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VUDP

DANVAs bestyrelse har etableret Vandsektorens
Udviklings- og 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 2020 modtaget 18 VUDP-ansøgninger fra
vandselskaber med et samlet ansøgt beløb på 17,2 mio.
kr. til spildevands-, drikkevands- og klimatilpasningsprojekter. Vurderingspanelet udvalgte 10 ansøgninger
til at indsende uddybende ansøgninger, og af disse er 7
projektforslag udvalgt, og har fået tilsagn efter godkendelse af DANVAs bestyrelse. I alt har VUDP uddelt 40,1
mio. kr. til 39 projekter siden 2016.
For yderligere information kontakt:

Vandhuset
Godthåbsvej 83
8660 Skanderborg
Niels Vinderslev Bjerregaard
nvb@danva.dk
8793 3504
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SLAMBEHANDLINGSTEKNOLOGIER OG GØDNINGSVÆRDI AF RESTPRODUKTER

– livscyklusvurdering og dyrkningsforsøg

Projektbeskrivelse
De danske spildevandsforsyninger
overvejer i dag, hvilke slambehandlingsmetoder og slutdisponering af
restprodukter, der skal vælges med
hensyntagen til lavest mulig miljøpåvirkning, klimabelastning (CO2-aftryk),
optimering af renseanlægs energibalancer og cirkulær økonomi. Fremtidens slamdisponering må forventes
at have fokus på energibesparelse,
energiudnyttelse og recirkulering af
næringsstoffer - først og fremmest
den begrænsede ressource fosfor –
og at fremtidig praksis er på forkant
med fremtidige EU-krav.
Projektet belyser bæredygtigheden og cirkulær økonomi ved de tre
slambehandlingsteknologier: forbrænding, pyrolyse og mineralisering
samt anvendelse af deres restprodukt
(slamaske, biochar og mineraliseret
slam) som gødning i jordbruget. Det
sker gennem en livscyklusvurdering
(LCA) og dyrkningsforsøg. Referencen
til de 3 metoder er udspredning af
afvandet slam.
Projektets output
Gødningseffekten (fosfor) af slamaske, biochar, mineraliseret slam og
afvandet slam (reference) sammenlignes i flerårige dyrkningsforsøg. Det
flerårige aspekt giver et mere sandt
billede af samfundsnytten – mod
typisk korttidsforsøg. Et væsentligt
projekt output er koblingen mellem
LCA-studie og dyrkningsforsøgene.
LCA’en vil kvantificere klima- og miljøeffekter og forbrug/genindvinding
af ressourcer – inklusive gødningseffekt af restprodukterne. En litteraturbaseret vurdering af miljøfremmede
stoffer, og forsøgsbaseret vurdering
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af tungmetaller indgår i dyrkningsforsøget og LCA-studiet. En overordnet
vurdering af investering og driftsøkonomi tages ind i projektet.
Projektets resultater løfter vidensniveauet og beslutningsgrundlaget
for, hvordan danske forsyningers
slamhåndtering bedst er med i den
grønne omstilling og understøtter
flere af FN’s verdensmål. Endelig vil
projektets resultater understøtte
dansk eksport af rådgivning for slambehandling og udstyr til slambehandling indenfor pyrolyse og mineralisering.

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: BIOFOS A/S
Samarbejdspartnere: Vandcenter
Syd A/S, FORS A/S, Københavns
Universitet (KU-PLEN), Danmarks
Tekniske Universitet
Kategori: Spildevand
Tildelt beløb: 1.125.000 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
1.750.000 kr.
Kontaktperson:
Dines Thornberg
BIOFOS
21 52 51 35
dt@biofos.dk

KEMISK KORTLÆGNING AF
FOSFORRESSOURCERNE PÅ
RENSEANLÆG

– med henblik på effektiv genindvinding

Projektbeskrivelse
I en fremtid, hvor der bliver brug for
at udnytte og recirkulere alle ressourcer, vil det være nødvendigt at fange
og genbruge fosforen og ikke blot
rense for det.
Den praksis, der forfølges i dag, er
typisk at binde fosforen i slammet til
metaller og derefter udbringe det på
landbrugsjord. Der kan være tvivl om,
hvor værdifuld denne løsning er. Et er
sikkert, det er en dyr løsning for forsyningerne. Der er derfor stor fokus på
at høste fosforen og dermed producere et værdifuldt produkt. Indtil nu
har den kommercielle løsning været
at udvinde struvit på renseanlæg.
Med projektet: Kemisk kortlægning
af fosforressourcerne med henblik på
effektiv fosforgenindvinding åbnes
der op for en helt ny tilgang til udfordringerne. Projektet vil med anvendelse af avancerede analysemetoder
finde ud af, hvor og på hvilken form
fosforen er til stede i vores spildevandsanlæg.
Projektet vil undersøge flere anlæg
og samtidig søge at afdække, hvilke
teknologiske muligheder der findes
eller er under udvikling i forhold til en
effektiv genindvinding af fosfor. Tilgangen vil være meget på linje med
minedrift – hvilke råstoffer findes der i
slammet, og hvordan får vi det bedst
udnyttet.

logier i brug, der ikke tidligere er
anvendt målrettet på renseanlæg og
det vil give ny indsigt i mulighederne
for en fremtidig forbedret udnyttelse
af fosfor, som en livsvigtig ressource
for samfundet.
Med projektet vil der blive skabt
ny og væsentlig mere detaljeret
viden om mulighederne for effektiv
fosfor-udnyttelse, samt bidrage til
nye erkendelser og hermed sikre
bedre investeringer for forsyningerne
i fremtiden.

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: Vandcenter Syd A/S
Samarbejdspartnere: Syddansk
Universitet, Billund Vand & Energi,
DIN Forsyning Spildevand A/S
Kategori: Spildevand
Tildelt beløb: 1.099.620 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
1.567.344 kr.
Kontaktperson:
Per Henrik Nielsen,
Vandcenter Syd A/S
29 69 24 23
phn@vandcenter.dk

Projektets output
Projektet vil åbne op for nye teknologiske tiltag for en mere effektiv
udnyttelse. Hvis det meste af fosforen
er bundet til calcium, kan det blive
svært at opnå succesfuld struvitindvinding.
Der vil blive taget analyse-tekno-
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IDENTIFIKATION AF ROBUST
FILTERMATERIALE

– til effektiv reduktion af problematiske
pesticidrester i drikkevand

Projektbeskrivelse
Forekomst af pesticider i grundvandet
er desværre velkendt. I en nyere national undersøgelse har man påvist forekomst af uønskede pesticidstoffer i 20
% af udtagne prøver (MST, 2019/20). En
anden undersøgelse (GEUS, 2017/18)
rapporterede forekomst af rester af
især pesticiderne DMS og DPC i hhv.
30% og 23% af grundvandsboringerne.
De betydelige pesticidfund resulterer
ofte i lukninger af de ramte grundvandsboringer, hvilket kan kompromittere vandforsyning.
Nærværende projekt har til formål
at identificere det/de nye, mest effektive og bæredygtige filtermateriale(r)
til fremtidig effektiv fjernelse af DMS
og DPC på vandværker. Den aktuelle
plan-B til fjernelse af pesticidrester,
traditionelt aktivt kulfilter, har desværre vist betydelige begrænsninger
over for den særdeles vandopløselige DMS. Dette projekt bygger på et
netop afsluttet laboratorieskalastudie
på Teknologisk Institut (2020), hvor
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det via laboratorietests lykkedes at
indsnævre kandidatfeltet mht. DMSog DPC-reduktionsevnen, fra oprindeligt 10 meget forskellige materialer
(fx vulkanmineral zeolit) til aktuelt 3
effektive materialer, der udviste total
DMS- og DPC-fjernelse. Det er nu
nødvendigt at verificere de observerede adsorptionsevner i pilot- og
fuldskalaforsøg på danske vandværker, med varierende grundvandssammensætning og pesticidbelastning.
Projektet afsluttes med opsætning og
afprøvning af et mindre fuldskala-trykfilter hos hovedansøgeren, Frederiksberg Forsyning A/S, hvor der lægges
vægt på filtermaterialets adsorptionsevne, pris og bæredygtighed.
Projektets output er en optimeret
filterteknologi til DMS- og DPC-reduktion i grundvand. Det nye filtermateriale vil kunne bidrage til at øge drikkevandskvaliteten, reducere antallet
af lukningstruede boringer og sikre en
fortsat drift af især forsyninger uden
alternative indvindingsområder.

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: Frederiksberg Vand A/S
Samarbejdspartnere: Teknologisk
Institut, Hjørring Vandselskab A/S,
Kemic Vandrens A/S
Kategori: Drikkevand
Tildelt beløb: 1.062.000 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
1.900.000 kr.
Kontaktperson:
Herman Juel
Frederiksberg Vand A/S
30 76 63 28
heju@frb-forsyning.dk

RADIATE

Radarprognoser til vandsektoren

Projektbeskrivelse
Den bærende idé i RADIATE projektet
er at gøre vejrradarbaserede nedbørsprognoser nemt anvendelige og let
tilgængelige for hele vandsektoren
gennem VeVa foreningens landsdækkende service. VeVa har etableret fundamentet for anvendelse af
vejrradar-målt nedbør i vandsektoren
ved at gøre processering af vejrradardata transparent og radardata nemt
tilgængelige. RADIATE projektet
bygger ovenpå på dette fundament
med fokus på radarbaserede nedbørsprognoser målrettet vandsektoren.
Formålet med RADIATE er at
udvikle og tilbyde nedbørsprognoser
gennem VeVa til gavn for vandbranchen, og projektet gennemføres i tæt
samarbejde mellem Foreningen VeVa,
vandselskaber, rådgivere og Aalborg
Universitet. Aktiviteterne i RADIATE
projektets består af 3 overordnede
elementer 1) Udvikling af vejrradarbaserede prognosemetoder designet
til vandsektorens specifikke behov, 2)
Implementering og formidling af vejrradarprognoser i VeVa’s online-løsninger til vandselskaberne, 3) Test og
demonstration af VeVa’s radarnedbør
og realtidsprognoser hos forsyningspartnerne til styring, varsling og/eller
planlægning.
Vandsektoren mangler nedbørsprognoser i høj kvalitet til at varsle
om ekstremregn og til styring af
afløbssystemer og renseanlæg. Den
globale opvarmning og deraf forventede ændrede nedbørsklima, gør at
regn- og spildevandstekniske anlæg
skal udnyttes bedre i fremtiden. Dette
opnås kun ved at udjævne belastningen i kritiske situationer, hvortil
præcise nedbørsprognoser er et
uundværligt værktøj. Der eksisterer i
dag ikke kommercielle vejrradarprognoser, som er direkte anvendelige

eller målrettet hydrologisk og hydraulisk anvendelse. Indtil nu har anvendelsen af vejrradarnedbør og radar
baserede nedbørsprognoser derfor
været forbeholdt en snæver skare
primært bestående af de største
forsyningsvirksomheder i Danmark.
RADIATE udfylder et efterspurgt
behov i branchen, som realiseres og
gøres tilgængelig gennem implementering i VeVa’s services.
Projektets output
RADIATE-projektet demonstreres
igennem projektets deltagende
forsyninger, men udarbejdes på
landsplan, så alle danske forsyninger
nemt kan få glæde af disse unikke
data. Outputtet fra RADIATE er
vejrradarprognose-software som implementeres i og formidles gennem
Foreningen VeVa.

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: Aarhus Vand
Samarbejdspartnere: Foreningen
VeVa – Vejrradar i Vandsektoren,
Aalborg Forsyning, Kloak A/S,
HOFOR A/S, BIOFOS A/S,
VandCenter Syd A/S, EnviDan A/S,
InforMetics Aps, Aalborg Universitet,
Institut for Byggeri, By og Miljø
Kategori: Spildevand og klimatilpasning
Tildelt beløb: 1.500.000 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
2.500.000 kr.
Kontaktperson:
Malte Ahm
Aarhus Vand
20 21 37 56
Malte.Ahm@aarhusvand.dk
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DEMONSTRATION AF METODER
TIL REDUKTION AF BROMAT

produceret ved ozonering af spildevand med
henblik på reduktion af miljøfremmede stoffer

Projektbeskrivelse
Ozonering til fjernelse af miljøfremmede stoffer er kortlagt til at være
den klimamæssigt bedste løsning.
Mange danske forsyninger undersøger
mulighederne for tertiær behandling
af spildevandet for netop at reducere
denne stofgruppe. I forbindelse med
teknologiafklaring kan tilledning af
bromid eliminere ozon som teknologi.
Bromid kan stamme fra indtrængende
havvand i kloaknettet, underjordiske
salthorste, fra vintersaltning af veje og
fra industrielle anvendelser.
Under ozonbehandlingen omdannes
bromid til bromat. Bromat er kræftfremkaldende for mennesker, hvis det
indtages via drikkevandet, og det er
giftigt for vandlevende organismer.
Bromat kan umiddelbart ikke tilbageholdes ved brugen af aktivt kul,
men bromat kan reduceres tilbage til
bromid under ilt- og nitrat frie forhold,
hvorved giftigheden fjernes. Dette
projekt fokuserer derfor på i fuldskala
at teste reduktionen af bromat og
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under hvilke forhold reduktionen forløber mest optimalt.
Projektet undersøger også måleudstyr til måling af bromid for dermed
bedre at forstå variationerne i tilledningen til danske renseanlæg, og for
at undersøge eventuelle styringsværktøjer til undertrykkelse af bromat dannelsen under ozon behandlingen.
Igennem projektet vil der også blive
arbejdet med at kortlægge giftigheden af bromat for både marine- og
ferskvandsorganismer, for derigennem
at skabe et bedre data grundlag for
økotoksikologiske vurderinger.
Endeligt vil projektet kortlægge
bromid tilledningen til danske renseanlæg for dermed at skabe klarhed
over, hvor i Danmark, udfordringer
med bromid kan forventes.

ozonering vælges som teknologi.
Kataloget vil omfatte en beskrivelse
af, hvilke teknologiske løsninger der
er attraktive baseret på biofilmteknologi og aktiv slam. Løsningernes
etablerings- og driftsudgifter vil blive
præsenteret for 2 anlægsstørrelser.
Derudover vil kataloget beskrive,
hvilke styringsbehov og mulige strategier, der vil være som følge af variationer i bromidindholdet.

Projektets output
Projektets output vil blive et katalog
over danske renseanlæg, der kan
forvente at sikre bromatfjernelse, hvis

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: Kalundborg Forsyning
Samarbejdspartnere: Hillerød Forsyning, Aarhus Vand, DHI, EnviDan,
NanoNord, Jes la Cour Jansen
Kategori: Spildevand
Tildelt beløb: 935.800 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
1.763.400 kr.
Kontaktperson:
Sille Bendix Larsen
Kalundborg Forsyning
24 48 47 86
sila@kalfor.dk

PLASTRØR TIL FREMTIDENS
FORSYNINGSLEDNINGER

Fastlæggelse af krav og dokumentation som
sikrer funktion og grønne værdier

Projektbeskrivelse
Rørledninger - og i særdeleshed
plastrørssystemer - er livsnerven i
forsyningernes virke, og samtidig er
der er en betydelig dansk produktion
af plastrør.
For at sikre velfungerende plastrør
til fremtidens forsyningsledninger er
det vigtigt, at krav til rørene og deres
dokumentation afspejler forsyningernes krav til funktion, holdbarhed og
kvalitet. Samtidig er det et stigende
samfundskrav, at der er fokus på
cirkulær økonomi bl.a. gennem størst
mulig genanvendelse af plast i nye
rør, hvilket også er skærpet gennem
nye EU-krav. Opfyldelse af dette
fordrer nye/tilpassede krav til rørene
og deres dokumentation. Jo tidligere
konsensus mellem behov og produkternes fremtidige performance, desto
større mulighed for hurtig accept,
udbredelse og godt resultat, når produkterne kommer på markedet.
Projektet har - gennem et samarbejde mellem forsyninger, plastrørsproducenter, plast-genanvendelsesfirma og Teknologisk Institut - derfor til
formål at skabe et fælles grundlag for
denne udvikling, herunder at initiere

pilotløsninger, test og anden dokumentation. Visionen er forsyningsledninger bredt, men med primær fokus
på afløbsrør, hvor mulighederne for
hurtig succes vurderes bedst.
Projektet omfatter en række aktiviteter lige fra udredning af muligheder
og problemstillinger set fra forsyningernes, plastproducenternes og
genanvendelses side til analyse og
konkretisering af løsninger.
Resultatet vil være et udviklingsgrundlag, hvis mål er øget genanvendelse af plast i fremtidens
forsyningsrør bl.a. gennem afklaring
og tydeliggørelse af krav til test og
anden dokumentation. Projektet vil
have særlig fokus på afløbsrør, hvor
målet er anbefalinger som basis for
nye/tilpassede krav og testmetoder
i fx Nordic Polymark/INSTA-CERTsammenhæng - og på sigt ENstandarder. Endvidere en bredere og
mere langsigtet perspektivanalyse
vedr. genanvendelse af plast ifm. forsyningsledninger generelt, herunder
drikkevandsledninger.

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: Lemvig Vand A/S
Samarbejdspartnere: Teknologisk
Institut, Skanderborg Forsyning
A/S, Kerteminde Forsyning,
Svendborg Vand A/S, KLAR Forsyning A/S, NPG Danmark, Plastix,
Klimatorium
Kategori: Drikkevand og spildevand
Tildelt beløb: 585.125 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
1.094.500 kr.
Kontaktperson:
Albert Jensen
Lemvig Vand
96 90 80 14
alje@lvs-as.dk

2020 VUPD projekter

9

RENSETEKNOLOGIER FOR
NYE PESTICIDRESTER

DMS og metabolitter fra alachlor og dimethachlor
på vandværker

Projektbeskrivelse
De seneste års undersøgelser af
grundvand har påvist en række nye
pesticidmetabolitter navnlig N,N-dimethylsulfamid (DMS), samt nedbrydningsprodukter fra dimethachlor og
alachlor. Problemet er ganske udbredt,
fx kan DMS påvises i ca. 50% af det
producerede drikkevand hos Novafos
og HOFOR. Det er en meget akut,
aktuel og alvorlig situation for dansk
vandforsyning, da der endnu ikke er
tilstrækkelig viden til at håndtere forureningen. Det vil projektet bidrage til
at løse ved for første gang at indsamle
og systematisere viden om teknologier til at fjerne nye pesticidrester – til
fælles gavn for både branchen og i
sidste ende forbrugerne.
Projektets formål er at give overblik
over og evaluere relevante renseteknologier for 6 nye pesticidmetabolitter, og således give ramte vandværker
en faglig platform for at kunne handle
og vælge de mest optimale og effektive teknologier.
Projektet omfatter både litteraturstudie, laboratorie- og pilotundersøgelser. I projektet indsamles den viden
fra danske og udenlandske erfaringer.
Flere renseteknologier vil blive gennemgået fx: Aktivt kul (GAC), membranfiltrering, ionbyttere, elektrolyse,
AOP og mikrobiologisk nedbrydning.
Projektet vil bidrage med nye forskningsresultater gennem afprøvning
af relevante renseteknologier, ved
relevante lave stofkoncentrationer og
med relevante danske vandtyper. Der
vil blive afprøvet UV-H2O2 renseteknologi og nye ionbyttere i pilotskala
hos Novafos og HOFOR. Udover de to
vandforsyninger deltager også Krüger,
Insatech, DGE og DTU i samarbejdet.
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Projektets resultater vil skabe dokumentation for renseteknologiernes
effektivitet, hvilket er afgørende for, at
de undersøgte teknologier kommer
på markedet. Helt centralt i projektet
er derudover vurderingen af teknologiernes anvendelighed, fordele og
ulemper fx ift. økonomi, miljømæssig
bæredygtighed (kemikalie- og energiforbrug), arbejdsmiljø samt eventuelle
afledte effekter og risici – fx dannelsen
af NDMA ved nedbrydning af DMS.

KORT OM PROJEKTET
Projektejer: Novafos A/S
Samarbejdspartnere: HOFOR,
DTU Miljø, Krüger A/S, Insatech A/S
og DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S
Kategori: Drikkevand
Tildelt beløb: 1.250.000 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
1.650.000 kr.
Kontaktperson:
Peter Lysholm Tüchsen
Novafos
44 20 81 38
plt@novafos.dk

BIDRAGSYDERE TIL VUDP I 2020
2019
Følgende
vandselskaber har
Følgende vandselskaber
har gjort
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Provas-Haderslev Spildevand a/s
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A/S modtaget 20 VUDP ansøgninger
Ringsted fra
Forsyning
DANVA Vand
har i 2019
vand- A/S Ansøgningerne blev vurderet ud fra følgende kriterier:
Hjørring
Vandselskab
A/S ansøgt beløb på 21
Rønne
A/S
selskaber
med et samlet
mio.Vand
kr. Vurde• Projekt idé – nyhedsværdi og behov i vandbranchen.
HOFOR
A/S udvalgte 13 ansøgninger til atRørvig
Vandværk
ringspanelet
indsende
uddy-I/S • Samarbejde og samarbejdspartnere.

VUDP ansøgningsrunde 2019 bestod af to faser

bende 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.

• Projektrelevans for vandsektoren.
• Opfølgning og implementering i vandbranchen efter
projektafslutning.
• Formidling i vandbranchen under og efter projektet
er afsluttet.
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