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EVA-udvalget opfordrer til, at medlemmerne holder øje
med faglige arrangementer på relevante hjemmesider
(EVA-udvalget, DANVA, IDA Miljø, Ferkvandscenteret m.fl.)
EVA-udvalget søger at placere temadage så de ikke konflikter
med andre større fagligt relevante arrangementer.
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1. etape af Klimaklar Skibhus, som er en
del af et større projekt med at lave lokal
regnvandshåndtering i en bydel i Odense,
VandCenter Syd.
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Leder
Kære EVA medlem
Så blev det atter tid til at du kan nyde en kop kaffe
sammen med inspirerende artikler fra EVA
Vi afholdt i februar vores seneste temadag om bæredygtig spildevandshåndtering, hvor vi
igen havde et godt fremmøde med over 100 deltagere. Præsentationerne fra mødet kan du se
eller gense her: Bæredygtig spildevandshåndtering nu og i fremtiden Der var inspirerende og
tankevækkende oplæg om strategier og konkrete anlæg fra to af Danmarks store forsyninger,
analyser af forskellige metoders miljøpåvirkning, og metoder til reduktion af belastningen fra
overløb og udnyttelse af eksisterende systemer. Vi havde også besøg af en fremtidsforsker,
som kunne hjælpe os til at sætte vores problematikker ind i en fremtidig kontekst.
Desuden havde vi årsmøde med beretning fra Kristian Vestergaard i formandens fravær (han
var blevet far) og fremlæggelse af udvalgets budget og regnskab ved kassereren. Der skulle
vælges et nyt medlem til bestyrelsen, da Kristian Vestergaard ikke kunne opstille. Som erstatning for ham blev Jesper Ellerbaek Nielsen fra Aalborg Universitet valgt uden modkandidater.
Næste møde vil blive afholdt i Odense med emnet ”Hvilken model, hvornår?”. Her vil oplægsholderne præsentere mange forskellige modeller til forskellige formål, men fælles for hver
enkelt model, er at den er optimeret til at give svar på specifikke emner. Når vi søger svar i
modellerne, kan man blive fristet af at vælge en model man kender, men hvad er faldgruberne,
og hvilke muligheder har vi, når vi træffer beslutningen om, hvilken model vi vil bruge. Vi vil i
løbet af dagen forhåbentlig blive klogere på, hvad de forskellige modeller kan, og hvor vi skal
være ekstra opmærksomme. Vi afslutter dagen med at tage ud til Skibhus-kvarteret i Odense,
hvor vi vil se de overfladenære løsninger, der er valgt til at mindske de hydrauliske problemer,
der er i området.
Som et sidste opmærksomhedspunkt vil vi blot nævne, at der er i Danmark i år er to internationale konferencer, Sewer Processes and Networks i aug. 2019 (www.spn9.dk) og WaterMatex i
sep. 2019 (www.watermatex2019.org), hvor det er muligt at blive inspireret yderligere.

Vel mødt i ODEON i Odense
EVA-udvalget
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EVA-udvalget indbyder til

EVA-temadag
Torsdag den 9. maj 2019
ODEON, Odeons Kvarter 1, Odense C

Hvilken model, hvornår?
Vi har i Danmark stor tradition for at bruge modeller til besvarelse af hydrauliske udfordringer.
Modellerne kan være simple modeller eller mere avancerede modeller, men samlet kan man stille
sig spørgsmålet om vi bruger disse modeller under de rigtige forudsætninger? Giver det værdi at
tilføre ekstra detaljering, hvis andre forhold omkring modellen halter efter. Giver resultaterne ekstra
værdi, hvis de er mere detaljerede, eller skal vi tilbage til tankegangen om at afrunde decimaler,
når vi afleverer et resultat videre? Hvilke dele af modelleringen kunne man ønske sig forbedret?
Det kan være svært at have overblikket over modellerne – og hvad de kan hjælpe en til at svare på.
Derfor vil vi igennem denne temadag forsøge at skabe et større overblik over hvilke spørgsmål man
kan stille til modellerne når vi forsøger at finde svar i selvsamme modeller.
Mødets indhold spænder bredt over mange emner, men fælles for alle emner er at forudsætningerne
for de brugte modeller vil blive diskuteret. Hvad hjælper nøjagtig denne model til, hvad gåes der på
kompromis med, og hvad kunne der alternativt være valgt. Vi skal gerne efter dagen, være blevet bedre
til at sætte modellerne i perspektiv – og kunne sætte deres egenskaber ind i en strukturel ramme.
Mødet er for specialister, planlæggere og myndighedsfolk indenfor vandsektoren – fordi vi sammen har
en forpligtigelse til at forstå modellerne og deres egenskaber – til at svare på de spørgsmål, der stilles.
Da dette møde er ”Ude af huset” vil vi traditionen tro tage ud at se et projekt. Denne gang vil vi
tage ud og se 1. etape af Klimaklar Skibhus, som er en del af et større projekt med at lave lokal
regnvandshåndtering i en bydel i Odense.
Vel mødt!
EVA-Udvalget
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Program
9.30

Kaffe/te og rundstykker

10.00

Velkomst og intro til dagen
v. Agnethe N. Pedersen, EVA udvalget

10.10

Modelovervejelser

Deltagergebyr

Medlem af EVA
1300 kr.
Øvrige
1500 kr.

Ingeniører,
Ikke medlem af IDA
3450 kr.
Studerende gratis

			 v. Nadia Lund og Jonas Wied Pedersen, DTU

			 Nadia og Jonas vil præsentere et bud på, hvordan man kan forsøge at
sikre at modelleringen giver svar på det spørgsmål som ønskes besvaret.
Hvilke overvejelser kan man gøre? Hvilket resultat skal niveauet være på?
Arbejdet er lavet på basis af en PhD-sommerskole afholdt af DTU i juni 2018.

10:40

3Di Water management: integrerede beregninger og visuel
præsentation af vandføring på overfladen, i grundvand og
rørsystemer

			 v. Pieter Mogree, Lemvig kommune
			 v. Bo Kempel, Envidan
			 v. Mads Riber Rasmussen og Julie Krog Esborn, Aarhus Universitet

			 Nelen og Schuurmans er leverandører af et nyere beregningsværktøj, 3Di, fra
Holland. 3Di kan i en og samme model beregne strømninger på overfladen,
i terrænnært grundvand og i ledninger. Lemvig har fået opsat en model over
Thyborøn med 2D terræn, 2D terrænnær grundvand, 1D kloaksystem og
havvandsstigninger i dette system, hvilket Pieter vil fortælle om.

Tilmelding

Tilmeld dig på
IDAs hjemmeside
Hvor du opgiver
•
•
•
•
•
•
•

Arrangement nr.
Navn
Adresse
Tlf. nr.
E-mail
Helst fødselsdato
Oplysning om du er
ingeniør eller ej.
(Arrangementet
er åbent for alle)

			 Bo Kempel vil perspektivere 3Di platformen med hvad der ellers findes af
interaktive modelplatforme i det danske marked samt den ”almindelige”
modelbygge praksis.
			 Mads og Julie har i foråret 2019 været på studietur til Holland, hvor EVAudvalget har givet tilskud dertil, for netop at kigge på programmet samt
sammenlignet med Mike Urban. De vil præsentere deres foreløbige
resultater og erfaringer med programmet.

11:10

Oversvømmelsesberegninger med firkantet
eller triangulært mesh?

			 v. Gitte Schnipper og Steffen Davidsen, Rambøll

			 I udarbejdelsen af terrænmodeller, kan overflademodellen beskrives enten
ved hjælp af firkantede eller trekantede elementer (mesh). Rambøll har i samarbejde med HOFOR sammenlignet forskellene i opsætning og beregningstid
for koblede Mike Urban-Mike 21FM modeller og vil gennemgå fordele, ulemper
samt andre opmærksomhedspunkter ved brug af de to elementtyper.

11:35

CFD beregninger som input til MU

			 v. Jakob Badsberg Larsen, NIRAS

			 I forbindelse med designet af den kommende Kalvebod Brygge Skybrudstunnel
er der foretaget CFD-beregninger på udvalgte bygværker. CFD-beregningerne
har bl.a. været benyttet til at teste indretningen af de skakte, der fører vandet
ned til skybrudstunnelen og dermed forbinder den til overfladen.
Et resultat af CFD-beregningerne har været detaljerede enkelttabsberegninger,
der er blevet overført til Mike Urban beregninger, hvor skybrudstunnelens
påvirkning på det samlede hydrauliske system er beregnet.
Indlægget vil komme ind på hvilken forskel CFD-beregningerne har gjort for
designet af bygværkerne, men også betydningen for netværksberegningerne
at benytte de mere detaljere enkelttab.

12:00

Frokost

13:00

Vandløbsmodellering

			 v. Sidsel Maimann Davidsen, Orbicon
			 I oplægget kommer vi ind på, hvad vandløbsmodellering er. Hvad er vigtigt

at kende for at kunne regne på vandløb og hvordan kalibreres beregningerne?

			 Derudover laves en introduktion til de typer af beregninger man kan lave – fra
simple excel-beregninger til stationære modeller over til dynamiske modeller
til de mest komplicerede koblede modeller. For alt efter niveau og præcision,
så har de forskellige beregningsmetoder sine fordele og det vil oplægget give
et overblik over. Til sidst vil jeg komme ind på, hvad Orbicon bruger disse
modeller til, fx Harrestrup Å og robusthedsanalyser.

13:25

Klimaklar Skibhus

			 v. Martin Westerboe Sørensen, VandCenter Syd

			 KlimaKlar Skibhus er et projekt i en bydel i Odense, som har store hydrauliske problemer. Forsøgsmæssigt er man her i gang med at anlægge overfladenære løsninger som vejbede, permeable belægninger og terrænnære
bassiner, for at forsinke, og på sigt, afkoble overfladevand fra den eksisterende fælleskloak. Martin vil fortælle, som projektleder, hvilke udfordringer det
har givet, og hvilke erfaringerne med at bruge modeller til denne opgave,
han har fået.
			 Martin vil kort fortælle om projektet inden vi ”går i marken” og ser på de anlæg
der allerede er etableret, samt de anlæg der netop nu er under konstruktion.

13:50

Diskussion og afrunding
v. Agnethe N. Pedersen, EVA udvalget

14:05

Kaffepause

14:15

Besigtigelse af Klimaklar Skibhus,
gåtur mod Hørdumsgade (1,7 km, ca. 20 min)

		

Etape 1 af KlimaKlar Skibhus er færdigt,
mens etape 2 er under konstruktion.

15:00

Gåtur tilbage mod Odeon eller banegård

15:30

Tak for denne gang og kom godt hjem

1. etape af Klimaklar
Skibhus, som er en
del af et større projekt
med at lave lokal
regnvandshåndtering
i en bydel i Odense.
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Snitflader mellem
DMIs Klimaatlas
og Spildevandskomitéens Skrifter
—

Af Spildevandskomitéens Regnudvalg

Folketinget besluttede som en
del af en ændring af planloven
i januar 2018 at grundlaget
for den nationale og kommunale klimatilpasningsindsats
skal styrkes.

Til brug for kommunernes planlægning udarbejder DMI derfor et Klimaatlas med datamateriale for temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod med fokus
på de fremtidige ændringer. Klimaatlasset udarbejdes på baggrund af DMI’s egne data
og klimascenarier for dansk område baseret på FN’s klimarapporter, der offentliggøres
omtrent hvert 5. år. Desuden har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Miljø- og
Fødevareministeriet udarbejdet en vejledning for brug af klimascenarier. Vejledningen
findes på DMI’s hjemmeside.
Klimaatlasset bliver en dataportal for brugerne, som indeholder klimadata for midten og
slutningen af århundredet, og tjener dermed som værktøj til planlægning af projekter,
der rækker langt ud i fremtiden. Klimaatlasset vil ikke kunne benyttes i konkrete situationer med farligt vejr og varslingssituationer her og nu eller som dag-til-dag vejrudsigt.
Klimaatlasset udarbejdes i årene 2018-2021 og har en finanslovsfinansiering på ca. 27
mio. kr. Klimaatlas forventes at være tilgængeligt i efteråret 2019 i en grundlæggende
form, hvorefter det videreudvikles og opdateres løbende frem mod 2021.

Dimensioneringspraksis i Danmark

Der findes ikke nogen lovgivning på området for dimensionering af afløbssystemerne i
Danmark. Derfor er det ”almindelig dansk dimensioneringspraksis”, som afgør hvordan
vandselskaberne dimensionerer afløbssystemerne. Denne praksis er anbefalet og
nedskrevet i Skrifter af Spildevandskomiteen under Ingeniørforeningen IDA. Skrifterne
anbefaler hvilke regn, der skal anvendes ved dimensionering, hvilke minimumskrav, afløbssystemerne skal overholde, anvendelse af scenariefremskrivningsfaktorer herunder
klimafaktor og andet af relevans for regnvandshåndteringen.
Regnudvalget under Spildevandskomiteen arbejder p.t. på at opdatere dimensioneringspraksis. Dette arbejde er opdelt i 6 arbejdsgrupper hvoraf den ene vedrører regn.
Arbejdsgruppen vedrørende regn står for koordineringen mellem og DMI, så der sikres
en konsistent kommunikation af anbefalingerne og brug af klimadata til dimensioneringspraksis for afløbssystemerne.

Klimaatlasset og snitflader til
dimensioneringspraksis i Danmark

Klimaatlasset har et stort potentiale for at give et bedre grundlag for den kommunale
klimatilpasningsindsats. Særligt interessant i vandmiljøteknikken er arbejdet med
nedbørsdata og klimafremskrivning af disse. DMI er derfor i dialog med Spildevandskomitéen, om hvordan DMIs arbejde med Klimaatlasset bedst kan understøtte det
vandmiljøtekniske arbejde med planlægning og dimensionering af regnvandssystemer
og stormflodssikring. Dialogen fokuserer på at få aftalt snitflader til den eksisterende
praksis for dimensionering i Danmark og at få diskuteret Klimaatlassets potentiale for
at give et bedre vidensgrundlag for dimensionering og klimatilpasning.

Snitfladerne kan deles ind i følgende emner:
1)

Dimensionsgivende regnintensiteter

2) Klimafaktorer for nedbør
3) Kunstige regnserier
4) Havvandstandsstigning og stormflod
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Ad 1) Dimensionsgivende regnintensiteter har i Danmark traditionelt været fastlagt i
skrifter fra Spildevandskomitéen, senest i Skrift 30 fra 2015 med tilhørende excel-regneark v. 4.1. Dimensionsgivende intensiteter er beregnet på grundlag af Spildevandskomitéens regnmålersystem, der vedligeholdes af DMI. Det har givet et solidt grundlag
for dimensionering af regnvandssystemer over de seneste ca. 40 år. Den praksis
fastholdes, og det er ikke en del af arbejdet med Klimaatlasset at opdatere dimensionsgivende intensiteter.
Ad 2) Klimafaktorer bruges i afløbsbranchen til at klimafremskrive nedbøren, så
afløbssystemer kan dimensioneres for fremtidens nedbør. Klimafaktorer for nedbør kan
anslås med avancerede klimamodeller. DMI kommer i arbejdet med Klimaatlasset til at
bruge disse klimamodeller til at give et opdateret, mere detaljeret og mere nuanceret
billede af, hvordan fremtidens nedbør bliver. DMI vil dermed understøtte dimensioneringspraksis ved at komme med input til de klimafaktorer, Spildevandskomitéen vil
anbefale i fremtiden.
Ad 3) Kunstige regnserier. Der pågår på DTU og AAU et intenst arbejde med at udvikle
statistisk solide kunstige regnserier til vurdering og dimensionering af afløbssystemer.
Der er et stort behov for dette i branchen, bl.a. for at reducere oversvømmelser som
følge af langvarige og koblede regnhændelser samt negative interaktioner mellem
vandløb og afløbssystemer. DMI vil som en del af Klimaatlasset understøtte denne
udvikling af klimafremskrevne regnserier for nedbør, ved at angive statistiske mål som
serierne kan holdes op imod. Kunstige regnserier forventes at finde udbredt anvendelse i branchen fremover, og Spildevandskomiteen vil på denne baggrund udarbejde
anbefalinger til anvendelsen af kunstige regnserier.
Det er dansk praksis, at regnserier vurderes op mod de intensiteter, som skal bruges til
at dimensionere afløbssystemer. Tidligere blev det gjort med programmet Winregn, og
nu anvendes typisk programmet Rain Analyst fra DTU, der kan hentes fra Spildevandskomitéens hjemmeside. Den statistiske gyldighed af kunstige regnserier kan parallelt til
målte eller redigerede serier også vurderes med Rain Analyst. DMI og Spildevandskomitéen arbejder på, at Klimaatlasset giver mulighed for at målte og kunstige regnserier
kan vurderes på flere parametre end der traditionelt er anvendt. Det kan f.eks. ske ved
at udvide Rain Analyst med nye parametre som uge-, måneds- og sæsonsummer, nedbørsfrie perioder samt opdaterede klimafaktorer, som nævnt under punkt 2. En eventuel
udvidelse af Rain Analyst er ikke en del af Klimaatlasset, men vil skulle laves i regi af
Spildevandskomitéen.
Ad 4) Dimensionering af afløbssystemer i kystnære byer kræver at fremtidens vandstand i havet er kendt. Klimaatlasset vil danne grundlag for informationer om generelle
havvandstandsstigninger i fremtiden, og Spildevandskomitéen vil indarbejde disse
informationer i dimensioneringspraksis.
Stormflod har ikke traditionelt været et emne for Spildevandskomitéen og forventes
ikke at blive det fremover. Her vil DMIs Klimaatlas med tilhørende vejledninger mm.
være det, branchen skal orientere sig efter. Det er ikke planen, at DMI kommer til at
arbejde med kombinerede sandsynligheder for nedbør og stormflod i forbindelse med
Klimaatlas.

Spildevandskomitéen og DMI ser med Klimaatlasset
gode muligheder for at give klimatilpasningen i Danmark
et stærkt skub fremad.

Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA
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Klimatilpasning
og regnvand på
overfladen
— en ny virkelighed for forsyningen

Af: Morten Østergaard Nielsen,
Projektchef Aarhus Vand A/S

I Aarhus ser vi muligheder

Klimaforandringerne indebærer mere nedbør og flere
kraftige regnskyl og skybrud. Mange steder i landet,
herunder også i Aarhus,
giver klimaforandringerne
helt særlige udfordringer i de
fælleskloakerede områder.

De øgede regnmængder betyder, at det er vanskeligt at leve op til det i spildevandsplanen fastlagte serviceniveau og at overholde vilkårene i renseanlæggenes udledningstilladelse. Kapaciteten i rørene er mange steder allerede i dag for lille, og det overskydende vand – som er en sundhedsfarlig blanding af spildevand og regnvand – løber ud
i søer, vandløb eller Aarhus Bugt uden at blive renset først. Det overskydende vand
forårsager desuden oversvømmelser af kældre, veje og grønne områder. Vi mangler
med andre ord plads i kloaksystemet – ikke mindst i fremtiden. Og det gør vi noget ved
– i tæt samarbejde med Aarhus Kommune.
Vi er i Aarhus som i mange andre kommuner allerede i fuld gang med at adskille regnvand og spildevand de steder, hvor det ikke allerede er sket. I nogle af disse områder
leder vi regnvandet i nye rør. I andre områder håndterer vi regnvandet på terræn eller
laver en kombination af begge dele.
Når vi skal klimatilpasse for at gøre byen klar til at tage imod de kraftige regnskyl, så
ejendomme eller infrastruktur ikke beskadiges, håndterer vi hverdagsregnen og 5 års
regnen på vejen og/eller i render. Det gør vi, fordi der er et potentiale for at få adskilt
større arealer for de samme penge, det koster at lægge rør. Desuden åbner det op for
en unik mulighed for at bruge regnvandet på en ny måde, det vil sige til forskønnelse og
til rekreative formål. Vi gør således vandet til et synligt element – for eksempel i form af
regnvandssøer, regnvandsbede og vandrender. Vi etablerer også lavninger, dæmninger, skaber helt nye byrum og indretter grønne områder på nye måder. Kort fortalt så
handler det om, at vi betragter de klimatilpasningsprojekter, vi gennemfører omkring adskillelse af regnvand og spildevand, som oplagte muligheder for at understøtte Aarhus
Kommunes vision om at gøre Aarhus til et endnu mere attraktivt sted at bo.

Risvangen i Aarhus er en kombination af håndtering
af regnvandet på overfladen og i rør.

Uanset om vi vælger at lede regnvandet til et vandløb i nye rør, eller om vi vælger
at håndtere det på terræn, så skaber vi et kloaksystem, der gør byen klar til at tage
imod de kraftige regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Vores valg
af løsninger afhænger altid af de lokale forhold. Hertil kommer, at vi hele tiden holder
vores indsats op mod risikoen for oversvømmelse og omkostningerne af de skader,
oversvømmelser forvolder.

Vi har prøvet det før

Aarhus Vand har udført to store klimatilpasningsprojekter, hvor regnvand håndteres på
overfladen. I Lystrup nord for Aarhus og på Risvangen i den nordlige ende af Aarhus. I
Lystrup er alle 12 klimatilpasningsløsninger etableret som overfladeløsninger. I Risvangen er det en kombination af håndtering af regnvandet på overfladen og i rør. I begge
områder har vi anvendt betydelige ressourcer på borgerdialog/involvering.

Vi bliver synlige

Vi står i Aarhus Vand således over for en ny tilgang til regnvandshåndtering, hvor vi i
stedet for to dæksler i vejen efterlader synlige anlæg i byrummet i form af regnbede,
vejbede, vandrender (wadier) og regnvandssøer. Dette skaber andre forventninger fra
borgere og lodsejere til os. Vi efterlader synlige grønne afløbsanlæg i byrummet, som
skal stå der i mange år. Men vi ønsker, at de skal forskønne byrummet. Det vil sige, at
vi står over for spørgsmålet om, hvad er smukt/pænt. Dette er der jo ikke et objektivt
svar på. Det betyder, at vi skal i dialog med borgerne, som skal leve med disse anlæg
hver dag, om, hvad de synes passer ind i deres område. Dette er der ikke altid enighed
om på samme måde som f.eks. hvad er god kunst.

Hvordan får vi succes?

Den nye virkelighed betyder, at vi som forsyning, foruden en ny form for dialog med
borgerne, skal forholde os til de interessenter, vi ofte samarbejder med på en ny måde:
vejmyndigheden, miljømyndigheden, vejplanlæggere, byplanlæggere, vejdrift, grøndrift,
fællesråd og grundejerforeninger. Alle meget vigtige interessenter for at opnå succes.

Risvangen i Aarhus er en kombination af håndtering
af regnvandet på overfladen og i rør.

Men foruden borgerne i området er det ofte andre brugere af området, som ikke bor
der, men benytter området – eksempelvis børnehave- og skolebørn og ældre. De skal
jo også leve med de nye synlige grønne afløbsanlæg. Derfor at det også vigtigt, at de
høres eller inddrages. Vi træder således som forsyning ind i en verden, hvor borgerprocesser bliver en del af et afløbsprojekt.
Projektlederen kommer således til at bidrage ind i en borgerproces. Når der tales om
bidrag, er det fordi, at det er Aarhus Kommune, der som forvalter af klimatilpasningsog spildevandsplan har et stort ansvar for at bære denne proces igennem. Succes
kræver derfor et tæt samarbejde mellem kommune og forsyning. Hele informationsog inddragelsesindsatsen får et større omfang end tidligere for både kommunen og
forsyningen, og derfor skal de rette ressourcer afsættes for at få succes. Vi må således
sætte alt ind på at efterlade smukke grønne løsninger.
Merværdien i de grønne afløbsløsninger kan hæves ved at integrere dem med eksempelvis andre installationer som bænke, motionsredskaber og gangstier. Dette er bare
ikke noget forsyningen kan finansiere. Her skal grundejerforeningen og/eller kommunen
til lommerne, eller der skal andre sponsorer på banen. Så en aktiv grundejerforening
eller lokalråd kan være vigtig for succes.
En anden form for merværdi er at integrere regnbede, i form af vejbede, med vejtekniske løsninger f.eks. fartdæmpning. Enten i kombination med vejbump og/eller forskudte
vejbede. Dette skal naturligvis ske i tæt samarbejde med kommunens vejteknikere, som
i sidste ende skal godkende sådanne projekter.

Ny virkelighed – nye udfordringer for forsyningen

Man kan sige, at vi som forsyning bevæger os ud i ukendt terræn, med de muligheder og risici dette indebærer. Derfor vil vi også komme til at lave uhensigtsmæssige
løsninger og ligefrem fejl. Så vi må være forberedte på at skulle ud at rette op på de
løsninger, vi har etableret. Der kan være tale om afløbstekniske fejl, dvs. at anlægget
ikke fungerer rent teknisk. F.eks. indebærer overfladeløsninger, at få cm forkert fald på overfladen gør, at vandet ikke løber, der hvor der var tiltænkt, så det løber uden om vejbedet.
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Der kan også komme reaktioner fra borgere eller anden kant i forhold til den grønne
del af anlægget, som betyder, at vi er nødt til at rette op på vores løsninger. Hvis den
grønne del af anlægget ikke vedligeholdes, hvad så? Taber vi så borgernes opbakning
til disse løsninger?
I det lange perspektiv er drift- og vedligeholdelse meget vigtig. Hvad med den grønne
del af vejbedet, eller vandrenden eller regnvandssøen, hvem vedligeholder den og
hvordan? I Aarhus har kommunen driften af den grønne del og forsyningen funktionsansvaret. Men hvad betyder det i virkeligheden? Kan drift- og vedligeholdelse blive en
bombe under økonomien?
Hvorledes registrer vi de nye anlæg på overfladen? Vi ved, hvordan vi registrer regnvandsbassiner, men hvad med vejbede, render mv.?
Hvordan styrer vi, at udlægning af nyt slidlag eller etablering af nye vejbump ikke går
hen og ændrer tiltænkte vandveje og derved hindrer funktion af f.eks. vejbede eller et
klimatilpasningsanlæg?
Hvad med private fællesveje, hvad gør vi her?
Og så videre.
Det korte svar er, at det ved vi ikke. Derfor er det er vigtigt, at vi løbende dokumenterer
effekten og omkostningerne. Vi skal lære hen ad vejen. Vi deler gerne vores erfaringer
med andre.

Byens udvikling

Aarhus er i rivende udvikling, og byen vokser hurtigt. Hvert år flytter 5.000 nye borgere
til kommunen. Det betyder, at der skal bygges mange boliger til nye borgere. Dette ske
dels ved byfortætning, typisk med højt byggeri i bykernen, og dels ved etablering af nye
byområder i det nære opland til Aarhus typisk tæt/lav byggeri. De sidstnævnte områder
åbner op for at indtænke overfladeløsninger fra begyndelsen. I Malling, en mindre
by syd for Aarhus, er der syd for byen planlagt et nyt byområde, hvor der etableres
et afløbsanlæg for håndtering af regnvand (hverdagsregn, 5 års regn og skybrud)
udelukkende baseret på en overfladeløsning. Der har her været en vilje fra bygherres
side til at benytte denne løsning. Bevæggrunden for denne løsning er den samme,
bedre økonomi og at tilføje merværdi til området. Her har der af gode grunde ikke været
en borgerinvolvering i projektet. Men her ved køberne fra start, at der er tale om en
anderledes form for regnvandshåndtering. Her har grundejerne ansvaret og den grønne
vedligeholdelse og Aarhus Vand funktionsansvaret. Udfordringen er blandt andet, om
grundejerne formår at løfte drift- og vedligeholdelsesbyrden. Men perspektivet er stort
for fremtidige nye byområder, hvis det det bliver en succes.

Aarhus Vand vil overflade løsninger

Der knytter sig således mange udfordringer til etablering af overfladeløsninger i form
af synlige afløbsanlæg, som fremstår som grønne indslag i bybilledet. I Aahus Vand
har vi taget udfordringen op, fordi vi tror på, at håndtering af regnvandet på overfladen
i form af grønne løsninger vil give en betydelig merværdi til borgerne og vil understøtte
kommunens vision om at gøre byen til et mere attraktivt sted at bo. Et godt eksempel på
dette er Risvang-projektet, hvor vi har adskilt regn- og spildevand i et stort område for
færre penge i forhold til en rørløsning. Og vi får mange tilkendelser fra beboerne om, at vi
er lykkedes med at skabe stor merværdi, som gør området endnu mere attraktivt at bo i.
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Environmental
impacts of different
stormwater
management systems

Af: Sarah Brudler,
PhD, Specialist i miljø og bæredygtighed,
VandCenter Syd as

To design sustainable systems to manage stormwater
in the future, economic assessments are not sufficient.
Life cycle assessment allows
to quantify and compare and
the environmental impacts
of stormwater management
systems. When used systematically in the planning
process, it can highlight
options to minimize damage to the environment.

Figure 1
Life cycle of stormwater management systems
(material generation, transport, construction, operation,
decommissioning) with inputs (resources) and outputs
(emissions) leading to environmental damage.

Stormwater management (SWM) systems utilizing green infrastructure (GI, Danish:
LAR) provide additional benefits for humans and the environment compared to
traditional, subsurface systems. However, both GI and traditional SWM systems cause
environmental damage caused by resource requirements and emissions to the environment throughout their life cycle. In contrast to economic costs, these environmental
impacts are rarely assessed systematically in the decision-making process. Using life
cycle assessment (LCA), the environmental damage from implementing, operating
and decommissioning SWM systems can be quantified (Figure 1).1 The environmental
damage is expressed as damage to areas of protection that represent components
of the environment of direct value to human society: resource availability (expressed
as surplus extra cost for future resource extraction) and ecosystems (expressed as
species loss).5
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This allows to
-

compare systems to each other and identify the environmentally preferable
solution when planning SWM;

-

identify hotspots, i.e. elements and processes of SWM that cause significant
environmental damage that can potentially can be minimized.

As an example, we used LCA to assess the environmental damage of four different
SWM systems for the 260ha large Skibhus catchment in Odense: two subsurface
systems (one combined, one separate), and two separate GI based systems (one infiltrating stormwater in soakaways, one discharging it in swales) (Figure 2). The systems
were designed to comply with existing flood safety standards, i.e. the combined system
was designed for events with a ten year return period, while the separate systems were
designed for five year events. 2
We first compiled all necessary material production, construction, operation and decommissioning processes of the different systems in an infrastructure inventory based
on documentation of existing and planned systems, expert interviews and guidelines.3
Furthermore, we calculated average concentrations of key pollutants in stormwater
and tracked their flow through the different systems to quantify point source emissions
to receiving water bodies.4 Using life cycle impact assessment, we then quantified the
resulting environmental damage from both the infrastructure related processes and
discharges of polluted stormwater for each system.
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Figure 2
Schematic sketches of the
elements in the four different
stormwater management
systems. The water level
during an event with a return
period of five (ten) years is
illustrated in light (dark) blue.3
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The combined system causes the highest damage to resource availability (8775 USD/
yr) mainly caused by the production of concrete for pipes, continuous electricity
consumption for wastewater treatment and filling of pipes at the end of life. It is followed
by the separate subsurface systems, which requires smaller pipes due to the lower
flood safety level. Both GI based systems save resource costs (-3706 to -5227 USD/yr),
which is due to avoided road renewal where green areas replace existing roads
(Figure 3a).3
Regarding ecosystem damage, a most and least favorable system can not be identified
as easily. The performance of the systems is very similar, with the combined system
causing the highest (0.0014 species/yr) and soakaways causing the lowest damage
(0.0010 species/yr) (Figure 3b). A large fraction of the damage is caused by discharges of polluted stormwater (36 – 88%) and not the infrastructure itself.
To assess the uncertainty of these results, we varied different key assumptions regarding material choices, operation and decommissioning processes and design for each
system and calculated the resulting environmental damage. The changes in results
were significant, partly even affecting the conclusions regarding the worst and best
performing system (Figure 3). However, this uncertainty is not caused by the methodological approach, but rather by the variety of possible choices within each of the
selected approaches. It highlights which parameters have to be considered to optimize
the environmental sustainability of SWM systems.
Looking at resource availability damage, two parameters can be identified as hotspots.
Firstly, the use of concrete, plastic and steel should be limited as it requires significant
resources. Recycling of plastic used for pipes, soakaways and geotextiles at the end
of life is crucial. If it is incinerated instead, soakaways become the least sustainable
alternative. Secondly, the resource availability damage of combined systems can be decreased by up to 18% if renewable energy sources are used for electricity consumption
required for wastewater treatment.
Ecosystem damage is most sensitive to changes in the removal efficiency of the single
elements in each system. This highlights the potential to significantly reduce damage
(up to -82%) by optimizing the removal efficiency already in the design phase, for
example by using filter soil designed to remove metals or adding a forebay to surface
basins. Furthermore, continuous maintenance is required to ensure consistent removal
over time. An alternative approach to limiting ecosystem damage is preventing pollution
at the source, i.e. limiting harmful substances in buildings and vehicles that are taken
up by stormwater.3
Extensive data collection and an in-depth methodological understanding is required to
carry out a detailed LCA. In the complex planning process of SWM, where decisions
have to be made based on limited information, this is not a realistic option. At the same
time, existing tools for evaluating environmental sustainability often provide limited or
qualitative information. To close this gap, we are developing a simplified LCA based tool
to quantify the sustainability of SWM systems at an early planning stage and without
prior knowledge of LCA. 30 different elements can be selected, specified and combined
by the user to describe the physical infrastructure and flow paths of one or more SWM
systems. The tool then provides detailed and comparative results highlighting environmental hotspots. When used systematically in the planning process, this enables
optimizing of the sustainability of future SWM systems.
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Figure 3
Damage to a) resource availability, b) ecosystems, caused by four different systems managing stormwater
according to Danish flood safety standards in a catchment area of 260ha, over 25 years. Negative values
indicate prevented damage. Error bars illustrate the damage for a worst and best case for each system of all
tested scenarios varying both infrastructure processes and point source emissions.3
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Udvekslingsophold
med fokus på vand

Af: Cecilia Gade Strand,
Ingeniørpraktikant,
Rambøll Vand og Spildevand

En god velkomst

I august 2018 tog jeg afsted på udvekslingsophold
i Sverige med et legat fra
EVA i rygsækken. Jeg læser
bygningsingeniør på SDU
med særlig interesse for afvanding. Valget var faldet på
Lunds Universitet i Sverige,
fordi de tilbyder fuldt skema
indenfor vandmiljøteknikken.

Både byen og universitetet er vant til at byde studerende fra hele Sverige og verden
velkommen. Det mærker man fra første dag, hvor velkomsten er velorganiseret og et
væld af sociale arrangementer begynder. De er klar over, at et godt socialt netværk
er nøglen til at få succes med sit ophold, hvad enten det varer et halvt år eller flere år.

Internationalt miljø

Lunds Universitet er i top 100, hvilket mærkes på søgningen fra studerende fra hele
verden. Det giver et bredt internationalt miljø med studerende fra Asien, Nordamerika,
Sydamerika, Afrika og Europa. Det sætter tingene i perspektiv, når man diskuterer
mangel på vand i Limpopofloden i det sydlige Afrika og Aralsøen i det tidligere
Sovjetunionen. Når det i sig selv er en kamp at skaffe vand til at drikke, lave mad eller
dyrene, er det svært også at forholde sig til at rense spildevandet. Hvis man kun lige
klarer dagen og vejen ved at ernære sig som bomuldsdyrker, tænker man ikke på, at
vandressourcerne måske kunne bruges mere effektivt. I et af fagene der handlede om
spildevandsbehandling på rensningsanlæg, fortalte en medstuderende fra Indonesien,
at de slet ikke renser deres spildevand. Desuden fortalte flere, hvor svært det er at finde
job som ingeniør – især som kvinde. På mere lokalt niveau blev Malmøs klimabydel
Augustenborg fremhævet for deres håndtering af regnvand. Opholdet bød også på
besøg til det lokale renseanlæg og vandværk, hvor søvandet behandles.

Rygsækken er fyldt op

Selvom Sverige på mange måder ligner Danmark, finder man også ud af, hvor forskellige landene er. Et udlandsophold giver så meget mere end det faglige indhold. Det
giver et åbent sind, evnen til at tilpasse sig og netværk indenfor vandmiljøteknikken
over hele verden.
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EVA

studierejselegat

—

for studerende på de videregående
uddannelsesinstitutioner

Studerer du indenfor det faglige område, som EVA-udvalget
normalt dækker gennem temadage, og har du mod på at rejse
ud i verden og hente ny viden med hjem til Danmark og
videreformidle denne viden, da har du mulighed for at søge
det nye EVA-studierejselegat.

Formål
• At medvirke til at studerende opsøger ny/nyeste viden indenfor EVA-udvalgets faglige interesseområder gennem deltagelse i seminarer, kurser på udenlandske universiteter, udstillinger, studieture, studie/praktikophold eller lignende
• At dygtiggøre danske studerende og give dem international indsigt
• At medvirke til at der bringes ny viden og inspiration med hjem til Danmark, og at denne
formidles til EVA’s medlemmer gennem et mundtligt indlæg på en EVA-temadag og et skriftligt
indlæg i EVA-bladet.

Vilkår
1.

Legatet kan søges af danske studerende, som har gennemført mindst 2 år af en dansk
videregående uddannelse og indenfor en EVA-relevant studieretning

2.

Legatet kan kun søges individuelt, dvs. af enkeltpersoner, og kan kun tildeles den samme
person én gang

3.

Legatet kan tildeles til deltagelse i fagrelevant aktivitet

4.

Ansøgning med kort beskrivelse af aktiviteten og det forventede udbytte heraf, vedlagt budget
og udtalelse/anbefaling fra studiested kan løbende fremsendes pr. mail til EVA-udvalget,
se yderligere information herom på evanet.dk. Der findes ikke noget ansøgningsskema.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til EVA-udvalget

5.

Legatet kan maximalt være på DKK 20.000,-

6.

Alle ansøgninger besvares personligt direkte til ansøgeren når afgørelsen er truffet

7.

EVA-udvalget afgør suverænt eventuelle tvivlspørgsmål vedrørende opfyldelse af
ovennævnte vilkår

8.

Legatmodtageren fremsendes umiddelbart efter aktiviteten en kort skriftlig redegørelse,
indeholdende et kort resume af aktiviteten og en evaluering af udbyttet for legatmodtageren

9.

Et studierejselegat er som udgangspunkt skattefrit, men legatet indberettes til SKAT, hvilket
betyder at legatmodtageren er pligtig til at gemme de nødvendige dokumenter/bilag til
dokumentation af de afholdte udgifter

10. På normalt næstkommende EVA-temadag afholder legatmodtageren et fagligt indlæg, baseret
på deltagelse i aktiviteten, samt leverer et skriftlig indlæg til det efterfølgende EVA-blad.
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