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• Mange ting har gjort at vi skal opdatere:
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• Baggrunden for opdatering af dimensioneringspraksis, de 6 
arbejdsgrupper og organisering (Birgit) 15 min

• Indhold og status på arbejdsgrupperne om:
• Regn (Toke) 30 min
• Usikkerhed (Søren) 10 min
• Vandkvalitet (Ditte) 30 min
• Kalibrering og validering af modeller (Carsten) 10 min
• Initial og Randbetingelser (Steffen) 10 min
• SVK31 (Birgit) 10 min

• Spørgsmål som oplæg til input fra Plenarforsamlingen (til sidst)



- fra den virkelige verden
• Oversvømmelser ved langvarige og højintense regn

• Lange design Regnserier (inklusive ”klimaændringer”)
• Jordmætning

• Skybrudsberegninger (T>10 år)
• Afstrømning fra grønne områder
• Repræsentative regnserier for store gentagelsesperioder
• Systemforståelse -> modelvalg (skybrudselementer mm)

• Dimensionering af anlæg der afvander store oplande 
(vandløb, tunneller)

• Arealmiddelregn
• Oplandsdistribueret regn
• Usikkerhedsanalyse (dyre anlæg)

• Udløb og overløb til recipienter (tilladelser)
• Små afløbstal à Store bassinerà Lange tømmetiderà Koblede 

hændelser!

• Serviceniveau for vand på terræn – hvordan?



- anvendelse af skrifterne
• Skrift 27

• Beregningsniveau 2 – brug CDS til ukomplicerede systemer – men 
kan CDS bruges til mere end det?

• Beregningsniveau 3 – men vi mangler dimensionerings-regnserier!
• Opsøg forbindelsen til virkeligheden: Kalibrering og validering af 

modeller – anvendelse af målinger – hvordan?
• Inkluder usikkerhed – men hvordan gør man egentlig?
• Sammenfald med højvande - Initial og randbetingelser

• Skrift 30
• Regnfaktorer ganges sammen – hvad med hydrologisk reduktion?

• Skrift 31
• Anvendelse af regn ved etablering af oversvømmelseskort på 

kommuneniveau (Diskussion af anvendelse af CDS regn)
• Metode
• Usikkerhed
• Konsensus om anvendelsen af skrift 31 (?)

à Opdatering af dimensioneringspraksis



• Hvilken model hvor/hvornår?
• Afløbssystemberegninger (MU, SWMM…)
• Oversvømmelsesberegninger (MF, FEM…)
• Beregning af skybrudselementer

à Det kom ikke med i første omgang

Er der flere vi ikke fik med? INPUT senere tak 
(;0)



• Regn
• Usikkerhed
• Initial og randbetingelser
• Målinger
• Vandkvalitet (udfasning af ”Udvalget 

vedrørende det separate 
regnvand”)

• Anvendelse af Skrift 31





• 6 arbejdsgrupper
• 1 tovholder for hver arbejdsgruppe
• Kommissorier godkendt af forretningsudvalget
• Inddragelse af branchen i arbejdsgrupperne
• Regnudvalget koordinerer arbejdet
• Input til og formidling af arbejdet i samarbejde 

med EVA udvalget – f.eks. HER (;0)
• Samarbejde med DMI og KlimaAtlas
üvi fortsætter det gode samarbejde hvor DMI kommer 

med input og SVK anbefaler regn og faktorer til 
dimensioneringspraksis



• Frivilligt arbejde
• Støtte fra VUDP, MUDP …

03-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 11



Ingeniørforeningen 
IDA

Spildevandskomiteen

Plenarforsamlingen

Staten, KL, DANVA, FRI, 
DM, UNI 

Regnmålersystemet

Ane Mollerup

Det faglige udvalg
Regnudvalget

Birgit Paludan

….

Formidling
EVA-udvalget

Jakob Badsbjerg

Forretningsudvalget

Ulrik Højbjerre



• SVK-skrifter med anbefalinger
• Notater
• Temadage
• Artikler
• …

Vi glæder os til samarbejdet



Arbejdsgruppen om implementering af Skrift 31

Birgit Paludan





• Kommuner
• Forsyninger
• Rådgivere

à 2 Brainstormmøder 
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Gruppe 1
o Modelforudsætninger (sikkerhedsfaktorer)
o SVK 27 -> SVK 31
o Skadesomkostninger – ensretning
o Ansvarsfordeling (9 punkter i SVK 31 – hvem gør hvad og hvad er politiske beslutningner

Gruppe 2
o Skader – ensretning, hvilke, hvordan, størrelse, merværdi
o Hotspots – hvordan indgår de i det her – hvordan håndterer man dem – skal man prissætte det og ”løse” problemet eller blot informere virksomhederne/det der 

befinder sig i hotspottet om risikoen? Forskel på fx kulturarv og offentlige ting og en privat virksomhed der blot kunne flytte sine uvurderligheder til 1.sal
o Kigger vi på hele systemer eller er fx vejvand kun vejenes og det forholder vi os ikke til. Præcisering af at man skal forholde sig til hele vandsystemer

Gruppe 3
o Sikkerhedsfaktorer og initialtab
o En anbefaling af hvilken skala/SVK31 metode der anvendes til hvad/hvilke niveauer/detaljeringsgrad og hvilke beslutninger der kan tages på baggrund af hvad.
o Hvordan beregnes skaden ved kombination af oversvømmelseskort og værdikort (fx hvor mange procent af en bygning skal være oversvømmet for at den tæller som 

oversvømmet) – giver en stor og lille oversvømmelse samme skade. Kigger vi på dybde, flux, varighed. 
o Levetid på løsninger
o Strømlining af usikkerheder på anlægsomkostninger osv. Hvordan laver vi følsomhedsanalyse, hvor mange ting og hvilke ting kører vi monte carlo analyse på og i 

hvilket interval. 

Gruppe 4
o SVK 27 vs SVK31
o Skal merværdi med, hvordan skal det med, hvem skal bestemme hvad der skal med
o Skadesværdier på bygninger – hvilke, hvordan, størrelse, metode
o Faldgrubber i datasæt – hvad kan vi overhovedet finde ud af, har vi grundlag for at finde ud af hvilke bygninger der har kælder osv, dårligt brug af BBR.
o Metode: hvordan beregninger vi EAD, hvordan finder vi gentagelsesperioden for hvornår vi har 0 skader.
o Fif – fx at hvis du har oversvømmelseskort for nu og fremtid så kan du regne ud hvilke gentagelsesperioder der svarer til hinanden, og dermed spare beregninger. 
o Inputparametre.
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1. Ansvarsfordeling - SVK27 – SVK 31 – beskrivelse af hvilke beslutninger der ligger hos 
hvem

2. Skadesværdier: hvordan, hvilke, størrelse (altså hvordan laves værdikortet)

3. Metoder: Hvordan beregnes skader, EAD (metode mm) (altså hvad sker der når man 
putter oversvømmelseskortet på og efterfølgende beregninger)

4. Hydrauliske modelforudsætninger



1. Velkommen og introduktion til ”Opdatering af dimensioneringspraksis” – herunder 
arbejdsgruppen vedr. anvendelsen af Skrift 31 (10 min)

2. Præsentationsrunde (15 min)
3. Relation til MST manual og Klimakogebogen (5 min)
4. Hvad er kommunernes og forsyningernes behov? Kommunernes og 

Forsyningernes arbejde med Skrift 31 med fokus på hvilke behov for ”fælles praksis” 
der er nødvendig (60 min)

5. Hvordan har vi gjort og hvad er der brug for anbefalinger til? Rådgivernes 
overvejelser om behov for fælles praksis (60 min)

6. Beskrivelse af behov og hvordan vi arbejder videre i gruppen. Herunder:
• Kommentarer til oplægget – hvilke behov mangler i beskrivelsen?
• Diskussion af resultat af arbejdsgruppens arbejde: skal vi komme med en decideret anbefaling af 

hvilke faktorer man skal anvende, hvilke metoder eller hvordan man gennemfører beregninger?
7. Det videre arbejde i arbejdsgruppen – evt. næste møde



Rådgivere:

• Ok DHI (Ole Mark), 

• Rambøll (?), 

• Ok COWI (Jeppe Sikker Jensen), 

• Ok NIRAS (Jakob Badsbjerg Larsen)

• Ok Envidan (Mads Uggerby), 

• Ok Orbicon (Jørn Torp Pedersen)

• Ok Krüger (Kirsten Eg jensen)

Kommuner og Forsyninger

• Ok NOVAFOS (Anders Olsen)

• Ok Århus Vand (Anna Lausten)

• Ok Rudersdal Kommune (Nina Thune)

• Ok Gladsaxe Kommune (Daniel Grube Pedersen)

• Ok Århus Kommune (Gitte Norman Andersen)

• Ok Ballerup Kommune (Iben Nøhr Bertelsen)

Regnudvalget



METODER

• Fra screening til den detaljerede analyse - beskriv

• Fra løsninger med enhedspriser til detaljerede løsninger med modeller

• Følsomhedsanalyser, Usikkerhedsanalyser

• Anvendelse af faktorer – SVK27 og SVK31 (sikkerhed, fortætning, klimafaktorer osv.)

• Skal man først sikre SVK27 før SVK31

• Hydrauliske modeller – på forskellige niveauer

• Praktiske forhold – hvad kan lade sig gøre og hvad må man?

• (Politik)

• HOT spots

KOMMUNIKATION

• Klimatilpasning og skybrudssikring – definition

• Relation til plandokumenter – betaling af analyser og investeringer – dokument der kan sikre at forsyningen kan betale.

• Skal det kunne betale sig?

I øvrigt

• Skader der medtages (et par referencer!)

• Investeringstakt

• Økonomiske parametre

• Få styr på afløbssystemet inden skybrudssikring

Skal vi være flere?

Hvem skal vi være?

• Økonomer?

• Praktikere?

à Vi har brug for mindst et til brainstormmøde for at konvergere….



• Proces
• Alle de trin man skal igennem – hvilke udfordringer er der

• Forudsætninger og rammer
• Valg af skader der skal indgå osv.
• Valg af udgangspunkt (SVK27)

• Gennemgang af metode
• Beregning af EAD
• Beregning af skadesreduktion
• ….



• Beregn skadesreduktion og løsningsomkostninger



• Hvordan beregner man skader?
• Skadesomkostningen som funktion af 

gentagelsesperioden

• Risikotæthed à gennemsnitlig årlig 
omkostning EAD



(2500 kr/m2)

401 mio. kr.

148 mio. kr.

65 mio. kr.

32 mio. kr.

11 mio. kr.

5 mio. kr

separat-
system

N
utidsvæ

rdi af skadesom
kostning over 100 år (R

=3%
) m

io. kr

Klimatilpasning af kloak

Skybrudssikring

EAD



• Løsningsomkostninger

sØnæs (fotograf: Carsten Ingemann) Gladsaxe Sportscenter (fotograf: Carsten 
Ingemann)



• Beregn skadesreduktion og løsningsomkostninger



• Proces
• Alle de trin man skal igennem – hvilke udfordringer er der

• Forudsætninger og rammer
• Valg af skader der skal indgå osv.
• Valg af udgangspunkt (SVK27)

• Gennemgang af metode
• Beregning af EAD
• Beregning af skadesreduktion
• ….

• Næste møde igen igen
• Proces kommune - forsyning


