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VUDP

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 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 vandselskaberne, forskningsverdenen, industrien og rådgivende virksomheder med særligt henblik på at understøtte
innovation i vandsektoren og eksport af vandteknologi.
Der skal være fokus på projekter, der kan videreudvikle vandselskaberne imod højere grad af bæredygtighed, kvalitet, forsyningssikkerhed og effektivitet.
I 2017 bevilgede DANVAs bestyrelse 7,6 mio. kr. til 8
projekter. Den to-fasede ansøgningsrunde fik 13 ansøgninger til et samlet beløb på 13,4 mio. kr. Vurderings
panelet 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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På de følgende sider kan du læse nærmere om de
8 projekter.
SIDE 3

HygiSense – Sensorplatform til
styring af hygiejnisering i udløbsvand

SIDE 4

KLIMAKS – Klimafremskrivning af målt
nedbør til afløbsteknisk anvendelse

SIDE 5

Rethink sludge – Optimering af
slamafvandingen via onlinesensorer
kombineret med kamerateknologi

SIDE 6

Skrift 31 – Fastsættelse af lokalt
differentierede mål for vand på tærren

SIDE 7

PUFDO – Pumpe Flow til Driftsstatus og
-Overblik

SIDE 8

SmartFilter-Fe – En add-on løsning
til jernfjernelse fra råvand

SIDE 9

Klimatilpasning – På den anden side
af hegnet

SIDE 10

SASLO – Satellitdata til Strategisk
Ledningsnet Overvågning

HYGISENSE

– Sensorplatform til styring af hygiejnisering
i udløbsvand
Projektets formål:

Hjørring Vandselskab A/S og Teknologisk Institut, vil i fællesskab udvikle en
sensorplatform til løbende at vurdere
mængden af mikroorganismer i renset spildevand (udløbsvand) fra renseanlæg. Data skal bruges til at vurdere
behovet for desinfektion og behandling af udløbsvandet (hygiejnisering) før
det udledes til recipienter, hvor det er
af allerhøjeste vigtighed, at der ikke er
for høj koncentration af potentielt sygdomsfremkaldende eller antibiotikare
sistente mikroorganismer i vandet.

Projektets output:

I dette projekt udvikles en løsning til:
•	Realtidsovervågning af indhold af
aktive bakterier i renset spildevand
•	Bedre styring af biocidtilsætningen.

Sensorplatformen, HygiSense, skal
give et hurtigt onlinemål for mængden
af aktive mikroorganismer i udløbsvandet før og efter hygiejnisering og
således vurdere behovet for biocidtilsætning for at opnå tilstrækkelig hygiejnisering af udløbsvandet. Hjørring
Vandselskab A/S og Teknologisk Institut vil i fællesskab udvikle sensorplatformen med basis i både laboratorieog fuldskalaforsøg, med fokus på at
skulle klare de driftsmæssige forhold
på renseanlæggene, så der kan opnås
optimal styring af biocidtilsætningen
igennem hele badesæsonen.
Danmark har i dag omkring 1000
renseanlæg, der renser spildevandet

fra husholdninger, virksomheder og
institutioner. Renset spildevand indeholder dog stadig forskellige sygdomsfremkaldende mikroorganismer, når det
forlader renseanlægget.
Udløbsvandets indhold af potentielt patogene bakterier og vira (hygiejnisk kvalitet) er særlig relevant ved
udledning til recipienter som søer og
badestrande, der benyttes til rekreative formål. I Danmark er dette relevant
for mange renseanlæg, der udleder til
badeområder direkte eller indirekte via
vandløb.
For at nedbringe koncentrationen
af patogene bakterier i udløbsvandet
benytter flere danske og udenlandske
renseanlæg – med udledning til badeområder – sig af desinfektionsmetoder
(hygiejnisering) som UV eller tilsætning

af biocider. Eksempelvis tilsætter
Hjør-ring Vandselskab myresyre og
brintoverilte ved Lyngby Renseanlæg
for at sikre badevandskvaliteten og de
Blå Flag, der er essentielle for områdets
turisterhverv.
Behovet for og effekten af denne
hygiejnisering vurderes i dag vha. dyrkningsbaserede teknikker, med lang analysetid (1-5 dage). Dette betyder, at der
pt. er meget ringe sammenhæng mellem tilsætningen af biocid og det reelle
behov for hygiejnisering. Herudover er
der heller ingen styring med den egentlige effekt af hygiejniseringen med
risiko for overdosering eller periodevise
forringelser af vandkvaliteten.

OM PROJEKTET
Projektejer: Hjørring Vandselskab A/S
Kontaktperson: Jacob Andersen,
e-mail: ja@hjvand.dk, tlf.: 3841 2828
Samarbejdspartnere:
• Kemira Water Danmark A/S,
Jesper Berner
• Teknologisk Institut,
Lotte Bjerrum Friis-Holm
Projekt slutdato: Januar 2020
Bevilget beløb: 1.040.000 kr.
Projektsum: 2.080.000 kr.
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KLIMAKS

– Klimafremskrivning af målt nedbør
til afløbsteknisk anvendelse
Projektets formål:

Med det overordnede formål at løse
udfordringer omkring anvendelse
og klimafremskrivning af målt tidsog
stedsvarierende nedbør i afløbstekniske modelberegninger til dimensionering og analyse, gennemføres med
udgangspunkt i AAVs forsyningsområde
følgende arbejdspakker (AP) i KLIMAKS:
1. Projektledelse og formidling (APleder: Lene Bassø Duus, AAV).
2. M
 etodeudvikling (AP-leder: Søren
Thorndahl, AAU).
– udvikling og validering af
metode til klimafremskrivning af
dynamisk regn.
3. Klimaparameterbestemmelse
(AP-leder: Fredrik Boberg, DMI)
– beregning af klimaparametre
for udvalgte klimascenarier og
tidhorisonter.
4. Udarbejdelse af radarregnkatalog
(AP-leder: Søren Thorndahl, AAU)
– udarbejdelse af katalog med historiske og klimafremskrevne dimensionerings- og analysehændelser baseret på vejrradar- og regnmålerdata.
5. Demonstration og konsekvensberegning (AP-leder: Lene Lykke Kraglund,
NIRAS).
– Demonstration og konsekvensberegning af de under pkt. 1, 2 og 3
udviklede metoder i modelbaseret
analyse af regnvandssystemers serviceniveau samt klimatilpasning.
6. Softwareudvikling (AP-leder: Søren
Thorndahl, AAU).

Projektets output:

Outputtet fra KLIMAKS vil primært være
vidensopbyggende. På baggrund af
AAVs forsyningsområde udvikles et fundament til et opensource værktøj til
bred anvendelse i branchen, som under
forudsætning af projektets succes vil
kunne blive praksisskabende for hele
vandsektoren i DK.
I disse år investeres milliarder af kroner hos de danske vandselskaber for at
sikre sig mod klimaforandringer, herunder øget nedbør, og dermed øget
belastning af afløbssystemerne. Vandselskaberne laver langsigtede strategier, spilde- og regnvandsplanlægning
der sikrer overholdelse af serviceniveauer, oversvømmelseskort, samt klimatilpasning for at imødekomme fremtidens udfordringer. Løsninger som gerne skulle have en levetid op til 100 år.
I dag anvendes primært Spildevandskomiteens (SVK) skrifter (27-31)
som grundlag for dimensionering af
nye afløbssystemer, sanering af gamle
afløbssystemer, analyse af eksisterende
afløbssystemers funktion og serviceniveau, planlægning af fremtidig regnvandsafledning for større byområder,
samt klimatilpasning og risikoanalyse
af oversvømmelser. De statistiskbaserede metoder fra skrifterne bør primært anvendes til mindre og simple
afløbssystemer. Udviklingen inden for
modelværktøjer til at konsekvensberegne regnbelastningen har medført,
at der i stigende grad regnes på større

og mere komplekse systemer samt på
kraftigere og sjældnere hændelser end
tidligere. Her er de statistiske tilgange
utilstrækkelige, og det er her nødvendigt at anvende regnens tids- og stedslige dynamik. Motivationen til KLIMAKS
skal derfor findes i at udvikle, teste og
demonstrere nye metoder, der kan
forbedre det dynamiske regninput til
afløbstekniske modelberegninger i det
nuværende og fremtidige klima.
Udvikling i vejrradarer betyder, at
regns stedslige variabilitet kan måles
mere præcist end tidligere. Kombineret
med SVKs regnmålernetværk, hvorfra
der findes lange kontinuerte målinger
afregnes tidslige variabilitet, betyder
det, at der i dag findes et langt bedre
grundlag for bestemmelse af dynamisk
regnbelastning på afløbssystemer end
tidligere. På Aalborg Universitet (AAU)
udvikles i øjeblikket en metode til at klimafremskrive målt regn, så denne kan
bringes til at være repræsentativ for
fremtiden i et givent klimascenarie og
med en given tidshorisont.
KLIMAKS gennemføres i et konsortium bestående af Aarhus Vand (AAV),
NIRAS, DMI og Aalborg Universitet.
Desuden oprettes der en følgegruppe
bestående af SVKs forretnings- og regnudvalg, HOFOR, Vandcenter Syd, Vejle
Spildevand og NOVAFOS. Følgegruppen skal bidrage med gode ideer og
sikre en bred anvendelse i branchen.

OM PROJEKTET
Projektejer: Aarhus Vand A/S
Kontaktperson: Lene Bassø Duus,
e-mail: LBA@aarhusvand.dk,
tlf.: 5157 6348
Samarbejdspartnere:
• Aalborg Universitet – Institut for
Byggeri og Anlæg, Søren Thorndahl.
• Danmarks Meteorologiske Institut,
DMI, Forsknings- og Udviklings
afdelingen, Fredrik Bo-berg
• Niras A/S, Lene Lykke Kraglund
Projekt slutdato: Januar 2020
Bevilget beløb: 1.500.000 kr.
Projektsum: 1.850.000 kr.
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RETHINK SLUDGE

– Optimering af slamafvandingen via onlinesensorer kombineret med kamerateknologi

Projektets formål:

Formålet med projektet er at udvikle en
ny teknologi baseret på onlinesensorer
og kamerabaseret billedanalyse til optimering af slamafvanding på renseanlæggene. Den nye teknologi skal reducere de samlede driftsudgifter til slambehandling samt reducere den samlede
miljøpåvirkning.

Projektets output:

Output fra projektet er en styringsenhed, som kan styre doseringen af polymer til slamafvandingen, så ændringer
i slammet kontinuerligt kan registreres,
og doseringen af polymer kan tilpasses. Styring skal foretages for at opnå
en mere stabil slamafvanding med et
konstant højt tørstofindhold og et redu-

ceret polymerforbrug, hvorved der kan
opnås en økonomisk gevinst for forsyningsselskaberne.
I dag styres tilsætning af polymer til
slamafvandingen primært af tørstofprocenten i det afvandede slam. Der er
behov for en mere målrettet måling og
styring af afvandingsprocesserne for
kontinuert at opnå den optimale
afvanding.
Projektet fokuserer på to videnskabelige områder:
•	En dybdegående analyse af slamflokkes egenskaber og evne til at binde
vand for derved at finde de vigtigste
parametre for at overvåge og påvirke afvandingen af slamflokkene.
•	Udvikling af nye overvågningsteknikker, som omfatter onlinesensorer og
kamerabaseret billedanalyse, som
udnyttes i et integreret system til
effektiv styring af fremtidig slamaf
vanding.
Tests på renseanlæg er essentielt, da
målet med projektet er at kortlægge de
ændringer, der konstant sker i spildevandet, og benytte denne kortlægning til at
forbedre slamafvandingsegenskaberne.

OM PROJEKTET

Aalborg
Universitet
undersøger
slam-egen
skaber i
laboratoriet.

Projektejer: Energi Viborg Vand A/S
Kontaktperson: Niels Kjeldgaard,
email: nk@energiviborg.dk,
tlf: 8929 2814
Samarbejdspartnere:
• Hedensted Spildevand A/S,
Ole Pedersen
• Teknologisk Institut,
Hanne Løkkegaard
• Aalborg Universitet Institut for Kemi
og Biovidenskab – Sektion for Kemi,
Morten Lykke-gaard Christensen
• HJORTKÆR Maskinfabrik A/S,
Alf Simonsen
Projekt slutdato: November 2018
Bevilget beløb: 1.320.929 kr.
Projektsum: 2.017.049 kr.
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SKRIFT 31

– Fastsættelse af lokalt differentierede mål
for vand på tærren

Projektets formål:

Med dette projekt er det målet at videreudvikle og generalisere konceptet, så
det forbedrer og understøtter beslutningsprocessen for klimaprojekter, ikke
bare i Aarhus, men også i øvrige kommuner og vandselskaber i Danmark.

Projektets output:

Hovedleverancen fra projektet er en
Drejebog for fastlæggelse af lokale mål
for vand på terræn. Drejebogen vil anvise, hvordan det udviklede koncept kan
anvendes af andre kommuner og vandselskaber i planlægningen af klimaprojekter.
Aarhus Vand og Aarhus Kommune
har med Spildevandsplanen 2017-2020
besluttet at arbejde med lokalt differentierede mål for regnvand på terræn,
med udgangspunkt i Metode 3 i Spildevandskomitéens Skrift 31. I forbindelse
med Spildevandsplanen er der udarbejdet et foreløbigt koncept for fastsættelse af differentierede mål for vand på
terræn, der er baseret på en costbenefit analyse samt beskyttelsen af en række ”hotspots”, der er udpeget i Aarhus
Kommunes Klimatilpasningsplan.
Projektet gennemføres ved 5 arbejdspakker:
Videreudvikling af metoden
1.	
Den metode, der foreløbigt er udviklet med spildevandsplanen, indarbejdes og videreudvikles i et kombineret

hydraulisksamfundsøkonomisk værktøj,
der behandler mange klimaprojekter i
et vandopland på én gang. Dette giver
muligheder for at teste og optimere
forskellige tiltag i de enkelte klimaprojekter og udforske det hydrauliske og
samfundsøkonomiske resultat – både
for det enkelte projekt, men også for
afhængige naboprojekter og samlet for
hele vandoplandet. I modelkomplekset
indarbejdes nye og eksisterende metoder til at kvantificere usikkerheder,
metoder til at tage højde for ”hotspots”
og til at kvantificere merværdien ved
klimatilpasningstiltag.
2. Udvikling af skabelon for
samarbejde og planlægning
Der udvikles en skabelon for samarbejdet mellem forsyning og kommune, så
beslutningsprocessen og behandlingen
af ansøgninger om takstfinansiering af
klimaprojekter effektiviseres. Planlægningsmæssige rammebetingelser for
Skrift-31 konceptet konkretiseres, så
konceptet effektivt kan implementeres
i planlægningsprocessen af klimaprojekter: fra den indledende planlægning
til detailprojektering. Et beslutningstræ
udvikles, der anskueliggør nødvendige
(politiske) beslutninger og afledte
konsekvenser ved til og fravalg af klimaprojekter – både i forhold til den
aktuelle planlægningsfase og i forhold
til senere faser.

3. Demonstration på opland Åbyhøj
Det udviklede modelkompleks med
planlægningsmæssige rammebetingelser demonstreres i det
igangværende projekt med at klimatilpasse et 7,4 km2 primært fælleskloakeret opland Åbyhøj i Aarhus.
Arbejdet er startet i 2016, og anlægsarbejdet afsluttes senest 2025.
4. Udarbejdelse af Drejebog
På baggrund af arbejdspakke 1, 2 og 3
udarbejdes en Drejebog for fastlæggelse af lokale mål for vand på terræn. Drejebogen vil anvise, hvordan det udviklede koncept kan anvendes af andre
kommuner og vandselskaber i planlægningen af klimaprojekter.
5. Kommunikation og inddragelse
af Følgegruppen
For at sikre løbende sparring og input
til projektet, og fremadrettet forankring
i branchen, etableres en Følgegruppe
med deltagelse af andre forsyninger,
kommuner, forskningsinstitutioner, brancheorganisationer m. fl. Ved projektets
afslutning afholdes endvidere en minikonference, som vil være åben for alle.

OM PROJEKTET
Projektejer: Aarhus Vand A/S
Kontaktperson: Inge Halkjær Jensen,
e-mail: ihj@aarhusvand.dk,
tlf.: 8947 1136
Samarbejdspartnere:
• Aarhus Kommune, CME:
Gitte Normand Andersen.
• EnviDan A/S, Mads Uggerby.
• Københavns Universitet,
Bo Jellesmark Thorsen.
Projekt slutdato: November 2019
Bevilget beløb: 624.000 kr.
Projektsum: 1.055.000 kr.
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PUFDO

– PUmpe Flow til Driftsstatus og -Overblik

Projektets output:

Af de 16.393 (DANVA 2015) pumpestationer i det danske afløbssystem forefindes der flowmålinger i ca. 20-25%.
Flowmålinger er i dag essentielle for en
række analyser i både planlægning- og
driftsfasen af afløbssystemer. Pumpestationer, der ikke fungerer optimalt,
kan være en risiko for resten af systemet. Det er derfor essentielt at få mere
viden om pumpestationerne og hvordan de påvirker resten af systemet.
Projektet går ud på at bruge kunstig
intelligens (machine learning) til at estimere flowet i de resterende 75-80%
pumpestationer, hvor der i dag kun logges pumpetid og energi. Dette påtænkes opnået vha. anvendelse af neurale
netværk, der trænes på baggrund af
hele systemet. PUFDO giver således
mulighed for at kende flowet i mange
pumpestationer hvilket giver bedre
systemoverblik, forbedre mulighederne
for detektering af anormaliteter, bedre
lokalisering af uvedkommende vand,
bedre grundlag for optimering af driftsrutiner og asset management.

Projektets output:

Projektets output er en udstilling igennem EnviDans portal af estimeret flow
og pumpeydelser for alle pumpestationer, der ikke har installeret en flowmåler
i oplandet til Holbæk Renseanlæg. Ved
at data fra forsyningen og andre forsyninger er samlet på EnviDans portal gør
at EnviDan i stand til at sammenholde
data på tværs af forskellige datakilder
i de enkelte forsyninger eller fra flere
forsyninger. Altså mulighed for udfører
Big Data analyser, her forstået som sammenstilling af mange forskelligartede
store datasæt, fx ledningsregistrering,
TV-inspektioner, driftsoplysninger, nedbør, realtids flow, spildevandsplan mv.
Datagrundlaget er gængs SROdata som bl.a. driftsminutter pr. time,
som gør det muligt at beregne flowet. Relationerne i netværket tiltænkes udnyttet således, at det er med til
at minimere unøjagtigheden i flowestimeringen. Neurale netværk er en
meget effektiv matematisk metode
til at analysere komplekse data. Her
bruges SRO-data i sig selv til at etab-

lere en kompleks matematisk model
af pumpernes funktion på baggrund
af en træningsperiode. Der trænes
mod målt flow til renseanlægget og
øvrige tilgængelige flowmålinger fx
fra pumpestationer med flowmåler.
Ved kontinuerligt at træne netværket
er det muligt at identificere ændringer i pumpeydelsen på de enkelte
pumpestationer og herigennem anormaliteter. En særlig egenskab, der er
knyttet til neurale netværk er, at de er
i stand til at “lære” af nye målinger. De
neurale netværk bliver således “klogere” hele tiden, mens der kommer
nye data ind i systemet. Denne automatiske tilpasning gør, at nye driftsstrategier og pumpestyringer vil blive
løbende indarbejdet i systemet. Kontinuerlig træning og udnyttelse af sammenhængende i netværket har vi ikke
set implementeret før, for flow beregninger over flere pumpestationer. Det
neurale netværk udnytter, at der er
forskellige strømningstider fra de forskellige pumpestationer til renseanlægget samt, at der skal være massebalance over pumpestationerne. I det
at neurale netværk selv finder sammenhænge i data, gør det let at tilføje flere input data, samt at overføre
metoden til andre områder.

OM PROJEKTET
Projektejer: Fors Spildevand
Holbæk A/S
Kontaktperson: Anders Hertz
Kristensen, e-mail: ahk@fors.dk,
tlf.: 4212 5482
Samarbejdspartnere:
• EnviDan A/S, Søren Højmark
Rasmussen.
• Aalborg Universitet, Institut for
Byggeri og Anlæg,
Michael R. Rasmussen
Projekt slutdato: November 2018
Bevilget beløb: 595.000kr.
Projektsum: 690.000 kr.
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SMARTFILTER-FE

– En add-on løsning til jernfjernelse fra råvand

Projektets formål:

Formålet med projektet er at vise om
en forholdsvis lille ændring vil kunne
begrænse vandspildet i produktion
med VUDP projekter 2017 ca. 50% og
samtidig reducere omkostningerne.
Formålet er endvidere at undersøge,
dokumentere og formidle de forbedringer der automatisk opstår som følge af
add on løsningen SmartFilter-Fe.

Projektets output:

Projektets output er et veldokumenteret fysisk produkt i form af en add on
løsning (Smart-Filter-Fe) til bedre og
billigere jernfjernelse på eksisterende
værker. Fordelene ved isoleret jernfjernelse dokumenteres ved fuldskalaforsøg på to værker og resultaterne
formidles på World Water Congress &
Exhibition i København i 2020.
Projektet overlapper lidt med en
MUDP ansøgning ”Smart Redesign of
Drinking Water Production”. MUDP
projektet fokuserer på en samlet optimering af vandproduktionen og har til
mål at demonstrere en maksimal optimering. Hvorvidt maksimal optimering
er profitabel vides ikke. Dette projekt
fokuserer på den mere sikre gevinst ved
separat jernfjernelse og på at lave en
stand alone, add on løsning, der nemt
kan implementeres på eksisterende
værker uden øvrige ændringer.

I dette projekt fokuseres på at reducere vand og energiforbrug i drikkevandsproduktionen. Projektet gør op med det
traditionelle filterdesign, hvor jernfjernelse, ammonium omsætning og manganfjernelse foregår i det samme store
filterbassin. Ved at adskille processerne
fysisk i en modulær opbygning, kan der
tages individuelt hensyn til hver proces.
Omfattende proof-of-concept forundersøgelser på fire værker forud for denne
ansøgning har vist, at jern afsættes i de
øverste 10-20 cm af sandfiltret. Når jernet tilstopper det øverste lag af filteret,
så er det nødvendigt at rense filteret ved
returskylning.
Traditionelt filterdesign medfører, at
hele filterbassinet skal returskylles. Dette er bekosteligt mht. til både vand og
energi. Ved at anvende en ny filterarkitektur, hvor jernfjernelsen isoleres fra
resten af behandlingen – SmartFilter.

Projektet inddeles i 4 aktiviteter:

1.	
I projektet designes og fremstilles
en SmartFilterenhed til jernfjernelse
(SmartFilter-Fe). Den fremstilles som
en komplet enhed med egen pumpe
til returskyl samt styring og regulering. Beholderens højde og diameter
dimensioneres efter det ønskede
flow med henblik på at optimere
jernudfældningen. SmartFilter-Fe laves som en add on løsning, der nemt

kan implementeres på eksisterende
vandværker uden de store ændringer af vandværkets arkitektur og
procesdesign.
2. og 4. Projektet vil dokumentere
	driftsforbedringerne ved isoleret
jernfjernelse med SmartFilter-Fe på
to eksisterende værker (Østerbyværket, 8310 og Lundeværket, 5450). De
to værker undersøges, dokumenteres og beskrives inden installation af
SmartFilter-Fe, så den nuværende tilstand kendes (vand og elforbrug, filtergangtider mm). For at undersøge
om den biologiske omsætning af ammonium forbedres, blot ved at isolere jernfjernelsen, bestemmes fjernelsesraten af ammonium før og efter.
Fjernelsesraten bestemmes både
ved at måle ammoniumkoncentrationen i forskellige dybder af filteret og
evt. at spike indløbsvandet med en
kendt ammoniummængde og måle
på koncentrationen i udløbet.
3.	Den i projektet udviklede SmartFilterFe enhed installeres som en add on
løsning på to værker. SmartFilter-Fe
installeres på ét værk ad gangen.
Hvert værk driftes i 4 mdr. med
SmartFilter-Fe løsningen for at kunne
dokumentere de forventede fordele
mht. bæredygtighed, kvalitet, forsyningssikkerhed og effektivitet.

OM PROJEKTET
Projektejer: VandCenter Syd
Kontaktperson: Finn Mollerup,
e-mail: fm@vandcenter.dk,
tlf.: 4080 8460.
Samarbejdspartnere:
• Aarhus Vand A/S, Flemming Fogh
Pedersen.
• Amphi-Bac ApS, Søren Bastholm.
Projekt slutdato: April 2019
Bevilget beløb: 1.435.000kr.
Projektsum: 918.500 kr.
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KLIMATILPASNING

– På den anden side af hegnet

Projektets output:

Veje udgør fra en tredjedel til halvdelen
af byers befæstede arealer. Veje bidrager dermed massivt til afstrømningen
fra en by, og der er aktuelt massiv fokus
på omdannelse af veje, således at de
tilbageholder vand og belastningen af
afløbssystemet reduceres. I København
alene skal flere hundrede veje i den gældende skybrudsplan omdannes til grønne veje, hvilket indebærer, at de skal
afkobles permanent fra det eksisterende
afløbssystem. I mange andre byer, herunder Frederiksberg, Middelfart, Vejle
og Århus arbejdes der også intensivt
med klimaveje. Klimatilpasning kommer
derved tæt på den enkelte grundejer
der bliver inddraget i processen. For at
gennemføre et stort antal projekter er
det nødvendigt at basere projekterne på
velkendte komponenter der kan anvendes over hele landet. Projektet tilskærer
og beskriver den komplekse planproces
for klimaveje i komponenter og effektiviserer således hele processen fra plan til
omsætning og fra borger til forsyning.

Projektets output:

Dette projekt kategoriserer klimavejstechnologier og metoder til borgerinddragende kortlægning og planlægning, der effektiviserer forsyningssektorens opgaveløsning, samt understøtter
innovation og produktudvikling, i forhold til grønne, overfladebaserede klimatilpasningsløsninger. Befæstede arealer spiller en stor rolle for klimatilpas-

ning. I den tætte by er de befæstede
arealer ofte de eneste rum tilgængelige som reservoir samt til infiltration af
regnvand. Skybrudsplanerne for København og Frederiksberg forudser derfor
anvendelse af såkaldte klimaveje.
Projektet tester og udvikler muligheden for at kommune og forsyning tidligt
og særdeles omkostningseffektivt får
ajourført information om terrænoverfladen, som samtidig giver unikke muligheder for at inddrage borgerne på en
måde, hvor de bedre forstår det tekniske grundlag og processen. Dette vil
optimere det eksisterende plangrundlag og skabe et effektivt udgangspunkt
for inddragende samarbejde med borgere og øvrige interessenter, hvilket
samlet set vil effektivisere den enorme
planlægningsmæssige opgave forsyninger og kommuner står overfor.
Effektiv borgerinddragelse er afgørende for realisering af klimaveje, der
kommer tæt på den enkelte grundejer.
Der er på samme tid brug for,
•	Solid viden om, og effektvurdering
af, de forskellige teknologier, der
kombineres til klimaveje
•	Tidlig og prisbillig kvalificering af
bygningsnære terrændata.
•	Systematisk erfaringsopsamling og
omkostningseffektive processer
og teknologi til borgerinddragelse
og projektmodning. Projektet tilvejebringer den nødvendige viden-,
metode- og teknologiudvikling ved,

•	At indsamle og vurdere eksisterende
danske og internationale erfaringer
med klimaveje – dels i forhold til de
tekniske løsninger og deres virkningsgrad, dels i forhold til planlægningsprocesser og borgerinddragelse.
•	At udvikle kvantificerbare klimavejstypologier og standarder for effekt
og virkningsgrader.
•	At teste muligheden for at anvende
ny drone- og GIS-teknologi til at kvalificere de bygningsnære terrændata
i den eksisterende højdemodel langt
billigere
•	At integrere de kvalificerede terrændata med ny, borger/brugervenlig,
interaktiv modellerings- og visualiseringssoftware.
•	At udvikle og demonstrere effektive
pædagogiske og GIS-understøttede
processer for borgerinddragende
planlægning af lokale klimaveje.
•	At gennemføre fuldskala demonstration på 1-3 klimaveje
•	At levere to specifikke guidelines for
henholdsvis tekniske klimavejsløsninger og borgerinddragende planlægning, der understøtter udvikling,
implementering og effektiv opskalering af klimavejsteknologi.

OM PROJEKTET
Projektejer: HOFOR V/
CALL Copenhagen
Kontaktperson: Frank Brodersen,
e-mail: frbr@hofor.dk, tlf.: 2795 4444
Samarbejdspartnere:
• Københavns Universitet, Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning,
Marina Bergen Jensen.
• Teknologisk Institut, Rørcentret,
Kristoffer Amlani Ulbak.
• Københavns Kommune, ENERGI &
VAND (E&V), Jesper Steenberg.
• Københavns Kommune, Teknik- og
Miljøforvaltning (TMF), Jan Rasmussen.
• Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation (AAU), Thorkild Hanghøj.
• Geoinfo, Lars Elmkær Chwastek.
• Build A World, Sune Toft.
Projekt slutdato: Juli 2019
Bevilget beløb: 1.500.000kr.
Projektsum: 3.535.000 kr.
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SASLO

– SAtellitdata til Strategisk Ledningsnet
Overvågning
Projektets formål:

Mange forsyninger i Danmark oplever,
at deres driftsomkostninger af ledningsnettet er større og dets levetid er
kortere end estimeret. I flere tilfælde
tilskrives dette sætninger i jorden. Ved
at drage satellit data ind i forsyningernes eksisterende hydrauliske modeller
vil disse blive dynamiske og langt mere
operationelle, således at den fremadrettede planlægning, investeringsstrategi og asset management sker på
bedst mulige grundlag. Endvidere vil
projektet udvikle et operationelt dataopsamlingssystem samt tilhørende
vejledninger, således at andre vandforsyninger nemt kan adoptere nærværende projekts tilgang. Ovenstående
projekt er, så vidt vides, ikke beskrevet
i litteraturen.

Projektets output:

LVS (Lemvig Vand og Spildevand), Rambøll og VIA University College vil i nærværende projekt integrere satellitdata
med eksisterende hydrauliske modeller
for herved at kunne opstille dynami-

ske hydrauliske modeller, som løbende
opdateres således at LVS kvalificeret
kan udpege, hvor det kan forventes,
at der er skader på kloakken eller hvor
dens hydraulik vil ændres mod en uhensigtsmæssig situation. Ovenstående
model vil i særdeleshed være relevant i
forhold til langtidsplanlægning af investeringer og drift, samt til teknisk at
kvalificere, hvor det vil være relevant at
anlægge kloakken ved hjælp af nyudviklede metoder, der reducerer risikoen for
sætningsrelaterede ekstraomkostninger til fornyelse og drift. Det forventes
at dette projekt kan bidrage til et øget
værdipotentiale for brug af INSAR-data i
forsyningsbranchen.
Mange kystnære områder i Danmark
er udfordret af terrænsætninger op til
flere mm om året. Dette er blandt andet
tilfældet i Thyborøn, hvor landet sætter sig op til 7 mm årligt. Terrænsætningerne skaber en række store udfordringer for forsyningsselskaberne, idet de
typisk har langt størstedelen af deres
egenkapital liggende i jorden – i form af
ledninger (spildevand og drikkevand.

Når terrænet sætter sig, så sætter
ledningsnettet sig også. Sætningerne
varierer betydeligt lokalt også inden
for meget små områder. Det betyder,
at nabobrønde på kloaksystemet ikke
sætter sig ens og med samme hastighed. Når det forekommer, er der risiko
for, at der opnås bagfald på kloakkerne,
således at vandet ikke kan afledes optimalt (hydraulikken ændres uhensigtsmæssigt). Ved store længerevarende
sætninger er der endvidere også risiko for at kloakledningerne helt knækker. Ovenstående problemstillinger
betyder, at LVS har markant forøgede
driftsudgifter i Thyborøn, dels i form
af reparationer, dels som følge af øget
vedligeholdelse og dels grundet lavere
levetid, hvilket forringer investeringen
betragteligt.
Projektet udføres som et forsknings
og udviklingsprojekt i henhold til definitionerne i OECDs Frascatimanual.
Resultatet af projektet anvendes fremadrettet i VIA’s uddannelser og/eller
forskning.

OM PROJEKTET
Projektejer: Lemvig Vand
og Spildevand (LVS)
Kontaktperson: Lars Nørgård
Holmegaard, e-mail: LANH@lvs-as.dk,
tlf.: 4048 3008.
Samarbejdspartnere:
• Rambøll, Charlotte Frambøl.
• VIA University College,
Theis Raaschou Andersen.
Projekt slutdato: April 2019
Bevilget beløb: 420.700kr.
Projektsum: 780.000 kr.
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BIDRAGSYDERE TIL
VUDP I 2017
Følgende vandselskaber har gjort finansiering af uddeling af midler
til de førstående projekter muligt:
Arwos
Assens Forsyning A/S
Billund Vand A/S
BIOFOS
BlueKolding A/S
Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a.
Bornholms Energi og Forsyning
Brønderslev Forsyning A/S
Børkop Vandværk A.m.b.A
DIN Forsyning
Djurs Vand
Energi Viborg Vand A/S
Fanø Vand A/S
Favrskov Spildevand A/S
Faxe Forsyning A/S
FORS
Forsyning Helsingør
Fredensborg Forsyning A/S
Frederiksberg Forsyning
Grindsted Vandværk A.m.b.a.
Guldborgsund Forsyning
Halsnæs Forsyning
Hedensted Spildevand A/S
Hillerød Forsyning
Hjørring Vandselskab A/S
HOFOR A/S
Ikast Vandforsyning A.m.b.A.
Ishøj Forsyning

Jammerbugt Forsyning A/S
Kerteminde Forsyning A/S
KLAR Forsyning
Langeland Forsyning A/S
Lemvig Vand og Spildevand A/S
Lolland Forsyning A/S
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Marielyst Vandværk An/S
Middelfart Spildevand A/S
Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.
Morsø Forsyning A/S
NFS A/S
NK-Forsyning A/S
Novafos
Næsby Vandværk A.m.b.a.
Nødebo Vandværk A.M.B.A.

Tarup Vandværk An/S
TREFOR
TÅRNBYFORSYNING
Vand og Affald
VandCenter Syd as
Vejby Vandforsyning a.m.b.a.
Verdo Vand A/S
Vestforsyning A/S
Vindeby Vandforsyning A.M.B.A.
Vordingborg Forsyning a/s
Ærø Vand A/S
Aalborg Vand Holding A/S
Aarhus Vand A/S

Provas
Randers Spildevand 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 Forsyning A/S
Struer Forsyning
Syddjurs Spildevand A/S
Søften Vandværk I/S
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FORDELING AF PROJEKTER
GEOGRAFISK
Cirklernes relative størrelse
refererer til tilsagnsbeløb.
Der er to klimatilpasnings
projekter hos Aarhus Vand.
Katagori:
Drikkevand

Aalborg

Klimatilpasning
Spildevand

Viborg
Ringkøbing

Aarhus

Assen

Hillerød

København
Odense
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