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Kalender

Faglige arrangementer
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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Leder
Kære EVA medlem
Det er forår, planterne spirer frem, og det er tid til at slappe af med et EVA blad.
Vi er stadig plaget af COVID-19-pandemien, og derfor kan vi desværre ikke endnu mødes fysisk til EVA
temadage. Vi ved, at der er et behov for at vidensdele og erfaringsudveksle, så derfor fortsætter vi med
endnu en online temadag. Vi håber dog meget på, at september-mødet kan blive fysisk igen.
Ved sidste møde afholdt vi online generalforsamling, hvor Ulla Boje Jensen desværre ikke kunne
genopstille. Vi siger fra bestyrelsen stor tak for hendes arbejde gennem 6 år. Til gengæld byder
vi velkommen i bestyrelsen til Julie Evald fra HOFOR, der blev valgt uden modkandidater.
Sidste temadag handlede om Machine learning i vandsektoren, hvor vi kom vidt omkring begrebet og fik
en forsmag på hvad machine learning kan bruges til i praksis, lige fra ledningsmodeller, til beregning af
vandstande i afløbssystemet til hvordan det kan bruges til at beregne befæstelsesgrader. Mulighederne
er mange, og vi fik alle en erkendelse af at der var perspektiver i værktøjet, og at vi med sund skepsis
sagtens kan indføre dette værktøj i vores digitale vand-værktøjskasse.
Til næste temadag vil vi stadig gå i digitaliseringens fodspor og kigge på digitale tvillinger i afløbs- og
spildevandsbranchen. Begrebet digitale tvillinger har mange år på bagen, men det til trods, har det
endnu ikke vundet indpas i vores eller andre brancher endnu. Det er dog i kraftig ændring, og vi stiller
derfor skarpt på begrebet. Vi skal høre om konceptet, hvordan det bruges i andre brancher, og hvordan
vi kan bruge det i vandbranchen. Hvordan koblingen med det fysiske system kan styrkes ved de mange
målere der forventes at blive opstillet fremadrettet. Desuden vil vi blive præsenteret for fire forskellige
digitale tvillinger, som alle har forskellige formål. Dermed kan vi blive stærkere i at se sammenhænge
og muligheder for hvordan vi kan få glæde og gavn af konceptet uden at det blot bliver endnu et
buzz-ord i samlingen.

Vel mødt online den 20. maj.
EVA-udvalget

EVA-udvalget indbyder til

VIRTUEL

EVA-temadag
Torsdag den 20. maj 2021

Digitale tvillinger
i afløbs- og
spildevandsbranchen
Digitale tvillinger er et yndet ord at bruge, men hvad betyder det egentlig? Hvad er der
af erfaringer indenfor digitale tvillinger i vandbranchen? Konceptet misforstås ofte som
en avanceret model, hvor det i stedet skal ses som et sammenspil af en masse elementer,
heriblandt modeller, som føder viden ind i et digitalt tvillingmiljø. Derved bliver ekspertviden lettere tilgængeligt for ikke-eksperter, hvorved at informationen kan nås af flere.
Den digitale tvilling understøtter således de øvrige digitale processer der foregår i forsyningerne i dag, og supporterer beslutningsstøtteværktøjer til planlægning og drift.
Til denne temadag vil vi komme rundt om begrebet både indenfor vandbranchen, men
også med et blik på hvordan det bruges udenfor vores felt. Vi vil kigge på de forskellige
elementer i en digital tvilling, gå særlig i dybden med et af de vigtige elementer, nemlig
koblingen med målinger i systemet og specifikt hvordan vi kan forsøge at undgå, at
dette input ikke indeholder fejl. Vi vil komme rundt om 4 forskellige eksempler på digitale
tvillinger – nogle veletablerede og andre i sin spæde opstart. De fire forskellige tvillinger
vil rumme aspekter af forskellige perspektiver, design, planlægning, drift og styring –
hver med deres brug af elementerne i den digitale tvilling og med fællestræk på tværs.
Vi håber på, at I efter denne temadag er blevet klogere på, hvad en digital tvilling er
og hvilke forskellige typer der findes med hver deres karakteristika og muligheder.
Bemærk, at Hugo og Roccos indlæg vil være på engelsk.
Vel mødt online d. 20. maj!
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PROGRAM
10:00

v. Agnethe N. Pedersen, EVA udvalget

		

Velkomst og introduktion til emnet

10:10

v. Hugo D. Macedo, Aarhus Universitet, Digital Twin center

			
Digital Twin center i Aarhus har til formål at understøtte forskning og

udvikling i digitale tvillinger indenfor alle brancher. Hugo vil i indlægget
komme ind på hvad en digital tvilling er og hvad vi kan bruge det til i
vandbranchen såvel som andre brancher.
			 (afholdes på engelsk)

10:30

v. Agnethe N. Pedersen, VandCenter Syd og DTU

			
Igennem et erhvervs-ph.d.-projekt har Agnethe undersøgt digitale

tvillinger i vandbranchen især indenfor afløbssystemer, herunder har
hun forsøgt at klassificere forskellige de digitale tvillinger der findes,
og på hvilke niveauer. Oplægget vil også komme ind på vigtigheden af
et godt grundlag for at konceptet med digitale tvillinger skal lykkedes
til at skabe tillid hos slutbrugeren.

Deltagergebyr

Omstændighederne omkring
Corona-virus gør vi ikke kan
mødes fysisk.
Medlemmer af EVA eller IDA
200 kr.,
ikke medlemmer
400 kr.

10:45		 Pause m. break-out rooms
11:00

v. Michael Rasmussen, Aalborg Universitet

			
Et vigtigt element i digitale tvillinger er koblingen med den fysiske verden.

I DONUT-projektet var visionen at lave prisbillige sensorer og software
sensorer, således at der kan opsætte mange flere sensorer i systemet.
Projektet er ved at nå sin afslutning, og erfaringerne deles i forhold til
dels hvad udfordringerne er med denne type sensorer, men også om
visionen stadig er indenfor rækkevidde.

Tilmelding

Tilmeld dig på
IDAs hjemmeside
Hvor du opgiver

11:20

v. Jonas Wied Pedersen og Rocco Palmitessa, DTU Miljø

			
At placere og vedligeholde sensorer, så de giver brugbare data, er

langt fra nemt i afløbs- og spildevandssystemers barske miljøer.
Et alternativ og supplement til fysiske sensorer er i stedet at udvikle
(virtuelle) software-sensorer, der er trænet til indirekte at ”måle” på
en variabel. Vi skal her høre, hvordan dette lader sig gøre eksemplificeret for vandstand og vandkvalitet, med nye machine learningteknikker samt fusion af data fra sensorer og modeller.
(afholdes delvist på engelsk)

•
•
•
•
•
•
•

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

11:50

Frokost pause + gåpause

12:45

v. Àstridur Elin Àsgeirsdottir, Aarsleff

			

Indenfor byggebranchen er der i mange år arbejdet med BIM (Bygnings Informations
Model). I Aarsleff anvender man BIM, aktivt i udførelsen som vi kalder VDC (Virtual
Design and Construction). Hvad er dette, hvordan skaber det værdi og kan det
bruges i et digital tvilling miljø? Kan vi koble forskellige modeller sammen, således
at information opnået i designfasen kan bruges aktivt i øvrige faser som f.eks. drift.

13:10

v. Trine Dalkvist, DHI

			
DHI har i samarbejde med Aarhus Vand opstillet en digital tvilling for Egå Renseanlæg. Tvillingen har flere egenskaber, der gør det muligt at evaluere både anlæggets
nuværende samt fremtidige status baseret på indløbsprognoser. ’What if’ scenarier
kan testes, hvor både styringernes indstillinger kan ændres, nye styringer afprøves,
vedligeholdelsesprocedure kan testes, og anlægget kan afprøves ved forskellige
indløbsprofiler. Kvaliteten af online data bliver kontinuerligt kvalitetssikret, og brugeren informeres om mulige anomalier. Anlæggets effektivitet evalueres i realtid vha.
KPI’er (f.eks. energiforbrug, operationelle omkostninger, kemisk dosering, udløbskvalitet og drivhusgasemission). Formålet er at udvikle et beslutningsstøtteværktøj,
der giver operatørerne mulighed for virtuelt at teste og optimere driften af anlæggene ud fra en helhedsbetragtning af KPI’erne og dermed minimere renseanlæggenes
bidrag til klimaaftrykket.

13:35

v. Lasse Ledet, Grundfos

			
Grundfos arbejder i disse år på at implementere digitale tvillinger på deres pumper.
			 Denne form for digitale tvilling er således en operationel digital tvilling på produkt
niveau. Formålet er at sikre at pumperne ikke degraderes over tid, og vha. den
digitale tvilling forudsige vedligehold.

14:00

Pause

14:15

v. Peter Stentoft, Krüger

			 Krüger har arbejdet med digitale tvillinger til styring af renseanlæg, og vi vil få
et indblik i opbygning og udviklingen af dette miljø, samt perspektiverne i dette.

14:40

v. Peter Steen Mikkelsen, DTU Miljø

			
Hvordan kan udviklingen i digitale tvillinger understøtte den digitale transfor-

mation, som pågår i forsyningerne i dag, og hvordan hjælper det forsyningerne
til øget effektivisering. Skal der skabes et nyt miljø for at nå dertil, og er ’plejer’
død i denne sammenhæng?

15:00

v. Agnethe N. Pedersen, EVA udvalget

			
Afrunding og tak for i dag

Referat af EVA’s
årsmøde 2021
Ved temadagen den 25. februar 2021, blev
EVA’s årsmøde afholdt. Grundet covid-19,
blev årsmødet og temadagen afholdt virtuelt.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Jesper Ellerbæk Nielsen blev valgt
2. Bemærkninger til dagsordenen
Der var ingen bemærkninger
3. Formandens beretning
Formand Jacob Badsberg Larsen gennemgik det seneste års aktiviteter i EVA. Herunder blev det berettet,
hvordan covid-19, havde påvirket EVA’s virke og aktiviteter. Den planlagte temadag om ’Machine Learning i
Vandbranchen’ den 27. maj 2020 blev aflyst og flyttet til den 25. februar 2021. Temadagen den 24. september
2020 om ’Strandboulevarden’ så, med sommerens lave smittetal og deraf ringe Corona-relaterede restriktioner, ud til at kunne afholdes fysisk på Charlottehavnen i København. Men på grund af efterårets anden bølge
af smittespredning, blev temadagen aflyst med kort varsel og i stedet afholdt d. 12. november 2020, som den
første virtuelle EVA-temadag. Derved blev der i 2020 afholdt to temadage, som i alt havde 184 deltagere.
I forhold til EVA’s rejselegat, blev der i 2020 tildelt tre legater, hvoraf et blev trukket tilbage på grund af
covid-19.
Formandens beretning blev godkendt
4. Fremlæggelse af regnskab
Som resultat af kun to temadage i 2020 mod de vanlige tre årlige temadage, kunne EVA-udvalget fremlægge
et regnskab for 2020, med væsentlige færre indtægter og udgifter end forventet. Årsregnskabet viste et
beskedent overskud, som overføres til EVA’s disponible pulje. 2021 budgetteres med et anseeligt underskud,
da det forventes at covid-19 fortsat vil påvirke afholdelse af fysiske temadage i 2021
Regnskab for 2020 og budget for 2021 blev godkendt
5. Valg af udvalgsmedlemmer
EVA-udvalget består af 7 udvalgsmedlemmer, som vælges på EVA’s årsmøde. Udvalgsmedlemmer vælges
for en 3-årig periode og kan genopstille én gang. Herved er 2 til 3 udvalgsmedlemmer på valg hvert år,
afhængig af valgperioden.
Ulla Boje Jensen udtrådte af EVA-udvalget efter at have været del af udvalget i de maksimale 2 gange 3 år.
Herudover var Benedikte Foldby Jakobsen og Tina Kristensen Nettelfield på valg, da deres første 3-årige
periode som medlem af EVA-udvalget udløb.
Benedikt Foldby Jakobsen og Tine Kristensen Nettelfield blev genvalgt til udvalget og Julie Evald blev
valgt som nyt udvalgsmedlem. Alle tre udvalgsmedlemmer blev valgt uden modkandidater.
6. Eventuelt
Ulla Boje Jensen blev belønnet med applaus for sit arbejde i EVA-udvalget gennem de seneste 6 år.

Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA
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Da machine
learning blev
hvermandseje

Af: Torben Bach;
NIRAS

Af: Mathias B. Dahl,
NIRAS

Digitaliseringsbølgen medfører en demokratisering
af avancerede teknologier,
som for eksempel betyder, at
machine learning flytter ind
overalt – både i vores mobiltelefoner, på sociale medier
såvel som i rådgiverbranchen.

Af: Preben Simonsen,
NIRAS

Af: Mads N. Paulsen,
NIRAS

I dagligdagen er det de færreste, der tænker nærmere over mange af de meget
avancerede teknologier og redskaber, vi gør brug af. Et eksempel er udbredelsen og
anvendelsen af GIS systemer og GIS data. Der er sket en demokratisering, hvor en
teknologi, der tidligere udelukkende var tilgængelig for en snæver gruppe eksperter, er
blevet hvermandseje, let tilgængelig og bredt anvendt. I disse år sker det samme med
machine learning, der som teknologi er modnet og har bevæget sig ud fra forskernes
verden på universiteterne og ud i omverden. I NIRAS ser vi i disse år teknologien blive
implementeret og gøre gavn i stadigt flere typer rådgivningsydelser. Dette skaber nye
muligheder og forandring.
I arbejdet med machine learning ved NIRAS får vi stadigt større indsigt i betydningen
af teknologien. Dels som et værdifuldt, nyt redskab i vores arbejde, men også i form
af de følger teknologien vil få på selve måden, vi arbejder på i fremtiden og de perspektiver, der åbner sig for nye løsninger på gamle problemstillinger.
I det følgende vil vi berøre to udvalgte eksempler, hvor vi ikke fokuserer på teknikken,
men den digitale forandringskraft teknikken forløser. Vi vil her demonstrere, hvordan
vi vha. lige dele data, faglig indsigt og kode teknisk snilde både kan effektivisere
fysiske beregninger og skabe nye indsigter og forståelse samt spare penge, ved at
sammensætte mange forskellige typer data.

Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA
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Figur 1
Beregning af påvirkning af flodsystem
ved indvinding af grundvand.
Venstre: beregnet i Modflow;
Midt: Beregnet vha. machine learning Neuralt Netværk;
Højre: beregnet vha. machine learning i høj opløsning.

En ny generation af beslutningsstøtte-redskaber

I sit arbejde som PhD studerende ved afdelingen NIRAS DATA, der arbejder med
software udvikling og data science på tværs af forsyningssektoren, forsker Mathias
Dahl i anvendelsen af machine learning på grundvandsområdet. I sit arbejde er han
dybt optaget af at kombinere hastigheden fra machine learning med de fysiske modellers præcision, og resultaterne er lovende.
”Vore modeller viser, at vi allerede nu med mere end 85% nøjagtighed kan genskabe
de meget beregningstunge resultater, som de traditionelle metoder generere, på en
brøkdel af tiden,” siger Mathias Dahl.
Han eksperimenterer blandt andet med grundvandsmodeller. Billedet til venstre på figur
1 viser resultatet af en traditionel MODFLOW beregning af et flodsystems påvirkning,
ved en placering af en boring til grundvandsindvinding i hver pixel i billedet. Billedet
udgør et følsomhedskort, der kan bruges til placering af nye boringer, hvor man ikke
ønsker at påvirke skrøbelige naturtyper. Billedet her tager mellem 10 og 15 timer at
generere på en kraftig computer. Billedet i midten er genereret med et neuralt netværk.
Dette kan genereres på under 1 sekund. Billedet længst til højre viser samme, blot i
en meget finere og mere detaljeret opløsning.
”Resultaterne bliver bedre og bedre, og vi forventer at få resultater, der er fuldt
sammenlignelige med de mere traditionelle modeller”. Men det slutter ikke her.
Fænomenet, at udskifte traditionelle metoder til modelberegning med machine learning
baserede metoder, sker bredt på alle områder, hvor der arbejdes med modeller, og
perspektiverne er store. Hastigheden og nøjagtigheden i de fysiske beregninger fra
machine learning, som eksemplet her, gør det muligt at skabe en helt ny generation af
interaktive softwareløsninger til beslutningsstøtte. Med de hurtige beregningsmotorer
i maskinrummet på disse nye løsninger, vil det blive muligt at eksperimentere langt
mere interaktivt og legende. En realtidsberegning af grundvandspåvirkningen ved
forskellige scenarier og løsninger af f.eks. separatkloakeringsprojekter, implementering
af LAR-løsninger, vandindvinding osv. gør det pludseligt muligt at afprøve og forkaste
mange forskellige scenarier på stedet. Den direkte interaktivitet gør redskaberne mere
tilgængelige, og i en ikke så fjern fremtid behøver man måske ikke nødvendigvis være
hydrologisk ekspert for at anvende disse nye redskaber, men kan få værdi af den nye
generation af redskaber i andre roller.

Vore modeller viser, at vi allerede nu med
mere end 85% nøjagtighed kan genskabe
de meget beregningstunge resultater, som
de traditionelle metoder generere, på en
brøkdel af tiden,” siger Mathias Dahl.

Kombination af data skaber nye indsigter og sparer penge

Uvedkommende vand, UV, er en kilde til merudgifter og belastning af kloaknettets
kapacitet. Dette er en problemstilling det MUDP-støttede DrainMan projekt har stillet
skarpt på i et samarbejde mellem Grundfos, DHI, Aarhus Vand, Wavin, Aarsleff,
Aalborg Universitet og NIRAS.
En væsentlig kilde til UV er grundvand. Problemstilling omkring uvedkommende vand
forværres af klimaforandringer og de følgende problemer med stigende grundvand
kombineret med behov for kapacitetsudvidelser. Et eskalerende problem. Visionen i
dette arbejde har været, at sammenstille alle relevante, tilgængelige data og skabe
beslutningsgrundlaget for at udpege de ledninger, der giver den økonomiske bedste
rentabilitet at renovere. Med andre ord er målet at fjerne mest mulig grundvand fra
ledningsnettet for pengene.
Det første skridt i dette arbejde var at etablere et mål for risikoen for uvedkommende
vand for alle ledninger i ledningsnettet, et såkaldt UV-indeks. Som datagrundlag
blev der gjort en ingeniørfaglig vurdering i udvælgelsen af observationstyper fra
TV inspektionsdata og ved brug af machine learning algoritmerne Random Forrest
og Baysian network, blev der genereret risikokort for de enkelte observationstyper
for hele ledningsnettet, hvor en lang række data blev anvendt for at underbygge ekstrapolationen inkl. bl.a. geologi, jordbund, hydrologi, trafikdata, ledningens atributter,
vegetationsdata, osv..
De resulterende risikolag blev derefter kombineret i et endeligt mål for risiko for
uvedkommende vand, UV indeks.
For videre at oparbejde viden, blev dette kombineret med en analyse på pumpedata
udført af AAU, der gav et mål for de totale mængder af uvedkommende grundvand
i ledningsnettet. Med en fordelingsnøgle beregnet ud fra det længdevægtede UVindeks, blev den totale mængde indsivning delt ud på hver enkelt ledning vist i
figur 3. Endeligt blev de totale mængder og udgiften til at håndtere disse, sammenholdt med udgiften til at strømpefore de enkelte ledninger, hvilket gav et mål pr.
ledning for tilbagebetalingstiden for investeringen i at strømpefore ledningen.
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Figur 2
UV-Index i Solbjerg.
Risiko for indsivning
af uvedkommende
grundvand.
Data venligt udlånt
af Aarhus Vand.

Figur 3
Grundvandsindsivning
pr. ledningsstrækning
pr. år.
Data venligt udlånt
af Aarhus Vand.
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Figur 4.
Tilbagebetalingstid
for strømpeforing.
Data venligt udlånt
af Aarhus Vand.

Resultatet er vist i figur 4. Som det ses, har den laveste tilbagebetalingstid generelt
også er de ledninger, som har den højeste andel uvedkommende vand, men nogle
ledninger med stor mængde indsivning er på grund af længde eller diameter ikke så
interessante at strømpefore, fordi tilbagebetalingstiden bliver meget høj. Resultatet
kan anvendes til at finde de områder hvor man indledningsvist får fjernet mest uvedkommende vand for pengene.
Eksemplet demonstrerer hvordan vi ved at lade machine learning algoritmerne finde
sammenhænge i data der ikke er direkte genkendelige for det menneskelige øje, kan
skabe et billede der kombinerer mange datatyper, og informationen i et samlet, overskueligt og letforståeligt billede. Når dette kombineres med vores faglighed kan vi skabe ny
indsigt der gør det muligt at tage bedre beslutninger, og som i tilfældet her, spare penge.

Herfra til fremtiden

Den gamle Nokia 3210 var stabil, kompakt, robust, holdt strøm for evigt, kunne ringe
og sende SMS’er. Fantastisk stykke teknologi, der fuldt leverede det, der var behovet.
Hvem kunne have brug for mere? I dag er vore telefoner store, skrøbelige størrelser
af glas, der er spækket med apps baseret på data og machine learning. Det er blevet
en digital forlængelse af os selv, og vores direkte opkobling til internettet og verden.
Nokia har for længst forladt det mobilmarked, de dominerede i en årrække. Teknologien skaber nye muligheder, danner grundlaget for nye behov vi ikke kender i dag,
og ændrer markeder. Machine learning er som en del af digitaliseringsbølgen en teknologi, der har kraften til at skabe en sådan omvæltning. Der skabes nye muligheder,
hvilket danner nye behov, selvom vi måske kan tænke, at de metoder og redskaber
vi arbejder med i dag, er fuldt tilstrækkelige og ikke kan blive bedre.

I det fremsynede diskussionsoplæg ”Fremtidens rådgiver” fra tænketanken for fremtidens rådgivning fra 2017, beskrives det marked og den fremtid rådgiverbranchen ser
ind i. En fremtid hvor digitaliseringen skaber grundlaget for udnyttelsen af globaliseringen, automatisering samt effektivisering, og ændrer rådgivningsmarkedet. Her
beskrives, hvordan selve forretningsmodellen for rådgiveren ændrer sig fra måling på
timer, til måling på output og rådgivermarkedet deles i to hold, et digitaliseret A-hold,
der mestrer, opsøger og gør aktivt brug af digitalisering og globaliseringens muligheder, og et B-hold der alene på pris kæmper mod A-holdets automatiserede ydelser
og 3. verdens arbejdskraft.
Den trend, der blev aflæst i 2017, har i dag 4 år senere kun manifesteret sig yderligere.
De digitale muligheder og deres følgevirkninger bliver stadigt tydeligere.
Bolden ruller. Grib!
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Forlæng
kloakledningernes
levetid

Af: Bolette Dybkjær Hansen,
EnviDan

Ikke for tidligt, ikke for sent

Rettidig sanering af kloakker
er essentiel i forbindelse med
at undgå reduceret funktionalitet, sammenbrud af
systemet og besparelse på
vedligehold. Monitorering af
kloaksystemet foregår i dag
ved brug af TV-inspektion,
men det er en omkostningstung affære, og derfor er det
kun realistisk at inspicere
en lille del af kloaksystemet
hvert år.

Traditionelt set har sanering foregået områdevist, hvilket betyder, at ledninger, der
kunne være funktionsdygtige i mange år endnu, er blevet udskiftet for tidligt, fordi det
har været usikkert om de kunne holde til næste inspicering af området. Udvælgelsen
af de områder, der er blevet inspiceret og saneret, har typisk været baseret på alder,
erfaring, separatkloakering og nytilkommende bygningsværker.
At øge ledningernes levetid er et godt sted at starte, når der skal spares ressourcer i
en forsyning. Dette kan gøres ved at gå fra områdebaseret sanering til ledningsbaseret sanering. En udfordring ved at gå fra områdebaseret til ledningsbaseret sanering
er, at hver forsyning i stedet for at skulle holde styr på en række områder skal kunne
navigere og prioritere mellem titusindvis af enkeltledninger. Optimalt set kan IT-systemerne prioritere hvilke ledninger, der skal inspiceres hvornår baseret på risikoen for
dysfunktion eller sammenbrud.

Risikobaserede TV-inspektioner på ledningsniveau

Risikoen er en afvejning af konsekvensen og sandsynligheden for sammenbrud eller
manglende funktionalitet af ledningerne.
Konsekvensen kan vurderes ud fra ledningens funktion og placering. For eksempel
er konsekvensen ved nedbrud af en stor transportledning væsentlig større end ved
nedbrud af en ledning på en villavej.
Sandsynligheden er forbundet til tilstanden og derfor bruges tilstanden ofte i stedet for
sandsynligheden. Hvis ikke tilstanden kendes, er det nødvendigt at anvende et ”bedste
bud”. I modsætning til konsekvensmodellen, der er baseret på klare regler, er tilstandsmodellen langt mere kompliceret. I simple tilfælde er tilstandsmodellen udelukkende
baseret på alder, men i de mere komplicerede systemer vurderes tilstanden ud fra en
lang række parametre, der påvirker ledningens tilstand. Hertil kan der enten anvendes
statistisk- eller machine learning-baserede metoder.
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0.69

Figur 1
Venstre: Analyse af hvilke parametre, der bidrager til
performance, når ledningerne fra alle forsyningerne inkluderes.
Højre: Sammenhæng mellem tilstanden af en ledning og
dertilhørende opstrømsledning.

Tilstandsmodeller

På verdensplan er der de seneste 10-15 år brugt mange ressourcer på at udvikle
statiske- og machine learning-baserede tilstandsmodeller, men på trods af dette har
selv de bedste modeller en relativt høj usikkerhed. Mange har også lavet analyser af
hvilke parametre, der skal anvendes for at få de bedste modeller, men ofte kommer
studierne frem til vidt forskellige konklusioner. Årsagerne til dette kan, for eksempel
være de tilgængelige parametre, kvaliteten af disse, geografi og analysemetode. For
at skabe en bedre forståelse har vi lavet en dybdegående analyse af hvilke parametre,
der bidrager til modellernes performance for 33 danske forsyninger.

Analyse af betydende parametre

Der findes mange forskellige metoder til at undersøge hvilke parametre, der er mest
betydende. I denne analyse er der først trænet en model med alle tilgængelige
parametre, hvorefter de mindst betydende parametre er blevet fjernet en efter en.
Analysen kan ses i Figur 1.
Som figuren viser, har parametre relateret til den geografiske position såsom X- og
Y-værdierne en forholdsvis stor betydning. Når der lægges så meget vægt på den
geografiske position kan det være en indikation af, at modellen primært lærer hvilke
ledninger, der ligger ved siden af. For at undersøge dette er sammenhængen mellem
ledninger, der ligger i forlængelse af hinanden, blevet plottet i Figur 1 til højre. Som
det fremgår at figuren, er der en tydelig sammenhæng mellem tilstanden af en ledning
og tilhørende opstrømsledning(er). Det kan være problematisk, da TV-inspektioner
historisk set ofte er foretaget i specifikke områder ad gangen, mens tilstandsmodellerne også skal kunne prædikere tilstanden i områder, der ikke har været inspiceret
tidligere. Derfor er den geografiske position blevet udeladt fra analysen som det kan
ses på Figur 2, næste side.
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Figur 2
Feature analyse uden
geografisk information.

Variationer mellem forskellige forsyninger

I det foregående er der trænet en fælles model på tværs af forsyningerne. I realiteten
kan der være store variationerne i hvilke parametre, der er betydende for de forskellige forsyninger på trods af, at der anvendes lignende datagrundlag. I Tabel 1 ses hvilke
parametre, der bidrog til performance for et udsnit af forsyningerne.
Af rækken ’Total’ i tabellen ses det, at der ikke var nogen parameter, der bidrog til performance for alle forsyningerne, og det kan der være flere årsager til. En af årsagerne
kan være variation i hvilke parametre, der er velrepræsenterede og -dokumenterede
ved de forskellige forsyninger. En anden kan være, at nogle kombinationer af features
er cirka lige gode, og at resultatet derfor påvirkes af en tilfældighedsfaktor. Tilfældighedsfaktoren opstår fordi nogle parametre med meget information risikerer at blive
frasorteret, da informationen allerede er indeholdt af andre inkluderede parametre.
Samlet set er der dog en tendens til, at nogle parametre optræder oftere end andre.
Lige under rækken ’Total’ ses rækken ’Bedst’. Den viser, hvor mange gange de forskellige parametre har været den sidste tilbageværende parameter. Her er det værd at observere, at den vigtigste parameter i 78 % af tilfældene var relateret til alder, anlægsår
eller rehabiliteringsår. I gennemsnit var der 6,5 parametre, der bidrog til performance.

Take away

Beslutningsstøttesystemer er essentielle, når forsyninger ønsker at gå fra områdebaseret sanering til ledningsbaseret sanering. Da ledninger ældes forskelligt, kan
machine learning bidrage til prioriteringen af hvilke ledninger, der bør inspiceres
hvornår. I den forbindelse kan nogle fejltyper prioriteres over andre, eksempelvis hvis
en forsyning oplever problemer med kapaciteten på renseanlæg grundet indsivning,
kan modellen indstilles til at være mere sensitiv overfor dette. Det er værd at notere,
at hvis sensitiviteten af fejltyper ændres, påvirker det også, hvor meget de forskellige
parametre bidrager til performance af modellerne.
Generelt er god datakvalitet essentiel for at opnå god performance af machine
learning-modeller, og det er i den forbindelse nødvendigt at have en høj kvalitet i sin
ledningsregistrering. Forsyninger bør ligeledes overveje deres inspektionsstrategi.
Historisk set er der en stor bias i hvilke ledninger, der er blevet inspiceret hvornår, da
inspektionerne har været foretaget med et bestemt formål. Det er givetvis stadig nødvendigt at inspicere ledninger af specifikke årsager såsom dysfunktion m.m., men skal
machine learning-delen fungere bedst muligt, er det essentielt, at der også foretages
inspektion af en række tilfældigt udvalgte ledninger.
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Tabel 1.
Oversigt over hvilke parametre der bidrog til performance for et udsnit af forsyningerne.
● viser, at parameteren bidrog mens o indikerer, at parameteren var tilgængelig, men ikke bidrog til performance. Manglende markering betyder at
parameteren ikke var tilgængelig. De to sidste kolonner i figuren viser hhv. antal features, der bidrog og performance, mens de to nederste rækker viser
hhv. hvor mange gange de forskellige parametre bidrog til performance og hvor mange gange parameteren var den sidste, der var tilbage i analysen og
dermed den bedste parameter.

Referencer

Dette er en dansk sammenfatning af nogle af de væsentligste pointer præsenteret i artiklen:
Hansen, B.D.; Rasmussen, S.H.; Uggerby, M.; Moeslund, T.B.; Jensen, D.G.
Comprehensive Feature Analysis for Sewer Deterioration Modeling. Water 2021, 13, 8
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Datadreven
modellering i
afløbssystemer

Af: Jens Martin Eriksen,
Data scientist, Afløb,
Krüger.

Af: Ole Mark,
Innovationschef,
Krüger.

I vandsektoren taler mange
om det – Machine Learning.
Det er efterhånden svært, at
forestille sig en fremtid uden
Machine Learning og dets
potentialer. Dette budskab
blev cementeret under den
sidste EVA temadag
”Machine Learning –
Voodoo eller virkelighed”.
Men hvordan får vi skubbet
udviklingen i den rette retning og udnyttet dette potentiale til fordel for danske
kommuner og forsyninger,
samt international eksport
af viden? – Hvordan
realiserer vi den ”fremtid”
vi alle taler så meget om?

Data er vejen frem

Fremtiden byder på mere data, med bedre kvalitet, end vi ser det i dag. Dette skaber
nye perspektiver og muligheder. Machine Learning som redskab, er intet værd uden
data og indsigt i samme. Hvis ikke man har forståelse for data og det fysiske system,
har man ingen forudsætninger for at lave en god model ud fra Machine Learning.
Machine Learning bliver ofte omtalt, som en black-box der på nærmest magisk vis,
omsætter data til en brugbar prognose eller forudsigelse. Dette er ikke tilfældet!
Uden en vis forståelse for de metoder, der ligger til grund for Machine Learning
samt det data der anvendes som input, er man lige vidt.
Krüger er i gang med flere målekampagner med forskellige formål. Nogle har til formål
at lokalisere uvedkommende vand, andre at bestemme vandføringen fra kuperede
oplande, som led i separatkloakering. Endelig er der de målekampagner, der skal
skabe overblik over overløb for en forsyning samt kvalitetssikre modeller og kalibrere
dem. Fælles for dem er, at der indsamles data og der opnås en forståelse af systemet. Netop en stor datamængde med en høj kvalitet, kombineret med en forståelse af
systemet, er som før nævnt alfa og omega, når der skal udarbejdes modeller baseret
på data og Machine Learning. Dette er udnyttet til at undersøge, hvilke aspekter og
muligheder, der er i at anvende Machine Learning til en mere datadreven tilgang til
modellering i afløbssystemet.

Neurale netværk og det datadrevne afløbssystem

Machine learning er en bred betegnelse for et væld af forskellige datadrevne metoder.
Herunder findes neurale netværk og mere specifikt NARX (nonlinear autoregressive
network with exogenous inputs), som er den metode Krüger har anvendt til at udarbejde
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Figur 1
Arkitekturen af et NARX netværk, hvor
TDL er tabbed delay lines, w er vægt, b er bias,
f(1) og f(2) er hhv. aktiveringsfunktioner i det
skjulte og output laget.
Modificeret pba. Kabugo et al. 2020

modeller, der kan prædiktere overløb, estimere overløbsmængder mm. Metoden er
brugt og anerkendt i mange andre industrier, herunder elektronik og energi branchen.
NARX network trænes på den tidsserie, der skal forudsiges samt andre tidsserier,
der giver godt input til ønskede output. Dette kan eksempelvis være vandstanden i
et bygværk med en vandstandsmåler, som ønskes beskrevet ud fra andre sensorer
i oplandet samt observeret nedbør.
Modellen trænes først i et åbent loop, hvor hver værdi i den historiske tidsserie
trænes, op imod et output i form af vandstanden i overløbsbygværket. Når modellen
er trænet på det historiske data i det åbne loop, lukkes loopet. Når loopet lukkes
betyder det, at netværket beregner det næste tidsskridt af vandstanden, ud fra forrige
tidsskridt af vandstanden samt de andre input parametre. Den forecastede vandstand
i næste tidsskridt, bruges som input i tidsskridtet efter og så fremdeles. På den måde,
kan der beregnes frem i tid, se figur 1.
Dette princip har flere forskellige anvendelser. Der er udviklet modeller, der beregner
vandstande og overløb på under et sekund. Dette kan kombineres med en usikkerhed
på nedbør, så der gives et estimat for sandsynligheden for en given vandstand. Dette
betyder, at man f.eks. i realtid kan sige, at med 90 % sikkerhed overstiger vandniveauet overløbskanten og der forekommer overløb. Udover vandstande, er der udarbejdet
modeller af vandføring fra overløbsledninger, som beregner overløbsmængder ud fra
vandstande fra SCADA opstrøms i systemet samt nedbør. Denne metode forudsætter
naturligvis, at der rent faktisk er forekommet overløb, således der er overløbshændelser der kan trænes på. På Figur 2 (næste side) ses et eksempel på en model, der
beregner vandføringen i en overløbsledning, og som direkte kan bruges til at beregne
overløbsvolumen.
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Figur 2
Prædikteret vandføring i
overløbsledning, ud fra vandstand opstrøms samt nedbør.
Regn (Blå), vandstand opstrøms
i systemet fra SCADA (Grøn),
Reelt målt vandføring (Gul),
prædikteret vandføring(Rød).
Vandføring og vandstand aflæses
på venstre y-akse og nedbør
aflæses på højre y-akse.

Den beregnede vandføring stemmer fint overens med den målte vandføring på data,
som modellen ikke er trænet efter. Der har været begrænsede overløb og derfor begrænsede vandføringsmålinger i overløbsledningen, som modellen kan trænes ud fra.
Dette er en naturlig begrænsning, når det gælder datadreven modellering og en ting
man skal have for øje, når sådanne metoder tages i brug.
Udover beregning af vandføring i overløbsledninger, er der udarbejdet et neuralt netværk, der evaluerer om en regnhændelse giver anledning til overløb eller ej, i et givent
bygværk. Metoden til ovenstående, bygger på samme princip: Træn et neuralt netværk
efter historisk data og bliv i stand til at beregne fremtidens vandstande, vandføringer,
overløb og overløbsmængder ud fra informationer i afløbssystemet. Det kræver blot en
tilstrækkelig datamængde. Endelig kan man ved brug af Machine Learning modellen
for vandstand, analysere sig frem til om der er abnormiteter eller store længerevarende afvigelser, mellem måledata og model. Dette indikerer f.eks. en tilstopning, et
pumpesvigt eller noget helt tredje, som kan hjælpe forsyninger til at kigge de rigtige
steder, på de rigtige tidspunkter.

Konklusion

Den overordnede konklusion må være, at der på relativ kort tid kan opstilles modeller,
som på under ét sekund beregner en forventet respons, ud fra et givent input. Responsen kan være en ønsket beregnet vandstand, vandføring, overløbsmængde eller
andet. Input kan være nedbør, målinger ved renseanlægget, eller andre live målere i
systemet. Der er altså et væld af muligheder for at gøre tingene bedre og udnytte det
data der er til rådighed. Vi har altså værktøjerne og vi forstår hvordan de virker, vi skal
bare ikke være bange for at bruge dem.

Referencer
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Mere information
fra data med
kunstig intelligens:
konkrete eksempler
fra afløbssystemer

Af: Morten Grum,
Waterzerv

Det kan være svært og omkostningstungt at udnytte
den information der ligger
i den voksende mængde af
data. Nye machine-learning
teknologier kombineret med
mere klassisk modellering
og statiske metoder gør det
muligt at automatisere store
dele af databehandlingen og
derved udtrække værdifulde
viden og forståelse med midler der står mål med værdien
der skabes.

Forsyninger kæmper med uønsket vand i spildevandsnettet. InflowGo er en cloud
service, der analyserer driftsdata til prioritering af indsatsen mod uvedkommende vand, så forsyninger kan planlægge sanering og udbygning for at opnå deres
service- og miljømål. Denne artikel fokuserer mere på de analyser der ligger bag
servicen og deres automatisering end på brugeroplevelsen eller værdien der skabes.

Automatiseret data flow fra kilde til beslutningsstøtte

Figur 1 viser et samlede data flow fra datakilderne til beslutningsstøtte-fremstillingen
og videre til en opfølgende vurdering af den opnåede effekt. Driftsdata fra pumpestationer, flowmålere og regnmålere og/eller radar overføres kontinuerligt fra forsyningens SCADA-system, hvor der sker en indledende kvalitetssikring og omregning af
data. Hydrologiske modeller benyttes til at dele tilstrømningen i fire hoved komponenter: spildevand, grundvand, indirekte- og direkte afstrømning. Statistik for nøgle
parametre opnås ved langtidssimulering med historiske regnserier, der fødes ind i
den samlede model for spildevandsnettet opbygget ved at sammenkoble de hydrologiske modeller for del-oplandende. Langtidssimuleringerne danner også grundlagt
for InflowGos interaktive scenariesimulator til planlægning. Og de identificerede
modeller danner grundlag for den opfølgende vurdering af den opnåede effekt efter
ændringer er gennemført i systemet.
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Figur 1
Det samlede data flow fra datakilderne til
beslutningsstøtte-fremstillingen og videre til en
opfølgende vurdering af den opnåede effekt.

Modelbibliotek afslører tilløb

InflowGo indeholder et stort antal forskellige urban hydrologiske modeller, der tilpasses den målte afstrømning fra hvert delopland. Modellerne beskriver en sammenhæng mellem nedbør og afstrømning, og varierer meget i kompleksitet. Nogle modeller medtager overflademætning og fordampning, andre sneophobning og -smeltning,
andre årsvariation i den langsomme basistilstrømning, andre weekendmønstre i
spildevandsstilstrømningen med mere. Figur 2 på næste side, viser en principskitse
af en af de hydrologiske modeller (venstre) og et zoom ind på en tilpasning til data
(højre).
Da de fleste af modellerne indeholder ikke-lineære elementer i forhold til nedbør,
benyttes en generel søgerutine til at finde modelparametre der minimerer afvigelsen
mellem målt og modelleret afstrømning. Denne form for automatiseret modelkalibrering kræver generelt, at man som ingeniør vælger fornuftige start værdier for parametrene. Det er dog lykkes at fuldautomatisere dette ved at benytte medianværdien for
hver parametre fra alle tidligger modeltilpasninger som startværdi.
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Figur 2
Princip skitse af en af de hydrologiske modeller (venstre) og et zoom
ind på en tilpasning til data (højre).
Kilde: Grum et. al. (2005).

Figur 3
Valg af den bedste model.

Matematikken vælger den bedste model (eller forkaster alle)

Valg af den bedste model (se figur 3) kan give udfordringer især indtil man har data
fra et helt år. Vælger man bare den der passer bedst, vil man ofte komme til at vælge
en model med flere parametre end data kan bære. Sker dette kan parametrene ikke
tillægges den fysiske tolkning man ønsker. En pragmatisk tilgang til automatisk valg
af model, bygger på at se på forklaringsgraden (R 2) for hhv. 5 minutter, timemiddel,
døgnmiddel samt månedsmiddel og betragte disse i forhold til perioden, længde og
antal model parametre. Hele dataperioden benyttes ved modelidentifikation. Generelt
kræver det en periode på mindst et år for at identificere afstrømningsfænomener og
bidragende kilder i del-oplandet. Dog vil man allerede med få måneders data kunne
få et godt estimat på det fejlkoblede areal i hvert del-opland.
Hvis ingen af modellerne beskriver afstrømningen særligt godt, er det et tegn på
at der er et nyt fænomen, som kræver en ny modelstruktur. Nye modelstrukturer
udvikles manuelt og tilføres modelbiblioteket.

Omregning af pumpestationsdata til flow

Ofte benyttes pumpestationsdata fra en station uden flowmåler. Ved modtagelse af
data omregnes niveaumålingen sammenhold med pumpestationens geometri til en
flow. Hvis der er tale om en opstrømspumpestation, er denne beregning en ukompliceret volumenbalance (forudsat data opløsning i tid er gerne ca. 10 gange højere end
nedpumpningsfrekvensen). Derimod vil pumpestationer i series (med start/stop pumper)
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Figur 4
Vandspejlsmålingen i en pumpestation
der sættes i gang af den opstrømsliggende
pumpestation, så tilstrømningen under
nedpumpning generelt er højere end ellers.

Figur 5
Krydstjek med regn og pumpedriftsdata benyttes til at klassificere en
overløbshændelse (nedbør i blå, niveau
i rød og sort og pumpedrift i grøn).

ofte være synkroniseret som det ses i niveaumålingen i figur 4. En simple volumenbalance-beregning ville gå galt her idet tilstrømningen, mens pumpen er i gang,
generelt er større end ellers. InflowGo fortager derfor omregningen til flow i to trin:
først beregnes responsefunktionen for de opstrømsliggende pumpestationer og derefter beregnes tilstrømningen og de faktiske pumpeydelser ved en volumenbalance
omkring pumpecyklussen, hvori tilstrømningen fra alle opstrømsliggende pumpestationer medtages. Vi har valideret metoden overfor flowdata fra pumpestationer med
fastmonteret flowmålere.
En anden metode til denne omregning benytter deep convelutional neural networks.
Her har InflowGo et neurale netværk, der trænes med jævne mellemrum (og hver
gang brugeren har fortaget ændringer i opsætningen) på et stort antal modelsimuleringer med forskellige tilstrømninger og kombinationer af pumpekapacitet. Metoden
er under indkøring og foreløbige erfaringer tyder på, at beregningen kan gøres mere
robust overfor uregelmæssigheder i datakvalitet og synkroniseringsmønstre.

Klassifikation af overløbshændelser

InflowGo identificere og afmærker hændelser, hvor en vandspejlsmåling er over en
overløbskote og fletter de der er passende tæt. Derudover benyttes omkringliggende data
som f.eks. pumpedrift til at klassificere og markere hændelsen som værende enten grundet i en driftsfejl, en regnhændelse eller en kombination (se figur 5). Den samtalte statistik
er naturligvis interessant i forhold til hvilke tiltag, der skal til for reducere overløbene.
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Figur 6
Den feature baserede
matching af omdøbte
indkommende tidsserier
mindsker det manuelle
arbejde og reducerer fejl.

Figur 7
De tre trin ved rensning
af niveaudata.

Matching af tidsserier

InflowGo modtager data fra forskellige kilder som f.eks. forsyningens SCADA. Ved
opdateringer eller oprydning i disse systemer, sker det ikke så sjældent at flere
dataserier omdøbes så omsætningen i InflowGo mangler data og der tilsyneladende
er kommet nye ukendte tidsserier til. En manuel udredning er tidskrævende og kan
endda føre til fejl. Vi har derfor udviklet et feature baseret matching-netværk, der
automatisk finder ud af hvordan de omdøbte serier hænger sammen med de gamle
serier og automatisk fortager omdøbningen (se figur 6). På nuværende tidspunkt er
det opsat så matching algoritmen kommer med en rangordnet anbefaling, hvorudfra
vi så tager det endelige valg.

Data rensning

InflowGo benytter en kombination af flere metoder, når der skal findes og fjernes
fejl i data. Lidt afhængig af datatypen, fjernes fejl oftest i tre trin (se figur 7):
1. helt ekstremt usandsynlige værdier, 2. En long-short term memory (LSTM) neural
netværksmodel benyttes til at fjerne data, der er ikke følger mønstret og 3. Outliers
fjernes på basis af en median absolute deviation (MAD). Ved udvikling og opsætning
af outlier detektion bør man tænke på at nedbørspåvirket systemer ofte har forskellige former for ekstreme data og man skal holde godt øje med om strategien fjerner
eller erstatter data, der ikke er fejl men måske netop et udslag af det fænomen, som
man ønsker at undersøge.

Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA

Kombinationen af fysisk viden og drifts-/måledata
giver bedre klimatilpasning

DTU Miljø, Bochum Stad og WaterZerv er gået sammen i et MUDP udviklings- og
demonstrationsprojekt ”Datadreven klimatilpasning til fælleskloakeret afløbssystemer”. Projektet har til formål at kombinere ny viden indenfor kunstig intelligens og
dataassimilering med eksisterende viden indenfor hydrologi og hydraulik, for herigennem at udvikle og demonstrere værktøjer til enklere og bedre beregning af effekten
af klimatilpasningsforlag og opfølgning på de faktiske opnået effekter.
Der er ingen tvivl om, at vi har meget at lære i forhold til at udnytte machine learning i
vandsektoren. Samtidigt er fagområdet machine learning selv i kontinuerlig (nærmest
accelererende) udvikling og vi har ikke set enden endnu. Men allerede i dag er der
masser af værdi at hente for vandsektoren både i forhold til planlægning og drift.

Anerkendelser

Udviklingen af cloudservicen InflowGo er sket i samarbejde med DTU Miljø og
Tårnbyforsyning med støtte fra Miljøstyrelsens MUDP. Automatisering af servicen
ved hjælpe af kunstig intelligens har været støttet af Innovationfondens InnoBooster
program.
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Crowdsourcing
af regndata fra
privatejede
Netatmo-regnmålere

Af: Sofie S. Røn
Horsens Kommune,
Tidl. studerende
Aalborg Universitet
rs.sofie@gmail.com

Af: Mads B. Nielsen
Brønderslev Forsyning,
Tidl. studerende
Aalborg Universitet
mbn@bronderslevforsyning.dk

I dag (2019) består de danske regnmålernetværk af
omkring 275 regnmålerstationer fordelt på 174 af
spildevandskomiteens (SVK)
Rimco-regnmålere og 101
af DMIs Pluvio- og Synopmålestationer. SVK-regnmålerne er primært placeret i
og omkring de større byer,
hvorimod DMIs regnmålere
er placeret mere jævnt fordelt over landet.

Af: Christoffer B. Andersen
Aalborg Universitet,
Institut for By,
Byggeri og Miljø
cband@build.aau.dk

Af: Jesper E. Nielsen
Aalborg Universitet,
Institut for By,
Byggeri og Miljø
jen@build.aau.dk

Af: Søren Thorndahl
Aalborg Universitet,
Institut for By,
Byggeri og Miljø
st@build.aau.dk

Traditionelt, er SVK-netværket anvendt inden for den urbane hydrologi. I nogle
anvendelser kan SVK-netværkets stedlige inhomogenitet være en udfordring, og
der kan nævnes eksempler på anvendelser, hvor den stedlige opløsning ønskes
højere, fx i dimensionering af afløbssystemer, i styring og regulering af afløbssystemer og renseanlæg i realtid, i re-analyse af skadesvoldende regnhændelser,
i forbindelse med borgerhenvendelser, samt i justering og validering af vejrradarobservationer.
At øge den spatiale opløsning af regndata ved etablering af flere regnmålerstationer
vil dog både være omkostningstungt, men også tidskrævende i drift og vedligehold
for stationsejerne. Crowdsourcing af regndata kan derfor være en alternativ måde at
få adgang til en større datamængde for færre ressourcer. Denne artikel præsenterer
resultater fra et civilingeniørspeciale fra Aalborg Universitet, hvor crowdsourcing af
regndata er undersøgt med udgangspunkt i fabrikanten Netatmos regnmålersystem
(https://www.netatmo.com/da-dk/weather/weatherstation/raingauge).
På landsplan var der i oktober 2019 omkring 4300 Netatmo regnmålere. Netatmo
udbyder vejrsensorer, hvor en af disse er en regnmåler. Placeringen af Netatmo
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Figur 1
Placering af Netatmo stationer med
tilsluttet regnmåler, SVK stationer og DMI
nedbørsstationer (2019).

regnmålerne i sammenligning med placeringen af SVK stationer og DMI nedbørsstationer er angivet på Figur 1. Densiteten af SVK stationer og DMI nedbørsstationer er
henholdsvis 0,4 og 0,6 stationer pr 100 km², hvor densiteten af Netatmo stationer er
10,1 stationer pr 100 km², hvilket i sammenligning med målerdensiteten i det nationale
regnmålersystem er væsentligt højere.
Nogle af de udfordringer, der er ved at anvende regndata fra Netatmo-regnmålerne,
i sammenligning med at anvende regndata fra de nationale regnmålersystemer, er at
der ikke er det samme kendskab til målernes placering og beskaffenhed. Der er altså
som udgangspunkt ikke det samme kendskab til vind- og læforhold eller til vedligehold
og kalibrering af Netatmo regnmålerne. Derudover er selve regnmålerkonstruktionen
ikke af samme kvalitet og standard som regnmålerne i de nationale regnmålernetværk
(se Figur 2, næste side). Derfor har formålet med civilingeniørspecialet, som danner
grundlaget for denne artikel, været at undersøge potentialet for at anvende crowdsourcet regndata fra Netatmo-stationer, samt at vurdere kvaliteten af Netatmo-regndata
ved at sammenligne med data fra de officielle regnmålersystemer (Røn og Nielsen,
2020). Derudover er der foretaget laboratorieforsøg under kontrollerede forhold for at
undersøge potentielle usikkerheder ved Netatmo-regnmålerne på stationsbasis.
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Figur 2
Indendørsmodul (venstre),
regnmåler (midt)
og udendørsmodul (højre).

Ukalibreret
Tabel 1
Gennemsnitlig
regndybde der
forårsager vip
bestemt ud fra
laboratorieforsøg.

Målernr.

Dybde pr vip
(mm/vip)

Kalibreret efter fabrikantens anvisning

Afvigelse fra
standard,
0,101 mm/vip (%)

Dybde pr vip
(mm/vip)

Afvigelse fra
standard,
0,101 mm/vip (%)

1

0,069

- 32

0,086

- 19,8

2

0,078

- 22

0,092

- 15,2

Netatmo stationen

Netatmo-stationen består som standard af et indendørs- og udendørsmodul, hvor
regnmåleren er et tilkøb, der kan foretages (se Figur 2). Indendørsmodulet registrerer
indeklimaparametre, mens udendørsmodulet registrerer temperatur, luftfugtighed samt
lufttryk udendørs. Den samlede pris for indendørs- og udendørsmodulet og regnmåleren er omkring 1.500 kr.
Netatmo-regnmåleren registrerer nedbør ved hjælp af et vippekarsystem, der fra fabrikantens side er angivet til at have en størrelse på 0,101 mm/vip. Fra indendørsmodulet
uploades regndata til Netatmos servere. Regnmåleren er trådløs (WIFI) og batteridreven og dermed er registreringen af regndata afhængig af, at ejerne er opmærksomme
på batteriniveau. En periodevis mangel på internetforbindelse vil ikke nødvendigvis
give anledning til manglende data, da Netatmo-stationen har en intern hukommelse, hvorfra regndata vil uploades til serverne, når internetforbindelsen igen bliver
tilgængelig. Det er muligt at downloade regndata fra Netatmo stationer, hvor ejeren af
stationen har givet samtykke til at dele sine data. Det er derfor sandsynligt, at antallet
af Netatmo regnmålere på landsplan reelt set er højere, end dokumenteret i Røn og
Nielsen (2020). Det er gratis at downloade regndata fra Netatmo serverne ved hjælp af
Netatmos API. Der skal blot oprettes en Netatmo-bruger samt specificeres det eller de
områder, der ønskes regndata fra.

Forsøg

Udførelsen af laboratorieforsøg har til formål at bestemme stationsspecifikke forhold,
der kan give anledning til usikkerheder. Der er udført forsøg for at bestemme den
regndybde, som forårsager vip for at sammenligne denne med fabrikantens angivelser. Forsøgene er foretaget ved at veje udløbet fra regnmålerne, som belastes med
varierende mængder vand. Der er foretaget forsøg med to Netatmo-regnmålere,
og resultaterne er angivet som gennemsnitsværdier for den enkelte regnmåler.
Det fremgår af Tabel 1, at den regndybde, som reelt giver anledning til vip, generelt
er mindre end den, som er angivet som standard (0,101 mm/vip). Netatmo-stationer,
som anvender den fabriksangivede regndybde per vip, vil derfor sandsynligvis overestimere regnmængder, da det reelt er en mindre regndybde, som giver anledning til vip.
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Figur 3
Sammenligning af Netatmo og SVK
regnprodukter på intensitetsniveau
fra d. 10 september 2019, hvor
afstanden imellem Netatmo og SVK
stationen er forskellig.

Netatmo anbefaler at foretage en kalibrering af hver enkelt regnmåler, og denne er
i projektet foretaget efter fabrikantens anvisninger. Det fremgår af Tabel 1, at den
kalibrerede værdi ligeledes er større end den regndybde, som reelt giver anledning til
vip for de pågældende regnmålere. Overestimeringen af regnhændelser vil dog være
væsentligt reduceret i sammenligning med at anvende den fabriksangivede regndybde,
som forårsager vip. En kalibrering kan dermed forbedre data indsamlet med Netatmo
regnmålerne væsentligt. På landsplan er kun 12 % af Netatmo regnmålerne kalibreret.
Yderligere er der ved laboratorieforsøg foretaget en undersøgelse af, hvordan vip
registreres i tid og hvorvidt målerne er intensitetsafhængige. Resultaterne heraf kan
læses i Røn og Nielsen (2020), hvori der også er præsenteret en kvalitetssikringsprocedure, som kan identificere fejlagtige regn- estimater.

Sammenligning af regnprodukter

I projektet er der udviklet kvalitetssikringsprocedurer som benytter sæsonafhængig korrelation (baseret på semi-variogrammer) mellem stationer til at frasortere regndata der
afviger fra andet regndata. Procedurerne er implementeret i realtid på intensitetsniveau
samt på historiske døgnværdier. Yderligere detaljer kan findes i Røn og Nielsen (2020).
Regndata fra validerede Netatmo-stationer er sammenlignet med regnserier fra
SVK-stationer for at Netatmos potentiale. Overordnet set er der god overensstemmelse mellem Netatmo-regndata og regnserier fra SVK-stationerne, hvilket fremgår
af eksemplet i Figur 3. Forskellen mellem Netatmo- og SVK-regnproduktet vurderes
primært at skyldes den spatiale variabilitet, altså afstanden imellem stationerne, samt
forskellen i vippekar-størrelserne for de to typer regnmålere. På Figur 3 fremgår det,
at forskellen bliver mere udpræget selv ved mindre forøgelser af distancen.
Figur 4 (næste side) viser et eksempel på et i projektet interpoleret regnprodukt
basereret på Netatmo-stationerne. Her sammenlignes døgnnedbør med DMIs
10x10 km klimagrid i 12 gridceller omkring Aalborg. Sammenligninger for hele 2019
er vist i Figur 5 som scatterplots for døgnnedbør. Generelt er der rigtig god overensstemmelse mellem de to regnprodukter.
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Figur 4
Interpoleret døgnnedbør omkring Aalborg den 1.8.2019.
Øverst: kvalitetssikret Netatmo-data.
Nederst: DMI Klimagrid i 10 x 10 km.
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Figur 5
Sammenligning af interpoleret Netatmo-døgnnedbør
med DMIs klimagrid i 10 x 10 km opløsning for
12 celler omkring Aalborg. Data fra hele 2019.
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Diskussion og anbefalinger

Valideret regndata fra netværket af Netatmo-stationer giver en overordnet god beskrivelse af regnhændelser, dog med en større usikkerhed på data sammenlignet med
de nationale regnmålersystemer. Netværket består af væsentligt flere stationer end
de nationale regnmålersystemer, og har derfor en væsentligt bedre spatial opløsning.
Netatmo-regndata kan derfor med fordel anvendes til opgaver, hvor der er brug for
regndata med større spatial opløsning, og hvor større datausikkerhed kan accepteres.
Disse opgaver kunne eksempelvis være besvarelse af borgerhenvendelser, radarkalibrering eller re-analyse af skadesvoldende regnhændelser i områder uden SVK eller
DMI-regnmålere.
Det er i projektet vist at en kalibrering kan være fordelagtig for at få den regndybde,
som anvendes af den pågældende regnmåler til at tilnærme sig den regndybde, som
reelt giver anledning til vip. 12 % af Netatmo-regnmålerne på landsplan er kalibrerede,
og der er derfor stort potentiale for, at regndata kan forbedres væsentligt ved at sørge
for, at Netatmo regnmålerne er kalibreret, inden de tages i brug.
Usikkerhederne ved Netatmo-regnmåleren kan være betydelige afhængigt af
opsætning og vedligehold af den enkelte station, hvilket også er vist i et tilsvarende
Hollandsk studie (de Vos et al. 2017). Kvalitetssikring er derfor vigtig og en høj stationsdensitet gør identificering og frasortering af afvigende stationer eller dataperioder
relativt enkelt.
Netværket af Netatmo stationer er på nuværende tidspunkt en uudnyttet ressource,
som har et stort potentiale for, at kunne anvendes inden for den urbane hydrologi.
Ligesom det er nødvendigt at undersøge usikkerhederne nærmere, er det dog ligeledes nødvendigt at undersøge, hvad resultatet bliver af at anvende Netatmo regndata
som supplement til eksempelvis SVK-regndata i forskellige anvendelser.
Det er som nævnt tidligere på baggrund af arbejdet i forbindelse med rapporten, som
danner grundlaget for denne artikel vurderet, at der er et stort potentiale i Netatmo
regndata, som med fordel kan undersøges nærmere.
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Legatet kan søges af danske studerende, som har gennemført mindst 2 år af en dansk
videregående uddannelse og indenfor en EVA-relevant studieretning
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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
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