.eks. varslingsbreve, jf. Bygge-
lovens §12), men skal fungere som et 
supplement, der kan minimere brevom-
deling og samtidig øge kundeservicen.

Vi ønsker i samarbejde at iden-
tificere, hvilke digitale muligheder 

kunderne ønsker gennem en kunde- 
og behovsanalyse, hvor vi bl.a. vil 
afdække kundernes digitale moden-
hed og efterspørgslen på et produkt 
som beskrevet. Samme procedure 
vil vi anvende internt hos både sel-
skaber og hos relevante branchevirk-
somheder- og organisationer. Den 
brede involvering tilgodeser både 
kunderne og branchen, så vi får det 
bedst mulige grundlag for at skabe et 
efterspurgt produkt til vandbranchen, 
som både sikrer effektivitet og kunde-
service. 

Behovsanalysen vil afdække, hvilken 
type platform, der ønskes.

Projektgruppen er opmærksom på, 
at der allerede findes produkter på 
markedet, der kan kommunikere digi-
talt. Projektgruppen mener dog ikke, 
at disse løsninger er målrettet bran-
chens efterspørgsel.

Projektets output 
Udarbejdelse af en funktionsbeskri-
velse af en digital kommunikationsplat-
form, der både sikrer omkostnings-
effektiv, smidig kommunikation og  
som samtidig overholder lovgivningen. 

Foto: Colourbox
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Formålet er at udvikle en proces og 
teknologi til mikrobiologisk nedbryd-
ning af desphenyl-chloridazon, der kan 
anvendes på danske vandværker. Pro-
cessen udnytter, at metanoxiderende 
bakterier i laboratoriet har vist poten-
tiale for at nedbryde svært omsætte-
lige miljøfremmede stoffer som ben-
tazon.

Det sidste år er flere pesticidrester 
(fx dimethylsulfamid og desphenyl-
chloridazon) blevet målt i boringer og 
udløb fra flere vandværker. Desphe-
nyl-chloridazon fundet over grænse-
værdien (på 0,1 μg/L) i udløbsvandet 
fra 113 vandværker i Danmark. Denne 
forurening kan næppe stoppes eller 
begrænses yderligere, da pestici-
det blev forbudt i 1996, og må derfor 
håndteres på vandværket.

Vi har tidligere påvist et potentiale 
for mikrobiologisk nedbrydning af 
flere forskellige pesticider i filtersand 
fra 9–14 forskellige vandværker (Hede-
gaard & Albrechtsen, 2014). Fordelen 
ved at nedbryde pesticiderne biolo-
gisk er, at vi her kan opnå en total fjer-
nelse/mineralisering. Især er det inte-
ressant, at bentazonnedbrydningen 
kan kobles sammen med metanoxida-
tion (Hedegaard et al., 2018). Således 
har metanoxiderende bakterier nogle 
uspecifikke enzymer, metan monooxy-
gease (MMO), som kan nedbryde 
bentazon i en co-metabolsk process. 
Dette giver en mulighed for at kontrol-

KORT OM PROJEKTET

Projektejer: TREFOR Vand
Kontaktperson: Tommy Lykkegaard, 
2927 0236, toly@trefor.dk 
Projekt slutdato: November 2020
Bevilget beløb: 995.000 kr.
Projektsum: 1.370.000 kr.
Samarbejdspartnere: 
• DTU Miljø, Hans-Jørgen Albrechtsen 
og Mathilde Hedegaard

• Krüger A/S, Rasmus Boe-Hansen

MIKROBIOLOGISK NEDBRYDNING 
AF DESPHENYL-CHLORIDAZON 
PÅ VANDVÆRKER
– Baseret på metan oxidation

lere nedbrydningen, ved at kontrollere 
metanoxidationen. Denne fremgangs-
måde har et stort potentiale, idet en 
teknologi baseret på metanoxidation 
formodentligt vil kunne håndtere en 
bred vifte af pesticider.

Da der er væsentlige lighedpunkter 
mellem bentazon og chloridazon med 
dets nedbrydningsprodukter, anser 
vi det for sandsynligt, at erfaringerne 
for nedbrydningen af bentazon under 
disse forhold kan overføres til ned-
brydning af fx desphenyl-chloridazon.

Projektet vil blive opdelt i to faser, 
hvor gennemførelsen af anden fase 
afhænger af, at første fase påviser det 
forventede nedbrydningspotentiale.

Der udvikles teknologi, der kan 
berige den naturlige bakterieflora i 
danske vandværker med metanoxide-
rende bakterier. De metanoxiderende 
bakterier forventes at starte den bio-
logiske nedbrydning af chloridazon 
og det nedbrydningsprodukter. Det 
endelige teknologidesign afhænger 
af resultaterne, men der vil formentlig 
være tale om enten en breeder reak-
tor, der kontinuerligt føder metanoxi-
derende bakterier til sandfiltrene eller 
alternativt et separat procestrin, hvor 
metanoxiderende bakterier opforme-
res til en passende høj koncentration.

Hvis det viser sig, at metoden i 
dette projekt er effektiv og skalerbar, 
vil det få stor betydning for hele vand-
branchen i Danmark og sikkert også 

uden for landes grænser. Det har høj 
prioritet for den danske vandsektor, 
at man kan oppebære en vandkvali-
tet på postevandet, som fortsat gør 
dette direkte drikbart. Men med fun-
det af pesticidrester i grundvandet fra 
mange års brug af pesticider i land-
brug og industri er det nødvendigt 
at finde nye metoder til at nedbringe 
niveauet af pesticidrester i drikkevan-
det. Metoder som ikke bare er simpel 
vandrensning i filtre, men intelligent 
rensning som biologisk fjernelse eller 
nedsættelse af desphenyl-chloridazon 
niveauet med metanoxidation. Hvis 
metoden er skalerbar, som det afprø-
ves i dette projekt, vil dette være 
medvirkende til at oprette ambitionen 
om godt og rent drikkevand i hanerne.

Projektets output
Projektet søger at udvikle en rense-
proces til mikrobiologisk fjernelse af 
desphenyl-chloridazon til brug på de 
berørte danske vandværker. Teknolo-
gien vil berige sandfiltrenes naturlige 
bakterieflora med metanoxiderende 
bakterier, der kan initiere den biologi-
ske omsætning af fx desphenyl-chlo-
ridizon. Det endelige teknologidesign 
afhænger af resultaterne, men vil for-
mentlig være en breeder reaktor, eller 
et separat procestrin, hvor metanoxi-
derende bakterier opformeres.

Foto: Colourbox
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Projektet har til formål at undersøge 
strukturelle, tekniske og økonomiske 
muligheder for opsamling af regnvand 
fra hele separatkloakerede byområ-
der – og som en del af igangværende 
separering – og efterfølgende distri-
bution af sekundavand til erhvervs-
kunder og boligselskaber. I projektet 
undersøges med udgangspunkt i to 
konkrete danske byer, hvilket kunde-
grundlag der er for levering af sekun-
davand, og hvad der skal til for at gøre 
dette til en ydelse, forsyningsselska-
berne kan levere.

Projektet undersøger forhold 
omkring teknisk udformning, økonomi 
og miljø for en systematisk, central 
opsamling af regnvand og efterføl-
gende distribution til kunder, primært 
erhvervskunder (procesvand) og bolig-
selskaber (større bebyggelser). Pro-
jektet gennemføres i samarbejde med 
erhvervskunder og boligselskaber og 
analyserer forhold som kundegrund-
lag, kundeønsker, tekniske løsninger, 
omkostninger og gevinster, organise-
ring samt infrastrukturelle forhold.

Der er tale om et samskabende 
projekt mellem forsyning, kunder og 
vidensinstitution, hvor resultatet af 
projektet er et beslutningsgrundlag 
med tilhørende businesscase, part-
nerskabsmodel og handlingsplan for 
en realisering af projektet. Samska-
belse er valgt som metode til at løse 
en kompleks problemstilling, hvor inci-
tament, partnerskabs og forretnings-
model ikke er kendt på forhånd, men 
hvor projektets partnere går sammen 
om at forstå udfordringen og sætte 
retning. Det betyder fx, at projektet 
gennemføres med afsæt i en iterativ 
proces og idéskitse, hvor konkrete løs-
ningsscenarier vil udvikles undervejs, 
fremfor at være defineret på forhånd.

Projektet vil identificere behovet for 
tilpasning af eksisterende såvel som 
udvikling af ny teknologi. Samtidig lig-
ger der også en opgave i at formidle 
muligheden til erhvervskunder, skabe 
kontakterne og få de formelle aftale-
forhold kvalificeret.

Projektet har derfor to delmål. Det 
skal udvikle og belyse konkrete løs-

ningsscenarier for opsamling og distri-
bution af sekundavand (1) og gennem 
samskabelse mellem projektets part-
nere udforske og kvalificere incitament, 
mulige partnerskaber, forretningsmo-
del og synergipotentialer (2). Det er 
derfor med kunden som partner, sam-
men med projektets øvrige partnere, 
at projektet vil kortlægge udfordringen 
og definere retningen for sekundavand 
i fremtidens vandforsyning.

Erfaringer med genanvendelse af 
regnvand i DK har vist, at de tekniske 
løsninger til opsamling og distribution 
af sekundavand findes, men er forbun-
det med stor usikkerhed fx: Vandkva-
litet, forsyningssikkerhed og økonomi 
samt øget vidensgrundlag og ansvars-
fordeling.

Listen af barrierer og usikkerhed 
på området er lang og bekræfter, at 
ingen af projektets partnere selv kan 
løse opgaven. Vi kender ganske enkelt 
ikke løsningen på forhånd, men kan 
hver især biddrage med en del af løs-
ningen – ved at gå sammen om udfor-
dringen.

Med reference til udviklingsprojekter 
inden for sekundavand, bygger pro-
jektet videre på erfaringer med miljø-
vurdering (LCA) og især udvikling af 
forretningsmodeller, der kvalificerer 
værdiskabelsen for Erhvervskunder og 
øvrige partnere (eco efficiency). Eco-
efficiency er et beslutningsværktøj, 
der evaluerer miljøpåvirkning (gennem 
livscyklusvurdering, LCA) og de økono-
miske aspekter i en samlet vurdering.

Med til at kvalificere værdiskabel-
sen indgår samtidig en vurdering af 
synergipotentialer på tværs af forsy-
ningsarter fx kombineret varme/køle 
teknologi. 

Konkrete casestudier i større bolig-
blokke (Boligselskab Sjælland) og 
vaskeri (Berendsen) kortlægger, afprø-
ver og kvalificerer teknologiløsninger 
(strukturel og teknisk), samt understøt-
ter projektets udvikling, test og imple-
mentering i praksis.

Projektets output
Beslutningsgrundlag for iværksættelse 
af opsamling og distribution af sekun-
davand til procesvand og boligfor-
mål. Resultatet vil være skalerbart og 
indeholde generelle betragtninger om 
samarbejde, strukturelle forhold og 
økonomi, som kan anvendes i andre 
forsyningsområder i ind- og udland:
• Nyt beslutningsværktøj med 

evaluering af miljø og økonomiske 
effekter 

• Partnerskabsmodel, hvor 
erhvervskunden indgår som en aktiv 
del af løsningen

• State of the art (review), teknologi 
med sekundavand

KORT OM PROJEKTET

Projektejer: FORS A/S
Kontaktperson: Marie Brammer 
Nejrup, 5141 2972, mbn@fors.dk
Projekt slutdato: April 2020
Bevilget beløb: 1.190.000 kr.
Projektsum: 2.065.000 kr.
Samarbejdspartnere: 
• Berendsen Textil Service A/S,  
Kim Thorsøe

• DTU Miljø, Berit Godskesen
• Kalundborg Forsyning, Hans-Martin 
Friis Møller

• Boligselskabet Sjælland, Per Bro  
og Anders Thomsen

• Fr. Dahlgaard A/S, Anders Dahlgaard
• Teknologisk Institut, Kristoffer  
Amlani Ulbak

• BOVAK, Bo Brøndum Pedersen

SAMMEN OM FREMTIDENS 
VANDFORSYNING
– Opsamling og distribution af sekundavand 

Partnerskabet besøger Berendsen og 
ser de første anlæg.

Foto: Marie Brammer Nejrup
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BIDRAGSYDERE TIL 
VUDP I 2018

Billund Drikkevand A/S
Billund Spildevand A/S
BIOFOS
BlueKolding A/S
Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a.
Bornholms Spildevand A/S
Bornholms Vand A/S
Brønderslev Forsyning A/S

DIN Forsyning Spildevand A/S
DIN Forsyning Vand A/S 
Djurs Vand

Energi Viborg Vand A/S

Fanø Vand A/S
Favrskov Spildevand A/S
Faxe Forsyning A/S
FFV Energi og Miljø A/S
Fors A/S 
Forsyning Helsingør A/S
Fredensborg Spildevand A/S
Fredensborg Vand A/S 
Frederiksberg Kloak A/S
Frederiksberg Vand A/S 
Frederikshavn Spildevand A/S
Frederikshavn Vand A/S

Glostrup Spildevand A/S
Glostrup Vand A/S
Gribvand Spildevand A/S
Grindsted Vandværk A.m.b.a.
Guldborgsund Spildevand A/S
Guldborgsund Vand A/S 

Halsnæs Forsyning A/S 
Hedensted Spildevand A/S
Hillerød Spildevand A/S
Hillerød Vand A/S 
Hjørring Vandselskab A/S
HOFOR A/S

Ikast Vandforsyning A.m.b.A.
Ikast-Brande Spildevand A/S
Ishøj Spildevand A/S
Ishøj Vand A/S

Jammerbugt Forsyning A/S

Kalundborg Forsyning A/S
Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S
Kerteminde Forsyning – Vand A/S
KLAR Forsyning A/S

Langeland Spildevand ApS
Langeland Vand ApS 
Lemvig Vand og Spildevand A/S
Lolland Spildevand A/S
Lolland Vand A/S
Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S
Lyngby-Taarbæk Vand A/S 

Marielyst Vandværk An/S
Middelfart Spildevand A/S
Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.
Mølleåværket A/S

NFS Spildevand A/S
NFS Vand A/S
NK-Spildevand A/S
NK-Vand A/S
Novafos A/S
Nødebo Vandværk A.M.B.A.

Provas-Haderslev Spildevand a/s
Provas-Haderslev Vand a/s

Rebild Vand og Spildevand A/S
Ringsted Forsyning A/S
Rønne Vand A/S
Rørvig Vandværk I/S

Samsø Spildevand A/S
SK Forsyning A/S
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
Skive Vand A/S
Sorø Spildevand A/S
Sorø Vand A/S
Struer Forsyning Spildevand A/S
Struer Forsyning Vand A/S
Svendborg Spildevand A/S
Svendborg Vand A/S
Syddjurs Spildevand A/S
Søften Vandværk I/S

TREFOR Vand A/S
TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S
TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

VandCenter Syd as
Vandmiljø Randers A/S
Verdo Vand A/S
Vestforsyning Spildevand A/S
Vestforsyning Vand A/S
Vindeby Vandforsyning A.M.B.A.
Vordingborg Spildevand A/S
Vordingborg Vand A/S

Ærø Vand A/S

Aalborg Vand Holding A/S
Aarhus Vand A/S

Følgende vandselskaber har gjort finansiering 
af uddeling af midler til projekterne muligt:
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GEOGRAFISK FORDELING AF 
VANDSELSKABERS DELTAGELSE  
I PROJEKTER

I alt ca. 26 mio. kr. er uddelt 
til 23 projekter siden 2016.  
De fleste projekter har to eller 
flere samarbejdspartnere 
- også andre vandselskaber.

Viborg

Aalborg

AarhusRingkøbing

Assen

Odense

Hillerød

København



VANDHUSET    Godthåbsvej 83,  8660 Skanderborg    KØBENHAVN    Vester Farimagsgade 1, 5. sal.,  
1606 København V    Tlf. 7021 0055    danva@danva.dk    www.danva.dk

Der indkom 22 ansøgninger med idétilkendegivelser på 
samlet ansøgt beløb på 23,3 mio. kr.

VUDPs vurderingspanel vurderede indkomne idétilkende-
givelser og valgte at invitere 10 ansøgninger til fase 2, den 
uddybende ansøgning. Derved indkom 10 ansøgninger til 
den uddybende ansøgning på et samlet ansøgt beløb på 
11,8 mio. kr. Syv projekter blev udvalgt og fik tildelt i alt  
7,7 mio. kr.

Ansøgningerne blev vurderet ud fra følgende kriterier:
–  Projekt idé – nyhedsværdi og behov i vandbranchen
–  Samarbejde og samarbejdspartnere
–  Projektrelevans for vandsektoren
–  Opfølgning og implementering i vandbranchen efter  

projektafslutning
–  Formidling i vandbranchen under og efter projektet  

er afsluttet

VUDP ansøgningsrunde 2018 bestod af to faser med åben tematisering.


