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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.





Leder
Kære EVA medlem

Så går sommeren på hæld. Vejret har endnu en gang været dansk sommer, lige fra skybrud til tørke.   

COVID-19-pandemien er her stadig, og vi har i halvandet år ikke kunnet afholde fysiske EVA temadage. 
Vi har vidensdelt og erfaringsudvekslet online i stedet, og det er faktisk gået godt. Men det bliver aldrig 
det samme som at mødes fysisk. En tilfældig snak med én fra branchen ude i kage- og kaffeområdet 
eller til frokosten har værdi for mange, og vi er derfor glade for, at vi kan afholde den kommende EVA 
temadag fysisk i Nyborg den 30. september 2021 med forbehold for ændringer hvis nye restriktioner 
kommer. Det vil ikke være muligt at tilgå temadagen online, da vi har valgt ikke at kombinere online 
temadage og fysiske temadage.  

EVA temadagen den 30. september 2021 handler om hvordan vi går fra vores mange planer til at få det 
udført i praksis, eller med andre ord fra plan til virkelighed. Der bliver i disse år anlagt spildevandsanlæg 
for milliarder af kroner, og branchen er i konstant udvikling. Vi vil på temadagen se på hvordan bæredyg-
tighed sætter større og større præg på vores valg af løsninger og udførselsmetoder. 3D design og 3D 
opmåling er i rivende udvikling og det bliver nemmere og nemmere at anvende. Der vil også blive set på 
den lidt mere rå anlægsteknik i marken. 

Sidste temadag, den 20. maj 2021, handlede om digitalisering med hovedvægten på de digitale tvillinger 
for afløbssystemet. Vi kom godt rundt om koblingen med målinger i systemet og hvordan man undgår, at 
de fejler.  Vi så på 4 forskellige eksempler på digitale tvillinger, nogle har der været udviklet på længe, 
og andre var i deres spæde opstart. I dette blad kan du bl.a. læse om nogle af de spændende emner og 
problemstillinger, som blev præsenteret på temadagen. 

I bestyrelsen er der sket ændringer siden sidst, og Jakob Badsberg Larsen har valgt at stoppe som 
formand i EVA-udvalget. Vi har været meget glade for Jakob som formand. Han har gjort det godt og 
lagt mange timer i arbejdet. Agnethe N. Pedersen stopper ligeledes som kasserer efter de sidste år at 
have lagt et stort arbejde i at holde styr på udvalgets økonomi. Begge er dog fortsat i bestyrelsen og vil 
bidrage til en glidende overgang. Ny formand bliver Tina Kristensen Nettelfield, mens Benedikte Foldby 
Jakobsen bliver ny kasserer. Tillykke til Tina og Benedikte med konstitueringen.

Vel mødt i Nyborg!
EVA-udvalget



At gå fra plan til virkelighed er ikke altid nemt. Der kommer flere  
og flere hensyn der skal tages. Bæredygtighed fylder også mere  
og mere i branchen, og der skal foretages en del planlægning og  
myndighedsansøgninger før vi kan gå i jorden. 
 
Vi vil på temadagen se på hvordan bæredygtighed sætter større  
og større præg på vores valg af løsning og udførselsmetoder.  
Vi vil også se på den rivende udvikling der foregår inden for  
3D design og 3D opmåling.

Der vil også blive set på den lidt mere rå anlægsteknik i marken. 

EVA-temadag
EVA-udvalget indbyder til

Torsdag den 30. september 2021, Hotel Nyborg Strand

Fra plan til virkelighed  
– anlægsteknik, 3D design  
og bæredygtighed



PROGRAM

9:30 Kaffe/te og rundstykker

10:00 Velkomst og indledning 

   v. Lars Berggren Winther, EVA udvalget 

   Introduktion til dagens emner

10:05  Bæredygtighed i vandsektoren

   v. Adriana M. Wenda, Rambøll

   Hvordan implementerer vi bæredygtighedstankegangen som en naturlig del af 
arbejdsgangen i projekterne? Hvordan arbejder vi med bæredygtighed i de for-
skellige faser af projektet fra den indledende planlægning til udbud og udførelse? 
Med konkrete eksempler fra Rambølls projekter gives et overblik over, hvordan  
vi har valgt at arbejde med bæredygtighed gennem alle projektfaser. 

10:30  Indlæg om 3D scanninger 

   v. Michaela Bloch Eiris, Novafos og Andreas Hodal, LE34

   Forsyningsselskaber investerer årligt store summer i anlægsprojekter. Det er 
vigtigt, at dokumentation af disse anlægsprojekter bliver så retvisende som mu-
ligt og gennemføres med en sådan kvalitet, at den efterfølgende kan anvendes i 
forsyningen til en række forhold, herunder udlevering til LER, vurdering af aktiver 
og drift og vedligehold. I jagten på den perfekte dokumentation, er det oplagt at 
kigge på mulighederne inden for 3D-scanning, herunder målemetoderne laser-
scanning og fotogrammetri. Disse metoder udvikler sig hele tiden, og er blevet et 
vigtigt redskab til dokumentation af forsyningsanlæg. Fælles for de to målemeto-
der er, at data indsamles som en punktsky. Punktskyen giver adgang til en ræk-
ke hidtil usete fordele, ved bl.a. at synliggøre elementer, der ikke nødvendigvis er 
tilgængelige for den traditionelle landmålerstok. Samtidigt har håndteringen af en 
punktsky aldrig været lettere. En punktsky er ikke længere kun brugbar for den 
tekniske specialist med dyre 3D-programmer, men anvendelig for alle interesse-
rede ved hjælp af nemme og let tilgængelige digitale måleværktøjer.

10:55 Pause 
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11:10  Klimatilpasnings løsninger på boligveje i Jyllinge Nordmark  
med fokus på CO2 udledning 

   v. Lars Juul Hansen og Ida Sylvest, Sweco 

   Jyllinge Nordmark er et område der har udfordringer med at håndtere regnvandet, når de stør-
re regnskyl rammer.  I et afvandingsprojekt i Jyllinge Nordmark, Roskilde, hjalp Sweco FORS 
med at beregne CO2e-aftrykket for forskellige løsningsmodeller til håndtering af regnvand i 
den indledende fase af et pilotprojekt. Pilotprojektet havde til formål at opstille realiserbare 
løsningsforslag, der kunne spille ind i masterplanen. Efter indledende hydrauliske analyser 
brugte Sweco deres screenings værktøj EBI (Evaluering af bæredygtig infrastruktur) til at 
sammenligne de forskellige mulige LAR-løsninger og deres CO2aftryk i både anlægsfasen og 
driftsfasen. FORS benyttede resultaterne fra denne forundersøgelse til at konkretisere hvilke 
løsninger der udleder mindst mulig CO2e og dermed hvilke løsninger der ønskes at implemen-
tere i Jyllinge Nordmark.

11:35  Et nedlagt renseanlæg bliver til en bæredygtig landskabspark 

   v. Camilla Hvid, Sweco 

   En bæredygtig landskabspark er netop, hvad der er skabt af det nedlagte Ålebækken Rense- 
anlæg i Brede i Lyngby-Taarbæk Kommune. Nye underjordiske kæmpebassiner reducerer ud-
ledningen af spildevand til Mølleåen, og de gamle konstruktioner fra det nedlagte renseanlæg 
transformeres til en ny industriel landskabspark. Dermed løser projektet både spildevands-
udfordringer og skaber rekreativ værdi for borgerne i området med fokus på bæredygtighed. 
Ålebækken Ruinpark viser nye veje for, hvordan vi kan omdanne nedlagte industrianlæg til 
bæredygtige by- og landskabsrum med integrerede løsninger på spildevandsproblemer,  
renere vandløb, genbrug af materialer samt fokus på jordbalance og biodiversitet.

12:00 Frokost

13:00  Skagen udløbsledning

   v. Karina Buus, COWI

   Skagen Renseanlæg udleder i dag det rensede spildevand til Kattegat.Som følge af havne-
udvidelsens etape 3 i Skagen skal udløbsledningen omlægges. Fra projektet gik i gang ultimo 
2017 og frem til nu har projektet budt på en del udfordringer, som til tider har betydet, at vi 
og Frederikshavn Forsyning næsten var ved at miste troen på at det kunne lykkedes. Stadet 
er p.t., at det eneste, der mangler er, at udløbsbygværket sænkes ned på havbunden og den 
allerede etablerede udløbsledning tilsluttes. Herefter kan der endelig drejes på ventilen på 
Skagen RA og det rensede spildevand kan strømme ud igennem en ny udløbsledning til Ska-
gerrak frem for til Kattegat. I dette oplæg vil vi beskrive den rejse, som projektet har budt på, 
med op og nedture fra den spæde start i planlægningsfasen ultimo 2017 og frem til d.d., hvor 
vi næsten er i mål med et flot stykke udført anlægsarbejde!

13:25  Byudviklingsprojekt i Høje Taastrup, Høje Taastrup C 

   v. Martin Christensen, Rambøll 

   Byudviklingen i Høje Taastrup C er en del af forvandlingen af Høje Taastrup mod en mere 
sammenhængende, attraktiv og bæredygtig by. Byggemodningen omfatter ca. 262.000 m² og 
består af 2-sporede veje, mindre lokalgader, parkeringspladser og alt tilhørende infrastruktur, 
herunder alle forsyningsarter samt et parkstrøg, der udgør et rekreativt og multifunktionelt 
byrum, som er rygraden i håndteringen af vand på terræn i området ved ”Verdens længste 
skaterbane” – både hverdagsregn og skybrud. Få et indblik i projektet fra Ide til virkelighed, 
med alt godt fra ingeniør-verdenen, og alle tekniske aspekter fra geotekniske vurderinger, an-
vendelse af georadar, hydrauliske beregninger, ledningskoordinering, projektering af LAR-an-
læg, regn- og spildevandsledninger, bassiner og skateranlæg, vejafvanding, projektering af 
nyanlæg og ombygning af veje inkl. trafikomlægninger, nedrivning af broer og meget mere. 
Store dele af projektet er enten udført eller under udførelse.



13:55 Kaffepause

14:10  Fra helhedsplan til anlagt projekt og tilbage igen 

   v. Mikkel Nikolaj Priess, Frederiksberg Kommune og Ulrik Lassen, Rambøll

   Frederiksberg Kommune har sammen med Rambøll arbejdet med klimaveje hele 
vejen fra overordnede hydrauliske helhedsplaner til de endeligt anlagte projekter 
omkring Hollændervej. Oplægget vil handle om hvordan den hydrauliske planlæg-
ning har dannet grundlag for de senere projekter, hvordan anlægsteknik blev ind-
tænkt allerede i den planlægning, de gennemførte projekter – og endeligt, hvordan 
bruges viden fra den gennemførte projektcyklus i de næste anlægsprojekter såvel 
som helhedsplaner.

14:35  Regnvandsbassin i Østervold, Randers 

   v. Jasper Vagner Jensen, NIRAS

   Vandmiljø Randers ønsker at forberede Østervold i Randers, til fremtidig skybrud-
skanal. I samme omgang ønsker Randers Kommune at udføre et by forskønnelse 
projekt, med ny beplantning, opholdssteder og belysning. NIRAS har assisteret 
både Vandmiljø Randers og Randers Kommune med realisering af nærværende 
projekt fra idefase til byggefasen. Projektet er endt med et midlertidig regnvands-
bassin, med fokus på blågrønne værdier med inspiration fra Gudenåen. Projektet er 
et tværfagligt projekt i hjertet af Randers, med anlægstekniske udfordringer i form 
af blødbund, grundvand og trafikale forhold. Projektet viser hvordan der kan skabes 
stor værdi for byen, ved at kommune og forsyningen arbejder sammen og fælles 
visioner til glæde for borgere og biodiversiteten. 

15:05  Brug af AR/VR i forbindelse med design 

   v. Martin Wilhelm Øckenholt Larsen, COWI 

   Fire nøglepunkter: kvalitet, tid, økonomi og opfølgning.
   Med fokus på at kvalitet, tid, økonomi og opfølgning er nøglepunkter i projektløs-

ningen, er BIM et integreret koncept. Brugen af en samlende integreret BIM-model, 
hvor flest mulige data samles centralt i både den tidlige skitsering og senere i den 
detaljerede projektering, giver langt bedre muligheder for at levere den ønskede 
kvalitet i hver enkelt af projektets faser. Samtidig muliggøres et næsten øjeblikkeligt 
overblik over både tid og anlægsøkonomi i udførelsen og i opfølgningsfasen ved 
udtræk af data fra BIM-modellen. Når vi bruger BIM sammen med GIS som projek-
teringsværktøj, bliver det tydeligt, hvilket mylder af f.eks. vand-, kloak-, og fjernvar-
merør der gemmer sig under jorden.

15:20  Afrunding og afsluttende bemærkninger 

   v. Lars Berggren Winther, EVA udvalget 
 

15:25  Tak for denne gang og kom godt hjem



Ny formand for  
Spildevandskomiteen

Mads Uggerby er uddannet civilingeniør i miljøteknik fra Aalborg Universitet i 1999, og  
har siden haft ansættelser i Ringkøbing Amt, NIRAS, Krüger og EnviDan, hvor han har 
arbejdet med en lang række opgaver. Lige fra kommunal spildevandsplanlægning og  
myndighedsopgaver over klimatilpasning, hydraulisk modellering og fornyelsesplanlægning 
på kloakområdet til strategisk planlægning og asset management i vandsektoren. 
 
Siden 2012 har han brugt en stor del af sin tid på forskning og udvikling som chef for  
forskning og udvikling i EnviDan. 
 
I IDA-regi har Mads Uggerby siddet som henholdsvis formand og bestyrelsesmedlem  
i 6 år i EVA-udvalget under Spildevandskomiteen. Aktuelt deltager han i underudvalget  
om klimatilpasning i Spildevandskomiteen.
 
Netop det grundige forhåndskendskab til komiteen og dens arbejde gjorde det let for  
Mads Uggerby at takke ja til formandshvervet:

—

Civilingeniør Mads Uggerby er ny formand for Spildevandskomiteen  
i Ingeniørforeningen, IDA. Han afløser den tidligere formand,  
Ulrik Højbjerre, som har siddet i forretningsudvalget for Spilde- 
vandskomiteen de seneste 6 år.

For mig er det vigtigt at bidrage fagligt til vandbranchen 
generelt, og jeg ser arbejdet i Spildevandskomiteen 
som en god mulighed for at tage ”fagkasketten” på 
og arbejde for en fortsat udvikling og relevans af 
Spildevandskomiteens arbejde

”

”Mads Uggerby

NYHEDER  
fra SVKs Faglige Udvalg



Begrebsafklaring:
SVKs faglige udvalg har, i forbindelse med arbejdet med opdatering af dimensionerings-
praksis, nedsat en arbejdsgruppe til at se på problemstillinger i relation til recipientudled-
ninger og vandkvalitetskrav. I regi heraf er det blevet tydeligt, at der er et behov for at få 
ryddet op i begrebsforvirringen og givet et samlet overblik over relevant terminologi i det 
krydsfelt af fagsprog, som omgærder alt arbejde relateret til udledninger af afløbsvand til 
overfladevandsrecipienter.

For at opfylde dette behov, har arbejdsgruppen udarbejdet en begrebsafklaring med støtte 
fra SFT Fonden. Formålet med rapporten er at lave en samlet begrebsoversigt, som kan 
anvendes i projektarbejder med mange interessenter eller evt. vedlægges som en del af 
kommunernes planarbejde. Samtidig vil rapporten fungere som en sproglig nøgle til Spilde-
vandskomitéens øvrige udgivelser. Et udkast til begrebsafklaringen ligger på Spildevands-
komiteens hjemmeside, hvor det er muligt at sende kommentarer og feedback. 

Link: 
https://ida.dk/om-ida/spildevandskomiteen/rapporter-fra-spildevandskomiteen

 
Hvilke klimafaktorer skal 
man anvende ved klimatil- 
pasning af afløbssystemerne?
 
I slutningen af 2019 lancerede DMI Klimaatlas.dk. Gennem 2020 har der vist sig et behov 
for at sammenstille DMIs nye beregninger med de anbefalede klimafaktorer i SVK Skrift 30. 
Efterspørgslen er i særlig grad kommet fra kommunernes i forbindelse med opdatering af 
deres klimatilpasningsplaner. Derfor har Spildevandskomiteen (SVK) og DMI udarbejdet et 
fælles notat, som sammenligner og forklarer forskellene på de klimafaktorer for ekstrem-
nedbør, der findes i Skrift 30 og DMIs Klimaatlas. Notatets anbefaling er at man fortsat 
benytter de branchespecifikke anbefalinger fra SVKs skrifter i forbindelse med dimensione-
ring af afløbssystemer (Skrift 30).  

Læs notat her:  
https://ida.dk/media/8511/sammenligning_klimafaktorer_svk_klimaatlas_april_2021.pdf

https://ida.dk/media/8511/sammenligning_klimafaktorer_svk_klimaatlas_april_2021.pdf


In the last couple of years, digital twins have been deemed  as overhyped or nothing 
beyond a buzzword, but there is a reason why the concept is here to stay, and it has 
to do with how intuitive the idea is. A digital twin can be understood as digital model 
counterpart of (a) physical asset(s), and the model is so precise that one can use 
the digital twin to operate/predict/optimize the physical counterpart, as it becomes 
indistinguishable from the physical object itself. In the domain of water operations, a 
primal version of the digital twin is second nature, known by a different name, as water 
operations management and control is now fully digital and controlled by advanced 
SCADA systems, but it is still difficult to find a uniform definition of what is as pointed 
by (Pedersen, 2021).

In this text and the other articles in this edition, we hope that the readers can grasp 
the variety of perspectives associated with a DT, and given the increasing amount of 
publications/hype around the concept, it is understandable how easy it is to not see 
the forest for the tree. Therefore, we lay down the basics of the idea by connecting it 
with the domain of cyber-physical systems, which adequately fits the standard con-
cepts associated with the systems deployed in the water domain, and we characterize 
such a system as operating in a digital twin setting wherever the physical asset and 
the digital model satisfy three mathematically ground relations.  But first, a glimpse at 
what a cyber-physical system is...
 

The Elements of Cyber-Physical Systems
A cyber-physical system is a computer system connected to a physical system via 
sensors and actuators. In this class of systems, computation reacts to/produces chan-
ges in the physical sub-systems to affect/influence its behaviour over time. It is usual 
to consider the following elements:
• a controller – device hosting the computation process,
• a plant – the physical system,
• sensors – devices providing measurements,
• actuators – devices affecting the plant,
• environment – the common ground where all the above elements lie and interact with.

A digital twin is a concept, 
an abstract idea, which is 
associated with the smartest 
technological solutions that 
our digital era advances can 
offer. The concept is about 
20 years old and its popula-
rization started later as hin-
ted by the 2015 timestamp 
in the creation date for its 
Wikipedia entry. 

Af: Hugo Daniel Macedo
Ph.D., Research Assistant    
Aarhus Universitet, Digital Twin center

Digital Twins
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In the water domain, an academic physical system example is a water tank with an 
inlet and outlet (the plant), a sensor reading the water level/height in the tank, a smart 
valve (actuator) that can be opened and closed by the computer program (controller) 
to let the water flow out  to its environment while maintaining a certain target water 
level in the tank. According to the desired goal it is possible to define a controller to 
approximate the desired system response.  In real world terms any modern water sup-
ply network/waste water treatment plant is a cyber-physical system where the water 
delivery or treatment plant equipment (pumps, tanks, pipes,…) states are controlled by 
a software system ensuring water reaches the customers taps/environment with the 
adequate parameters (e.g.\ pressure, quality). Given a physical asset understood in 
the cyber-physical system elements conceptualization, we can move towards its digital 
model counterpart.

Digital Model
In engineering, a model is a well-defined abstraction of a system in the form of a 
miniature scale, a mathematical model, and more recently a digital model: one that 
can be executed and manipulated as a pure virtual construction, grounded in strong 
mathematical foundations and usually avoiding the need to use physical/static compo-
nents. Models have been widely used in the design and implementation phases of new 
engineering assets lifecycle, and are widely used to design and validate cyber-physi-
cal systems.

In this field, it is common to have different models of the different elements. A model of 
the controller, typically a discrete transition system mimicking the discrete state chan-
ges in the computer. A model of the plant, typically a continuous time model establis-
hing the evolution of the state of the physical components given the actuator states. 
Models for sensors, typically transforming the plant state into the virtual readings the 
controller would obtain by the deployed sensor. And models for the different actuators 
transforming the controller inputs and system state into system states under effect of 
the actuator dynamics.

Figure 1
Diagram depicting the common 
elements in a Cyber-Physical 
System. 

Figure 2 
Diagram depicting example of  

models for different elements in a  
Cyber-Physical System. 
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With stable connectivity and more powerful and cheaper computation resources, it 
is becoming easier to run digital models in parallel with the physical asset execution 
to increase the perceived smartness of a product. For example, a smart pump may 
send diagnostics to its manufacturer allowing intervention to be triggered to prevent 
faults. Likewise a manufacturer may deploy firmware updates remotely to patch latent 
software bugs that would cause havoc at a future storm surge. But is any combination 
of physical asset/digital model a digital twin?

Digital Twins Formally
There are only certain pairs of physical asset and digital model that would satisfy/fit 
the digital twin concept. At this current point it is uncertain whether a final agreement 
is possible on the conditions, given all the different definitions and application domains 
of the digital twin idea. Nevertheless, it is possible to find  three conditions that any 
candidate pair must satisfy. The conditions assert that there must be certain binary 
relations between the physical asset and the digital model.

1. There is an abstraction relation mapping the physical asset to the digital model.
2. There is a representation relation mapping the model into the physical asset.
3. It is possible to define a bisimulation relation between the digital asset and the   
 digital model.

The three relations are standard in the domain of theoretical computer science and 
establish the indistinguishability between the model and the asset states. Indistingu-
ishable in the sense that an operator observing the digital model is able to know what 
is the actual state in the physical asset, and operator given commands entailing state 
changes on the model are then relayed and cause corresponding  state changes in 
the physical asset components.

The abstraction, and bisimulation relations allow the operators to trust the digital 
model and discard the need for observation of the physical asset during the operati-
ons. For instance,  a certain physical state of the water level in a tank and the inflow 
of a pump in the physical asset are stored as a pair or numbers (an abstraction) in the 
digital model, which are then enriched with visual cues and displayed in some control 
room. Because there is a bisimulation between the two, the operator is able to use 
those values as the real amount of water in the tank and the amount that is flowing 
in, thus avoiding the need to obtain direct observations, which, in many cases, are 
difficult/impossible to obtain.

Likewise, the representation and bisimulation relations allow the operator to trust that 
the changes applied to the model interface will materialize into the expected changes 

Figure 3 
Diagram depicting the 
conceptualization of a 

digital twin. 
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in the physical components. For instance, given some model state of the aforemen-
tioned example pump, the operator can issue a command to switch the value of the 
model state to shut the pump, and given that such off value in the computer screen re-
presents the state of the real pump, the command will lead to an halt in the water flow.

Finally, the bisimulation relation on its own increases the confidence of the operator 
on the results obtained by using the digital twin features of a model: what if analysis, 
predict the future states and reaction of the system to inputs… Because the model 
states and transitions are coupled with the states and state evolution of the physical 
asset (the model and the asset “match each other’s moves”) to the limits of feasibility. 

At this point, the experienced reader may just miss two common features in traditional 
digital twins definitions, where the digital model and the physical asset are defined 
as connected (Jones, 2020). It is understood that the physical asset data influences 
the digital model (digital shadow) and the model also affects the physical asset (the 
usual definition of digital model in product design). Nonetheless, we do not need to 
explicitly state those, because they can be derived from requiring the bisimulation 
property to be an invariant (it must be preserved over the time evolution of the digital 
twin). Thus if the model evolves in time, optimizing the desired behaviour of the real 
system, and there is in fact a bisimulation between both, then there must be some link 
timely relaying such change on to the physical asset. Likewise, if there are changes in 
the condition of components, and therefore of the behaviour of the physical asset, and 
those must be reflected in its abstraction to preserve the bisimulation, then there must 
be a link conveying the changes from the asset to the model.    

Looking at the DT Future in the Water Domain
We expressed the basics of the DT idea by fitting the physical asset into the elements 
of a cyber-physical system and force the digital model  and physical asset to satisfy 
three mathematically ground relations.

It is possible to provide such relations with utmost rigour? Will we ever need to check 
those or can we just use it as a means of understanding the DT concept? Those are 
questions to discuss in the future. It should be possible to reduce the digital model and 
the physical model to transition systems, but the task may quickly become infeasible 
when systems size approximate real world complexity. One can easily argue that one 
may do it for simple and small cases and then infer an approximation of the whole, but 
the whole is rarely just the sum of its parts.  
 
In the water domain, it is expected that digital twins bring many advances and equip 
the operators of the vast networks and complex cyber-physical systems with better 
tools, accurate readings/snapshots of the field state, and better oracles aiding in the 
forecasting and optimization. Yet, digital twins also pose new demands and security 
threats, given the increased autonomy and coupling between virtual models with safe-
ty critical equipment. Although we can find examples of twinning in new or modernized 
networks, there are many challenges to implement a digital twin in such a heterogene-
ous domain where technology from different “technological eras” are used together. 

References
Pedersen A. N., Borup M., Brink-Kjær A., Christiansen L. E., and Mikkelsen P. S. (2021) Living and prototyping digital twins  
for urban water systems: Towards multi-purpose value creation using models and sensors. Water, 13(5):592.
Jones D., Snider C., Nassehi A.,  Yon J., and Hicks B. (2020) Characterising the Digital Twin: A systematic literature review.
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Man ser derfor både på produktet i designfasen og på tilbagemelding på hvordan 
produktet opfører sig i drift, således at eksisterende produkter kan lære fra tilsvarende 
produkter, og optimeres løbende på det grundlag. Kommende design kan desuden 
blive optimeret med læringen fra eksisterende produkter. Et kerneelement for at kunne 
dette, er utallige sensorer på produkterne og at disse observationerne sendes tilbage i 
det digital tvilling miljø for at indgå i den digitale tvilling. De sidste år har givet billigere 
og hurtigere IoT-teknologier og cloud-løsninger, hvilket har gjort at digital tvilling be-
grebet anses at være muligt at udføre i praksis, og derfor opleves der et boom i disse 
tider, hvor forskellige digital tvillinge-teknologier udrulles.  

Konceptet er særlig kendt i bilbranchen, hvor hver bil sender data tilbage til den 
virtuelle digitale tvilling, som også sender information tilbage til alle biler om hvordan 
de skal reagere. Det kan være, at analyse af observationer har vist at motoren yder 
dårligere i koldt vejr (eller andre specifikke forhold), og at det kan justeres ved, at der 
sendes mere olie til motoren i de tilfælde, eller at en specifik komponent fejler, og 
dermed skal alle biler forbi et værksted lige inden at den specifikke komponent fejler. 
Det registreres ved at måle på komponenten.

Udover at der skal være en data og informationsudveksling mellem det fysiske produkt 
og det virtuelle produkt, så er der ikke en klar definition af hvad en digital tvilling er. 
At komme dette nærmere er der mange tværfaglige grupper der er i gang med bl.a. 
SWAN (SWAN, 2020) og Digital Twin Consortium (Object Management Group, 2021) 
foruden en del forskningsgrupper verden over. 

I VandCenter Syds arbejde med digitale tvillinger i afløbssystemerne er vi blevet 
meget inspireret af Figur 1 fra (Autiosalo et al., 2020) som gennem et litteraturstudie 
har fundet frem til hvilke elementer som ofte er en del af en digital tvilling og dermed 
kendetegner en digital tvilling. Her skal især lægges vægt på den fleksibilitet der er når 
”data links” – altså måden hvorpå data deles – er i centrum. Vi har f.eks. sensorer som 
er illustreret med koblingen til den digitale tvilling, som jo kan være mange forskellige 
producenter. Data sendes her enten til datalager, eller til analyse-delen eller direkte til 
en brugergrænseflade – alt efter behov. 

Generelt kan man dog sige at man gennem en bruger grænseflade får adgang til 
resultater fra beregninger fra avancerede (forskellige) simuleringsmodeller, data og 
analyser som ellers ville være allokeret specialister. Vi kan derfor alle få adgang til 
langt flere værktøjer end vi hidtil har – og disse værktøjer kan hjælpe os til at træffe 
beslutninger om drift og planlægning.

Begrebet Digitale tvillinger 
har ca. 20 år på bagen, og er 
vokset frem fra en industri-
el styrings-tilgang til pro-
dukters livscyklus (Grieves, 
2014), hvor formålet er at 
øge livstiden af produkter. 

Af: Agnethe Nedergaard Pedersen, 
Erhvervs-Ph.D.-studerende
VandCenter Syd og DTU Miljø

Digitale tvillinger  
i vandsektoren
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Gi’ og få
I VandCenter Syd har vi kortlagt hvilke behov der kan være for en digital tvilling. 
Groft sagt kan man opdele det i en række behov: 

Optimering og overblik over driftssituationer. F.eks. vil vi gerne finde ud af 
hvordan systemet virker i praksis samtidigt med at vi også gerne vil forudsige hvornår 
der skal ske vedligehold. Her kan man f.eks. blive advaret inden en specifik del af en 
pumpe skal udskiftes, hvornår der ophobes sediment i specifikke ledningsstræk eller 
der sker en blokade.

Design og planlægning. Da investeringer i afløbssystemer er ekstremt dyrt – og 
anlæggelsen også kan være til stor gene for borgere, vil vi gerne investere på bedst 
mulig vis. Derfor skal vi kunne påvise hvornår de forskellige modeller som vi benytter 
til at simulere systemet virker indenfor en acceptabel usikkerhed. Vi vil derfor bruge de 
mange målinger som vi allerede i dag har opsat forskellige steder i systemet til at va-
lidere de hydrauliske modeller som ligger til grund for mange prioritering af investerin-
gerne. Dermed kan vi forhåbentlig undgå at lave fejlinvesteringer i anlæg som måske 
ikke var nødvendige eller forkert dimensioneret. 

Scenarie-analyser. Her tænkes på simple scenarie beregninger – også kaldet 
”what-if”-scenarier, hvor både drift og planlægningsfolk kan lave simple beregninger  
af mulige udfald ved f.eks. at stoppe en pumpe i en kortere periode, eller at indlægge 
et bassin til at skabe et overblik over hvilke løsningsmuligheder der er i et område. 

Figur 1
Skitse over hvilke elementer der kan være i en 

digital tvilling (Autiosalo et al., 2020).
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Udover dette kan man med digital tvilling konceptet også indtænke ”supervised lear-
ning” – hvor man vha. Augmented Reality teknologi kan blive guidet i f.eks. hvordan 
man udskifter en specifik del, hvor man typisk ville have haft en specialist til at udføre 
den konkrete opgave. 

De elementer som vi i VandCenter Syd baserer vores digitale tvilling af afløbssystemet 
på vedligeholdes af mange. Vi har en GIS og dokumentations afdeling der håndterer 
at data er korrekt beskrevet i ledningsregisteringsdatabasen som får input fra ”øjne 
i marken” som både er folk fra driften men også fra kollegaer der i forbindelse med 
anlæg observerer at noget ikke stemmer overens med ledningsregisteringen. Desuden 
har vi hele vedligeholdelsen af sensor-delen både i marken, men også opsætningen af 
de mange sensorer. Vi har folk, der vedligeholder vores pumper med stor ekspertise, 
og så har vi hydraulikkere som forsøger at få alle enderne til at mødes i en hydraulisk 
model baseret på den viden. 

Vi er derfor alle i VandCenter Syd med til at forme grundlaget for en digital tvilling 
gennem vores daglige rutiner, og indsigten i at have et veldokumenteret afløbssystem. 
Derfor er det så vigtigt at vi alle også kan se at vi får gavn af en digital tvilling gennem 
de forskellige behov vi har. Dermed hjælper vi hinanden til at få et bedre og mere 
velfungerende afløbssystem, og værdien af ens arbejde bliver mere synligt. De interne 
siloer der typisk er, vil derved forhåbentlig blive lidt mindre da vi kan forstå nødvendig-
heden af hinandens arbejde. 

Mere end én model 
Ved at identificere de forskellige behov kan vi identificere de forskellige egenskaber en 
digital tvilling skal have. Vi har taget udgangspunktet at man kan have flere simule-
ringsmodeller med forskellige egenskaber i en digital tvilling, men at der kan være 
forskellige separate digitale tvillinger i et digitalt tvillinge miljø. For at forstå dette skal 
vi kigge dels på en opdeling i niveauer af digitale tvillinger men også i hvilke simule-
ringsmodeller, der er. 

Niveauer. Digitale tvillinger af en pumpe (komponent) ligger tæt op ad den originale 
tankegang hvor flere komponenter sender data ind til en digital tvilling af en pumpe, 
hvorved informationen kan uddrages på tværs af de mange komponenter. Omvendt 
har vi system, by og samfundsniveauet, hvor vi ofte har at gøre med et mere unikt 
system som der ikke er replikeret andre steder fordi de typisk også udvikler sig over 
mange år. Man er derfor nødt til at lære dette enkelte system at kende gennem den 
digitale tvilling. Man kan dog sagtens lære af komponenter/processerne på tværs af 
forsyningsområderne.  
 
Simuleringsmodeller. For at imødekomme de forskellige behov kan vi ikke klare 
os med blot en simuleringsmodel, men må erkende at de forskellige modeller er 
optimeret til forskellige formål (Figur 3). Derfor har vi forsøgt at kortlægge hvilke typer 
af simuleringsmodeller der er brug for. Vi skelner mellem levende (living) og prototype 
(protyping) digitale tvillinger samt en opdeling i detaljerede (Hi-Fi) og simple  
(Lo-Fi) repræsentationer af systemet. De levende digitale tvillinger skal ses som  
en så nøjagtigt som mulig repræsentation af den fysiske virkelighed, dvs. her er  
der en tæt forbindelse til de aktuelle målinger, som bruges mere eller mindre direkte.  

Figur 2
Niveauer af digitale tvillinger. Forstås 
således at vi kan have mange forskellige 
komponenter.(Pedersen et al., 2021)
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Vi har klassificeret to simuleringsmodeller her; Drift (operation) hvor man forsøger at re-
plikere til høj nøjagtighed for en meget detaljeret model, hvorimod at styringsmodellen 
(control) typisk vil være en simple model, hvor kun det mest nødvendige bliver simuleret 
for at gøre simuleringen hurtigere således at man kan bruge modellen til styring. Pro-
totype digitale tvillinger er ikke direkte knyttet op på observationer, men er baseret på 
viden fra driftsmodellen således at vi har en god basis at designe og planlægge ud fra. 
Vi kan ikke validere om en design model er korrekt, da dele af modellen ikke stemmer 
overens med virkeligheden, da det endnu ikke er bygget. De mere simple planlægnings-
modeller er typisk det vi benytter til ”what-if” scenarier hvor vi indlægger noget andet. 

Opbygning af en digital tvilling
I VandCenter Syd har vi siden 2008 år haft en ”døgnmodel” som én gang i døgnet 
kørte en hydraulisk simuleringsmodel (operation) og sammenlignede med obser-
vationer på udvalgte steder i systemet. Den har givet os værdi i forhold til at forstå 
systemet men også forstå de simuleringsmodeller som lå til grund for vores design- og 
planlægningsmodeller. I takt med at vores behov for viden er steget, og teknologien 
bag visualiseringen alligevel skulle udskiftes, er vi påbegyndt en større opgradering 
af de elementer der ligger i den digitale tvilling. Vi vil opgradere vores – nu kaldet – 
digital tvilling med at modtage input fra alle vores eksisterende permanente sensorer 
samt de midlertidige kampagnemålinger, i alt ca. 400 stk. Derfor forsøger vi at gemme 
observations data fra sensorerne i et datalager ”One Water” som vi opbygger sammen 
med Aarhus Vand samtidig med at vi visualisere målinger og modelresultater i et 
andet visualiseringsværktøj ”Calypso” fra WatsonC. Modellen opdaterer vi jævnligt 
på basis af udtræk fra ledningsregisteringen og nye analysemetoder til at validere 
modellen er ved at blive udviklet. Dermed forsøger vi at løsrive os fra at ét firma løser 
alle opgaver for os, men at vi tager ejerskab over løsningen, og hyrer partnere ind til 
at opbygge delelementer for os, som spiller ind i tankegangen for den digitale tvilling. 
Dermed satser vi på, at vi kan forblive fleksible i forhold til at få evt. nye spændende 
spillere ind i branchen, der tilfører værdi i forhold til den digitale tvilling. 

Figur 3
Opdeling af simuleringsmodeller 

(Pedersen et al., 2021)

Denne artikel er bl.a. en sammenfatning af artiklen (Pedersen et al., 2021).
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Renseanlæggene går hastigt ind i den nye æra. Mens de sikrer den rette beskyttelse 
af recipienten, fokuserer forsyningerne på måder hvorpå de kan optimere effektivi-
teten, og bæredygtigheden af anlæggene. Regeringen har indgået en bred aftale 
omkring ’klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’ (https://www.rege-
ringen.dk/media/9591/aftaletekst.pdf), hvor det stadfæstes at målsætningen inkluderer 
energineutralitet, genbrug og genindvinding af kostbare ressourcer, samt reduktion af 
kulstofudledningen og lattergasemissionen. 

Forfølgelsen af disse mål er udfordret på to fronter. På den ene side kræver flere 
optimeringsmål for renseanlæg, implementering af en ny generation af beslutnings-
støttesystemer for procesingeniører og operatører. På den anden side kan udskiftnin-
gen i medarbejderstaben på renseanlæg medføre stort tab af ekspertise og viden om 
anlægget, som driften har været afhængig af i flere årtier. Den Digitale Tvilling kan 
være en medspiller til løsningen. Tvillingen kan bruges som en platform til at formidle 
viden samtidig med at den kan benyttes til at evaluere scenarier og strategier med det 
formål at optimere på de opsatte driftsmål for anlægget (KPIer).

Baggrund
Siden IAWPRCs (’International Association for Water Pollution Research and Control’) 
første møde I Kollekolle 1985, er proces-modellering indenfor spildevandsbehandling 
blevet et hyppigt benyttet ingeniørværktøj. Ved at etablere virtuelle kopier af rense-
anlæg, kan man effektivt identificere nødvendige tiltag for at optimere spildevandsbe-
handlingen, kvantificere fordelene ved tiltagene og forudsige effekterne af fremtidige 
scenarier. Alt sammen uden at benytte fysiske tests i fuld skala og dermed undgå at 
interagere med driften af anlægget. Et eksempel kan tages fra kapacitetsudvidelsen 
på Viby renseanlæg, Aarhus Vand. Her muliggjorde modelsimuleringer sikre tests 
af optimerede styringer af de eksisterende processer samtidig med, at udgifter til ny 
infrastrukturen blev minimeret (https://www.dhigroup.com/global/references/emea/
overview/cost-efficient-capacity-expansion-of-viby-wastewater-treatment-plant).  

Af: Fabio Polesel
Waste Water Engineer
DHI

De nye mål om en klima- 
neutral dansk vandsektor, 
der både skal bidrage til at nå 
det danske klimamål og til at 
løse den globale klimakrise, 
giver ophav til spørgsmål 
om hvordan renseanlæggene 
skal drives – Digitale Tvillin-
ger, der integrerer matemati-
ske modeller og realtidsdata 
kan være svaret. 

Af: Trine Dalkvist
Waste Water Engineer
DHI

Den Digitale Tvilling 
af Renseanlæg: 
—

En ny teknologi der supporterer  
’den smarte’ drift af renseanlæg 
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På trods af det store potentiale, benyttes modeller stort set kun som ’offline’ værktøjer af 
specialiserede modellører, hvor input data (f.eks. indløbs flow og næringsstofkoncentrati-
oner) baseres på historiske sensor data. 

Integrering af data og procesmodel i realtid
Renseanlæg er i høj grad afhængig af online sensorer til at monitorer strømme og 
processerne i realtid. Store mængder data kan blive opsamlet, gemt og kontinuerligt 
overført fra fysiske faciliteter til det virtuelle anlæg – dvs. procesmodellen. Modelresul-
tater kan benyttes til at informere operatører i realtid om de optimale indstillinger for 
anlægget (f.eks. set punkter for beluftning, pumper og ventiler). Integrationen mellem 
fysiske og virtuelle systemer er hjertet i teknologien for Den Digitale Tvilling, som derved 
kan fungere som et realtids-beslutningsstøttesystem for ingeniører og operatører. Den 
gør det muligt at være på forkant og implementere den mest optimale styringsstrategi til 
de aktuelle og forventede forhold på anlægget – alt dette bliver muliggjort igennem IoT, 
computerteknologi og regnekraften i skyen. 

Fra koncept til udførelse
Til at realisere konceptet benyttes DHI’s software DIMS.CORE til at indsamle og 
kvalitetssikre sensor- og analyse data. Herudover benyttes WEST til simulation af de 
fysiske, kemiske og biologiske processer på anlægget. Ved at benytte WEST’s kapacitet 
til at modellere renseanlæg, kan der opbygges en virkelighedstro kopi af et renseanlæg, 
hvor alle facetter er inkluderet så som; processtyringsalgoritmer; hydraulik og biologiske 
processer. DIMS.CORE sender kvalitetssikrede realtidsdata til en service i skyen (MIKE 
Cloud data platform), hvor de tilgås af WEST modellen som eksekveres automatisk hver 
time. I WEST foretages endvidere omfattende ressource, energi og omkostnings-evalu-
ering som en del af de opsatte driftsmål for anlægget (KPIer). Alle data inklusiv målte, 
simulerede og behandlede data gemmes i MIKE Cloud platformen. Igennem brugergræn-
seflade kan brugeren tilgå systemet og vurdere data fra simuleringerne og driften af 
anlægget samt opsætte og evaluere scenarier. Denne sammensætning udgør hovedbyg-
gestene til den Digitale Tvilling. 

Figur 1 
Data flowet i Den Digitale Tvilling.
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Egå Renseanlæg
I Danmark bliver den første implementering udført for Egå Renseanlæg (90,000 PE), 
hvor systemet skal bidrage til Aarhus Vands mål om at realisere et energiproduce-
rende renseanlæg. Løsningen er under udvikling med støtte fra Uddannelses- og 
Forskningsministeriet. 

Den Digitale Tvilling har adskillige egenskaber der tillader evaluering af Renseanlæg-
get i både realtid, under fremtidige vejrprognoser og ’what if’ scenerier. Evalueringen 
af anlægget er benchmarket ved de opsatte KPIer. Disse er relateret til udløbskva-
litet, energiforbrug, kemi dosering, operationelle omkostninger og carbon footprint. 
Det giver operatøren mulighed for visuelt at sammenligne renseanlæggets aktuelle 
driftsstatus med historisk data i modulet ’Current Status’ (Figur 2). I ’Current status’ 
vurderes modellens pålidelighed kontinuerligt ved sammenligning med målte data. 
Advarelselsikoner aktiveres når afvigelser imellem model og målinger overskrider en 
fastsat grænseværdi for udvalgte parametre og lokationer.

Virtuelle sensorer er tilgængelige for alle de modellerede parametre og lokationer. 
Disse kan ligeledes tilgås igennem brugergrænsefladen og er en af mange egenska-
ber ved Den Digitale Tvilling (Figur 3). 

En anden egenskab ved den Digitale Tvilling er data validation. Et data validerings 
modul inkorporerer metoder til automatisk kvalitetssikring af online data. En forudsæt-
ning for at foretage kvalificerede beslutninger ved hjælp af den Digitale Tvilling, er tro-
værdige realtidsdata. Sensorer kræver hyppigt vedligehold og sensorernes placering 
skal overvejes nøje for at sikre repræsentative målinger af systemets tilstand. Uden 
at disse faktorer er på plads, er data af begrænset værdi. Det er derfor yderst vigtigt 
at der foretages et indledende valideringsskridt for at kunne udvælge troværdige data 
til data simulering og model sammenligning. Dette er en central funktionalitet i Den 
Digitale Tvilling, der løbende udvides og forbedres.

I modulet ’Consequence analysis’ er det muligt for brugeren at teste alternative sty-
ringsstrategier af i den virtuelle verden og vurdere effekten op imod andre scenarier 
eller ’Current Status’. Brugeren kan vælge at køre scenarierne på historiske data, og 

Figur 2 
Brugergrænsefladen samt visualiser-
ing af de målte og simulerede data i 
’Current Status’ modulet. Her vises 
øverst NH4 i PT1 samt den simulerede 
KPI for driftsomkostningerne.
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eksempelvis evaluere hvordan en historisk hændelse kunne være håndteret. 
Styringsindstillingerne kan finjusteres for at optimere på de opsatte KPIer for 
anlægget og alternative styringer kan afprøves. Anlægets vedligeholdelsespro-
ceduer i forbindelse med eksempelvis nedlukning af en procestank når difusor-
hoveder skal vaskes ned, kan testes i ’Consequence analysis’ modulet og det 
kan evalueres hvornår og hvordan nedlukningen af tanken bedst kan foretages. 
I dette modul er det også muligt at evaluere anlægget under forskellige nedbørs- 
og indløbs-prognoser (Figur 4). Nedbørsdata kan i WEST oversættes til indløbs-
flow og næringsstofkoncentrationer i indløbet til renseanlægget. Scenarier kan 
opsættes for at evaluere hvordan anlægget bedst kan drives under de ændrede 
indløbsforhold. Herved kan det fysiske anlæg retidig klargøres til at modtage de 
øgede vandmængder samt ændringer i næringsstofkoncentrationerne. Mulighe-
derne er mange for at sætte scenarier op i Den Digitale Tvilling.

Konklusion
Brug af matematiske modeller i en online integreret opsætning gør det muligt 
at monitere, optimere og automatisere operationen af et renseanlæg. Igennem 
de opsatte KPIer og muligheden for at evaluere alternative scenarier, kan Den 
Digitale Tvilling effektivt bruges til at analysere ’trade-off’ situationer og fungere 
som et ledelses- og beslutningsstøtte værktøj til at drive et renseanlæg. ’Conse-
quence analysis’ modulet sammen med KPIerne giver mulighed for at foretage 
informerede beslutninger, når nye strategier overvejes. Både i forbindelse med 
evaluering af konsekvenserne ved nedlukning af et renseanlæg, separat kloake-
ring og udvidelse af renseanlægget, men også mindre omfangsrige scenarier så 
som afprøvning af ny styringsstrategi, finjustering af eksisterende styringer samt 
evaluering af mulige strategier for håndtering af regnvejrsperioder. Mulighe-
derne for at teste scenarier og drage nytte af data er talrige. Tiden er moden til 
Digitale Tvillinger, således at vi kan udnytte den store viden, de mange data og 
de detaljerede modeller der er opsat for renseanlæg mange steder i Danmark og 
i udlandet.

Figur 4
Indløbsflow til Egå anlæg under tre 

forskellige nedbørsprognoser.

Figur 3 
Den Digitale Tvillings egenskaber  
og anvendelsesmuligheder
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Machine Learning 
får stor indvirkning 
på fremtidens  
vandsektor 

Af: David Getreuer Jensen, 
Ph.D., Civilingeniør, EnviDan 

Machine Learning har i 
mange industrier bevist sit 
værd, og det ser også lovende 
ud for vandsektoren. Inden-
for den videnskabelige litte-
ratur er der sket en voldsom 
stigning af referencer inden-
for anvendelsen af Machine 
Learning i vandsektoren og 
denne viden kommer nu til 
branchen til gode i praksis.

Årsagen til stigningen skyldes i høj grad tilgangen til data, udvikling i algoritmerne 
samt en stigning i beregningskraft. Især skyldes fremgangen, at Machine Learning er 
blevet mere tilgængelig og billig at afprøve. Machine Learning som et værktøj tilbyder 
et alternativ til traditionelle løsninger, og i mange tilfælde også analyser, der ellers ikke 
var mulige at foretage.
 
I EnviDan anvender vi altid Machine Learning med udgangspunkt i vores domænevi-
den indenfor vand og miljø. Det er helt grundlæggende for, hvordan kompetencerne 
i vores Data Science-team er sammensat, og hvordan vi generelt arbejder med 
Machine Learning. Vi kan opnå stor værdi i krydsfeltet mellem vores fagviden indenfor 
henholdsvis vand og Machine Learning, hvilket nedenstående udviklingsprojekt er et 
godt eksempel på. 

Udviklingsprojekt: Hvor bliver fejlkoblingen  
tilsluttet i et separatkloakeret opland?
EnviDan har i et udviklingssamarbejde med svenske VA SYD arbejdet for at rykke 
grænserne for, hvordan vi ved en kombination af sensordata og kunstig intelligens kan 
blive klogere på, hvor uvedkommende vand fra fejlkoblinger introduceres i vores af-
løbssystemer. Overfladevand i spildevandssystemerne har store konsekvenser blandt 
andet øget belastning af pumpesystemer og renseanlæg, for ikke at nævne de mere 
kritiske konsekvenser som oversvømmelse grundet manglende hydraulisk kapacitet. 

Formålet med projektet er at udnytte højopløselige målinger af distribueret nedbør  
og flow i afløbssystemet til at lokalisere områder med forekomster af fejlkoblinger,  
hvor regnvand afledes til spildevandssytemet. Netop lokalisering af fejlkoblinger er  
en øvelse, der traditionelt er forbundet med store mængder af manuelt arbejde i  
form af inspektioner, eller som kun giver et indblik i fejlkoblinger over et helt opland. 

Af: Ørjan Heggdal, 
Civilingeniør, EnviDan



Traditionelt anvendes Supervised Learning til at træne en model på baggrund af historiske 
data, hvor input og output er kendt, med henblik på at forudsige et output, i tilfælde, hvor 
kun input er kendt. I VA SYD-projektet går vi mere utraditionelt til værks ved at analysere 
selve modellen ved brug af Feature Importance-analyse med henblik på at vurdere hvilke 
input-variable, der giver størst signal i forhold til at forudsige vores output-variabel.

Idéen bag metodikken, der er udviklet og testet i projektet, er at estimere regnvands-
fraktionen fra det målte flow i et givent punkt ved brug af traditionelle fraktione-
ringsmetoder, og herefter træne en Super-vised Learning-model, der kan forudsige 
regnvandsfraktionen på baggrund af den målte distribuerede nedbør på pixel-niveau. 
Denne korrigeres for befæstelsesgrad indenfor oplandet opstrøms flowmåler. Dette er 
konceptualiseret på venstre del af Figur 1. Af Figur 2 og Figur 3 fremgår et eksempel på, 
hvordan flowmålingerne opdeles i blandt andet spildevands- og regnvandsafstrømning.

Herefter udføres Feature Importance-analysen af modellen for at finde de radarpixels, 
der giver mest signal i forhold til at estimere regnvandsfraktionen og dermed hvilke 
områder, der bidrager til regnvandsafstrømningen. Resultatet af Feature Importance-
analysen kan visualiseres geografisk som eksemplet på Figur 4, hvor farveskalaen an-
giver de enkelte features/radar-pixels bidrag til prædiktion af regnvandsafstrømningen.

Som det fremgår af Figur 4 er der enkelte områder, der står mere fremtrædende end 
andre. Hypotesen bag metoden er, at der i disse områder vil være en højere forvent-
ning om forekomst af fejlkoblinger end i de øvrige områder.

En efterfølgende målekampagne ved VA Syd har påvist en stor volumen fra fejlkob-
linger i de udpegede områder, men pga. manglende information fra ”alle” de andre 
områder i oplandet, er det ikke muligt definitivt at sige, hvorvidt der er mere eller 
mindre end andre steder.

Figur 1 
Konceptuel oversigt over metode.

Figur 2 
Eksempel på 
fraktionering af 
flow-måling.

Figur 3 
Sammenligning af 
estimeret regnvan-
dsfraktion og målt 
nedbørsintensitet.

Figur 4 
Eksempel på resultat fra 

Feature Importance-analyse.



Hvordan kan man få 
enkelttabene i Mike 
Urban og Mike+  
mere præcise?

Af: Civilingeniør, Ph.D. 
Merete Knudsen, Novafos

Mike Urban har traditionelt 
haft ry for at overvurdere 
brøndtab. I denne artikel 
forsøges der redegjort for, 
hvilke parametre, der skal 
vælges for at få det mest 
nøjagtige beregningsresultat 
af en Mike Urban/Mike+ 
modelberegning. 

Der ses nærmere på:
• Overløbskanter 
• Brøndtab.
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Figure 1 
Definitionsskitse af et 
90 graders overløb.

Indledning – Abstract
Der er benyttet Mike Urban 2020 release 1 (MOUSE motor) og Mike+ 2021 release 1 
(Mike 1D motor) til de bagved liggende beregninger. Fra 2021 releasen hedder Mike 
Urban+ Mike+. Derfor omtales den som Mike+ i denne artikel.

På grund af det begrænsede format, har der kun været plads til at omtale de generelle 
tilfælde af energitabsberegninger. Der findes et væld af særtilfælde, som der desværre 
ikke har været plads til at omtale. Mike Urban og Mike+ findes i langt de fleste tilfælde 
at give de samme resultater for overløb og brøndtab. Dog er der p.t. sat forskellige 
max grænser for brøndtab i de to programmer. Mike Urban overvurderer af den grund i 
højere grad end Mike+ gør.

1. Overløbskanter (weirs)
Der omtales i dette afsnit rektangulære overløbskanter med tilløb henholdsvis vinkelret 
på overløbskanten og parallelt med den (et sideoverløb). 

1.1 Overløb vinkelret på overløbskanten
Vinklen mellem tilløbet og selve kanten er givet i feltet ”Orientation”, se figur 2a og b.  
Strømning vinkelret på overløbskanten angives med ”Orientation”=90 degrees i MU/  
=”Orthogonal Overflow” i MIKE+.
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Figurer 2a og 2b
Inddatavinduet for Weirs, i hhv. Mike Urban og Mike+.

Computation type/Computational method
Default er at der benyttes en overløbsformel (weir formula).
Mike Urban og MIKE+bruger denne almindeligt anvendte formel for frit, ventilleret 
overløb [2] over en kant:  

                                                         (1)  
                        
 
Qweir:  overløb (m³/s)
Cd :  overløbskoefficient
B:      kantlængde (m)
h:       overløbshøjde (m)

Størrelsen 2/3*Cd kaldes også ofte µ i dansk faglitteratur.
Det er µ-værdien, der kan angives i MU/MIKE+ inddata-vinduet for weir.

Hvis feltet ”Discharge coeff.” er tomt i MU (og hvis ”Weir formula” er valgt i MIKE+), 
bruger MU og MIKE+ nedenstående default værdi for Cd  (jf. i [1]):

    (2)              (ligning (2)er (2-13) i ref. [1])

hvor 
Kc  er værdien af koefficienten Km, i opstrøms brønd, se figur 3a+b.   
Læs mere om Km i afsnit 3. 

Figur 3b
Angivelse af Km i 
opstrøms brønd/ 
bassin i MU.

Figur 3a
Definitionsskitse af Km i 
opstrøms brønd/bassin.
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Der bruges typisk værdier på 0,25-0,5 for Km/Contraction HLC (jf. afsnit 3). Det giver 
µ-værdier på mellem 0,51 og 0,58 når man indsætter i ligning (2). Tabel 1 viser typiske 
værdier for overløbskoefficienterne, og det ses ved sammenligning, at Mike Urbans/
MIKE+’s defaultværdier er alt for høje.

Man kan vælge mellem at gøre en af to ting:

1 . Man kan vælge en værdi for Km/Contraction HLC i bygværket/brønden med weir’et 
ved hjælp af formel (2), så der beregnes den rigtige default overløbskoefficient 
(fundet i tabel 1). (Fig. 3a+b).

2 . Man kan indsætte en skønnet overløbskoefficient direkte i inddatavinduet for 
weir’et. Den findes fra tabel 1.

Metode 2 anbefales.

Tabel 1 ovenfor viser typiske værdier for µ og Cd for 90 graders overløb, baseret på 
[2] m.fl. 

   
1.2. Overløb parallelt med overløbskanten (sideoverløb)                              
Mike Urban bruger samme type formel som for vinkelret overløb, (1).
Dog beregnes Cd nu som: 
   
    (3)   (ligning (3) er (2-14) i ref. [1])

Hvis f.eks. Kc er 0,25 fås Cd=0,46 (eller µ=0,31)

Formel (3) tager ligesom (2) ikke hensyn til overløbskanttype (dvs. om den er skarp-
kantet/bredkronet/ strømlinet osv.) Det er også en tilnærmelse at beregne sideoverløb 
med samme type formel som 90 graders overløb. I virkeligheden varierer µ og over-
løbshøjden langs sideoverløbet.  Sideoverløb er komplicerede at beregne nøjagtigt, 
og i praksis benyttes oftest formel (1), men hvor µ er ganget med en faktor, der tager 
hensyn til at det drejer sig om et sideoverløb.

Formel (3) for sideoverløb giver Cd værdier, der er ca. 65% af værdierne fra formel 
(2) for et vinkelret overløb. Cirka det forhold er også set andre steder. En passende 
µ-værdi findes derfor fra tabel 1 og værdien ganges bagefter med 0,65.

Ligesom for 90 graders overløb kan man få den rigtige overløbskoefficient i MU/Mike+ 
beregningerne ved enten at vælge den Km/Contraction HLC-værdi i brønden med 
weir’et, der indsat som Kc i (3) giver den ønskede µ-værdi, eller man kan angive den 
ønskede µ-værdi i weir-inddataskemaet (figur 2a+b).

Man bør ikke bruge default-værdierne for overløbskoefficienterne, da de er for høje.

Tabel 1  
Typiske værdier for overløbskoefficienten 
for forskellige kanttyper for 90 graders 
overløb. 
Der er formler for µ i [2].
NB!! Det er µ, der skal angives i 
feltet ”Discharge coeff.”, hvis man 
ikke ønsker at bruge MU/Mike+’s 
defaultværdi.

Figur 4
Skitser af overløbskant-typerne i tabel 2.

Figur 5
Principskitse af sideoverløb.

Overløbskanttype µ Cd

1 Stålkant 0,40-0,41 0,60-0,62

2 Beton, glat og smal kant (f.eks. tykkelse 10 cm) 0,38 0,57

3 Beton, bred kant, afrundet/affaset på opstrøms side 0,38 0,57

4 Beton, bred kant uden afrundinger (f.eks. tykkelse 30 cm eller over) 0,35 0,53

5 Beton, nedbrudt og ujævn 0,25-0,30 0,38-0,45

6 Cirkulær overløbskant 0,46 0,69

7 Strømlinet overløbskant 0,49 0,74
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2. Brønde
2.1. Enkelttab
I Mike Urban og MIKE+ beregnes det samlede energitab i en brønd på denne måde: 
 

          

∆Hbrønd er energitabet over hele brønden
∆Hi er indløbsenergitabet. 
Vu er hastigheden i den aktuelle udløbsledning.
ζ er diverse enkelttabskoefficenter, ”kontraktion” står for det energitab, der sker i selve 
udløbsåbningen, for nu at følge referencemanualens betegnelser.
g er tyngdeaccelerationen

2.1.1. Indløbstab
Indløbstabet beregnes ikke direkte - Mike Urban sætter pr. default vandspejlet i 
opstrøms ledning lig med vandspejlet i brønden.  Det ses af figur 6, at det svarer til at 
have et indløbstab, som er

     (5)

2.1.2 Retningsændring
Figur 7 fra [2] angiver enkelttabskoefficienten for brat retningsændring for en ledning. 
Formlen bruges i generaliseret form i Mike Urban:
                                                                     
     (6)

i er index for en indløbsledning og j er index for en udløbsledning.

Figur 7
Formel for brat retningsændring [2].

Figur 6
En simpel gennemløbsbrønd med angivelse af 
indløbs- og udløbstab.

(4)
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2.1.3 Niveauspring
Nedenstående formel for enkelttabskoefficienten for et niveauspring er formel (7.16)  i 
Mike Urbans referencemanual. Udtrykket gælder kun, når både ind- og udløbsrør til 
brønden er fuldtløbende (se fig. 8).
  
      (7)
 
Index i henviser til det i’te indløbsrør til brønden (hvis der er flere end et). Index j 
henviser til det j’te udløbsrør fra brønden (hvis der er flere end et). Z er tilsvarende 
bundkoter og D er tilsvarende diametre.
Hvis der f.eks. kun er et indløbsrør og et udløbsrør i brønden og de har samme diame-
tre, så bliver (7) 

   (8)

Ved en stor niveauforskel kan (7) i teorien blive meget stor.
Men i Mike Urban er der imidlertid indlagt en øvre grænse for formel (7) nemlig  
ζ retningsændring = 1,0. I Mike+ er der derimod lagt en øvre grænse på ( ζ retningsændring + 
ζ niveauspring + ζ kontraktion) på 1,0. Dette afviger fra hvad der står i manualerne, men er 
fundet ved tests.

2.1.4 Udløbstab (”Kontraktionstab”) 
Udløbstabet betegnes kontraktionstab i referencemanualen [1]. Formlen for en brat 
indsnævring (se fig. 9), generaliseres til, at der kan være flere udløb i brønden, ligning 
(9).  Default Km=0.25 svarer til at der står 0.25 i stedet for 0.5 i Engelunds formel.  

Når der (pr. default) er valgt ”Full Node Area” så beregnes disse tab som om hastighe-
den er jævnt fordelt over dybden i brønden. Det giver en overvurdering af udløbstab, 
da flowet i brønden snarere sker som en jet (dvs. med bevarelse af en stor del af den 
kinetiske energi, som vandet har ved indløb i brønden), se figur 11.

Formlen i fig. 9 generaliseres til n udløbsrør, hvor parameteren j løber fra 1 til n, jf. 
ligning (7.17) i referencemanualen [1]:

     (9)

Km er som default 0,25, men der kan vælges en vilkårlig værdi.

2.2. Brøndberegninger
Der er fem forskellige brøndberegningsmetoder. Default er MOUSE Classic  
(Engelund). 
Forskellen på de to versioner af MOUSE Classic kan ses i tabel 2 eller figur 12: de har 
i princippet forskellige typer øvre grænse for max energitab i en brønd. Reelt bruger 
de samme øvre grænse, jf. bemærkning i afsnit 2.1.3.

• Flow-Through Manhole
• MOUSE Classic (Engelund) / MOUSE Classic (Engelund) Modified
• No Cross Section Change
• Weighted Inlet Energy

Figur 8
Skitse af fuldtløbende niveauspring og 
et delvist fuldtløbende niveauspring. 
Sidstnævnte beregnes på en anden måde.

Figur 9  
Generel formel for brat indsnævring, fra 
Engelund [2]. (Faktor 0,5 svarer til skarpe  
kanter på indsnævringen.) 
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Outlet head loss Method Coefficient Effective flow area

Flow-through manhole Classic Km Full node area

Contraction HLC Calculated Eff. Area

Total HLC Reduced calculated Eff. Area

Mouse Classic (Engelund) Classic
Km Full Node Area

Contraction HLC Calculated Eff. Area

Total HLC Reduced calculated Eff. Area

Mouse Classic (Engelund)_Modified Classic Km Full Node Area

Contraction HLC Calculated Eff. Area

Total HLC Reduced calculated Eff. Area

No cross section changes No Head Losses Km=0

Weighted Inlet Energy Mean Energy Approach Km Full Node Area

Contraction HLC

Total HLC

Effective Flow Area er oplyst i referencemanualen kun at kunne bruges for Flow-through 
og Classic (når der kun er 1 indløbs- og 1 udløbsledning) samt når det er cirkulære 
ledninger.

Figur 10a og 10b   
”Head loss” vinduet i hhv. Mike Urban og Mike+. 

Tabel 2
Valgmuligheder hvad angår beregning af energitab i en brønd. Det med gult markerede er default-brøndtab i Mike Urban/MIKE+.  
Felterne ”Coefficient” og ”Effective flow area” kan kombineres indenfor en ”Outlet head loss” kategori. Nogle af kombinationerne  
er dog kun mulige hvis der er sat hak i ”local data”.

Figur 11  
Illustration af de tre  
forskellige typer  
”Effective Node Area”
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Man kan også oprette sin egen default-opsætning i MU, f.eks. kaldet ”Novafos-basis”, 
se figur 12. 

”Coefficient” Kontraktionskoefficient (=enkelttabskoefficienten for udløbet)

Km Formel (7), hvor Am=brøndtværsnit, hvis Full Node Area
                              Am=Jet-tværsnitsareal ved udløb, hvis Calculated Eff. Area
                              Am=½*jet-tværsnitsareal ved udløb, hvis Red.Calc.Eff. Area

Contraction HLC ζ kontr får den givne værdi af Contr. HLC.

Total HLC  ζ retningsændring + ζ niveauspring + ζ kontr får den givne værdi af Total HLC

Tabel 3 
Udløbsenkelttabskoefficienter.   
HLC=Head Loss Coefficient.

En ide om størrelsesordenen på brøndtab kan fås af [3]:

Figur. 12 
Oprettelse af ny kategori for 

default brøndtab i MU.
Menuen tilgås i Mike Urban via 
”MOUSE”-”Local Head Losses”.  

I fig. 12 ses også en tabel over default-
konfigurationernes egenskaber.

Figur 13. a) og b)  
Kurver lavet på grundlag af 

eksperimenter [3].  
c) viser kun værdierne for brønd 

uden banketter, for store værdier 
af y/D [4].
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De fleste brønde har banketter, der går ca. 1/3-1/2 diameter op ad ledningerne.
Hvis det skønnes, at under en kritisk stuvningsberegning har ca. 1/3 af brøndene en 
vanddybde, der er ca. 1,5*D (dvs. befinder sig på ”toppunktet” af kurverne i fig. 13), 
samt det skønnes, at D/DM typisk ligger mellem 1,7 og 4,1, så vil det samlede brønd-
tab i middel være af størrelsesordenen se tabel 4.

Valg af passende brøndberegningsmetoder
Mike Urbans høje brøndtab skyldes især at Mike Urban som default bruger ”Classic” 
- ”Full Node Area” (jf. tabel 2). Ved ”Full Node Area” mister indløbsflowet beregnings-
mæssigt det meste af dets hastighedshøjde (Vi²/2g), jf. fig. 6 og 11.

Udløbsledningen får en ζ contr, der oftest ligger lidt under Km (ligning (9)). En enkel 
gennemløbsbrønd får da som udgangspunkt en samlet ∆Hbrønd , der kan komme op i 
nærheden af ca. 

Hvis der er (fuldtløbende) niveauspring og retningsændring, kommer ∆Hbrønd max op på 

                              ,da Mike Urban har øvre grænse ζ=1 på fuldtløbende 
niveauspring, og retningsændring kan max blive ζ=1 (jf. lign. (6)).

Mike+ kan højst have ∆Hbrønd                      , da den har samlet max på (fuldtløben-
de) niveauspring + retningsændringer + kontraktion på ζ=1.

Bedste all-round brøndberegningsmetode
Som regel er indløbstabet i den virkelige verden mindre på grund af at vandet løber 
som en jet gennem brønden uden at miste al sin energi (se midterste og højre skitse i 
figur 11).

Af den grund bør man vælge enten: 
• ”Classic-modified” med ”Reduced Calculated Effective Area”. Så er indløbsta-

bene for det meste meget små, men ved små ledninger, der har indløb i en stor 
brønd, vil der så alligevel blive et realistisk indløbstab. Med hensyn til udløbstabet 
vælges”Contr HLC” fra tabel 4. Testberegninger har dog vist, at kombinationen af 
”Reduced Calculated Effective Area” sammen med ”Contr HLC” ikke fungerer. Mike 
Urban regner som var det Km i stedet for ”Contr HLC” og det resulterer i alt for lave 
udløbstab.  Indløbstabene er også meget små, så hele brøndtabet bliver for småt. 
Denne løsning anbefales derfor ikke før DHI har rettet det i MIKE 1D motoren. 
Bemærk, der rettes ikke længere i MOUSE motoren.

 Denne metode kan kun bruges for flow-through brønde med cirkulære ledninger. 
For andre typer ændrer MU og Mike+ automatisk ”Red.Calc.Eff.Area” til ”Full Area”.

eller

Banketter

(% rørdiameter)
 

ζ brønd

0 0,56

33 0,50

50 0,33

100 0,14

Tabel 4.  
Skønnede enkelttabskoefficienter 
for det samlede brøndtab for simple 
brønde med lige gennemløb, baseret 
på figur 13.  
(ζ brønd er baseret på udløbsdiam-
eteren af brønden).
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• ”Weighted Inlet Energy”-”Mean Energy Approach” kan i stedet vælges med ”Contr 
HLC eller Km fra tabel 4. Den sætter indløbstabet lig 0 i alle tilfælde. Det betyder 
så, at små ledninger med indløb i store brønde får undervurderet deres indløbstab. 
De kan så i stedet få ”Classic-modified” ”Full Node Area” med ”Contr. HLC” Km fra 
tabel 4. ”Modified” versionen af ”Classic” vælges, selv om der p.t. ikke er nogen 
forskel på ”Classic” og ”Classic-modified”. Hvis DHI senere retter på max energitab 
pr brønd (kommer kun på tale for Mike+) er den den bedste at bruge.

Brønde med for højt beregnet energitab
Hvis man har en brønd, hvor der beregnes urealistisk høje energitab, kan man gøre 
følgende:

• Man kan lave en detaljeret håndberegning for at finde et realistisk totalt brøndtab. 
Man kan så påtvinge det ønskede brøndtab ved at vælge ”Weighted Inlet Energy” 
– ”Mean Energy Approach” med ”Total HLC”=den enkelttabskoefficient for hele 
energitabet over brønden, baseret på hastigheden i udløbsledningen, som man har 
fundet frem til.

Brønde med intet energitab
Her vælger man ”No Cross Section Changes”. Så beregnes der intet energitab i 
brønden. Mike Urban gør det ved at vandspejl i tilløbsledingen og brønden sættes lig 
vandspejlet i udløbsledningen.

Det bør kun bruges for brønde med samme diameter på ind- og udløb (heraf navnet 
”No Cross Section Change”). Der kommer ikke nogen fejlmeddelelse, hvis diametrene 
er forskellige, og beregningen gennemføres, men hvis indløbsledningen er større 
end udløbsledningen, så bliver der reelt et negativt energitab (dvs. et ”pumpeløft” i 
brønden), se figur 14.

Figur 14
Eksempel på utilsigtet 

”pumpeløft” ved brug af 
”No Cross Section Change”, 

når Vi < Vu.
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Metode til estimering  
af usikkerheder på  
regnhændelser
—

Empirisk og teoretisk analyse af seks  
store regnhændelser i Storkøbenhavn

Denne artikel præsenterer 
et sammendrag af tidligere 
undersøgelser af regnhæn-
delsers statistiske karakteri-
stika foretaget i forbindelse 
med planlægning og dimen-
sionering af to store HOFOR 
infrastrukturprojekter i 
Storkøbenhavn (Harrestrup 
Å Kapacitetsplan og Tun-
nelprojekterne). En tak til 
HOFOR A/S og Orbicon A/S 
for at have frigivet data og 
relevante interne notater. 

Af: Jan Høybye, Ph.D.
Uafhængig teknisk rådgiver

Introduktion
I dimensioneringen af hydrauliske/afløbstekniske anlæg udgør afstrømning den 
primære belastning. Imidlertid er der sjældent tilstrækkeligt med data fra hydrolo-
giske målestationer til at etablere ekstremværdifordelinger for afstrømning, hvorfor 
man sædvanligvis må ty til at benytte regndata som den primære designvariabel. 
Den dimensionsgivende afstrømning findes derefter vha. en hydrologisk model, der 
omsætter nedbør til afstrømning fra det tilhørende opland. Derudover gælder det, at 
data og modeller altid er behæftet med usikkerheder, som man skal tage højde for i 
beregningerne.

For at man kan foretage såkaldt pålidelighedsbaseret dimensionering (Reliability-Ba-
sed Design) af hydrauliske anlæg, er det derfor nødvendigt at kende usikkerheden 
på regnhændelser, både historiske/målte såvel som statistiske designhændelser. Til 
det brug er der her udviklet en model til estimering af usikkerhed på arealregn som 
funktion af gentagelsesperiode, regnhændelsens varighed, stedlige udbredelse over 
et hydrologisk opland samt antal målestationer, der indgår i beregningen af arealmid-
delregnintensiteter. Modellen er kalibreret og efterprøvet vha. en statistisk analyse 
af data fra seks store regnhændelser i perioden 2009-2015 beskrevet vha. regndata 
fra 12 SVK-målestationer i og omkring Storkøbenhavn (se Høybye (2021) for en mere 
udførlig dokumentation).
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Teoretisk usikkerhedsmodel for punkt- og arealregn
Målte regnintensiteter er indbyrdes afhængige i både tid og sted. Tidsseriedata fra en 
enkelt regnmåler (punktmåling) udviser generelt en signifikant autokorrelation mellem 
to på hinanden følgende værdier. For konvektive regnhændelser med kort varighed vil 
der typisk være en stor tidslig dynamik og tilsvarende grad af tilfældig variation. For 
sådanne hændelser vil autokorrelationen være lille og klinge hurtigt af. For længere-
varende regnhændelser, f.eks. efterårets frontregn, vil der være en tendens til større 
autokorrelation mellem regnintensiteter målt på forskellige tidspunkter. På samme 
måde er der også en stedligt indbyrdes afhængighed mellem regnintensiteter målt til 
samme tidspunkt på to eller flere målestationer i samme område. Jo større afstand 
mellem målestationer i forhold til regnhændelsens stedlige udbredelse, des mindre 
er korrelationen mellem observationer. Korte og stedligt små regnhændelser er kun 
korrelerede over mindre afstande, mens længerevarende regnhændelser med større 
geografisk udbredelse har en større korrelationsafstand. Derved er både den tidslige 
og stedlige indbyrdes afhængighed mellem målte regnintensiteter tæt knyttet til regn-
hændelsens varighed. 

Middelintensiteten over en given varighed på en enkelt målestation beregnes som 
summen af de målte intensiteter divideret med antallet af målinger i perioden. Det 
samme gælder for den gennemsnitlige regnintensitet for et antal regnmålere i området 
på et givet tidspunkt. Standardafvigelsen på middelværdien er lig med standardafvi-
gelsen på de enkelte observationer divideret med kvadratroden af antallet af observa-
tioner – forudsat, at observationerne er indbyrdes uafhængige. Men det gælder altså 
ikke for målte regnintensiteter, og man skal derfor korrigere for det tab i information, 
der skyldes korrelation (Dyhr-Nielsen, 1972). Det kan gøres ved at introducere en 
korrektionsfaktor (kr  ≥  1) i estimeringen af standardafvigelsen på middelværdien af  
n målte regnintensiteter, hvor det er antaget, at standardafvigelsen (σp) er den samme 
for alle målinger: 

(1)           

og kr er en funktion af antallet af observationer og korrelationskoefficienten:

(2)        

Korrektionsfaktoren i ligning 2 er udgangspunktet for analysen af usikkerheder på 
middelværdier både over tid på én målestation (punktregn) og over et antal målestatio-
ner i et geografisk område (arealmiddelregn). For tidsserier (1 målestation) er r lig med 
autokorrelationskoefficienten og n = varigheden af regnhændelsen. For arealmiddelin-
tensiteter (flere målestationer) er r lig med regnhændelsens stedlige korrelationskoef-
ficient og n er antallet af målestationer der midles over. Det betyder, at den samlede 
relative usikkerhed (CV = σp/ p = variationskoefficient) på en middelintensitet over va-
righeden D (min) og et oplandsareal på A (km²) baseret på N målestationer kan findes 
som produktet af tre faktorer: (1) den relative usikkerhed på en 1-minuts punktmåling 
(CVtot), (2) en korrektionsfaktor for usikkerheden på middelintensiteten over varighe-
den, og (3) en korrektionsfaktor for usikkerheden på den stedlige middelintensitet over 
oplandsarealet/antallet af målestationer:
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(3)

hvor produktet af de to usikkerhedsreduktionsfaktorer (hhv. i tid og sted) giver den 
samlede usikkerhedsreduktionsfaktor (URF):

(4) 

Her er rt den tidslige autokorrelation mellem regnintensiteter med et minuts tidsfor-
skydning, og rs er den stedlige korrelationskoefficient svarende til regnhændelsens 
gennemsnitlige korrelationslængde. 

Udtyndingsforsøg
Analysen tager sit udgangspunkt i seks af de største regnhændelser i Storkøbenhavn 
i perioden 2009 til 2015, hvor 12 SVK-regnmålere i og omkring det centrale område 
har været i drift (Figur 1). Dette detaljerede, gode og konsistente datamateriale giver 
mulighed for at analysere, hvad der ville ske, hvis man ikke havde haft et detaljeret og 
konsistent datamateriale. I tabellen nedenfor er Psum den samlede regnmængde som 
gennemsnit af de 12 målestationer i løbet af den effektive varighed (De) defineret som 
den periode, der indeholder 90% af den samlede regnmængde.
                  
For hver af de seks regnhændelser beregnes først den arealvægtede middelintensitet 
af regnintensiteterne målt til samme tidspunkt t (minutter) på alle 12 målestationer. 
Denne tidsserie, baseret på alle 12 målestationer, defineres nu som den “sande” are-
almiddelintensitet for hvert minut og over regnhændelsens varighed. Herefter kan man 
udvælge en række kombinationer af antal målestationer, beregne arealmiddelintensi-
teten og sammenligne med den “sande” arealmiddelintensitet for at beregne, hvordan 
den relative afvigelse (= usikkerheden på arealmiddelintensiteten) afhænger af antallet 
af målestationer. 

F.eks. har man 12 realisationer af kombinationen “1 målestation”, hvor man skiftesvis 
bruger 1 målestation til at repræsentere middelregnintensiteten over området/oplan-
det. Dernæst kan man vælge 12 realisationer af kombinationer af 2 målestationer 
(tilfældigt udvalgt blandt de 12), beregne middelværdien af disse 2-stations kombina-
tioner samt den gennemsnitlige kvadratafvigelse mellem middelintensiteterne for de 
12 realisationer og den sande arealmiddelværdi. Ved at gentage øvelsen for kombi-
nationer af data fra hhv. 4, 8 og 10 stationer får man beregnet den relative middelfejl 
på arealmiddelintensiteten som funktion af antal målestationer og regnhændelsens 
effektive varighed.

Resultater – Data fra storkøbenhavn
Første skridt er at etablere modeller for de to korrelationskoefficienter. Først den 
stedlige korrelationskoefficient mellem målestationer, som for en regnhændelse kan 
udtrykkes som en funktion af oplandets areal (A), antallet af målestationer (N) og 
regnhændelsens korrelationsskala (β): 
 

(5)      
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Det er her antaget, at oplandet er cirkelformet og at de N målestationer er fordelt jævnt 
over oplandet, hvilket betyder at hver målestation har et middelinfluensområde på A/N 
km². Faktoren a er en kalibreringskonstant, som afhænger af de observerede usikker-
hedsreduktionsfaktorer på tværs af de seks regnhændelser med hver deres effektive 
varighed (minutter) og stedlige korrelationsskala (km-1). I de tidligere regnanalyser 
er det fundet, at den stedlige korrelationsskala (β) er en funktion af regnhændelsers 
varighed: jo længere varighed, des større korrelationslængde og dermed mindre 
korrelationsskala. Mht. den tidslige autokorrelation (rt), så er der også her en sammen-
hæng med varigheden, som kan indsættes i ligning 4 (første kvadratrod), hvorefter 
usikkerheden på punktregn kun er en funktion af hændelsens varighed. Fra analysen 
af de seks hændelser er det fundet, at den totale relative usikkerhed på en 1-minuts 
punktmåling er ca. 120%. For målte historiske regnhændelser bliver den samlede 
kalibrerede usikkerhedsmodel derfor:

 
(6)      

Næste trin er verifikation af sammenhængen mellem de målte data for hændelser og 
den teoretiske URF-model. Figur 2 (næste side) viser usikkerhedsreduktionsfaktorerne 
for to forskellige regnhændelser som funktion af antallet af målestationer: 11.06.2009  
(lang varighed) og 04.09.2015 (kort varighed).
    
Test af den fulde usikkerhedsmodel (ligning 6) er vist i Figur 3 (næste side) sammen 
med data fra de seks regnhændelser for N = 1 (punktmålinger) og N = 12, hvor kurver-
ne er modelberegninger og punkterne er målte data for de seks regnhændelser.  
I modelberegningerne er oplandsarealet A = 150 km². 

Figur 1
Målestationer og  
regnhændelser.
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Figur 3
Model til estimering af usikkerhed på historiske regnhændelser for forskellige varigheder. 
Usikkerhed på punktregn (en målestation) til venstre og på arealmiddelregn til højre. 

Figur 2
Empiriske og teoretiske URF-funktioner for to regnhændelser. 

Imidlertid bygger dimensionering af hydrauliske/afløbstekniske anlæg typisk på stati-
stiske regnhændelser (SVKs regionale regnrækker – IDF-kurver), hvor man kun ken-
der gentagelsesperiode og varighed. I baggrundsnotatet (Høybye, 2021) er det vist, 
at URF-modellen også kan anvendes for statistiske T-års designhændelser. Desuden 
er der opstillet en simpel usikkerhedsmodel for punktregn (en målestation) baseret på 
resultater fra SVKs regneark, der giver både middelintensiteter og standardafvigelser 
for en række gentagelsesperioder (T år) for alle varigheder:

(7)  

Hermed er der etableret en simpel teoretisk baseret model til estimering af usikker-
heden på punkt- og arealmiddelregnintensiteter for både målte/historiske såvel som 
statistiske regnhændelser.
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Sammenfatning og konklusion
Der er en tæt sammenhæng mellem den arealreduktionsfaktor (ARF), der blev fundet 
ifbm. HOFORs tunnelprojekter (Paludan & Høybye, 2016) på den ene side og usik-
kerhedsreduktionsfaktoren URF på den anden. ARF omsætter punktregnintensiteter 
(bestemt vha. SVKs IDF-kurver) til arealmiddelintensiteter som funktion af oplandsare-
al og varighed:

(8)    

Derved får man, at variansen hhv. den relative usikkerhed på arealmiddelregnintensi-
teten bliver:

(9)     

ARF svarer derfor til den 3. faktor i ligning 6, mens de to første faktorer i ligning 6 
giver den relative usikkerhed på en punktregnsintensitet over varigheden D minutter. 
ARF er en empirisk model, baseret på regnstatistik for en række deloplande med et 
fast antal målestationer. Den nye URF-model er teoretisk funderet og kalibreret på 
målte data for et opland og et varierende antal målestationer. Desuden er modellen 
testet ifht. internationale erfaringer (Bras and Rodriguez-Iturbe, 1993; Koutsoyiannis, 
2003). Sammenlignende beregninger har vist, at der er en god overensstemmelse 
mellem den oprindelige ARF og den nye URF-model.

Imidlertid dækker disse undersøgelser kun to områder/oplande i Storkøbenhavn og vil 
muligvis ikke være repræsentative for andre steder i landet. Derfor opfordres andre 
der arbejder med disse emner (dimensionering af hydrauliske/afløbstekniske anlæg) 
til at foretage tilsvarende undersøgelser i områder, hvor der er en god dækning af 
regnmålere med data af høj kvalitet.
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EVA studierejselegat
— 

for studerende på de videregående  
uddannelsesinstitutioner 

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



Formål

• At medvirke til at studerende opsøger ny/nyeste viden indenfor EVA-udvalgets faglige interesse-
områder gennem deltagelse i seminarer, kurser på udenlandske universiteter, udstillinger, studie-
ture, 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,- 

 EVA – legatet kan kræve en hel eller delvis tilbagebetaling af dit legat i følgende tilfælde:

 • Hvis du ikke anvender det modtagne legat til det ansøgte formål i overensstemmelse med  
 ansøgning og bevilling, – i almindelighed med det samme, dog senest 1,5 år fra udbetalingen. 

 • Hvis din aktivitet afkortes og du rejser hjem før tid (altså den slutdato, der står i ansøgningen).  
 Der kan være særlige omstændigheder fx ved sygdom eller lignende – i sådanne tilfælde  
 kontakt da EVA.

6. Ansøgninger behandles 2 gange årligt med ansøgningsfrist 1. februar og 1. september.  
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 fremsender 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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