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DANVAs bestyrelse har etableret Vandsektorens Udviklingsog Demonstrationsprogram (VUDP) med det formål at
forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og
demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.
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.
DANVA har i år modtaget 20 VUDP ansøgninger fra
vandselskaber med et samlet ansøgt beløb på 21 mio.
kr. til spildevands-, drikkevands- og klimatilpasningsprojekter. Vurderingspanelet udvalgte 13 ansøgninger
til at indsende uddybende ansøgninger, og af disse er 9
projektforslag udvalgt og har fået tilsagn efter godkendelse af DANVAs bestyrelse. I alt har VUDP uddelt 33,7
mio. kr. til 32 projekter siden 2016.
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På de følgende sider kan du læse nærmere om de
ni projekter.

VUDP projekter 2019

ELEKTROSEP

Elektrokoagulering til separation af spildevand

modioner undgås. Elektrokoagulering vurderes at have følgende fordele
sammenlignet med traditionel koagulering:
• Mere effektiv koagulering.
• Lav/ingen påvirkning af pH.
• Ingen modioner (klorid/sulfat).
• Lavere driftsomkostninger.
• Mindre slamproduktion.
• Bedre slamafvandingsegenskaber.

Projektets output:

• Opnåelse af robuste design- og
styringsparametre til anvendelse
af elektrokoagulering i spildevands
behandling.
• Elektrokoaguleringspilotanlæg til
yderligere test og demonstration
hos andre forsyninger og i andre
vandstrømme.
• Businesscase baseret på både
laboratorie- og pilotskalatests og
på anvendelse af genbrugsjern som
elektrodemateriale.

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: Grindsted Renseanlæg
A/S
Samarbejdspartnere: DIN Forsyning
A/S, BlueKolding A/S, Teknologisk
Institut, Aalborg Universitet og AL-2
Teknik
Kategori: Spildevand
Tildelt beløb: 500.000 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
711.625 kr.
Kontaktperson:
Rune Røjgaard Andreasen,
Teknologisk Institut
7220 2883
ran@teknologisk.dk

Foto: Colourbox

Separation af tørstof og fosfor er
essentielt i dansk spildevandsbehandling. For at opnå en effektiv separation
tilsættes ofte kemisk baserede koagulanter (typisk jern eller aluminium med
klorid/sulfat som modion) og/eller
omkostningstunge polymerer.
Anvendelsen af traditionelle koagulanter medfører desværre ofte en
høj slamdannelse og indebærer en
betydelig arbejdsmiljømæssig risiko
(ætsende). Desuden har flere af de
traditionelle koagulanter sideeffekter relateret til modionen, herunder
korrosion, forurening og inhibering af
biogas-/anammoxprocesser. Der er
således behov for et billigt, drifts- og
arbejdsmiljømæssigt sikkert alternativ.
Elektrokoagulering er en miljøvenlig
teknologi, der endnu ikke har vundet
indpas i spildevandsbranchen. Ved
elektrokoagulering frigives jern/aluminium fra elektroder som alternativ
til tilsætning af kemikalier, hvorved
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GRAVA

Samspil mellem GRundvand, Afløbssystem
og VAndløb i byer

På grund af opdelt lovgivnings- og
myndighedsmæssig forvaltning administreres et vandsystem juridisk isoleret. Således er borgerne ansvarlige
for grundvand på egen grund, kommunerne ansvarlige for vandløb og
forsyningerne for afløbssystemet. I
GRAVA er hensigten at skabe overblik
over det samlede vandkredsløb i byer
på tværs af administrative barrierer
samt under forskellige belastninger
og driftssituationer. Dette gennemføres ved at inddrage vandselskabernes
kunder (herefter benævnt borgerne)
til dataopsamling, som skal anvendes i
de i projektet udviklede modeller.
Udover projektpartnerskabet etableres en følgegruppe af forsyninger og
kommuner som skal bidrage med relevante problemstillinger, løsningsideer
og sikre bred anvendelse af projektet i
branchen.

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: Aalborg Vand Holding A/S
Samarbejdspartnere: Niras, Aalborg
Kommune og Aalborg Universitet
(Institut for Byggeri og Anlæg)
Kategori: Klimatilpasning og spildevand
Tildelt beløb: 1.500.000 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
2.194.000 kr.
Kontaktperson:
Anja Sloth Ziegler
Aalborg Forsyning
4173 9245
anja.ziegler@aalborgforsyning.dk

Projektets output:

• Afholdelse af borgermøder,
informationsmateriale samt
hjemmeside til borgerhenvendt
formidling.
• En vejledning til opstilling,
kalibrering og scenariemodellering
af integrerede numeriske modeller
for det samlede vandkredsløb.
• Et kombineret moniterings- og
modelleringssystem til realtids
overvågning af grundvandsstand,
vandløbsafstrømning og afstrøm

ning fra afløbssystem på projekt
lokaliteten.
• Et katalog over generelle løsningsog afværgemuligheder, der på
tværs af forvaltningsmæssige
grænser kan løse problemer
med især høj grundvandsstand i
lavtliggende byområder.

Foto: Colourbox

Projektets formål er at:
• Inddrage borgere i byens
vandafledningsrelaterede
udfordringer og undersøge
anvendelsen af borger-indsamlede
data (grundvandspejlinger,
fotomateriale).

• Udvikle en observations- og
modelbaseret platform til over
vågning af vandkredsløbet i byen
og undersøge samspillet mellem
forskellige vandsystemer og
driftssituationer.
• Konsekvensberegne, hvordan
klimaændringer samt kloaksanering
og vandløbsomlægning påvirker
vandafledningen og risiko for
kapacitetsoverskridelse.
• Projektet vil være videns
opbyggende og demonstrere for
vandbranchen, hvordan borgere
kan inddrages i problemstillinger i
nærområdet.
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MERKUR

National web-baseret dataplatform
til drikkevandsbehandling

til livs. Samtidig mangler vandbranchen
en web-baseret platform til systematisk
indsamling, opbevaring og formidling
af vandbehandlingsdata samt et levedygtigt forum til drøftelse og udveksling af denne viden. Både platformen
og det levende forum vil forene og forstærke vandselskaberne, når nye løsninger designes, driften optimeres og
best practice fastlægges.

Projektets output:

• En levedygtig national platform til
vandbehandlingsdata.
• Videreudvikling af Merkur med
strømlinet datastruktur og forbedret
brugerflade.
• Et nyt sæt Design, Drift og
Performance Indikatorer.
• Den nye app ”Vingesus” udviklet til
tablets som benyttes til indsamling
af data i felten.
• Digitaliserede vandbehandlingsdata
i form af målinger fra 13 nye
vandværker.
• Afholdelse af Merkur-forum, en ny
konference for hele vandbranchen.
• Et løft i vandbranchens
vidensniveau.

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: Energi Viborg Vand A/S
Samarbejdspartnere: VIA University
College, DIN Forsyning, Hjørring
Vandselskab, Ikast Vandforsyning,
Djurs Vand, TREFOR Vand, Skanderborg Forsyning, Syddjurs Kommune,
Aarhus Kommune og Skanderborg
Kommune
Kategori: Drikkevand
Tildelt beløb: 999.956 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
1.575.000 kr.
Kontaktperson:
Loren Ramsay,
VIA University College
8755 4169
lora@via.dk

Foto: Colourbox

Dette projekt har en klar vision om
en levedygtig, national, web-baseret
dataplatform med vandbehandlingsdata til at fremme en evidensbaseret
tilgang til design- og driftsaktiviteter
inden for vandselskabernes drikkevandsbehandling. Hovedformålet med
dette VUDP-projekt er at realisere visionen ved at sikre, at platformen opnår
en størrelse og et format, der fordrer
tilmelding af flere vandværker via organisk vækst. Visionen skal bringes fra
dens nuværende tidlige stadie i ”innovationspipeline” frem til fuld implementering ved blandt andet at sikre
solidt fodfæste i vandbranchen. Projektets delmål er at udvide Merkurs datagrundlag (for at sikre et tilstrækkeligt
stort datasæt til at muliggøre valide
konklusioner), at forbedre databasen (ved en forbedret brugerflade, en
mere strømlinet datastruktur og et nyt
tablet-baseret app til dataindsamling)
samt at skabe en levende udvekslingsforum til hele vandbranchen til deling
og drøftelser af resultater og viden.
Danske vandværker er konstant
udfordret med de lovmæssige kvalitetskrav til drikkevand, og der findes
flere hundrede overskridelser, der skal

VUDP projekter 2019

5

PESTICIDFJERNELSE

Stimulering af co-metabolsk pesticidfjernelse
i eksisterende sandfiltre på danske vandværker

ammoniumfjernelsesgrad (Tang et al.,
2017). Metan- og ammoniumoxidation
er således naturlige processer i sandfilteret, som begge kan have potentiale til at omsætte pesticider og pesticidrester. Det er afgørende, at også
AOB’ers potentiale vurderes, idet dette
har bred relevans for de mange vandværker, der har ubetydelige mængder metan i oppumpet grundvand.
Med ny viden om mikroorganismernes
metaboliske kapacitet ønskes AOB’ers
potentiale også undersøgt og udnyttet i sandfiltre på danske vandværker til
fjernelse af uønskede pesticider.

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: Hjørring Vandselskab A/S
Samarbejdspartnere: Teknologisk
Institut, Verdo Vand A/S, Frederikshavn
Vand A/S og TREFOR Vand
Kategori: Drikkevand
Ansøgt beløb: 823.000 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
1.646.000 kr.
Kontaktperson:
Lisbeth Damkjær Christensen
Teknologisk Institut
7220 2772
ldc@teknologisk.dk

Projektets output:

Det primære output fra projektet er
styringsmodeller målrettet til vandværker med pesticidproblemer. Styringsværktøjet hjælper vandværkerne til at
kombinere vand fra forskellige boringer
med det formål at opnå en maksimal
pesticidfjernelse ved naturlig, mikrobiologisk manipulering af sandfiltret.
På sigt kan disse styringsmodeller
potentielt indarbejdes i styringen af et
automatiseret vandværk, hvor valget
af boringer baseres på den til enhver
tid aktuelle mikrobiologi og kemi.

Foto: Colourbox

Dette projekt fokuserer hovedsageligt
på fjernelse af N,N-dimethylsulfamid
(DMS) i sandfiltre på danske vandværker. DMS findes i hver tredje boring i
koncentrationer over grænseværdien,
hvilket allerede har resulteret i lukning
af boringer.
Nyere forskning har dokumenteret et
hidtil uudnyttet potentiale i sandfiltre.
Metanoxiderende bakterier (MOB), som
er en naturlig del af sandfilterets mikrobiologiske samfund, omsætter foruden
metan også visse pesticider og pesticidrester (co-metabolsk omsætning)
(Hedegaard et al., 2018, Papadopolou
et al., 2019). Omsætningen skyldes, at
enzymet, der omsætter metan (metanmonooxygenase), også uspecifikt
kan omsætte andre forbindelser, herunder pesticider. Samme mekanisme
kendes fra ammoniumoxiderende bakterier (AOB) med ammoniummonooxygenase, som hovedsageligt oxiderer
ammonium i sandfilteret, men ligeledes utilsigtet kan oxidere andre forbindelser. Fra tidligere projekter om
lægemiddelfjernelse fra spildevand
kendes co-metabolsk omsætning,
ligesom det er kendt, at fjernelsen
af lægemidler er korreleret med høj
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MIKROPLAST OG -GUMMI

Valide analyser af mikroplast og -gummi
i regnvandsbetingede udledninger

Der er skærpet fokus på udledningen
af mikroplast til vandmiljøet, og regnvandsbetingede udledninger er udpeget som en væsentlig kilde. I separat
kloakerede områder ledes kun ca. 1/3
af regnvandet gennem våde regnvandsbassiner inden udledning, mens
resten udledes direkte i recipienterne
uden forudgående rensning.
Såfremt de teoretiske beregninger
af mikroplastudledningerne er korrekte, er afstrømmet regnvand den
væsentligste bidragsyder til mikroplast i vandmiljøet, og mikrogummi
anslås at udgøre hele 60% af den samlede mikroplastudledning i Danmark.
Der mangler imidlertid valide målinger, som kan be- eller afkræfte dette.
Det er i dag muligt at analysere for
mikroplast og til dels mikrogummi,
men det er langtfra en selvfølge, at
analyserne giver valide og sammenlignelige resultater, og der er på verdensplan kun offentliggjort ganske få
analyseresultater af mikroplast i regnvandsbetingede udledninger.
Aalborg Universitet (AAU) og Teknologisk Institut (TI) er specialiseret i analysemetoder til måling af mikroplast/gummi og har gennem flere uafhæn-

gige MUDP-projekter udviklet på
analysemetoderne, så det nu er muligt
at analysere mikroplastpartikler på
bare 10 μm.
AAU benytter FTIR-spektroskopi
til analyse af mikroplast, og GC-MS til
analyse af mikrogummi. TI benytter
Raman-spektroskopi til både mikroplast og –gummi. Både FTIR- og
Raman spektroskopi kan benyttes
til måling af mikroplast (alle plasttyper), mens indholdet af carbon black
i mikrogummi, som absorberer lyset,
udfordrer disse metoder. Mikrogummi
forekommer desuden ofte som en
sammensmeltet partikel bestående af
bildækgummi, asfaltpartikler og vejstøv. Med Raman spektroskopi har
TI erfaret, at carbon black-signalet
kan benyttes til at bestemme antal
og størrelse af mikrogummipartikler,
mens AAU benytter pyrolyse GC-MS til
at bestemme massen af gummiet og
visse andre plasttyper.
I projektet samarbejder AAU og TI
omkring en grundig sammenligning
af de nævnte analysemetoder. Baseret på en række ringtests afklares analysemetodernes styrker og svagheder, og efterfølgende dokumenteres

metodernes anvendelighed ved at
måle mikroplast/-gummi i kunstige og
naturlige prøver fra regnvandsbetingede udledninger. Projektet adresserer også det voksende behov hos forsyningerne for mere viden om mikroplastproblemets egentlige omfang:
Hvor meget mikroplast/-gummi ender
egentligt i vandmiljøet? Og hvad tilbageholdes i hhv. de våde regnvandsbassiner og gennem en permeabel
belægning?

Projektets output:

Med projektet etableres et grundlag
for kvalificeret at kunne måle og vurdere de regnvandsbetingede udledninger af mikroplast/-gummi. Valide
målemetoder og kvalitetssikrede
analyser er en forudsætning for at
kunne bedømme mikroplastproblematikkens reelle omfang og på baggrund heraf at pege på de bedste
løsninger. Denne viden kan bl.a. bistå
forsyningsselskaberne i at træffe kvalificerede beslutninger ift. om der
fortsat skal separatkloakeres eller
alternativt etableres rensning på de
separatkloakerede regnvandsbetingede udledninger.

Foto: Frank B. Rasmussen

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: Mariagerfjord Vand A/S
Samarbejdspartnere: Hedensted
Spildevand A/S, VandCenter Syd A/S,
Aage Vestergaard Larsen A/S, Teknologisk Institut, Lemvig Vand og Spildevand A/S og Aalborg Universitet
Kategori: Klimatilpasning og spildevand
Ansøgt beløb: 1.362.700 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
2.127.400 kr.
Kontaktperson:
Michelle Lison Rebsdorf
Teknologisk Institut
7220 2835
mlr@teknologisk.dk
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VÆRDI

VÆRktøjer og regndata til DImensionering af fremtidens
klimatilpassede afløbssystemer

Brugen af projektets værktøjer
demonstreres gennem en række
beregningseksempler, og konsekvensen af brugen sammenlignes med den
nuværende praksis. Anbefalingerne
udgives i et opdateret skrift i regi af
Spildevandskomiteen, som også deltager i projektet.

Projektets output:

Projektet leverer nyttige og brugervenlige værktøjer, der indeholder nyeste viden om regn, så den viden kan
udnyttes i dimensioneringen af spildevandsanlæg. Herunder:
• Regional regnmodel udvides med
nye data og bearbejdninger bl.a. i
samarbejde med DMIs Klimaatlas.
• Værktøj til at udvælge og analysere
regnserier for både nuværende og
fremtidigt klima.
• Opdaterede regneark til CDS regn,
bassindimensionering, LAR mv.
• Skrift der anbefaler brugen af
værktøjerne samt konsekvensen i
forhold til gældende praksis.

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: Novafos
Samarbejdspartnere: Aarhus Vand,
AAU, Birgit Paludan, DHI, DMI, DTU,
Glostrup Spildevand, HOFOR, HydroCONSULT, Just Business, KLAR Forsyning, Krüger, Miljøstyrelsen, Orbicon,
Rambøll, Spildevandskomiteen, Vand
og Affald – Svendborg Spildevand og
Vandcenter Syd.
Kategori: Spildevand og klimatilpasning
Ansøgt beløb: 1.499.942 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
3.210.040 kr.
Kontaktperson:
Ane Loft Mollerup
Novafos
4420 8191
alm@novafos.dk

Foto: Colourbox

Projektet tager udgangspunkt i værktøjerne fra Spildevandskomiteen og
videreudvikler dem, så de kan bringes
til at dække nogle af de problemstillinger, der ikke kan håndteres i dag.
F.eks. udvides statistikken i Spildevandskomiteens regionale regnmodel til også at dække regnvarigheder
over flere døgn. Dette er vigtigt, idet
vi mange steder får meget lange bassintømmetider pga. skærpede krav til
forsinkelse. Med de nuværende metoder risikerer man i høj grad at underdimensionere bassinerne.
Et andet eksempel er behovet for en
forbedret praksis vedrørende brug af
klimafremskrevne regnserier. Både AAU
og DTU arbejder med at udvikle klima
fremskrevne regnserier baseret på to
meget forskellige metoder, der har
hver deres styrker i forhold til forskellige typer dimensioneringsopgaver. I
VÆRDI genereres landsdækkende syntetiske regnserier med de to metoder,
og der udvikles et evalueringsværktøj,
der skal hjælpe forsyninger og rådgivere med at vælge den bedste regn
serie til den specifikke opgave.
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DEN MILJØEFFEKTIVE
RESSOURCEANLÆGSMODEL

Udvikling af operativ beslutningsstøttemodel til
vurdering af renseanlæg til ressourceanlæg

Projektets output:

Beslutningsstøttemodel som via miljømæssige og økonomiske input vil give
et output, der rangordner forskellige
ressourceløsninger efter deres bæredygtighed. Herved opnås et bredere
perspektiv og bedre indsigt i hvilken
effekt de undersøgte teknologivalg
har, inden det endelige teknologivalg
træffes, og der foretages en investering.

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: Aarhus Vand A/S
Samarbejdspartnere: VandCenter Syd
A/S, BIOFOS A/S og DTU Miljø
Kategori: Spildevand og klimatilpasning
Ansøgt beløb: 670.000 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
1.145.000 kr.
Kontaktperson:
Morten Rebsdorf
Aarhus Vand
8947 1352
mre@aarhusvand.dk

Grafik: Maria Farago

Projektets partnere finansierer PhDprojektet, Developing Eco-efficiency
assessment of water resource recovery facilities, der har til formål at
udvikle en metode, der forener beregningen af miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved konverteringen
fra renseanlæg til bæredygtigt ressourceanlæg.
Hovedformålet med projektet
er at integrere denne metode i en
beregningsmodel, der vil gøre metoden
tilgængelig som beslutningsstøtte i
vandbranchens forsyningsvirksomheder.
Lige nu er mange danske renseanlæg i en omstillingsproces, hvor de
konverteres fra anlæg, der behandler
spildevand, til anlæg, med fokus på
bæredygtig genindvinding af ressourcer (ressourceanlæg). Et ressourceanlæg vil påvirke energisystemer, kvælstof- og fosfor kredsløb samt skabe
nye forretningsmuligheder for vandselskaberne. Når systemerne interagerer, stiger kompleksiteten, og der er
risiko for, at det ene systems optimering hæmmer effektiviteten af et andet
system. At gennemskue sådanne sammenhænge og kvantificere konsekvenserne økonomisk og for naturen kræver en model, der støtter beslutningstagere i deres prioritering og valg af
teknologier. Vi vil udvikle den nødvendige beregningsmodel, som på baggrund af eco-efficiency begrebet og
et tilhørende katalog af teknologiløsninger kan evaluere løsninger til ressourcegenvinding i kombination med
renseteknologi.

VUDP projekter 2019

9

SKYBRUDSVAND I PARKER

Risikovurdering af smitte

I 2016 udførte DHI, Københavns Kommune og HOFOR et indledende projekt, der viste, at en kombinationen af
feltforsøg og hydraulisk modellering
med succes kan anvendes til at estimere sygdomsrisikoen for babyer, der
kravler på græsset efter en oversvømmelse. Det indledende projekt indeholdt dog ikke en vurdering af baggrundsrisikoen, og datagrundlaget for
de vigtigste patogener var for usikkert.
På baggrund af konsultationer
med Statens Serum Institut, Afsnit for
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, er det valgt at fokusere på de
mest relevante patogener (sygdomsbærende mikroorganismer) med
relation til spildevand i DK: Campylobacter, Cryptosporidium, Giardia
og human Norovirus ud over de sæd
vanlige indikator bakterier E. coli og
Enterokokker.

Projektets output:

• Tilvejebringelse af manglende viden
om patogener til risikomodellen.
• Baggrundskoncentrationer af
patogener og baggrundsrisiko i de
udvalgte grønne arealer.
• Modellering af spredning af
spildevand under oversvømmelse af
de udvalgte grønne arealer.
• Risikovurdering, risikoevaluering
og forslag til evt. risikostyring i de
udvalgte områder.
• Værktøj og vejledning til
risikovurdering og risikostyring i
forsyningsselskabernes DSS arbejde
ved oversvømmelser (Dokumenteret
Spildevandssikkerhed).
• Metodik der også kan anvendes i
andre oversvømmelsesscenarier.

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: HOFOR A/S
Samarbejdspartnere: Københavns
Kommune, Novafos A/S, DTU Føde
vareinstituttet, VandCenter Syd, Aalborg Kloak og DTU Veterinær Instituttet. DHI er rådgiver for projektet.
Kategori: Spildevand og klimatil
pasning
Ansøgt beløb: 569.969 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
1.017.537 kr.
Kontaktperson:
Jes Clauson-Kaas
HOFOR
2795 4627
jecl@hofor.dk

Foto: Louise Risør

Projektet består af fire hoveddele:
• Bestemmelse af baggrunds
koncentrationer for patogener i
grønne områder og beregning af
baggrundsrisiko for at blive syg
uden en oversvømmelse.

• Hydraulisk modellering af
spildevandspåvirkningen i parker.
• Feltforsøg til beskrivelse af
patogenafsætning fra spildevand
til græs, overførsel til hænder og
beregning af patogen dosis.
• Bestemmelse af sandsynligheden
for maveinfektion ved indtagene.
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SEKUNDAVAND

Guide til implementering af bæredygtig genanvendelse
af alternative vandtyper

Projektets output:

Output fra projektet er en guide, der
indenfor de eksisterende rammer
beskriver processen for at få tilladelse
til at genanvende regnvand og andre
alternative vandtyper. Guiden vil endvidere medvirke til at få udfordret de
konstaterede barrierer samt i bedste
fald at beskrive mulige løsningsforslag
og herved medvirke til at få et forstærket fokus på bæredygtig genanvendelse af vand. Ved hjælp af konkrete
cases skal guiden eksemplificere de
erkendte forhindringer og mulige løsninger. Formidlet klart og visuelt skal
guiden fortælle et budskab om bæredygtig genanvendelse af vand, lette
sagsgangen med myndighedsbehandling og sikre transparente beslutninger.

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: Aarhus Vand A/S
Samarbejdspartnere: Aarhus Havn
A/S, Aarhus Kommune (Teknik og
Miljø, WATEC (Aarhus Universitet)
og Rambøll
Kategori: Drikkevand, spildevand
og klimatilpasning
Ansøgt beløb: 470.000 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
780.000 kr.
Kontaktperson:
Pia Jacobsen
Aarhus Vand
8947 1301
pja@aarhusvand.dk

Foto: Colourbox

Projektet vil udvikle en guide, der
hjælper kunder ved kort og præcist at
beskrive den proces, man skal igennem for at opnå tilladelse til genanvendelse af regnvand og forskellige
former for sekundavand.
Guiden retter sig mod kunder, der
ønsker at genanvende en form for
sekundavand samt vandselskaber/
industrier, der har udfordringer med
”overskudsvand”, og ser muligheder
for at benytte og /eller tilbyde bæredygtige løsninger. Guiden vil samtidig
tjene som en støtte for myndigheders behandling og beslutninger ved
behandling af ansøgninger om anvendelse af alternative vandtyper.
Med en guide for implementering af
bæredygtig genanvendelse af alternative vandtyper vil der blive rettet fokus
på og arbejdet med flere af de identificerede barrierer vedr. bæredygtig
genanvendelse af alternative vandtyper i Danmark.
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BIDRAGSYDERE TIL VUDP I 2019
Følgende vandselskaber har gjort uddeling af midler til
projekterne muligt:
Assens Spildevand A/S
Assens Rensning A/S
Assens Vandværk A/S

Hillerød Vand A/S
Hjørring Vandselskab A/S
HOFOR A/S

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

Ikast Vandforsyning A.m.b.A.
Ishøj Spildevand A/S
Ishøj Vand 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
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 Renseanlæg 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

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
Mariagerfjord 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
Næsby Vandværk A.m.b.a.
Odsherred Spildevand A/S
Odsherred Vand A/S
Provas-Haderslev Spildevand a/s
Provas-Haderslev Vand a/s

Rebild Vand og Spildevand A/S
Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S
Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S
Ringkøbing-Skjern Vand A/S
Rønne Vand A/S
Rørvig Vandværk I/S
Samsø Spildevand A/S
SK Service A/S
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
Skive Vand A/S
Solrød Vandværk a.m.b.a.
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
Tarup Vandværk An/S
TREFOR Vand A/S
TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S
TÅRNBYFORSYNING Vand A/S
VandCenter Syd as
Verdo Vand A/S
Vestforsyning Spildevand A/S
Vestforsyning Vand A/S
Vesthimmerlands 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

VUDP ansøgningsrunde 2019 bestod af to faser
DANVA har i 2019 modtaget 20 VUDP ansøgninger fra vandselskaber med et samlet ansøgt beløb på 21 mio. kr. Vurderingspanelet udvalgte 13 ansøgninger til at indsende uddybende ansøgninger, og af disse er 9 projektforslag udvalgt
til indstilling til DANVAs bestyrelse og har fået tilsagn på i alt
8,4 mio. kr. VUDP har sammenlagt uddelt 33,7 mio. kr. til 32
projekter siden 2016.

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.
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