
EVA

IndholdIndhold
Leder ............................................................ 3

Indbydelse til Temadag  ............................. 4

Kalender  ..................................................... 6

Funktionspraksis 
– Hvor sikker er du på din faktor? .....................   7
Margit Lund Christensen

(Mini)radar i Danmark 
– Hvad kan de, og hvad er forskellen? ............... 11
Søren Overgaard, Flemming Vejen, 
Niels Einar Jensen, Lisbeth Pedersen

Hvad skal der til, for at vi kan stole 
på vore målinger – ALTID .........................   14
Jørgen Kristensen

Undersøgelses-, måle- og 
fornyelsesmetoder 
– udarbejdelse af web-katalog på internettet .....  16
Hanne Kjær Jørgensen

Hvad er en kalibreret model? ...................  20
Mads Uggerby

Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken

Nr. 1
20. årgang 
Januar 2007

SPILDEVANDSKOMITEEN



Udgiver
Ingeniørforeningen i Danmark – Spil de vands ko mi te en
Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken

Hjemmeside adresse
www.evanet.dk 
    
e-mail adresse
eva@evanet.dk

Dette blads redaktør
Karsten Arnbjerg, kar@cowi.dk

Næste blad for ven tes udgivet
April 2007

Redaktør
Ulrik Højbjerre, uhb@envidan.dk

Deadline for indlæg  
15. marts 2007

EVA Januar 2007

2

ISSN: 1901-3663

Redaktion
COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9 
8000 År hus C
Tlf.  87 39 66 00 
Fax  87 39 66 60

Att.: Margrethe Nedergaard
e-mail: mao@cowi.dk



Leder  

3

EVAJanuar 2007

Så løb vandet ud af 2006, men heldigvis er der mere vand i 

vente her ved indgangen til 2007 (hvis vi skal tro på metro-

logerne). Årsnedbøren for landet som helhed endte på 818 

mm, hvilket er 106 mm over normalen, men det er vel kun 

os afl øbsnørder, som går så ekstremt op i det?!

2007 er året, som vi er mange, der har ventet på i spæn-

ding. Ikke mindst de kommunalt ansatte, som for manges 

vedkommende starter med ny arbejdsplads og mange nye 

kollegaer, men også os som står ved sidelinien og en gang i 

mellem får lov til at komme på banen, når der skal bruges 

ekstra kræfter eller blot fyldes huller ud. 2007 er vel det 

år, som vi har forberedt os bedst på i længst tid. Men nu 

er der ikke fl ere undskyldninger om kommende ændringer, 

usikkerhed om nye opgaver eller manglende overblik over 

kommende arbejdsopgaver. Nu står vi på den anden side af 

stegen og skal til at tage hul på et nyt år – og en ny epoke.

Hvilke nytårsforsæt har vi så lavet? Ikke fl ere kloakker der 

løber over, ikke fl ere 50-årige tordenskyl, eller har vi blot 

ønsket at få styr på de nye opgaver, som er kommet til, 

efter at nytårstågerne har lettet, og skuffelserne over ikke 

Endnu et år er gået …

at kunne ligge på sofaen og se skihop dagen derpå er 

forsvundet?

Ikke mere snak om de administrative udfordringer, nu 

er tiden kommet til at kigge på indholdet af den værk-

tøjskasse, som vi mere end nogensinde før har brug 

for til at løse alle de nye spændende opgaver, vi går 

i møde. Derfor har EVA-udvalget valgt at starte året 

med at fokusere på, hvordan vi kan tackle de faglige 

udfordringer, som Vandrammedirektivet, Vandmiljø-

plan III, klimaændringer samt serviceeftersynet mv. 

stiller kommunerne over for.

Banen er kridtet op til en ny struktur. Der er 98 nye 

kommuner og 5 nye regioner, som skal lære at spille 

sammen. Så kom og deltag i en temadag, der sætter fo-

kus på indholdet af den afl øbstekniske værktøjskasse, 

med hvilken vi trygt kan gå en ny spændende tid i 

møde.

EVA-udvalget.
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EVA-udvalg indbyder til Temadag

Kommunernes værktøjskasse
Torsdag  den 8. februar 2007, Hotel Nyborg Strand

Kommunalreformen er på papiret stort set færdig. Amterne eksisterer ikke mere. Ressourcerne er fordelt til 

kommuner, miljøcentre og Staten.

Tekniske udfordringer som Vandrammedirektivet, Vandmiljøplan III, klimaændringer mv. sætter krav til 

kommunerne.

Mange af de administrative udfordringer er ved at være overstået, og det er nu på tide, at der sættes fokus på de 

tekniske udfordringer. Ide-fasen i Vandrammedirektivet er et dansk input set i forhold til EU-direktivet, og såfremt 

kommunerne ønsker input vedrørende de kommende krav til vandområderne, er dette første mulighed. Hvilke 

muligheder har kommunerne for at komme med indspil, og hvilket indspil?

Miljøcentrene skal snart i gang med at udarbejde Vandplaner, som skal være færdige i 2008. Hvordan ser et af de 

nye miljøcentre på det kommende samarbejde med kommunerne?

Der vil være behov for en del værktøjer, og derfor vil temadagen ligeledes sætte fokus på blandt andet Lotwater og 

de seneste resultater fra dette projekt. Derudover vil der være behov for at sætte fokus på hele strukturen af såvel af-

løbssystem som renseanlæg – en såkaldt strukturanalyse. Et eksempel fra en ny storkommune vil blive præsenteret.

I løbet af de sidste par år har vi i Danmark set fl ere eksempler på større projekter, hvor recipientkvalitet og badevand 

har været i fokus. Et af de sidste eksempler er Århus Kommune, der har sat badevand i Århus Havn på agendaen.

Kom og få de nyeste input til det videre arbejde.

Program 

9:30 Kaffe/te og rundstykker 

10:00 Velkomst og indledning  Ole Fritz Adeler
  EVA-udvalget
10:10 Ide-fasen – Vandrammedirektivet
 Hvilke muligheder eksisterer der for at komme med input til ide-fasen? 
 Hvilken form for input? Og endelig hvorledes vil inputtet blive behandlet  NN
 set i forhold til de kommende Vandplaner? Miljøstyrelsen 

10:35 Input fra et nyt Miljøcenter
 Der gives en redegørelse for det administrationsgrundlag, der forefi ndes 
 i de nye miljøcentre på miljømållovens område.  Tony Christensen
 Miljøcentrene skal står for udarbejdelsen af de kommende Vandplaner. Miljøcenter Roskilde 

11:00 Pause 



Deltagergebyr:   kr. 1100,- for medlemmer af EVA-udvalget, kr. 1250,- for øvrige, 

 kr. 500 for studerende. Deltagelse i øvrigt i h.t. IDAs regler.  

Tilmelding:   IDAs mødetilmelding, tlf. 33 18 48 18, senest den 5. feb. 2007.
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11:15 AquaRank – værktøj til idefasen
 AquaRank er et værktøj, der er udviklet på opfordring af KL, og skal bistå 
 kommunerne i den kommende tid. Det er muligt med AquaRank at undersøge 
 cost effektive tiltag f.eks. i forbindelse med Vandrammedirektivet.  NN
 Programmet vil være til rådighed fra den 1.marts 2007.  NN

11:40 EVA-Årsmøde

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bemærkninger til dagsordenen

 3. Formandens beretning

 4. Fremlæggelse af regnskab

 5. Valg af udvalgsmedlemmer

 6. Eventuelt

 
12:05 Frokost 

13:15 Strukturanalyse – Gribskov Kommune
 Centralisering er et af de mulige tiltag, der er på dagsorden i mange kommuner.  Peter Blok
 Serviceeftersynet og øget krav til recipienterne er styrkende parametre for  Gribskov Kommune,
 en centralisering. Gribskov Kommune har været igennem denne proces på  Stig Lorentsen 
 planlægningssiden i 2006. Krüger A/S 

13:45 LOT-Water
 LOT-Water projektet er ved vejs ende. 
 Hvad har det samlede resultat været? 
 Kan vi drage nytte af resultaterne i den fremtidige planlægning? Karsten Arnbjerg
 Lokal rensning er mulig? COWI

14:10 Pause 

14:35 Århus Å – badevand
 Fra ide til planlægning, udbud og implementering. 
 Badevand i Århus Å har været et ønske. Budget 300 mio. kr. til projektet. 
 Et omfattende modelarbejde er færdigt.  Lene Bassø
 Erfaringer og kommende aktiviteter fremlægges. Århus Kommune 

14:55 Rotte tiltag i kommunerne
 Der har været fokus på rottebekæmpelse i afl øbssystemet. 
 SF har fremlagt et forslag, der skal gøre rottefælder i de danske 
 kloaksystemer obligatorisk. Hvordan ser kommunerne på det?  Kristian Friis
 Hvilken betydning har det for vores afl øbssystem? DANVA  

15:20 Afsluttende bemærkninger Ole Fritz Adeler
 Reklame for kommende Vandmesse i nov. 2007 EVA-udvalget

15:30 Farvel og kom godt hjem  



Januar 2007 Dato   Arrangør      

Miljøteknologisk handlingsplan 15   IDA- miljø

El på renseanlæg 29   Ferskvandscentret 

Februar 2007 Dato   Arrangør     

Driftslederen 2007 -Serviceeftersyn 1-2   Ferskvandscentret 

IT værktøjer og strategi i kloakforsyningen 8   Ferskvandscentret 

Kommunernes værktøjskasse 8   EVA

Drift af pumpestationer 1 19-21   Ferskvandscentret 

Grundkursus i spildevandsrensning 28-2   Ferskvandscentret 

Marts 2007 Dato   Arrangør          

Administration af kloak 12-13   Ferskvandscentret 

Pumpetræf 2007 15   Ferskvandscentret 

Pumpetræf 2007, Avedøre 22   Ferskvandscentret 

Nye samarbejdsformer i spildevandssektoren 22-23   Ferskvandscentret 

Procesteknik 1 26-28   Ferskvandscentret 

April 2007 Dato   Arrangør       

Betalingsregler/vedtægter for spildevand 12-13   Ferskvandscentret 

Udbud af kloakopgaver 19-20   Ferskvandscentret 

Akut beredskab på renseanlæg og ledningsnet  23-24   Ferskvandscentret 

Procesteknik 2 25-27   Ferskvandscentret 

Maj 2007 Dato   Arrangør         

Grundkursus i afl øbssystemer   7   Ferskvandscentret 

Tilsyn med anlægsarbejder  10-11   Ferskvandscentret 

DANVA’s Årsmøde ?   DANVA

Spildevandsafl edning  i det åbne land  21-22   Ferskvandscentret 

EVAs temadag 24   EVA 

Optimering af processer på renseanlæg  29-30   Ferskvandscentret 

Planlægning af kloakfornyelse  31-1   Ferskvandscentret

 

Juni 2007 Dato   Arrangør    

Slambehandling  21-22   Ferskvandscentret 

Kalender

EVA Januar 2007

6



Helt kortfattet er denne nye praksis 

opbyget af tre elementer:

• Formulering af funktionskrav. Fast-

sættelse af en kritisk kote hvortil 

der accepteres stuvning med en vis 

gentagelsesperiode.

• Anbefaling af beregningsniveauer, 

som benyttes ved nydimensionering 

og analyse af systemer. Der er tale 

om:

 1. Den rationelle metode som 

 anvendes for mindre 

 afl øbssystemer,

 2. Dynamisk model kombineret  

 med CDS-regn, som anvendes  

 til analyse af forholdsvis   

 ukomplicerede afl øbssystemer,

 3. Dynamisk model kombineret  

 med historiske regn (LTS-bereg- 

 ninger) som anvendes til analyse  

 af komplicerede afl øbssystemer.

• Brug af sikkerhedstillæg på såvel 

statusberegninger, som på fremtids-

scenarier, herunder konsekvenser af 

klimaforandringer og byfortætning.

Denne artikel begrænser sig til at om-

handle det sidste punkt vedrørende 

brug af sikkerhedstillæg - også kaldet 

sikkerhedsfaktorer.

Sikkerhedsfaktor 

– hvad er nu det?

Helt håndgribeligt er sikkerhedsfak-

toren en faktor, som ganges på de 

vandstrømme der ledes til brødene/

knudepunkterne – i stil med reduk-

tionsfaktoren kendt fra Mouse. Ind-

regningen af en sikkerhedsfaktor gør 

det muligt at lægge en bevidst valgt 

sikkerhed ind i sine beregninger. Skrift 

27 anbefaler, at man anvender et sik-

kerhedsniveau på 84% svarende til, at 

der er 16% risiko for at virkeligheden 

er værre end beregningsresultatet viser.

Man taler om fl ere typer af sikker-

hedsfaktorer, som man bør tage stil-

ling til, når der skal dimensioneres og 

regnes på afl øbssystemerne.

Den statistiske usikkerhed skal med-

regnes ved statusberegninger, hvor 

der analyseres på eksisterende afl øbs-

systemer. Når ledninger renoveres, 

eller der dimensioneres nye systemer 

til afl edning af regnvand, indregnes 

såvel den statistiske usikkerhed som 

relevante scenarieusikkerheder som et 

multiplum.

Jo bedre kendskab man har til sit 

system, jo mindre er usikkerhederne 

og dermed spredningen på bregnings-

resultatet, og jo lavere kan man sætte 

sin sikkerhedsfaktor. Men hvordan 

sammenhængen mellem et sikker-

hedsniveau på 84% og sikkerheds-

faktoren er, det er der reelt ingen der 

endnu ved.

Funktionspraksis 
– Hvor sikker er du på din faktor?

Kort om skrift 27
Spildevandskomiteens skrift nr. 27 ”Funktionspraksis 
for afl øbssystemer under regn” blev udgivet 1. 
oktober 2005, og er en rekommandation af hvorledes 
afl øbssystemer skal fungere under regn. Skriftet var 
udarbejdet for at kunne danne baggrund for en ny 
dansk national praksis.

Af Margit Lund Christensen, 
Rambøll

Statistisk usikkerhed Naturlig variabilitet på modelinput (befæstelsesgrad/regn/

reduktionsfaktor, Manningtal, enkelttab i brønde, mv.)

Scenarieusikkerhed Kvantifi cering af tænkte fremtidscenarier, f.eks:

Byfortætning - er området helt færdigudviklet, eller kom-

mer der fl ere carporte og større fl isebelagte arealer mv.

Klimaudvikling i retning af mere ekstremregn og højere 

vandstand i vore have.

EVAJanuar 2007
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Skrift 27 indeholder et par konkrete 

eksempler på beregning af den stati-

stiske usikkerhed, og fi nder frem til at 

et sikkerhedsniveau på 84% svarer til 

en sikkerhedsfaktor på 1,29 på bereg-

ningsniveau 1 (den rationelle metode), 

og en sikkerhedsfaktor på 1,22-1,24 

på beregningsniveau 2 (Mouse-model 

med CDS-regn), men det er resultatet 

for to helt konkrete systemer, som 

ikke nødvendigvis kan overføres på 

andre afl øbssystemer.

Det forventes, at den statistiske sik-

kerhedsfaktor vil variere fra område 

til område. Både som følge af forskel-

ligt vidensniveau om områderne, men 

også pga. forskellige fysiske forhold i 

områderne (alder, hældning på over-

fl aden, afstand til recipienter, bassiner 

mv.).

Scenariefaktoren vedrørende byfor-

tætning beror på en konkret vurdering 

af det enkelte områder, og må derfor 

forventes at variere fra område til 

område.

Forudsigelsen af klimaforandringer 

er tæt på uvidenhed, og kan ikke be-

tragtes statistiskt, og den kan derfor 

ikke indregnes på et bestemt sikker-

hedsniveau men blot som en faktor. 

Det vil være naturligt at anvende den 

samme faktor for udvikling i regn for 

hele kommunen, men den kan dog 

variere med gentagelsesperioden, og jo 

klogere vi bliver på området, jo mere 

sikker bliver vi på faktoren, så den 

kan godt ændre sig i tid.

Hvad gør kloakforsyningerne så, når 

de vil gøre brug af Skrift 27?

Her følger et par eksempler på hvor-

dan det er grebet an i henholdsvis 

Københavns Energi og i Gentofte 

Kommune. Det skal dog bemærkes, 

at processen blot er i gang, og derfor 

er valget af funktionskrav og sik-

kerhedsfaktorer endnu ikke politisk 

godkendte.

Begge steder er man gået pragmatisk 

til værks, og har afvejet en skønnet 

sikkerhed med de forbundede øko-

nomiske konsekvenser. Samtidig har 

man ikke bevæget sig alt for langt 

væk fra det niveau man hidtil har 

haft, blandt andet fordi man endnu 

ikke kan udtale sig om hvor sikker 

sikkerhedsfaktorerne reelt er.

Ørestad Syd – Københavns Energi

I Ørestad Syd skal man til at byg-

gemodne et område på ca. 50 ha. 

Der skal i den forbindelse etableres et 

afl øbssystem til afvanding af vejene. 

Vand fra tage afl edes i dette område 

overfl adisk via et rendesystem, og blan-

des derfor ikke med vandet fra vejene.

Ørestad Syd er beliggende på Amager, 

som er meget fl adt, men til gengæld 

er der gode afl astningsmuligheder via 

overløb til lokale recipienter. Overlø-

bene afl aster beregningsmæssigt 5-10 

gange årligt svarende til i alt ca. 5% 

af vejvandet.

Hidtil har man i Ørestad dimensio-

neret afl øbssystemerne på en sådan 

måde at stuvning på terræn tillades 

med forskellig gentagelsesperiode 

afhængig af hvilken konsekvens 

stuvningen har på det nære terræn. 

Således har man hidtil tilladt følgende 

gentagelsesperioder for stuvning til 

terræn:

Selve dimensioneringen foretages med 

en CDS-regn udregnet på baggrund 

af Skrift 26, ref. /2/ (ÅMN 582 mm, 

84% sikkerhedsniveau og region Kø-

benhavn øst).

Ved indførelse af skrift 27 tages der 

udgangspunkt i minimumskravet, som 

lyder, at der tillades stuvning på ter-

ræn hvert 5. år. Med hensyn til valg af 

sikkerhedsfaktorer blev der dels sam-

menlignet med de hidtidige kriterier, 

og dels foretaget en analyse af de øko-

nomiske konsekvenser som funktion 

af sikkerhedsfaktorerne.

Ved sammenligning med de hidtidige 

kriterier ses af tabel 1, at en samlet 

sikkerhedsfaktor på 1,58 (1,23 for 

den statistiske usikkerhed, 1,23 for 

udviklingen i regnen og 1,05 for for-

tætning) stemmer pænt overens med 

det hidtidige kriterium for terrænstuv-

ning på vejarealer hvert 25. år.

Se tabel 1.

Men ved at betragte de tilhørende 

økonomiske udgifter ses det af tabel 

1, at anlægsudgiften blot forøges med 

0,25 % ved at vælge sikkerhedsfaktor 

1,72 (1,25 for den statistiske usikker-

hed, 1,25 for udviklingen i regnen og 

1,1 for fortætning) i stedet for 1,58. 

Københavns Energi vurderede, at det 

er en lav pris for den ekstra sikkerhed 

der er forbundet med en høj sikker-

hedsfaktor, så de valgte derfor, at der 

skal anvendes den høje sikkerhedsfak-

tor ved dimensioneringen af lednings-

systemerne i Ørestad Syd.

Metros sænkede stationsforpladser  T=50 år

Vejarealer    T=25 år

Stier og grønne arealer   T=5 år



9

Januar 2007EVA

Gentofte Kommune

Gentofte Kommune er altovervejende 

fælleskloakeret, og man har tradition 

for at løse stuvningsproblemer, hvis 

borgerne henvender sig om vand i 

kælderen for gentagelsesperioder op 

til 5 år. Som udgangspunkt ønsker 

kommunen ikke at separere, og de 

ønsker heller ikke umiddelbart at 

slække på det hidtidige serviceniveau, 

evt. kan man af administrative årsa-

ger forenkle stuvningskravet ved, at 

fokusere på en kritisk kote svarende 

til 1,5 m under terræn (dækselkote) 

frem for de reelle kælderkoter, idet det 

er ret omstændigt, at indsamle disse 

kælderdata, og det kan afstedkomme 

administrativt bøvl, når folk bygger 

nye kældre.

På baggrund af to udvalgte delom-

råder i kommunen har Gentofte 

Kommune derfor undersøgt de øko-

nomiske konsekvenser af forskellige 

valg af sikkerhedsfaktorer og forskel-

lige kritiske koter.

Begge områder er som nævnt fæl-

leskloakerede, de er fuldt udbyggede 

og beliggende i lettere kuperet terræn 

uden afl astningsmulighed til lokale 

recipienter.

De opstillede scenarier og de tilhø-

rende beregnede økonomiske konse-

kvenser for de 5 scenarier er anført i 

tabel 2. Den anførte procentvise æn-

dring er i forhold til scenarie 0, som er 

den hidtidige praksis i kommunen.

På baggrund af disse tal, ønskede man 

at arbejde videre med en samlet sik-

kerhedsfaktor på 1,3, for derefter at 

forsøge at fastlægge funktionskravet.

De økonomiske konsekvenser af vari-

erende funktionskrav med sikkerheds-

faktor 1,3 fremgår af nedenstående 

tabel 3. Prisoverslaget vedrørende 

Tabel 2 
Udvalgte scenarier i Gentofte Kommune med tilhørende økonomiske konsekvenser. 
I de to yderste kolonner til højre er i parentes anført forskel i udgift i forhold til 
scenarie 0, som er den hidtidige praksis i kommunen.

Tabel 3 
Udvalgte scenarier i Gentofte Kommune med tilhørende økonomiske 
konsekvenser. I de to yderste kolonner til højre er i parentes anført forskel i 
udgift i forhold til scenarie 0, som er den hidtidige praksis i kommunen.
*): Skønnet som gennemsnit af økonomien vedr. scenarie 2 og 3 i tabel 2.

Tabel 1 
Intensiteter og regndybder som funktion af dimensioneringskriterier 
med tilhørende anslåede anlægsudgifter.
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scenarie 3 *) er skønnet ud fra gen-

nemsnittet af scenarie 2 og 3 i tabel 2, 

mens scenarie 7 omfatter etablering af 

et system for separat vejvand.

Kloakforsyningen i Gentofte Kom-

mune har dog endnu ikke fundet sine 

ben med hensyn til hvilket funktions-

krav de lægge op til, at der skal indar-

bejdes i den næstkommende revision 

af spildevandsplanen.

Bestemmelse af 

sikkerhedsfaktorer i fremtiden

Vi bliver klogere hele tiden, men vi 

har brug for et værktøj til at håndtere 

den statistiske usikkerhed på model-

len. DHI er derfor i færd med at 

udvikle et Monte Carlo modul, der i 

fremtiden forventeligt vil blive integre-

ret i Mouse/MikeUrban.

Inputtet hertil vil være antagede mid-

delværdier og spredninger på udvalgte 

inddata til modellen (regn/befæstel-

sesgrad, ruheder og enkelttab). Det 

kunne i den forbindelse være rart med 

fl ere feltmålinger af disse data.

Output forventes at blive stuv-

ningskurver for forskellige sikker-

hedsniveauer (84% eller 95%) og 

sandsynligvis også sikkerhedsfaktor 

på brøndniveau.

Med hensyn til scenariefaktoren for 

ændret nedbør, så tyder et afgangspro-

jekt ved DTU på, at den for Danmark 

som helhed ser ud som vis fremgår 

af tabel 4. I efteråret 2006 udgiver 

DANVA en anvisning i hvordan man 

bør vælge sin klimafaktor.

Hvor sikker er du på din faktor?

Det var overskriften på mit indlæg på 

temadagen den 8. juni 2006. Og jeg 

må indrømme, at jeg af gode grunde 

endnu ikke er særlig sikker på kob-

lingen mellem sikkerhedsniveau og 

sikkerhedsfaktor, men det vil jeg blive 

når værktøjerne og også gerne målin-

ger bliver tilgængelige. Imidlertid ser 

det ud til, at i det mindste i den spæde 

start, at økonomiske hensyn overskyg-

ger ønsket om et bevidst valgt sikker-

hedsniveau. Så må ”det bevidste valg” 

vise sig efterfølgende, ved at regne 

baglæns.

Ovennævnte eksempler tyder dog 

som forventet på, at man ved nyud-

stykninger ikke bør gå på kompromis 

med sikkerhedsniveauet, mens det for 

eksisterende områder er meget mere 

kompliceret.

Skrift 27 sætter systematisk fokus på 

konsekvensen af klimaforandringer, 

og resultaterne peger på, at vi er nød-

saget til at bevæge os hen imod mere 

robuste og fl eksible løsninger på vo-

res afl øbsproblemer, og som en følge 

heraf skal afl edning af regnvand, også 

på terræn når det regner rigtig meget, 

have en højere prioritet i den fysiske 

planlægning af vore byområder.

Litteratur:

/1/ Funktionspraksis for afl øbssystemer under regn – 

 Spildevandskommiteen, skrift nr. 27, oktober 2005.

/2/ Regional variation af ekstremregn i Danmark – 

 Spildevandskommiteen, skrift nr. 26, 1999.

/3/ Klimafaktorer til afl øbsberegninger, Eksamensprojekt juni 2006,  

 Institut for Miljø og Ressourcer, DTU, Alex Torpenholt Jørgensen.

 1- times værdi 12-timers værdi

T =   5 år 1,3 1,1

T = 10 år 1,4 1,2

Tabel 4 
Klimafaktorer for 
Danmark som 
helhed i henhold 
til ref. /3/.
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En radar er vel en radar?

Der fi ndes mange forskellige typer 

radarer, og fl ere af dem anvendes til 

nedbørsmålinger. Danmarks Meteo-

rologiske Institut (DMI) opererer 

i dag 4 meteorologiske radarer af 

typen C-bånd. I de seneste år er der 

installeret 8 miniradarer rundt om-

kring i Danmark. Miniradarerne kal-

des også Local Area Weather Radar 

(LAWR) og er af typen X-bånd. Den 

mest tydelige forskel er den fysiske 

størrelse på de to radarer som illu-

streret herunder.

  

Forskelle og ligheder mellem 

DMI’s radarer og miniradarerne

I tabel 1 er udvalgte nøgleparametre 

for de to radartyper listet. Se tabel 1.

 

Fælles for de to radartyper er, at 

de ikke direkte måler nedbør, men 

mængden af energi refl ekteret tilbage 

til radaren. De virker ved at udsende 

elektromagnetiske pulser i atmosfæ-

ren og derefter måle styrken af den 

stråling, der bliver refl ekteret fra 

nedbørpartikler eller andre objekter. 

Et mål for styrken af det refl ekterede 

signal fra et volumen luft er refl ektivi-

tetsfaktoren, som afhænger af dråbe-

størrelsesfordelingen i voluminet givet 

ved antal dråber og disses diameter 

i 6’te potens. F.eks. er refl eksionen i 

byger, som typisk indeholder ret få 

men store dråber, væsentlig større end 

i fi nregn med mange små dråber, også 

selv når den samlede vandmængde i 

de to tilfælde er ens. Da der således 

er to ubekendte, er det ikke muligt at 

beregne nedbørsintensitet direkte fra 

radarmålingerne. I stedet kan man for 

de enkelte regnhændelser udlede en 

empirisk sammenhæng mellem radar-

data og samtidige nedbørmålinger og 

på basis heraf omregne radardata til 

nedbørsparametre. 

(Mini)radar i Danmark 
– Hvad kan de, og hvad er forskellen?

I disse år er der kommet øget fokus på måling og 
registrering af nedbør som følge af klimadebatten, 
og der er udgivet et antal af rapporter, der alle 
indikerer, at vi i Danmark i fremtiden vil få mere 
ekstrem nedbør, som vil forekomme hyppigere end 
vi ser det i dag. For afl øbssystemer og 
rensningsanlæg er det en ekstra udfordring, da 
kapacitetsudvidelser er meget omkostningstunge. 
Et alternativ til omlægning kan være intelligent 
styring af vandstrømmene i systemerne, men for at 
kunne styre er det nødvendigt at have 
forhåndskendskab til nedbøren. 
Punktnedbørmålinger giver et utilstrækkeligt billede 
af fl adenedbøren, og det er her radarmålinger 
kommer ind i billedet, idet de kan måle nedbør over 
en fl ade.

Figur 1
DMI’s C-bånds radar på Rømø. Antennen 
(hvid kuppel) er 6 meter i diameter

Af Søren Overgaard, 
DMI 

Af Flemming Vejen, 
DMI 

Af Niels Einar Jensen, 
DHI Water & 
Environment 

Af Lisbeth Pedersen, 
DHI Water & 
Environment 



DMI radaren måler ved fl ere eleva-

tioner, og der genereres et 3-D billede 

af nedbørsystemernes struktur. Det 

muliggør korrektion for fejlkilder, 

herunder effekten af, at smeltende 

snekrystaller i et ganske bestemt lag i 

atmosfæren kan give op til faktor 10 

højere refl eksion, end vandindholdet 

berettiger til. LAWR radarens større 

vertikale strålebredde bevirker, at 

denne effekt reduceres, idet de smel-

tende snekrystaller kun eksisterer i et 

lille lag i strålen. 

Anvendelse af radar data

Sammenligning af arealværdier fra ra-

dar- og punktmålinger fra nedbørsta-

tioner er dog underlagt fejlkilder, bl.a. 

fordi der kan være store rumlige og 

tidslige variationer i nedbørsystemer-

nes egenskaber, herunder dråbestør-

relsesfordeling og regnintensitet. For 

begge radarer kan der med ofte gode 

resultater kompenseres herfor ved at 

lægge mange nedbørsammenligninger 

til grund for empirien. 

En anden mulighed for at forbedre 

radardata ved eliminering af fejlkilder 

er at anvende information fra andre 

målinger; f.eks. arbejder DMI på at 

forbedre deres radardata ved hjælp af 

satellitdata. 

For urban anvendelse af radardata er 

det af største betydning, at både den 

stedlige og tidslige udbredelse af ned-

børen beskrives korrekt. Her gælder 

det for begge radarer, at 100x100 m 

opløsning kun med rimelighed kan 

opnås op til ca. 10 km fra radaren. 

Der vil således være behov for et antal 

radarer for at opfylde dette krav.

Eftersom DMI’s radarer og minira-

darerne har forskellige egenskaber, 

burde det i fremtiden være muligt at 

udnytte dette og forbedre nedbørsmå-

lingerne ved at sammenholde dataene 

fra de to radarsystemer.

Med den forventede nedbørsforøgelse 

pga. klimaændringer vil der i frem-

tiden være behov for at introducere 

avancerede styringer af afl øbssyste-

mer. I den forbindelse vil det være 

nødvendigt med varslinger, der sam-

menkæder dynamiske beregninger i 

vejrprognosemodeller med data fra 

DMI’s langtrækkende store radarer og 

højopløsningsdata fra de små LAWR 

radarer. Eksempler på radarbilleder er 

vist på fi gur 3 og 4.

I dag er de fl este miniradarer drevet 

som individuelle installationer, hvil-

ket bevirker, at det ikke er praktisk 

muligt at sammenkøre dataene. En 

mulig løsning på dette kunne være, at 

miniradarerne blev administreret fra 

et centralt sted, på samme måde som 

SVK regnmålersystemet bliver det i dag.

Figur 2
Vejle Kommunes miniradar. Antennen (blå bjælke) er 2.5 meter
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Figur 4
Radarbillede af nedbør fra DMI’s Rømø radar.

Figur 3
Radarbillede af nedbør over Århus fra miniradaren (LAWR). 

Tabel 1 
Nøgleparametre for de DMI’s radarer og miniraderne (LAWR)
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Det er med målinger, som med så meget 

andet, der er ikke noget sort eller hvidt, 

vi må træffe nogle valg og vort valg har 

en pris, som vi så må betale fx:

• Ja – vi kan måle niveauet i det dybe-

ste punkt med en tryktransmitter, selv 

om der ikke er adgang i nærheden, 

• ja – vi ved, at en tryktransmitter med 

tiden viser forkert  pga. belægninger, 

• ja – vedligeholdelsesomkostningerne 

er 4 – 6 gange de samme omkost-

ninger for en ultralydsmåler.

Undertiden påtvinges vi, rent måle-

teknisk, et dårligt valg, som oftest er 

bundet i manglende indsigt eller mang-

lende omtanke, men almindeligvis kan 

vi argumentere for en bedre løsning.

Lad os se på, hvad måling er for en 

størrelse. Figur 1 viser en typisk måling: 

Det fremgår klart af fi guren, at det 

Vera iagttager er et billede af den fysi-

ske størrelse hun ønsker at vide noget 

om, så man må begynde med at speci-

fi cere, hvilken viden målingen skal bi-

bringe os eller med andre ord opstille 

en kravspecifi kation for målingen dvs. 

dens anvendelse, målested tolerance-

krav og ejer / interessenter osv. 

Kravspecifi kationen skal foreligge så 

betids, at det er muligt at konstruere 

bygværket under hensyn til målerens 

placering, der oftest skal være over 

bygværkets dybeste punkt. Det er 

fx uheldigt, at der er en bjælke, der 

tager noget af måleområdet, eller at 

det dybeste punkt ligger langt fra en 

adgangsvej, så man skal have en gum-

mibåd for at justere måleren.

Kravspecifi kationen og viden om byg-

værket gør det desuden muligt at fore-

tage et hensigtsmæssigt valg af måler 

og målerinstallation.

Til niveaumåling i afl øbsanlæg fore-

trækker jeg ultralydsmålere, selv om 

det ikke er et ultimativt krav. Der kan 

sagtens være tilfælde, hvor ultralyds-

måleren er mindre egnet. Min erfaring 

er, at der er mange gode produkter 

på markedet, så jeg kan ikke anbefale 

nogle frem for andre, selv om jeg fra-

vælger nogle i den aktuelle situation, 

fordi andre typer er bedre egnet.

Når vi har fået indkøbt og monteret 

en velegnet måler, skal den justeres, 

så den viser det vi ønsker (kravspecifi -

kationen) og hertil er det nødvendigt 

med en justeringsprocedure. Alt for 

mange bruger højde over bund som 

mål for niveauet – det kan man også 

Hvad skal der til,
for at vi kan stole på vore målinger – ALTID

Af Jørgen Kristensen, Københavns Energi, Afl øb

sagtens, hvis man ikke skal sammen-

ligne målingen med noget andet -  for, 

når vi betragter et snitbillede af vor 

installation i fi gur 2, er det tydeligt, 

at informationen ”højde over bund” 

har en præcision på +/- 15 cm og det 

er næppe ok, hvis man skal vurdere 

fl ow over en overløbskant i nærheden. 

I sådant et tilfælde vil gulvkoten være 

mere præcis. 

Når det rigtige signal kommer ud af 

transmitteren skal det ”blot sendes 

med post” til vort SRO anlæg. Dertil 

har vi mange teknologier, og selv om 

der er mange muligheder for fejl, er 

det programmørhåndværk at sørge 

for at det. For os som brugere er det 

relativt simpelt at kontrollere om sig-

nalværdien er valid.

Figur 1
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Det er en langt større opgave at præ-

sentere vore måledata. Igen skal vi 

stille krav. Præsentøren skal kende an-

vendelsen af data, så han kan ”lave en 

historie” der netop fortæller det vi har 

brug for, idet billedet på vor skærm jo 

både rummer valg og fravalg af infor-

mation.

Der er fl ere måder, hvorpå vi kan 

vurdere om vore målinger er valide. 

Vi kan vurdere målingens forløb ud 

fra vort kendskab til installationen. 

På billedet er vist et historisk forløb 

af 3 målinger, der er adskilt af en 

ventil, der i dette tilfælde er åben, og 

en overløbskant. De her viste målere 

er installeret for 2 år siden og de har 

ikke været efterjusteret.

Det ses klart, at de 2 målere, der 

er adskilt af en ventil, viser samme 

niveau og det er lige så klart,  at ni-

veauet begynder at stige præcis ved 

overløbskoten og at de 3 niveauer er 

ens, når der er dannet en sammen-

hængende vandfl ade. De 3 målere kan 

vi derfor godt have tillid til.

Vi havde et lignende tilfælde, da vand-

standen i de indre danske fravande 

var lidt høj. Vi kunne konstatere, 

overløb fra havet til en bassinledning 

præcis ved et niveau, der svarede til 

overløbskanten i kote 1,00 KN. Det 

var rigtigt nok, at vi havde overløb 

fra havet, for jeg hørte hvad en spe-

cialarbejder sagde, da han arbejde 

med at fjerne tang, og hans talebob-

ler de tegn der kendes fra en sur cen-

trion i Asterix. Så den måler er altså 

også OK.

Bortset fra, at der er adskillige fald-

gruber, når måleren skal etableres, 

kan vi godt regne med gode målinger, 

hvis de ikke bliver udsat for pilfi ngre 

dvs. personer uden fornøden indsigt 

eller tilfælde, hvor forskellige personer 

i organisationen har forskellig mål-

sætning for målerens justering og at 

de hver for sig genjusterer måleren til 

eget formål.

Nogle moderne målere har den for-

del, at det kræver et PC program at 

indstille måleren, hvilket medfører, at 

indstillingerne ikke let bliver ændret. 

Selv om nye målere generelt er gode, 

så ældes de dog med tiden og vi har 

vel også ældre typer, så helt undgå 

kontrol kan og skal man ikke og det 

er da dejligt, at  en kontrol konstate-

rer, at vi kan have tillid til de data der 

fi ndes i databasen.

Figur 2
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Hvordan arbejder Rørcentret?

Som altid på Rørcentret styres og 

fi nancieres projekterne i en såkaldt 

styregruppe, der er så bredt sam-

mensat som overhovedet muligt. 

Forud for opstart kontaktes de 

kommuner, rådgivere, entreprenø-

rer og producenter, som forventes 

at kunne have en interesse for at 

deltage i projektet. Når der er et 

passende antal projektparter (af-

hængigt af det enkelte projekt), kan 

projektet begynde. Det forventes, 

at hver projektdeltager deltager i 

ca. 3 møder fordelt på 1 år, og des-

uden bidrager hver kommune med 

15.000 kr og hver producent med 

25.000 kr. Rørcentret bidrager med 

50.000 kr.

Dette projekt er derfor et samar-

bejde med i alt 8 projektparter: 

Frederiksberg Forsyning, Helsingør 

Kommune, Odense Vandselskab, 

COWI A/S, Per Aarsleff A/S, Laurid-

sen Handel og Import A/S, LMJ-TV 

og ISS Damage Control.

Selv om rapporten udarbejdes på Rør-

centret, er det til enhver tid styregrup-

pen, der afgør, hvad der medtages i 

projektet. Lige fra hvordan formidling 

af projektet skal foretages – til hvilke 

målemetoder, der skal medtages.

Formål med projektet

Formålet med projektet har været at 

udarbejde en samlet oversigt over un-

dersøgelses-, måle- og fornyelsesme-

toder i afl øbssystemet samt relevant 

litteratur på området. 

Hidtil har man udelukkende været 

henvist til forskellige virksomheds-

brochurer, hvis man ønsker viden på 

området. Hvis en kommune fx ønsker 

at få overblik over vandføringsmålinger 

Undersøgelses-, måle- og 
fornyelsesmetoder 
– udarbejdelse af web-katalog på internettet

Af Hanne Kjær Jørgensen, 
Rørcentret, Teknologisk Institut

Det er endnu en ren jungle at søge efter en målemetode – fx 
fl owmålinger eller deformationsmålinger – på internettet. 

Hvis man så endelig falder over en relevant målemetode – kan 
det være svært at gennemskue måleprincip, fordele/ulemper 
ved den aktuelle metode – og hvordan man fi nder ud af, hvilke 
spørgsmål, man skal stille til forhandleren, hvis man ønsker at 
anskaffe sig måleudstyr eller at få foretaget målinger i sit 
afl øbssystem!

Rørcentret har ønsket at ændre på dette og tog derfor derfor 
primo 2006 initiativ til projektet ”Undersøgelses-, måle- og 
fornyelsesmetoder”, der forventes afsluttet primo 2007. Output 
er dels en papir-udgave (Rørcenter-anvisning) samt et web-
katalog, der forventes opdateret én gang pr. år.

Figur 1 
 Sporstofmåling (Krüger A/S)
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– eller hvem der foretager vandfø-

ringsmålinger – har det hidtil været 

en større opgave at få et overblik over 

leverandører og udbydere. Et formål 

med projektet har derfor været at 

få en simpel, oveskuelig og objektiv 

redegørelse for hver enkelt metode 

suppleret med spørgsmål, der kan 

være en hjælp i den fase, hvor man 

undersøger, hvilken metode, der skal 

vælges.

Endelig har hensigten været at skabe 

et godt søge-værktøj på internettet 

– hvor man enten kan søge på meto-

den – eller søge på selve problemet, 

der er baggrunden for, at man ønsker 

at foretage en bestemt måling. Noget 

som altså vil give en direkte forbin-

delse fra et problem - over en mulig 

årsag  - til en metode, der vil være 

relevant at benytte for at få løst pro-

blemet.

Målgruppen

Alle, der ønsker et nemt søge-værktøj, 

vil få glæde af dette web-katalog.

Målgruppen har primært været kom-

muner, rådgivere og entreprenører, der 

arbejder med afl øbssystemer. 

Nyansatte kan have glæde af beskri-

velsen af måleprincipperne, som på 

simpel vis gennemgås og illustreres 

med gode principskitser og fotos, men 

også ”garvede” afl øbs-rotter kan have 

glæde af dette værktøj, da det forhå-

bentlig skulle give et vist overblik over 

gode og praktiske spørgsmål til for-

handlerne/udbyderne, idet web-kata-

loget indeholder en ”praktisk-guide” 

til, hvordan man får anskaffet sig det 

rigtige udstyr. Vel og mærke i første 

forsøg.

Hvordan skal værktøjet bruges

I indledningen præciseres, hvordan 

web-katalog eller anvisningen skal 

anvendes. Som nævnt muliggør denne 

”nøgle”, at der – fx i Google – kan sø-

ges på enten metode eller på problem, 

almindeligt forekommende mulige år-

sager eller undersøgelsesmetode.

Hvilke metoder

Følgende metoder er omfattet af 

kataloget: Ledningslokalisering, TV-

inspektion, Vandstands- og vand-

føringsmålinger, Lækagesøgning, 

Faldmåling, Deformationsmåling, 

Røgprøvning, Tæthedsprøvning, 

Specialundersøgelser af beton samt 

Fornyelsesmetoder.
Figur 2
 Sporstofmåling (Krüger A/S)

Figur 3 
Ledningslokalisering 
(TI 1991) 
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For visse metoder henvises der pri-

mært til eksisterende litteratur eller 

hjemmesider på området – men for 

andre metoder er den pågældende må-

lemetode udførligt beskrevet.

Hvad skal med for hver metode

For hver metode beskrives: måleprin-

cip, anvendelsesområder, fordele/

ulemper samt spørgsmål til forhand-

lerne – tidligere omtalt som ”praktisk 

guide”. Desuden afsluttes gennemgan-

gen af hver metode med direkte links 

til forhandlere af måleudstyr eller 

udbyder af målinger.

Hensigten med den praktiske guide er 

at hjælpe fx kommunen, der ønsker at 

få foretaget vandføringsmålinger, med 

at at fastlægge begrænsninger ved den 

pågældende metode – før et eventuelt 

indkøb af måleudstyr eller ydelse fi n-

der sted.

Tilslutninger og overgange

Ud over ovennævnte beskrivelser vil 

der være bilag, der gerne skulle give 

et overblik over, hvilke tilslutningsme-

toder og overgangsløsninger, der kan 

anvendes i forskellige situationer. Et 

godt redskab, hvis man som tilsyns-

førende bygherre eller rådgiver skal 

instruere sin entreprenør i, hvilken 

overgang eller tilslutning, man gerne 

vil have – eller ikke vil have.

Eksempel – Opstuvning i kældre

Forestil dig, at du på google søger på 

”opstuvning i kældre” og kommer ind 

i web-kataloget. Her angives i katalo-

gets ”nøgle” først de mest almindeligt 

forekommende mulige årsager (hy-

draulisk kapacitet, fysisk tilstand og 

driftsmæssig tilstand) og herfra ledes 

du videre til en relevant undersøgel-

sesmetode. Hydraulisk analyse leder 

dig eksempelvis til måling af vandfø-

ring, vandstand og nedbør. For ”fysisk 

tilstand” ledes du til beskrivelsen af 

TV-inpektion og for ”driftsmæsig til-

stand” ledes du til hhv. TV-inspektion, 

deformationsmåling eller faldmåling.

For hver undersøgelsesmetode kan du 

læse: måleprincip, anvendelsesområ-

der, fordele/ulemper, praktisk guide 

eller fi nde links til forhandlere.

Måleprincippet for vandstandsmålin-

ger opstilles fx i et skema (se fi gur 5), 

hvor måleprincipperne gennemgås for 

hvert af de angivne muligheder.

Måleprincippet illustreres med gode 

principskitser og fotos, se fi gur 6.

Fordele og ulemper gennemgås kort, 

se fi gur 7.

Endelig føres du til den praktiske 

guide, der for vandstandsmålinger 

omfatter:

1. Hydrauliske forudsætninger. 

2. Tilsyn og vedligeholdelse

3. Åben kanal / lukket ledning

4. Helt eller delvis fyldt ledning

5. Måleområde, opløsning, værdi-

sætning og loggefrekvens

6. Kalibrering af måler

7. Krav om tidssynkronitet ved 

samtidige målinger

8. Krav til data (format) samt data-

indsamling (via internet fx)

9. Fjernstyring og overvågning 

(SRO fx)

10. El (placering af stik, antal ud-

gange, effekt af batteri på logger)

For tilsyn og vedligeholdelser omtales fx:

”Udstyret må kun kræve et minimum 

af tilsyn. Der skal – hvis det er muligt 

Figur 4 
Overgang (Lauridsen HI A/S)

Figur 5. 
Oversigt over måleprincipper for vandstandsmålinger
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Figur 7 
For hver metode gennemgås 

fordele og ulemper

Figur 6 
Principskitse og foto af 

ultralyds vandstandsmåler over 
vandspejl (Teletronic A/S)– udvælges brønde, hvor der er let 

adgang til målestedet og selve måle-

udstyret, så det er muligt at føre tilsyn 

samt at rengøre/vedligeholde måleren. 

Fx bør transportable måleudstyr kunne 

anvendes i en almindelig 1,0 meter 

nedgangsbrønd i 2 – 4 meters dybde. 

Det skal med i overvejelserne, hvordan 

det er muligt at arbejde uden gener 

fra trafi k, fx ved at kommunen stiller 

skiltevogn til rådighed og afspærring 

af vej foretages, og desuden skal øvrige 

sikkerhedshensyn (jvnf. Kloakbekendt-

gørelsen) kunne overholdes”

Praktisk om web-kataloget

• Web-kataloget forventes færdiggjort 

og udlagt på internettet primo 2007

• Opdatering af web-kataloget udfø-

res én gang pr. år

• Alle, der sælger udstyr eller udbyder 

ydelser er velkommen til at kon-

takte Ulrik Hindsberger eller Hanne 

Kjær Jørgensen på Rørcentret for at 

blive omtalt på listen over forhand-

lere / udbydere

• Alle, der ønsker at få kendskab til 

nye projekter – for fx at deltage i en 

styregruppe eller for blot at få in-

formationen om, at der nu starter et 

nyt projekt – er ligeledes velkomne 

til at kontakte Hanne Kjær Jørgen-

sen på Rørcentret.
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Usikkerheder

I forbindelse med modellering af af-

strømningen i afl øbssystemer indføres 

en række usikkerheder, der medfører 

en samlet usikkerhed på de resultater 

modellen leverer. Usikkerheden på 

modelresultatet kan reduceres ved at 

reducere usikkerhederne på de oplys-

ninger modellen bygges op af – mo-

dellens inddata.

Modellens inddata består af en række 

faktorer, der beskriver henholdsvis til-

strømningen til afl øbssystemet under 

regn og transporten af vand i afl øbs-

systemet før, under og efter en regn-

hændelse. Specielt førstnævnte kan 

tilnærmes virkeligheden ved en god 

kalibrering og derved reducere usik-

kerheden på modelresultaterne.

Ved dimensionering af nye kloaksyste-

mer kan usikkerheden på beregning af 

den dimensionsgivende vandmængde 

opdeles i en ’statistisk usikkerhed’ og 

en ’scenarieusikkerhed’. 

Den statistiske usikkerhed beskriver 

den usikkerhed, der introduceres af 

modellens inddata og usikkerheder 

i selve modellen. Da målinger kan 

reducere usikkerheden på modellens 

inddata, kan målinger dermed redu-

cere usikkerheden på beregning af den 

dimensionsgivende opstuvning 

(jf. fi gur 1).

Scenarieusikkerheden beskriver den 

usikkerhed, der vedrører fremtidige 

ændringer af f.eks. nedbørsinten-

siteter og –volumener som følge af 

klimaforandringer, arealudnyttelsen 

og hydrauliske forhold. Denne usik-

kerhed kan ikke bestemmes ved at 

monitere forholdene i afl øbssystemet, 

hvorfor målinger i kloaksystemet 

ikke bidrager til reduktion af denne 

usikkerhed.

Ved at udføre målinger og efterføl-

gende anvende målingerne til kalibre-

ring af den hydrauliske model kan den 

statistiske fordeling omkring middel-

værdien (50 % konfi densinterval) gø-

res smallere (jf. fi gur 2). Det betyder, 

Hvad er en kalibreret model?

Med gode målinger i afl øbssystemet kan ukalibrerede modeller 
gøres til troværdige, kalibrede modeller. Ved kalibrering 
tilnærmes modellernes resultater virkeligheden, og den ønskede 
statistiske beregningssikkerhed kan opnås uden brug af ’livrem 
og seler’. Sammenlignet med en ukalibreret model vil en godt 
kalibreret model vil derfor medføre væsentlige besparelser ved 
fornyelse og etablering af kloakanlæg.

Figur 1 
Illustration af forskellen mellem nødvendig sikkerhedsfaktor ved hhv. en ukalibreret model (vestre) og en kalibreret model (højre).

Af Mads Uggerby, 
Envidan

 

Ukalibreret 
model 
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at den usikkerhed på modelresultatet, 

som sikkerhedsfaktoren ’S’ skal tage 

højde for, kan reduceres, uden den 

statistiske sikkerhed på modelresulta-

tet ændres (f.eks. et konfi densinterval 

på 84 % som vist på fi gur 2). 

Målinger

Der kan foretages målinger i afl øbssy-

stemet på utallige måder, men i denne 

sammenhæng er målingerne delt op i 

4 kategorier: Kvalitative målinger, er-

faringsregistrering, kontinuere niveau- 

og nedbørsmålinger samt kontinuere 

fl ow- og nedbørsmålinger.

Kvalitative målinger er f.eks. oplysnin-

ger om opstuvninger i kældre eller til 

terræn, driftspersonalets observationer 

under eller efter regnhændelser, eller an-

dre usystematiske målinger/observatio-

ner i kloaksystemet eller i omgivelserne.

Denne type målinger kan anvendes 

til at sammenligne modelresultaterne 

med virkelige observationer for på 

den måde at opnå en indikation af, 

om modellen ser fornuftig ud. Di-

rekte modelkalibrering ud fra disse 

målinger kan ikke anbefales, men kan 

derimod f.eks. anvendes til erkendelse 

af uhensigtsmæssigheder og fejl i mo-

delbeskrivelsen.

Erfaringsregistrering er måling af 

én parameter, f.eks. opstuvning i en 

specifi k brønd, over en længere pe-

riode. Laves der statistik på en målt 

opstuvning over en længere periode, 

kan denne statistik sammenlignes 

med statistikken for en langtidssimu-

lering af systemet. Erfaringsregistre-

ringen kan på den måde anvendes 

til kalibrering af modellen til dette 

’fi kspunkt’.

Kontinuere niveau- og nedbørsmå-
linger kan anvendes til direkte sam-

menligning af en målt opstuvning med 

en modelleret opstuvning for en given 

regnhændelse. Måles opstuvningen, 

f.eks. i en brønd, samtidigt med re-

gistrering af nedbør i oplandet, kan 

disse målinger anvendes til kalibrering 

af modellens hydrologiske og hydrau-

liske parametre. 

Kontinuere fl ow- og nedbørsmålinger 
er umiddelbart de bedst anvendelige 

målinger til kalibrering af en hydrau-

lisk model. Det er dog en væsentlig 

forudsætning, at fl owmålingerne ud-

føres omhyggeligt, og med udstyr, der 

kan måle med tilstrækkelig lille usik-

kerhed under de pågældende forhold. 

Målingen må ikke introducere større 

usikkerheder end usikkerheden ved 

den ukalibrerede model.

Sammenhørende fl ow- og nedbørs-

målinger kan direkte anvendes til at 

estimere de hydrologiske parametre: 

Hydrologisk reduktionsfaktor og ini-

tialtab (jf. fi gur 3 på side 22). 

I forbindelse med måling af sammen-

hørende fl ow og nedbør er det vigtigt 

at holde sig for øje, at punktmåling 

af nedbør repræsentere et begrænset 

geografi sk område (ned til 100x100 

m for meget inhomogene regnhæn-

delser). Det er derfor afgørende, 

at nedbørsmåleren er placeret i det 

hydrologiske opland, samt at der 

udelukkende medtages homogene 

regnhændelser i analysen. Det er i 

den forbindelse en god ide at sam-

menligne nedbørsmålingen med lo-

kale nedbørsmålere i området.

I takt med at radarmålinger bliver 

tilgængelige i forbindelse med hydrau-

lisk modellering af afl øbssystemer, kan 

disse med fordel inddrages i modelka-

libreringen frem for de mere traditio-

nelle punktmålinger af nedbøren. Dels 

vil kalibreringen ikke være begrænset 

til at bygge på horisontalt homogene 

hændelser, og dels vil det være muligt 

at fastlægge nedbøren i oplandet gen-

nem hele regnhændelsen væsentligt 

mere præcist.

Figur 2 
Sandsynlighedsfordeli

ngen bliver smallere 
for resultatet af en 

kaliberet model 
sammenlignet med en 
ikke kalibreret model.



Kan kalibrering af modeller 

betale sig?

EnviDan har opstillet en hydraulisk 

model med en detaljeret oplandsmo-

del (MOUSE oplandsmodel A med 

oplandsinddeling på brøndniveau) 

af oplandet til et overløbsbygværk i 

Them Kommune. Kommunen ønsker 

at etablere et bassin i forbindelse med 

overløbsbygværket for samtidigt at 

neddrosle afl øbet fra overløbet til det 

afskærende afl øbssystem.

Ved dimensionering af dette bassin 

har Them Kommune i samarbejde 

med EnviDan gennemført et målepro-

gram, hvor sammenhørende fl ow- og 

nedbørsmålinger ligger til grund for 

en kalibrering af den hydrauliske 

(MOUSE-) model for det aktuelle 

kloakopland (ca. 14,8 ha, 24 % bef. 

grad). Bassinet tænkes placeret umid-

delbart opstrøms overløbsbygværket.

Resultat af den ukalibrerede 

model

Beregninger foretaget med den uka-

librerede hydrauliske model viste, at 

overløbet afl aster 2.200 m³ fordelt på 

65 overløb årligt. 

Idet modellen er ukalibreret, blev der 

anvendt en sikkerhedsfaktor på 1,44; 

henholdsvis 1,2 for at tage hensyn til 

den statistiske usikkerhed på model-

beregningerne og 1,2 for at tage hen-

syn til scenarieusikkerheden. 

På baggrund af den ukalibrerede 

model blev det nødvendige bas-

sinvolumen beregnet til ca. 700 m³. 

Overslagsmæssigt ville etablering af et 

bassin af den størrelsesorden beløbe 

sig til 3,5-4,0 mio. kr.

Resultat af den kalibrerede model

Der blev foretaget sammenhørende 

fl ow- og nedbørsmålinger af 11 

nedbørshændelser, hvor regnens ud-

bredelse var forholdsvis homogen. 

Nedbørshændelserne havde volume-

ner på mellem ca. 1 mm og 14 mm 

med varigheder svingende mellem 60 

og 640 min. 

Af fl ere årsager var måleperioden re-

lativ kort, og de hændelser, der blev 

registreret i perioden, var relativt 

små (gentagelsesperioder på op til 

n=3-5 sammenlignet med regional-

modellen, Skrift 28). Ifølge amtets 

krav skal bassinet dimensioneres 

Figur 3 
Estimering af afstrømningskoeffi cient og initialtab på 
baggrund af sammenhængen mellem afstrømning og nedbør. 

Figur 4 
Resultat af samtidige nedbørs og afstrømmet volumen i det 
aktuelle opland i Them Kommune.
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Figur 5 
Illustration af hvordan sikkerhedstillægget kan reduceres som 
følge af en smallere statistisk sandsynlighedsfordeling.

efter en gentagelsesperiode for over-

belastning på n=1, hvorfor en anta-

gelse om, at den lineære regression 

for målingerne kan ekstrapoleres til 

kraftigere hændelser, var nødven-

dig. Denne antagelse introducerer 

naturligvis en usikkerhed på model-

resultaterne, men da målinger over 

væsentlig længere perioder på andre 

lokaliteter ikke viser en signifi kant 

ændring i den hydrologiske reduk-

tionsfaktor som funktion af regn-

dybden (f.eks. Arnbjerg-Nielsen og 

Harremoës, 1994), vurderedes dette 

at være en rimelig antagelse.

Den forventede lineære sammenhæng 

mellem målt nedbør og afstrømning 

var relativ god (regressionskoeffi cient 

på 0,97). Dette indikerer, at de hydro-

logiske forhold var ens under de hæn-

delser, der indgår i måleserien. Den 

hydrologiske reduktionsfaktor blev 

på baggrund af målingerne fastsat til 

0,43, mens initialtabet blev bestemt til 

0,02 mm. Måleresultaterne blev efter-

følgende anvendt til at kalibrere den 

hydrauliske model. 

Ud fra resultaterne af målingerne 

blev det vurderet, at usikkerheden 

på modellen var reduceret, hvorfor 

den statistiske sandsynlighedsforde-

ling for modelresultatet var blevet 

smallere (jf. fi gur 5). Således blev 

sikkerhedstillægget som følge af den 

statistiske usikkerhed vurderet til 

1,1, hvilket medførte en et samlet 

sikkerhedstillæg for den kalibrerede 

model på 1,32 (uændret scenarie-

usikkerhed).

Dimensionering af det aktuelle bas-

sin på baggrund af den kalibrerede 

model medførte en reduktion i det 

nødvendige bassinvolumen på ca. 60 

%, hvilket medførte en besparelse i 

størrelsesordenen 2,0-2,5 mio. kr. på 

etablering af bassinvolumen.

Reduktionen i bassinvolumenet og 

dermed anlægsøkonomien skyldes 

dels en tilnærmelse af den hydrologi-

ske reduktionsfaktor til virkeligheden 

(reduceret i dette tilfælde) og dels 

en smallere sandsynlighedsfordeling 

for den statistiske usikkerhed, som 

medfører et reduceret sikkerhedstil-

læg for modelberegningen (jf. fi gur 

5). Førstnævnte udgør i dette tilfælde 

det væsentligste bidrag til ændringen 

i forhold til den ukalibrerede model, 

men også reduktion af sikkerhedstil-

lægget er betydende.
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