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Leder
Klimaændringer, forskning,
udvikling og dialog
Tørke, skovbrande, kraftige storme og voldsomme skybrud er nogle af de naturekstremer vi oftere
og oftere oplever - både i vores nabolande, men også i Danmark. Det er efterhånden længe
siden, at klimaændringer var noget kun fagfolk talte om. En del af det ekstreme vejr vi har oplevet
i Danmark, har givet anledning til store skader og kæmpe skadesudgifter, og efterfølgende er der
foretaget store investeringer i skybrudssikring og klimatilpasning.
I de senere år har man i højere grad inddraget økonomiske fagdiscipliner i beslutningsprocesserne,
i forbindelse med bla. investeringsniveau, skybrudssikring og klimatilpasning, og udviklingen i
klimaændringerne synes også at have afledt mere forskning og udvikling i vandsektorens mange
interesseflader.
Emnet har mange interessenter og på EVA’s temadag i maj mødte 88 specialister, planlæggere,
rådgivere og myndighedsfolk fra vandsektoren op til en spændende temadag i Odense med emnet:
Hvilken model, hvornår. Dagen bød på spændende indlæg lige fra modelovervejelser til hardcore
modelgymnastik, og blev afsluttet med en ekskursionstur til 1. etape af Klimaklar Skibhus.
I dette blad kan du læse om nogle af de spændende emner og problemstillinger, som blev præsenteret på denne forårsdag i Odense.
Vi lever med konstante og store forandringer inden for vores felt, men hvor langt er vi kommet, og
hvor står vi i dag? Det vil en række af vandsektorens eksperter gøre os klogere på næste temadag, hvor vi vil blive præsenteret for de hotteste projekter og den nyeste forskning på området.
Endvidere vil Spildevandskommitéens regnudvalg gerne i dialog med branchen omkring opdatering
af dimensioneringspraksis, og du har derfor muligheden for at komme med dine input og/eller
kommentarer.

Vi glæder os til at se dig i Nyborg den 26. september 2019.
EVA-udvalget
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EVA-udvalget indbyder til

EVA-temadag
Torsdag den 26. september 2019
Hotel Nyborg Strand

’Regner’ vi rigtigt?
Forskning og udvikling af håndtering af regn
samt opdatering af dimensioneringspraksis
I Danmark anvender vi Spildevandskomitéens Skrifter som almindelig dansk praksis for dimensionering af
systemer til håndtering af regn- og spildevand. Mange systemer dimensioneres efter Spildevandskomitéens
skrift 27, som udkom i 2005. Løbende er anbefalingerne omkring dimensionsgivende regnintensiteter og klimafaktorer blevet opdateret og senest i 2016. Men vi ved også, at det er forbundet med rigtig mange usikkerheder,
og i det daglige arbejde kommer vi med ”bedste bud” på en række parametre. Men hvad er bedste bud?
Udviklingen går stærkt og der er mange mennesker, der forsker i, og forsøger at forudsige klimaudviklingen.
Disse resultater skal vi have omsat til noget, vi kan anvende i vores branche.
Spildevandskommitéens regnudvalg har fået til opgave at samle det allerbedste bud på en række af vores
dimensionerings- og designkriterier, som vi i branchen læner os op ad i det daglige arbejde. Regnudvalget
under Spildevandskomitéen arbejder p.t. på at opdatere dansk dimensioneringspraksis. Dette arbejde pågår
i en række arbejdsgrupper inden for bl.a.
•
•
•
•

Anvendelse af regn
Initial – og randbetingelser
Usikkerheder
Kalibrering og validering med målinger

Vandselskabernes eget støtteprogram VUDP bidrager også fortsat til at øge vores viden gennem en række
projekter, og den viden knyttes bla. til spildevandskomitéens skrifter.
Folketinget besluttede, som en del af en ændring af planloven i januar 2018, at DMI skulle udarbejde et
Klimaatlas med datamateriale for temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod med fokus
på de fremtidige ændringer. Klimaatlasset udarbejdes på baggrund af DMIs egne data. De første data
forventes klar i dette efterår og planlægges videreudviklet og opdateret frem mod 2021. Der er etableret
en dialog mellem DMI og regnudvalget til koordinering af viden omkring bl.a. udviklingen inden for regn.
EVA-udvalget har i samarbejde med Spildevandskomitéens regnudvalg arrangeret den næste temadag, hvor
du har mulighed for at blive opdateret med den nyeste viden inden for parameter-, faktorer- og metodevalg i
forbindelse med skybrud, klimatilpasning og dimensionering. Det kan du bruge, hvad enten du skal anvende
det til planlægning, beslutninger eller beregninger. Regnudvalget ønsker en dialog med og input fra branchens
interessenter, og til EVA-Temadagen vil du have mulighed for at aflevere dit bidrag til den fremtidige anbefalede
praksis direkte til de ansvarlige i regnudvalgets arbejdsgrupper.

☺ EVA-udvalget

Vel Mødt

Program
9.30

Kaffe/te og rundstykker

10.00

Velkomst og intro til dagen

			 v. Tina Kristensen Nettelfield, EVA udvalget

Deltagergebyr
10.05

Spildevandskomiteens arbejde i det faglige udvalg

			 v. Birgit Krogh Paludan, Formand for regnudvalget

			
			 Spildevandskomitéen har igangsat et arbejde, der skal munde
ud i en opdatering af den nuværende dimensioneringspraksis.
Birgit vil bl.a gennemgå baggrund og formål med det igangsatte
arbejde samt introducere de nedsatte arbejdsgrupper.
			 Birgit vil desuden give en opdatering fra arbejdsgruppen
vedr. anvendelse af skrift 31 arbejdsgruppens arbejde.
Hvad er erfaringerne fra anvendelsen af Skrift 31?
Er der påtænkte justeringer undervejs?

10.20

Afstrømning fra grønne områder

			 v. Ph.d. Kristoffer Nielsen, EnviDan

				
			 Kristoffer forsvarede før sommerferien sit PhD projekt på fornemste
vis og satte således et punktum på udviklingsprojektet MOGO
(Monitering af Overfladeafstrømning fra Grønne Områder).
			 Kristoffer vil fortælle om sin forskning og om de resultater,
der er kommet ud af moniteringens projektet.
			 Hvordan opfører afstrømningens sig fra grønne områder?
og hvornår skal vi medtage et bidrag i vores planlægning
og modelberegninger af regnafstrømning?

Medlem af EVA
1300 kr.
Øvrige
1500 kr.

Ingeniører,
Ikke medlem af IDA
3450 kr.
Studerende gratis

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)

10.50

Arbejdsgruppen vedr. initial og randbetingelser

			 v. NN fra arbejdsgruppen

			 Introduktion til arbejdet fra arbejdsgruppen under regnudvalget vedr.
			 initial- og randbetingelser

11.00

Kort Pause

11.10

Arbejdsgruppen under regnudvalget vedr. usikkerheder

			
v. Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU og Toke Sloth Illeris, HOFOR
			 Hvad er baggrunden for at vurdere usikkerhed og sikkerhed jf. skrift 27?
Hvilke udfordringer giver det i praksis?
Hvilke ambitioner har vi på området?
		

			 Er sikkerhedsfaktorer noget vi ukritisk anvender i dag?
			 Hvad har en ukritisk anvendelse af sikkerhedsfaktorer
af betydning for de anlæg, der dimensioneres?
Har anlæggende den ”rette” størrelse eller er de for små – eller for store?
			 Bliv mindet om hvad den oprindelige baggrund for anvendelse af
sikkerhedsfaktorerne var og hør, hvordan vi kommer videre.
		

11.35

Arbejdsgruppen vedr. målinger

			 v. Carsten Jakobsen, Krüger

			 Arbejdsgruppen vil se nærmere på, hvad vi kan bruge målekampanger til.
Skal vi kalibreringer modeller på baggrund af målinger?
Skal der være anbefalinger til måleudstyr?
Hvordan kalibrerer man bedst?
Skal det være peeks, volumen betragtninger eller.?
Er det ok at reduceres på den hydrauliske reduktionsfaktor mv.

11.45

Regnbetingede udløb til vandløb. Hvad tillader vi?

			 v. P.hd. i biologi, Lektor Sara Egemose, Syddansk Universitet

			 Spildevandskomitéen har nedsat vandkvalitetsgruppen, som skal udarbejde
en redegørelse om emnet. Arbejdsgruppen har udvalgt og analyseret ca. 40
nyere udledningstilladelser.
Analysen har bl.a vist at:
			 •

Udledningstilladelserne er meget forskellige i båd form og indhold

			 •

Der stilles ofte standardkrav til forureningsmæssige og hydrauliske
forhold, men de er sjældent relateret til de konkrete vandløb, og der
stilles sjældent krav om kontrol.

		

Der ses meget sjældent på effekterne for det samlede vandløbsopland,
hverken med hensyn til forurening eller hydraulisk påvirkning.
			
			 Med udgangspunkt i analysen af de eksisterende tilladelser præsenteres
resultaterne som ligger bag ovenstående udsagt og Sara eksemplificerer
hvilke betydning tilladelsernes forskellighed kan have for vandløbene.

12.05

•		

Frokost

13.05

KLIMAKS

			 v. Fagleder Lene Bassø, Aarhus Vand

			 I projektet udvikles, testes og demonstreres nye metoder, der kan
forbedre det dynamiske regn input til afløbstekniske modelberegninger
i det nuværende og fremtidige klima.

13.30

Arbejdsgruppen vedr. regngrundlag

		 v. Toke Sloth Illeris, HOFOR samt Ane Loft Mollerup, Novafos
			 Regngruppens arbejde med forbedring af regngrundlaget jf. udfordringen f.eks.
med koblede hændelser og dimensionering for fremtidens udvikling i regnen.
Regngruppens vil arbejde mod at få etableret en generel dansk praksis.

13:55

”Posters” og kage

14.35

Det videre arbejde i arbejdsgruppen om vandkvalitet og
eksisterende værktøjer til vurdering af udledningstilladelser

		 v. Ph.d stud. Anja Thrane Hejselbæk Thomsen AAU/Orbicon)

			
			 Arbejdsgruppen for vandkvalitet har gennem analyser af nyere udledningstilladelser
identificeret en række problemstillinger, der i dag ikke tags hensyn til.
			 - Identifikation af videnshuller – hvad skal vi bruge for at komme videre?
			 - Hvad vil arbejdsgruppen gøre fremadrettet?
			 Udvalgte værktøjer der kan benyttes til vurdering af udledningstilladelser
indenfor de eksisterende rammer.

14.55

Klimaatlas

			 v. Peter Thejll, DMI
			
			
Folketinget besluttede, som en del af en ændring af planloven i januar 2018,

at DMI skulle udarbejde et Klimaatlas med datamateriale for temperatur,
nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod med fokus på de fremtidige
ændringer. Klimaatlasset udarbejdes på baggrund af DMIs egne data.
De første data forventes klar i dette efterår og planlægges videreudviklet
og opdateret frem mod 2021.

15.20

Farvel og tak

			 v. Tina Kristensen Nettelfield, EVA udvalget
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Fleksible
LAR-løsninger

Af: Martin Westerboe Sørensen,
VandCenter Syd

Klima, byudvikling, miljøkrav mm. påvirke løbende
vores ønsker til hvordan
regnvand skal håndteres.
Hvis vi i højere grad skal
levere regnvands-infrastruktur efter et ”moving target”
– så er systemer med fleksibilitet og resiliens vel noget,
vi bør have mere fokus på?
– og her kan LAR-løsningerne måske tilbyde noget, som
traditionelle rør-løsninger
ikke kan.

Projektet har betydet, at en stor del af regnvandet i området nu er separeret og håndteres på og i vejen – hvilket har reduceret presset på den eksisterende fælleskloak,
som tidligere gav kælderoversvømmelser i området.
Man kunne godt lade artiklen her handle om den mer-værdi, regnvandsløsningen har
tilført området,… at man har håndteret et vandproblem og samtidig har øget trafiksikkerheden, da bedene fungerer som chikaner – at 1000 m² asfalt er blevet erstattet af
grønne bede og grønne belægninger, som forskønner byrummet og er godt for bierne
og biodiversiteten – og at borgerne har været inddraget i processen og været med til
at vælge træer og blomster-sammensætning og plantet forårsløg – og at det understøtter kommunens forskellige visoner
Kernefunktionen (set fra forsyningen) er dog, at anlægget fungerer som regnvandsinfrastruktur. Som forsyning skal vi bl.a. opretholde, vedligeholde, udbygge og udvikle
denne del af vores infrastruktur, så vores anlæg også i fremtiden kan understøtte
velfungerende byområder.
Hvordan ser LAR-løsninger som denne, så ud i det lys?

Billede viser et af VandCenter Syds LAR-anlæg
på Hørdumsgade i Odenses Skibhuskvarter.
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LAR-system

Fordampning

Nedsivning

Fordampning

Nedsivning
Regulering

Afstrømning

Nedsivning

Nedsivning

LAR systemet i Skibhus består af en overfladedel med filtermuld i vejbede og permeable belægninger, som står for rensningen af overfladevandet. Under overfladedelen
er der indbygget forsinkelsesvolumen i form af kassetter. Hele systemet er forbundet
som ”kar” via et underliggende dræn, hvorigennem det rensede og forsinkede regnvand kan ”tømmes” ud hvis det ikke nedsiver. Hele systemet er holdt i en lav dybde,
hvor bunden af systemet generelt ikke er mere end 1 meter under vejoverfladen.
VI har altså et system, som er nemt at komme til, og nemt at udbygge og ændre på.
Det er også muligt at justere på, hvor hurtigt vi tømmer vand ud af systemet og hvor
meget vand, vi kan tillade, at der står på overfladen, inden det går i overløb til det
underliggende kassettebassin og dermed by-passer filtermulden.
Dette er meget ulig vores traditionelle rørsystemer, som ligger dybere i jorden, og hvor
hele rørsystemtemet må ændres hvis kapaciteten er for lille.
I den traditionelle rørløsning giver det mening at gå med ”livrem og seler” da systemet
helst ikke skal ændres de næste 100 år efter etablering.
Dele af LAR-løsningen derimod, forventes ikke samme levetid, og kan udformes, så
den kan justeres løbende. Dette bør afspejle sig i vores dimensionering, og i vores
tilgang til sikkerhedsfaktorer.
Hvis vi skal udnytte potentialet i LAR-løsningerne, skal vi som afløbsfolk huske ikke
at lægge den samme tankegang ned over LAR-løsningen, som vi er skolet til at gøre
med de traditionelle rørsystemer.

Jeg mener, der ofte er potentiale for at optimere yderligere på fleksibiliteten i LARløsninger – og at der også bør være fokus på, hvordan kan vi gøre LAR-systemerne
endnu nemmere og billigere at tilpasse, justere og ændre på.
Det bør have en stor værdi for et forsyningsselskab hvis deres anlæg kan tilpasses
løbende, så vi kan tilbyde samfundet lige nøjagtig den service for regnvandsinfrastruktur, som vi som samfund efterspørger.
Hørdumsgade i Odense blev bebygget i 1930érne, og udstyret med en fælleskloak.
Systemet blev renoveret og kapaciteten udvidet i 80érne.
Man kunne jo spørge sig, hvordan tingene ville se ud, hvis vejen i stedet for var
blevet udstyret med en LAR-løsning, som det vi har bygget i dag, samt et tilhørende
spildevandssystem?.... men så igen – det giver selvfølgelig ikke helt mening, da krav
til rensning og forsinkelse af overfladevand ikke havde megen fokus i 30érne, så den
tanke kan man hurtigt skyde ned!
Ikke desto mindre fremhæver dette, at der siden området blev bygget for omkring
80 år siden, er sket en voldsom ændring i samfundets ønsker til, hvordan regnvandet
i vores by skal håndteres. Selv om det er svært at forestille sig, så kunne man jo godt
spekulere på, om der kommer lignende ændringer de næste 80 år.
Hvis vi som forsyning i højere grad skal investere efter et ”moving target” – så er
systemer med fleksibilitet og resiliens vel noget, vi bør have mere fokus på – og her
kan LAR-løsningerne måske tilbyde noget som traditionelle rør-løsninger ikke kan.
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Hvordan holder vi øje med det…?

Arbejdet med LAR-løsninger giver også anledning til at lege med et andet spørgsmål,
nemlig; hvordan holder vi øje med, om LAR-systemet leverer den vandhåndtering vi
gerne vil have?
Vi ser, at det kan være utroligt svært at bestemme præcist, hvordan regnvandet finder
vej gennem filtermuld, permeable belægninger, kassetter og ind i drænledninger, eller
nedsiver i en uensartet by-jord. Ja – vi kan godt komme meget i tvivl om, hvorvidt
dimensioneringen ved skrivebordet kommer til at ligne virkeligheden i det færdige
LAR-systemet. Det ville bestemt være dejligt, hvis vi kunne blive lidt klogere på,
hvordan systemerne håndterer forskellige regnhændelser.
Vi skal selvfølgelig gerne vide, om vi overholder serviceniveau – men vi vil også gerne
vide, om vi evt. bygger større anlæg, end det egentligt er nødvendigt nu og her.
En række forhold vil variere fra sted til sted – så det bliver nok svært for de fleste af
LAR-løsningerne, at sætte dem på en præcis og detaljerede formel. Men hvis vi kan
skabe bedre forståelse for dynamikken i systemerne, og hvad der påvirker, hvordan
de performer – så kan vi måske også lave bedre dimensionering fra skrivebordet.
Skal vi udnytte fleksibiliteten, må vi løbende tilpasse LAR-anlæg til klima og byudvikling frem for at overimplementere fra start med faktorer – hvordan finder vi så bedst
ud af, hvornår det er tid til at udbygge systemet? Dette spørgsmål kunne også kalde
på et behov for et overblik over, hvordan systemerne performer over tid.
Vi har forsøgt på at ”tage hul” på denne udfordring, ved at etablere målinger af vandniveauet i de kassettebassiner, som vi har liggende under vejbedene.
Ved at holde øje med hvordan vandniveauet siger og falder i vores kassettebassiner –
er det tanken, at det måske kan fortælle os noget, om hvordan dynamikken er i systemet, og hvordan vandet kommer gennem løsningen under forskellige regnhændelser.
I en løsning på en enkelt vej, som den nævnte Hørdumsgade, er der behov for 4 målepunkter – et for hvert ”bassin”. Hvis vi skal måle på disse løsninger, er der altså behov
for mange målepunkter, og det skal derfor være billigt og ikke kræve særlige anlæg.

Lige nu forsøger vi os med nogle IoT-opkoblede niveaumålere, som koster nogle tusinde kroner stykket – og som jeg selv har monteret i en eksisterende reguleringsbrønd.
De har 5 års batteritid og data samles trådløst på en web-side.
Umiddelbart har vi altså en måleløsning som er forholdsvis billig – ikke kræver særligt
anlæg – og som kan monteres, selv af en kontoringeniør
Vi er ved at se på, om dette er måden at gøre det på, og om det kan give os brugbar viden.
Det er for tidligt at sige noget endeligt, men vi er i hvert fald i gang med at blive klogere.
Gennem et EU-projekt sammen med Odense Kommune, har vi fået mulighed for at
arbejde mere med netop denne del, så hermed det obligatoriske EU-logo

☺
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Flere modelplatforme i spil

Af: Bo Klinkvort Kempel, Af: Pieter Mogree,
Envidan
Lemvig Kommune

Af: Julie Krog Esborn,
Aarhus Universitet

Af: Mads Riber Rasmussen,
Aarhus Universitet

Bachelorprojekt undersøger 3Di

Uagtet modelplatform står
en hydraulisk modellør altid
over for samme afklaring inden en opgave sættes i gang.
Hvad fortæller data umiddelbart, og findes der tilstrækkelig information til at
kunne belyse formålet med
modelleringen. Ofte kan
dette spørgsmål være svært
at besvare, og modelleringen
starter indledningsvist på et
simpelt niveau for at sikre
overblik og fremdrift. Inden
for de seneste år er der, ikke
bare på det danske marked,
sket en stor udvikling i både
screeningsmodellering og
mere avanceret modellering.

I forbindelse med et bachelorprojekt, udarbejdet af studerende Mads Riber Rasmussen og Julie Krog Esborn fra Aarhus Universitet, undersøgte de to studerende i foråret
2019 mulighederne for at anvende modelleringsværktøjet 3Di i en dansk kontekst.
Med udgangspunkt i en sammenligning af et 1D kloak- og vandløbssystem udarbejdet
i hhv. 3Di og MIKE URBAN, kan der konstateres konceptuelle forskelle mellem beregningsmåderne i de to programmer. Dette vanskeliggjorde at lave en 1:1 sammenligning. Derudover er der forskel i dataregistreringen, hvor indtastning af data i 3Di
sker direkte i databasens tabeller via QGIS og ikke som i f.eks. MIKE URBAN med
drop-down menuer. Informationer om enkelte elementer som brønde, oplande, m.m.
er således placeret i flere tabeller i 3Di, hvor brugeren selv skal være bekendt med
sammenhængene og databasestrukturen.
I forhold til beregning af vandmængderne ser begge modeller ud til at have godt styr
på det, og resultaterne i 3Di kan vises i QGIS på en måde, som kendes fra MIKE
VIEW, f.eks. udtræk af længdeprofiler. Ser man på dokumentationen bag beregningerne i 3Di, skal man være opmærksom på, at det fortsat er et program i udvikling.
Dokumentationen bag nogle metoder er kun overfladisk beskrevet, mens andet endnu
ikke er formuleret. Dette gælder f.eks. beregning af enkelttab i brønde.
Med ovenstående forskelle skitseret, hvad er det så der gør, at 3Di kan være et interessant alternativ i den danske modelbranche? I bachelorprojektet har Mads og Julie
haft lejlighed til at snakke med hhv. Lemvig og Hedensted Kommuner, som begge er
brugere af 3Di. Den visuelle præsentation fra Live-sitet og muligheden for at slutbrugeren selv kan redigere og teste scenerier i den færdigproducerede model fremhæves
som en central årsag til valget af 3Di. Bachelorprojektets konklusion er, at 3Di placeres
på linje med MIKE produkterne. Live Site delen er et attraktivt aspekt for slutbrugeren
som selv efterfølgende ønsker at interagere og eksekvere modelsimuleringer via en
webbrowser. Finjusteres 3Di på sigt til i højere grad at matche de danske behov samt
en forbedret dokumentation, vurderer projektet, at programmet også kan vinde indpas
på det danske marked. Om 3Di i sidste ende bliver en modelplatform som fremover ses
i det danske marked, må tiden vise.

I Lemvig har man gode erfaringer med 3Di

Som del af Coast to Coast Climate Challange projektet Thyborøn By og Havn (C2C-CC – C17) var der et ønske
om at få udviklet en dynamisk klimatilpasningsmodel som kunne beskrive oversvømmelsesrisici som funktion af
havvandsniveau, grundvandstand, sætninger og ændret klima. Modellen skulle i videst omfang være dynamisk
og kunne opdateres, og den efterfølgende videreudvikling og drift skulle være simpel og omkostningseffektiv.
Tre danske konsulenthuse blev prækvalificeret til at komme med deres bud på en løsning af opgaven, og det viste sig at alle løsningsmodellerne var bygget op på dele af MIKE suiten. Det ærgrede Pieter Mogree fra Lemvig
Kommune, da han følte løsningerne desværre led under den meget fraktionerede tilgang, som MIKE-suiten har.
Pieter Mogree fortæller: Ingen af løsningsmodellerne var i stand til at levere en dynamisk model, som vi
ønskede det, og opdatering af modellerne var betinget af, at projektet skulle investere i MIKE licenser.
C17-projektet valgte derfor at sætte opgaven på standby, og et tilfældigt besøg på siden ChangeMagazine.nl og
en artikel om et klimatilpasningsprojekt i bydelen Betondorp i Amsterdam Øst, henledte opmærksomheden på 3Di
Watermanagement, som var anvendt til at visualisere effekten af klimatilpasningsløsninger i Betondorp, Holland.
I januar 2018 indgik C17 projektet en samarbejdsaftale med det Hollandske konsulenthus Nelen & Schuurmans
om udvikling af klimamodellen for Thyborøn, og nu et år efter, har vi en fuld integreret 0D, 1D, 2D model over
byen, hvori vi kan simulere nedbørs- og stormflodshændelsers effekt på såvel terrænet som i det terrænnære
grundvand, forklarer Pieter Mogree.
I Danmark vælges DHI’s MIKE-produktpakke som oftest, når en mere avanceret modellering er nødvendig.
For lidt over et år siden skabte 3Di platformen første gang rigtigt opmærksomhed og stor interesse i det danske
marked. Særligt på grund af Live-site delen, som synes helt oplagt for en stor gruppe slutbrugere. Her ca. 1.5 år
efter, er det endnu ikke muligt at konkludere på brugen af 3Di i dansk sammenhæng, da der kun findes en
håndfuld eksempler. Sideløbende har DHI kommunikeret, at de har en Live-site og cloud-løsning i støbeskeen,
dog uden nogen offentliggjort forventet releasedato.
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CFD beregninger
som input
til Mike Urban

Af: Jakob Badsberg Larsen, Af: Toke Sloth Illeris,
NIRAS A/S
HOFOR A/S

Af: Jesper Heick Thyme,
HOFOR A/S

Af: Joss Plant,
JACOBS

Indledning

Netværksmodellering i
Mike Urban er i dag en fast
integreret del af afløbsplanlægningen i forsynings- og
rådgivningsvirksomheder i
Danmark.

Ofte anvendes Mike Urban ved design af afløbssystemer default-parametre for
energitab i ledninger og bygværker. Måske fordi de primære usikkerheder i design
af afløbssystemer typisk ligger i regn, overfladeafstrømning, byudvikling mv.
Energitab i centrale bygværker kan dog være store og af stor betydning for den
samlede funktion af afløbssystemer.
Her kan man som hydrauliker fristes til at arbejde ”på den sikre side”, men det kan
være dyrt for projektet og giver ikke nødvendigvis sikkerhed for at designkrav overholdes. Særligt når der arbejdes med større afløbsprojekter kan det derfor være en god
idé at reducere usikkerheden på energitab i større bygværker for at undgå både underdimensionering og overinvestering. Usikkerheden kan reduceres med erfaringstal,
håndberegninger eller mere avancerede 3D (CFD) beregninger. I nærværende artikel
forklares hvordan der er arbejdet integreret med 3D beregninger og Mike
Urban beregninger på et tunnelprojekt i København.
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Figur 1
Skybrudstunnel (rød pil), opland (rød linje) og
Københavns og Frederiksberg Kommune.

Tunnelprojektet

På baggrund af Københavns og Frederiksberg kommunes skybrudsplaner arbejdes
der forskellige steder i København med tunnelløsninger til afledning af skybrud.
Et af disse tunnelprojekter, er Kalvebod Brygge Skybrudstunnel der er under projektering af HOFOR og NIRAS i samarbejde med et internationalt hold af rådgivere
(JACOBS, BabEng og GEO). I denne artikel vil der blive redegjort for hvordan CFD
har været brugt som et værktøj under designet af de centrale bygværker for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Denne artikel vil således komme ind på hvilken forskel
CFD-beregningerne har gjort for designet af bygværkerne, men også betydningen
for netværksberegningerne (MIKE URBAN) at benytte de mere detaljere enkelttab.
Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er placeret i et stort centralt opland på ca. 10 km²
fordelt på Københavns Kommune (Tæt bebygget beboelse og erhvervsområder) og
Frederiksberg Kommune (Tæt bebygget hovedsageligt beboelse). Kalvebod Brygge
Skybrudstunnel og den tilhørende pumpestation skal sammen med en række projekter
om håndtering af vand på terræn håndtere vand fra 1/3 af dette opland.

Figur 2
Billeder fra tidligere oversvømmelser
ved Vodroffsvej i Frederiksberg og
Gasværksvej i København.

Hydraulisk model

En detaljeret 1D MIKE URBAN netværksmodel blev af HOFOR opbygget på grundlag
af en ledningsdatabase over både afløbssystemet i Københavns og Frederiksbergs
kommune. Modellen blev verificeret med flow og vandstandsmålinger, billeder af
oversvømmelser i de påvirkede områder samt forsikringsinformationer om skader i
forbindelse med tidligere oversvømmelser. Statusmodellen blev brugt til en 1D-2D
(Mike Flood) beregning af de oversvømmede områder for at vurdere oversvømmelsernes omfang.
Den hydrauliske model blev også videreudviklet, så den indeholdt de planlagte skybrudsprojekter i Københavns Frederiksberg Kommunes skybrudsplaner. Projekterne
blev lagt ind i modellen som netværkselementer, så modellen blev opstillet at køre
såkaldte 1D-1D (Mike Urban) beregninger. Denne hydrauliske planmodel blev brugt
til at bestemme de dimensionsgivende mængder til Kalvebod Brygge Skybrudstunnel
og den tilhørende pumpestation.
De hydrauliske beregninger viste, at designflowet for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel
skulle være på 20 m³/s for at holde trykniveauet tilstrækkeligt lavt under den dimensionsgivende hændelse. På grund af den eksisterende infrastruktur blev en dybtliggende tunnel valgt som konstruktionsmetode. Tunnelen skal modtage vandet gennem
underjordiske skybrudsspjæld fra det eksisterende fællessystem på Frederiksberg
(Skakt JØR) og Vesterbro (Skakt SB).
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Figur 3
Linjeføringen af
skybrudstunnelen
(rød linje), skaktplaceringer (røde cirkler).
Beregnet oversvømmelse
ved en 100 års hændelse
uden tunnelen er også vist.

CFD beregninger og design af skakte

I forbindelse med designet af den kommende Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er
der, som tidligere nævnt, foretaget CFD-beregninger på udvalgte bygværker.
CFD-beregningerne har bl.a. været benyttet til at teste indretningen af de to skakte,
der fører vandet ned til skybrudstunnelen og dermed forbinder den til overfladen og
det eksisterende kloaksystem.
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.
Konventionelle designprocesser betragter ofte de indbyrdes forhold mellem analyser
som en serie af aktiviteter. F.eks. er output fra 1D modellering (Mike Urban) input til
andre design discipliner og definerer nøgletal og designparametre. Erfaringen fra
dette og andre projekter viser, at under designet af kritiske hydrauliske punkter, er
etableringen af feedback loops ikke bare fordelagtige, men nærmere essentielle når
de mest effektive designs skal udvikles.
Under udviklingen af geometrien for skaktene blev tabene fra de detaljerede CFD
beregninger derfor testet i 1D netværksmodellen med feedback til CFD beregningerne
igen for på bedst mulig måde at repræsentere de hydrauliske forhold i de komplekse
3D strukturer. På denne måde blev tunnelen testet både i forbindelse med fyldning og
ved maksimal ydelse både i CFD beregningerne samt i netværksmodellen. Designet
kunne på den måde justeres, og en stor grad af sikkerhed for resultaterne kunne opnås.
I det følgende vil skaktenes design samt CFD-beregninger blive gennemgået for
JØR skakten, mens der for SB skakten redegøres for designet og skaktens funktion.
De yderst komplekse forhold, der gør sig gældende for pumpestationen for enden af
Kalvebod Brygge Skybrudstunnel vil ikke blive behandlet i denne artikel, men i stedet
fokuseres på indtag af skybrudsvand.
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JØR skakten

I dette afsnit vil CFD-beregningerne og koblingen til netværksmodellen for skakten
ved Gl. Kongevej/Vodroffsvej tæt ved Skt. Jørgens Sø, kaldet JØR skakten, blive
præsenteret. Indledningsvist vil skaktens design blive præsenteret og derefter hvordan
skakten opfører sig under fyldning og derefter under maksimal ydelse og fyldt tunnel,
hvor de maksimale vandstande bliver afgørende for skybrudstunnelens funktion til den
dimensionsgivende hændelse.
Indledende design
JØR skakten forbinder Kalvebod Brygge Skybrudstunnel til en nærliggende stor øjenstensformet afskærende fællesledning. Fællesledningen afvander et større område
af Frederiksberg og har direkte forbindelse til de lokale dybdepunkter her. Derfor
etableres et bygværk med niveaustyrede skybrudsklapper, der åbner når trykniveauet
i fællesledningen når et kritisk højt niveau.
Det indledende design af skakten bestod af:
• To niveaustyrede klapper
• Kammer mellem skybrudsklapper og forbindelsesledning
• 2 x 2 m forbindelsesledning mellem kammer og skakt
• Ø 9,4 m Indvendig diameter skakt
• Volumen til skylning af tunnelen efter ophør af regn
• Hyldefald til at guide og bremse vandet under fyldning
• 1,5 x 1,5 m forbindelsesåbning mellem hyldefald og tunnelledning
• Ø 2 m tunnelledning
De hydrauliske netværksberegninger viste at designflowet for denne skakt var på
6 m³/s. Det indledende design blev derfor testet i CFD-modeller for både fyldning
og max flow ved fyldt tunnel.
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Figur 4
CFD beregning af det indledende design ved
fyldning af JØR skakten på Kalvebod Brygge
Skybrudstunnel. Strømlinjerne er farvegradueret
efter vandhastighed. Højeste hastigheder er vist
med rød og er ca. 8 m/s hvor vandet falder frit
ned mellem hylderne og til skakten.

Fyldning – Indledende design
Under fyldning af skybrudstunnelen er der en risiko for at de meget høje vandhastigheder kombineret med store vandmængder kan medføre uønsket høj erosion af
elementerne i skakten. Samtidig er der en risiko for at, der kan optræde forhold hvor
vandet får trukket store mængder luft med i tunnelledningen. Det kan medføre at luft
bliver fanget her, og når tunnelen bliver fyldt, kommer under tryk. Det kan medføre
skader på bygværker og ”geiser-effekter”, når trykket udløses, og luften slippes fri i
nedstrøms skakt. Derfor søges denne risiko minimeret.
For at teste systemet under fyldning, eller når skybrudsklapperne netop åbner blev
CFD modellen sat op med flowrande i hver ende af den eksisterende fælleskloak på
3 m³/s, så det svarede til designflowet på 6 m³/s. Den nedre rand blev valgt som en
trykrand, der svarer til vanddybden i røret for designflowet ved frit udløb.
På Figur 4 kan resultatet af beregningen ses. Beregningen viser at hylderne i skakten
(Baffle drop) ikke blev udnyttet optimalt, og at der optrådte for store vandhastigheder
med risiko for at trække luft ned i tunnelen. Den øverste hylde blev ikke udnyttet og
var placeret for langt nede og der var for lang afstand mellem hylderne og for store
fald, der gav de høje vandhastigheder. Derudover var den nedre forbindelsesåbning
mellem hyldefaldet og kammeret med tunnelen for lille og gav uønsket tilbagestuvning.
Delkonklusionen på beregningen var, at designet overordnet set opførte sig som forventet under fyldning, men at revisioner var nødvendige for at få et acceptabelt forløb
under fyldning.

24

Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA

Figur 5
CFD beregning af det reviderede design ved
fyldning af JØR skakten på Kalvebod Brygge
Skybrudstunnel. Strømlinjerne er farvegradueret
efter vandhastighed. Højeste hastigheder er vist
med orange-rød og er ca. 7 m/s hvor vandet
falder frit ned mellem hylderne og til skakten.

Fyldning – Revideret design
Designet blev revideret på baggrund af beregningen på det indledende design og der
blev tilføjet en ekstra hylde, så der i alt er 5 med 2 m afstand i hyldefaldet samtidig
med den øverste hylde blev rykket længere op. Derudover blev forbindelsesåbningen
mellem hyldefaldet og kammeret med tunnelen øget, så den nu var 1,5 x 2,0 m.
På Figur 5 kan resultatet af beregningen på det reviderede design ses. Som det
fremgår, er hastighederne i hyldefaldet reduceret og den øvre hylde bliver nu brugt til
at guide vandet videre til de nedre hylder. Derudover er der ikke længere samme grad
af tilbagestuvning ved forbindelsesåbningen som før. Samlet set opfører bygværket sig
nu tilfredsstillende under fyldning.
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Figur 6
CFD beregning af det indledende design ved
fuldtløbende forhold for JØR skakten på
Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Strømlinjerne
er farvegradueret efter vandhastighed.
Højeste hastigheder er vist med grøn og er
ca. 4 m/s hvor vandet drejer i en
indsnævret rende frem mod skakten.Fyldt tunnel
– Revideret design.

Fyldt tunnel – Indledende design
Når systemet er fyldt, er det tabene gennem bygværker og skakte, der er afgørende
for systemets funktion. Enkelttabene må ikke være for store, da det vil medføre for
høje trykniveauer på bagsiden af skybrudsklapperne med for høje trykniveauer i det
bagvedliggende fællessystemet med uacceptabelt store oversvømmelser til følge.
For at teste systemet under fuldtløbende forhold blev CFD modellen sat op med
flowrande i hver ende af den eksisterende fælleskloak på 3 m³/s, så det svarede til
designflowet på 6 m³/s. Den nedre rand er sat ind som en trykrand, der blev udtrukket
fra netværksmodellen. Denne var kørt med et indledende bedste bud på enkelttabene.
Den nedre rand svarer altså i CFD-beregningerne med det forventede trykniveau i
Kalvebod Brygge Skybrudstunnel.
På Figur 6 kan resultatet af beregningen ses. Det samlede tab for systemet blev
beregnet til 104 cm, hvoraf omkring 65 af disse cm sker fra skybrudsklapperne og
til skakten. Det kan især ses at der ved forbindelsesledningen til skakten optræder
stuvning og høje hastigheder. Tabet fra skybrudsklapper og til skybrudstunnelen var
for dette design uacceptabelt stort, hvilket førte til en revision af designet, dog ikke
udformningen af selve skakten, men tilslutningsbygværket.
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Figur 7
CFD beregning af det reviderede design
ved fuldtløbende forhold for JØR skakten
på Kalvebod Brygge Skybrudstunnel.
Strømlinjerne er farvegradueret efter
vandhastighed. Højeste hastigheder er
vist med lyseblå og er ca. 2 m/s hvor
vandet strømmer ind i skakten.
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På Figur 7 kan det reviderede design samt resultatet af beregningen på det reviderede design ses. Forbindelsen til fælleskloakken blev flyttet, så den lå tættere på
skakten og i stedet for en forbindelsesledning blev selve kammeret bygget ved siden
af skakten og en åbning ind til skakten blev etableret. På denne måde, var der en
mere direkte forbindelse til skakten og hastighederne og dermed enkelttabene blev
reduceret.
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Figur 8
Trykkurve for vandets vej fra den eksisterende fælleskloak til ø 2 m skybrudstunnel.
Rød kurve er for indledende design,
blå kurve er for revideret design,
mens lilla er for revideret design
om opdateret nedre rand fra nye
netværksmodelkørsler.

Det samlede tab var nu på 68cm, eller en reduktion på 36 cm i forhold til det indledende design. Reduktionen var opnået fra skybrudsklapperne til skakten, og var nu
bragt ned fra 65 cm til 28 cm. På Figur 8 er præsenteret trykkurver for det indledende
design (rød), det reviderede design (blå) samt en beregning hvor nedre rand er blevet
justeret på baggrund af en opdateret kørsel for netværksmodellen med enkelttab fra
CFD beregninger for denne samt de to øvrige skakte.
Her kan forskellen i tab gennem systemet mellem det indledende og reviderede design
ses og at kurven er væsentlig stejlere for det indledende design ved forbindelse
mellem skakt og fællesledning. Det resulterer i et lavere trykniveau på omkring 36 cm
i fællessystemet og bringer tabet gennem skakten ned på et acceptabelt niveau.
Den lilla kurve viser de forventede trykniveauer under designflow. Trykniveauet i
fælleskloakken er i dette tilfælde under det kritiske niveau på omkring kote +2,40 m.
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Figur 9
CFD beregning fuldtløbende forhold for SB
skakten på Kalvebod Brygge Skybrudstunnel.
Strømlinjerne er farvegradueret efter
vandhastighed. Højeste hastigheder er vist
med grøn og er ca. 4 m/s hvor vandstrømmen kontraheres ved udløbet fra skakten
til ø 3 m tunnelrøret.
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Indtag af skybrudsvand SB

Ved Sønder Boulevard på Vesterbro er placeret endnu en skakt og et bygværk med
skybrudsklapper med forbindelse til det eksisterende fællessystem. Her er det største
indtag af vand til Kalvebod Brygge Skybrudstunnel og der tages således op til 13 m³/s
fra fælleskloakken og 1,5 m³/s fra en skybrudsledning i nærheden. Derudover tilløber
omkring 6 m³/s fra ø 2 m tunnelledningen fra JØR skakten, så det samlede flow
gennem denne skakt bliver på omkring 20 m³/s. Denne skakt vil kun blive beskrevet
overfladisk, men der har været lignende procedurer for CFD-beregninger og netværksberegninger som for JØR skakten.
Selve SB skakten kan ses på Figur 9 og består af:
• Fire niveaustyrede klapper
• Kammer mellem skybrudsklapper og forbindelsesledning
• 2 stk. 2 x 2 m forbindelsesledning mellem kammer og skakt
• Ø 8,2 m indvendig diameter skakt
• Hyldefald til at guide og bremse vandet under fyldning
• Forbindelse til skybrudsledning i overflade
• Ø 2 m tunnelledning ind og ø 3 m tunnelledning ud.
Enkelttabene for denne skakt er 76 cm gennem skakten, mens tabet fra skybrudsklapperne til udløb i ø 3 m tunnelledningen er på 125 cm. Begge dele er acceptable
for den pågældende lokalitet og holder trykniveauerne i de omkringliggende ledninger
tilstrækkeligt lave.

Pumpestation ved udløb

For enden af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel ved Kalvebod Brygge etableres en
skybrudspumpestation med udløb til Københavns Havn. De trange pladsforhold på
stedet har gjort det nødvendigt at køre udførlige CFD beregninger på forskellige
udformninger for at finde den bedste udformning. Der har været testet i forhold til
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internt flow i pumpestationen samt hvordan dette påvirker pumpernes ydeevne.
Selve pumpestationen udstyres med 6 propellerpumper med en kapacitet på 5m³/s,
der kører i alternerende drift 4 ad gangen. Det giver pumpestationen en samlet
kapacitet på 20 m³/s, der holder trykket i tunnelen i kote -2,0 m.

Konklusion

Samlet set er erfaringen med at arbejde med CFD som et værktøj i forbindelse med
design af komplekse bygværker med komplekse 3D flowmønstre, at det har været et
helt centralt værktøj. Det har bidraget med viden og forståelse for skaktenes funktion
og har været med til at kvalificere designet af bygværker og skakte til et niveau, der
ikke kunne være nået uden. Derudover har de 3-dimensionelle figurer af bygværker
og skakte i funktion været et rigtigt godt værktøj til brug til formidling de forskellige
faggrupper i mellem.
CFD beregningerne har været med til at give en sikkerhed for de udførte beregninger,
der havde været umulig at nå med konventionelle håndberegninger af skaktene. Håndberegnede enkelttab var stedvist undervurderede på trods af stor omhyggelighed med
beregningerne. De komplekse strømforhold i skakte og bygværker er svære at vurdere
korrekt med håndberegninger. Ved at anvende CFD beregninger kan Mike Urban
”tvinges” til at regne enkelttabene som ønsket, hvorved der opnås en mindre usikkert
feedback til Mike Urban beregninger af vandstrømme og rande til tunnelsystemet.
Koordineringen mellem de forskellige faggrupper indenfor netværksmodellering,
anlægsteknik og CFD har været helt nødvendig for projektet, men har samtidig også
været en gevinst for projektet, at der tidligt i projektet blev oprettet en projektorganisation med fokus på samarbejde på tværs af faggrupper, virksomheder, landegrænser
og bygherre og rådgiver. Hyppige faglige møder og diskussioner har medvirket til en
hurtig beslutningsproces udvikling af design for de komplekse bygværker.
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Figur 10
Skaktdesign med tunnelindløbet
stykke over bunden af skakten.
Skybrudspumpestationen tager vand ind
gennem lodrette trompetformede rør.

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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