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Projektets mål 

At udarbejde en kogebog som forsyningsselskaber og kommunale 

myndigheder kan benytte i forhold til at planlægge og prioritere tiltag i 

fælleskloakker for at formindske miljø-relaterede konsekvenser fra 

overløb.
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Hvad bør en kortlægning af regnbetingede overløb fra fælles 

kloak dække ?

Ifølge det formelle krav fra Miljøstyrelsen skal kortlægningen af overløb 

være tilstrækkelig til at eftervise, om de kommunale spildevandsplaner 

bliver opfyldt
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Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra 

fælleskloakerede afløbssystemer

• Kogebog til hvordan volumener og 

stofmængder fra regnbetingede

overløb fra fælleskloakerede 

systemer kan bestemmes

• Beskrive de løsninger, der eksisterer 

på markedet til at bestemme 

overløbsmængder af vand og stof

• Beskrive de muligheder, der findes i 

dag til reduktion og rensning af 

overløbsvand
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Kogebogens struktur følger en planlægnings proces
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Kortlægge belastning fra CSO 

• Hvad skal kortlægning af overløb fra fælleskloak 

dække?  

• Hvordan indsamles målinger der benyttes i 

kortlægningen korrekt og effektivt? 

• Hvad kræver det at kræver det at kortlægge overløb?   

Planlægge tiltage til at reducere belastning

• Hvilke muligheder er der for at reducere overløb 

effektivt?

• Hvordan skal opgradering af fælleskloak systemet 

prioriteres?

• Hvad kræver det at reducere overløb? 



Udarbejdelse af publikationen 

Der er i projektet gennemført en række møder med partnerskabets deltagere med 

henblik på at inddrage deres viden og erfaringer inden for kortlægning af overløb og tiltag 

til at reducere overløb. Følgende var inviteret til at give input: 
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• Aarhus Vand

• Dansk Miljøteknologi

• DANVA

• DTU

• EnviDan A/S

• Esbjerg Forsyning

• Esbjerg Kommune

• Furesø-Egedal 

Forsyning

• Grønbech & Sønner 

A/S

• Helsingør Kommune

• Hillerød Forsyning

• HOFOR

• HydroSystems ApS

• Ikast-Brande 

Spildevand

• Kolding Kommune

• KRÜGER A/S

• Københavns 

Kommune

• Mosbaek A/S

• Skanderborg 

Forsyning

• Sorbisense A/S

• Stjernholm A/S

• Danova

• VandCenter Syd 



Rapportens indhold

1. En beskrivelse af EU- og dansk lovgivning for overfladevandområder og grundvandsforekomster 

2. Miljømål for vandområderne: den kystnære del af havet, søer, vandløb og grundvand. 

3. Hvad skal en kvantificering af regnbetingede overløb fra fælleskloak dække

4. Hvordan kan regnbetingede overløb kvantificeres

5.    Hvilke muligheder er  der for at reducere regnbetingede overløb fra fælles kloak

To teknologikataloger

• Måleteknik

• Teknologi til reduktion af regnbetingede overløb
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Hvordan kan regnbetingede overløb kvantificeres ? 

A. Beskrivelse af måleteknologier

1. Vandstandsmålinger 

2. Vandføringsmålinger

3. Målinger af vandkvalitetsparametre

B. Beskrivelse af modeller til at kvantificere overløb 
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Teknologikatalog - Måleteknologier

1. Beskrivelse af teknologi

2. Specielle forhold, der skal tages hensyn til ved etablering

3. Nøjagtighed

4. Driftsforhold
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Hvilke muligheder er er der for at reducere regnbetingede

overløb fra fælles kloak ?

Metoderne er delt op efter

• Tiltag ved kilden, dvs. reduktion af tilstrømningen 

• Tiltag på afløbssystemet

• Tiltag ved udløbet
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Teknologikatalog - Reduktion af regnbetingede overløb
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1. Beskrivelse af teknologi

2. Specielle forhold, der skal tages hensyn til ved etablering

3. Fysiske forhold (fx rensning)

4. Driftsforhold

5. Økonomi
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Opsummering 

- Kortlægning og reduktion af overløb fra fælleskloakerede

1. En oversigt over gældende lovgivning 

2. ‘Nuværende’ metoder og teknologier til kortlægning og reduktion af 

overløb
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Næste skridt

? 
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