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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

Året 2023 er skudt i gang med et brag af nytårskrudt på tværs af landet. Før året for alvor 
løbes i gang med igangværende, nye projekter og kreative nytårsforsæt, skal tiden bruges 
i et stille moment til at dykke ned i nye artikler i årets første EVA blad. 

Omdrejningspunktet for bladet tager udgangspunkt i sidste temadag omhandlende viden 
og teknologi om overløb. Det blev belyst hvad den nuværende indsats anvendes til på 
tværs af myndigheder, forsyninger og hvilke tiltag der er i gang for at reducere miljøbelast-
ningen på nærtliggende recipienter. 

En reduktion af miljøbelastningen kræver tværfagligt samarbejde på tværs af forsyninger 
og kommuner. Med dette in mente ledes opmærksomheden til næste temadags omdrej-
ningspunkt Separatkloakering. På denne temadag angriber vi tankegangen, proces 
og planlægningen fra fælleskloakeret til separatkloakeret opland og belyser de gevinster, 
der findes ved sådanne investeringer. På ligefod med gevinster opstår der en række 
udfordringer, som håndteres undervejs. En række indlægsholdere tager udgangspunkt i 
egne erfaringer og videndeler, så planlægningen og den rette beslutning træffes på det 
korrekte grundlag. 

Lars Berggren Winther har valgt at takke af i bestyrelsen og vil overlade sin post til nye 
kræfter. Bestyrelsen vil gerne takke Lars for sit arbejde i bestyrelsen med høj faglighed, 
engagement og fremragende humør, der har præget bestyrelsesmøder og temadage.  
Har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet med at arrangere temadage og være  
med til at formidle ny faglig viden på tværs af branchen, har du nu muligheden!  
Forslag sendes til Tina Nettelfield på tknd@ramboll.dk og Benedikte Foldby Jakobsen  
på bfj@nordiq-group.dk.

Vi håber at se dig til næste spændende temadag på Hotel Nyborg Strand

EVA-udvalget
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På denne temadag dykker vi ned i gevinster og udfordringer ved 
separatkloakering gennem indlæg om analyser bag strategier 
for separatkloakering, effekter på renseanlæg og vandløb,  
samt aktuelle opsamlinger på de anlægstekniske udfordringer. 

Mange forsyninger og kommuner arbejder målrettet ud fra en strategi 
og vision om at separatkloakere hele forsyningsområdet. Separatkloakering har 
sine åbenlyse fordele og der er ikke mange (hvis overhovedet nogle) nyanlæg i dag, 
hvor der etableres fælleskloak. Men på lige fod med de gevinster der kan opnås 
ved separatkloakering er der en lang række udfordringer og problemstillinger ved 
separatkloakering af eksisterende fælles kloak. Derfor er der også en række forsy-
ningsselskaber der bevidst vælger alternative strategier og veje til fornyelse af deres 
fællessystemer.

På denne temadag dykker vi ned i gevinster og udfordringer ved separatkloakering 
gennem indlæg om analyser bag strategier for separatkloakering, effekter på rense- 
anlæg og vandløb, samt aktuelle opsamlinger på de anlægstekniske udfordringer  
som også opleves igennem større separereringsprojekter.

EVA-temadag
EVA-udvalget indbyder til

Torsdag den 2. februar 2023, Hotel Nyborg Strand

Separatkloakering 
– Udfordringer og gevinster



PROGRAM
9:30 Kaffe/te og rundstykker

10:00 Velkomst og indledning

   v. Anders Badsberg Larsen, EVA udvalget

   Introduktion til dagens emne 

10:10   En forsynings perspektiv 

   v. Morten Bruun & Astrid Bisgaard, Novafos

   NOVAFOS dækker et stort og komplekst opland fordelt på 9 ejerkom- 
muner. Indenfor de 9 kommuner har der været varierende recipienttyper, 
forskellige krav til drosling og rensning af regnvand, samt varierende 
politiske og myndighedsmæssige fokusområder. Det har derfor været en 
kompleks proces at afklare hvordan fremtidens kloakstruktur skal se ud.

   Morten Bruun og Astrid Bisgaard fortæller om deres vej til valg af separe-
ringsstrategi, de fordele og udfordringer de har kortlagt i processen samt 
hvordan de geografiske og politiske forskelligheder mellem ejerkommu-
nerne har spillet ind på beslutningen.

10:40  Separat, det er klart – Hvad med virkeligheden?

   v. Dorthe Rønbjerg, Aalborg Forsyning

   Aalborg Forsyning har i mange år opereret med en strategi om fuld 
separatkloakering, der hedder separat, det er klart. Dorthe Rønbjerg vil 
på temadagen fortælle både om tankegangen bag men også om, hvad 
der sker når strategien møder virkeligheden, særligt i forhold til struktur-
planlægning i forsyningsområdet.

DELTAGERGEBYR

STUDERENDE,  
IKKE MEDLEM AF IDA
kr. 0

LEDIG
kr. 0

STUDIEMEDLEM
kr. 0

MEDLEM AF EVA
kr. 1.300

IDA-MEDLEM
kr. 1.700

SENIORMEDLEM
kr. 1.700

IKKE IDA-MEDLEM
kr. 3.450

Er du ph.d. studerende?
Så kan du blive tilmeldt til 0 kr!

Skriv til koordinator  
Sylvie Chambelland på  
syc@ida.dk så sørger  
hun for din tilmelding. 
 

TILMELDING 

Tilmeld dig på  
IDAs hjemmeside 
 

HVOR DU OPGIVER 

• Arrangement nr.  
• Navn 
• Adresse 
• Tlf. nr.  
• E-mail  
• Helst fødselsdato  
• Oplysning om du er  
 ingeniør eller ej.

  (Arrangementet  
   er  åbent for alle)



11:10 Kaffepause 

11:30  Er separering vejen frem for vores renseanlæg

   v. Christian Bjoljahn, Envidan

   Christian har i forbindelse med strukturprojekter for flere kommuner ana- 
 lyseret fordele og ulemper ved separatkloakering. På temadagen vil   
 Christian uddybe den del af helhedsbetragtningerne, der fokuserer på  
 konsekvenserne for renseanlægs effektivitet og omkostninger til rensning  
 med og uden separering. 

  
12:00  Årsmøde

   v. Tina Nettelfield, Formand for EVA udvalget

   EVA afholder årsmøde med beretning om sidste års arbejder, mulighed 
for at komme med input til udvalgets arbejde og ikke mindst stille op som 
medlem af udvalget.  
 
Kun medlemmer af EVA kan deltage i årsmødet.  
 
Du kan nå at melde dig ind inden temadagen her:  
http://www.evanet.dk/saadan-bliver-du-medlem/

    
Lars Berggren Winther trækker sig fra bestyrelsen,  
så der skal vælges nyt udvalgsmedlem.

   Forslag til kandidater fremsendes til  
Tina Nettelfield (TKND@Ramboll.dk) og  
Benedikte Foldby Jakobsen (BFJ@nordiq-group.dk)  
senest den 25. januar 2023.

   Vil du stille op til udvalget kan du kontakte  
Tina på tknd@ramboll.dk eller 51612923



12:30 Frokost

13:30  Konkrete erfaringer fra Tingbjerg med fokus på strategi

   v. Ida Marie Knudsen, Rambøll og Karina Dekkar, HOFOR

   HOFOR er i gang med en separering af opland i Tingbjerg. Forud for projek-
tet foretog HOFOR en grundig beslutningsproces for at finde den optimale 
måde at håndtere regn- og spildevand på i oplandet. På temadagen vil Ida 
Marie Knudsen og Karina Dekkar fortælle om det konkrete projekt, de valg 
der er truffet og dele konkrete erfaringer fra projektet.

14:00  Forsyningernes nye udfordringer

 v. Søren Gabriel, WSP

 Ved separering vil mange vandløb blive påvirket at større regnmængder. 
For følsomme recipienter kan den påvirkning være mere kritisk end de 
sjældnere overløb fra fællessystemet. I dette indlæg hører vi om udfor-
dringer med at opnå tilladelse til udledning af regnvand i et separatkloake-
ringsprojekt. Derudover belyses CO2 aftryk ved separeringsprojekter og 
derigennem stilles skarpt på om aftrykket kan reduceret ved en systematisk 
tilgang.

14:30  Kaffe og kage

 
14:45  Debat og Networking på tværs af kommunegrænser

 v. Ordstyrer: Signe Barnes

 På baggrund af dagens indlæg og deltagernes erfaring diskuteres udfor-
dringer og løsninger med målet at bringe mere viden i spil og inspirere 
hinanden i forhold til gode idéer, der højner kvaliteten af beslutninger og 
processer.

15:25  Afrunding og afsluttende bemærkninger 

   v. Anders Badsberg Larsen, EVA udvalget 

15:30 Tak for denne gang og kom godt hjem



CFD-modellering 
og 3D-scanning af 
overløbsbygværker

Denne artikel beskriver 
erfaringer med anvendelse af 
CFD-beregninger til at lave 
en softwaresensor der ude-
lukkende baserer sig på ni-
veaumålinger og kan bruges 
som niveau 4 indberetning 
til PULS.

Af: Lasse Sørensen, 
Specialist i hydrauliske beregninger, 
VandCenter Syd 

I 2020 udkom ”PULS-indberetning af overløb Udarbejdelse af grundlag for standardi-
seret indberetning af overløb” som blandt andet evaluerer usikkerheden for forskellige 
metoder for indrapportering. Niveauerne går fra niveau 0 til niveau 5 hvor en software-
sensor er niveau 4 der er beskrevet som ”Online monitering af f.eks. vandstand i over-
løbsbygværk kobles med CFD-modeller og danner grundlag for softwaresensorer”.

Artiklen kommer ind på hele workflowet fra at få lavet en laserscanning til at få lavet 
CFD som giver en Qh-relation der så er sammenlignet med flowmålinger og hvilke 
typiske udfordringer der er set.

I artiklen fokuseres på to forskellige bygværker i henholdsvis Farum med udløb til 
Farum Sø og et i Korup med udløb til Sømoserenden.

I artiklen bliver der flere gange blive sammenlignet med standard overløbsformel. 
Denne er givet ved:

Q er vandføring, l er længde af overløbskant, h er overløbshøjde, c er overløbskoef- 
ficienten og g er tyngdeaccelerationen. 

3D-scanning af bygværker
Det første skridt for at kunne lave CFD af bygværker er at have en geometri af 
bygværket. Vi har brugt laserscanninger til at få opmålt vores bygværker som vi har 
fået eksterne leverandører til at lave. For at få scannet bygværket skal det spules og 
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så skal der være mulighed for at kunne lave nedstik nok til at se hele bygværket uden 
blinde vinkler. Dette vil typisk være et nedstik opstrøms overløbskanten og et nedstik 
nedstrøms overløbskanten. Dette kræver at man kan ”se” hele det givne kammer 
hvorfra nedstikket laves ellers kan det være nødvendigt med flere nedstik. Laserscan-
ningen giver en punksky der skal laves om til en lukket geometri der kan indlæses af 
softwaren til CFD. Vi har haft gode erfaringer med at få geometrien som en stl-fil. De 
informationer vi har fået fra leverandører, er at de kan give en præcision på cirka 1 cm.

CFD-modellering af bygværker
CFD-modelleringen af bygværket kræver udover geometrien af bygværket også 
software, hardware og de rette kompetencer. Software til CFD er ofte dyrt og det kan 
derfor give mening at købe simuleringerne eksternt. Her i projektet er simuleringerne 
for bygværket i Furesø købt af en ekstern rådgiver mens det er lavet in-house for 
bygværket i Korup. 

Resultaterne fra en af modelleringerne af vandspejlet i bygværket ved Furesø ses på 
figur 1. Her ses det at vandspejlsniveauet varierer med adskillige centimeter afhængig 
af placeringen i bygværket og overløbshøjden varierer med op mod 20% svarende til 
en forskel på 31% i estimeret flow ved en standard overløbsformel hvor Q=f(h2).  
Det er derfor vigtigt at lave en Qh-relation der passer til placeringen af niveaumåleren.
 
For dette bygværk er der lavet en Qh-relation for punktet ved stjernen hvor niveau- 
måleren er placeret. 
 
Denne relation er fundet til:

Figur 1 
Modelleret vandspejl for bygværk ved Furesø.  
Den gule stjerne viser placeringen af niveaumåleren.



Sammenligning med flowmålinger
Flowet bestemt med Qh-relationen er sammenlignet med to målte flow for to hæn-
delser i sommeren 2022 som vist på figur 2. Dette er to af de tre største hændelser i 
2022. Det viser også de udfordringer der kan være med flowmålere da der har været 
udfald på målingerne under begge hændelser hvorimod niveausensoren virker over 
hele hændelsen. Det er derfor ikke muligt at sammenholde mængderne for de to 
metoder. Det kan dog ses at der ser ud til at være et rigtigt godt sammenhæng mellem 
det målte flow og det estimerede flows på de tidspunkter hvor der er målinger. 

Den største hændelse i 2022 var den 27. august, som er vist på figur 3. Ved denne 
hændelse var der større forskel på det målte flow og det estimerede flow ved software-
sensoren. Der er en mængde på 5170 m³ mens der med Qh-relationen er estimeret en 
mængde på 7500 m³. Andre målinger i og omkring bygværket har vist at det er fordi 
der er en begrænsning til den videreførende ledning. Ved en simpel manningbereg-
ning er den bestemt til at have en kapacitet på 8 m³/s. I praksis har det dog vist sig at 
der er et stort enkelttab ind i ledningen og mulighed for tilbagestuvning fra Furesø hvil-
ket medfører at kapaciteten er langt mindre. Målingerne viser en maksimal vandføring 

Figur 2 
Flow modelleret med Qh-kurve 
fra CFD og målt flow.

Figur 3
Flow målt med klassisk 

flowmåler og software sensor 
for hændelse 27/8-2022.
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på lige over 2 m³/s selvom niveauet er højt nok til et større flow. Dette er der ikke taget 
højde for i CFD-modelleringen som antager frit overløb over overløbskanten og ikke 
har den videreførende ledning med i modellen. Dette giver en fejl ved høje overløbs-
vandføringer. 
 

Bygværk i Korup
Ved bygværket i Korup er CFD lavet in-house. Bygværket er vist på figur 4.  
Dette bygværk har en overløbskant på 20,5 m. 
 
Ved dette bygværk har udløbsrenden været med i CFD-modellen, hvorved betydning-
en af dette er taget i betragtning ved bestemmelse af Qh-relationen.  
Denne CFD-model viser også vigtigheden af at have udløbsrenden med i modellen 
for dette specifikke bygværk. Ved et flow på over 300 l/s er denne korrelation stærkt 
afhængig af enkelttabet til renden, som vist på figur 5. Dette er en trend der er set ved 
stort set samtlige bygværker jeg har arbejdet på. 
 

Figur 4
Overløbsbygværk i Korup med 

modelleret vandspejlsniveau.

Figur 5 
Graf over Qh-relation 
for henholdsvis CFD og 
standard overløbsformel.
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En anden udfordring ved bygværket i Korup er den lange overløbskant som også 
er en generel problemstilling da det giver små overløbshøjder og dermed en stor 
usikkerhed. En visualisering af dette er lavet på figur 6 der viser den betydningen af 
en forskydning på 1 cm af sensoren. Den ene centimeter er valgt ud fra det er den 
præcision der typisk loves på laserscanningerne og det kan derfor ikke forventes at 
der kan opnås en usikkerhed der er mindre en dette. For 2020 ville der være estimeret 
en samlet mængde på over det dobbelte med 107.000 i stedet for 49.000 m³. I 2020 
var der en meget våd februar som gav mange hændelser med små overløbshøjder 
som, betyder at usikkerheden er ekstra stor det år. Kigges der i stedet på 2021 er der 
estimeret 28.000 m³ i stedet for 16.000 m³ som stadig er en væsentlig usikkerhed. 
 
Hvis metoden skal bruges på et bygværk som det på Berberisvænget ville det give 
mening at blokere noget af overløbskanten så der kommer en større overløbshøjde 
ved små hændelser. Det er vist ved CFD at dette ville kunne gøres uden at øge 
opstuvningshøjden ved de større hændelser da det er den videreførende rende og 
enkelttabet ind i denne der her er afgørende.

Erfaringer
Der er arbejdet med forskellige overløbsbygværker og begynder at komme nogle generel-
le læringer herfra. Efter udfordringer med at få konverteret de første scanninger til geome-
trier der kunne bruges i CFD virker det til at det er relativt nemt at få fra leverandører. 

Placeringen af måleren er afgørende da der i nogle bygværker kan være stor forskel 
på niveauet forskellige steder i bygværket som vist for Fredtofteparken. Der skal derfor 
laves en Qh-relation der passer med placeringen af måleren.

Lange overløbskanter er et opmærksomhedspunkt da medfører små overløbshøjder 
som giver øget usikkerheder i estimeret flow.

Den videreførende kapacitet bliver ofte begrænsende ved store hændelser og dette 
skal derfor tages med i betragtning når der laves CFD. Det er ikke nok at bruge  
Manningformlen til at estimere kapaciteten da der kan være et stort enkelttab i  
forbindelse med udløbet fra bygværket.

Figur 6 
Standard Qh-relation og 
Qh-korrelation fra CFD.
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Badevands- 
kvalitet og spilde-
vandsoverløb 
– hvordan sikres de badenes sundhed?

I Danmark er der, med vores 
lange kystlinje og lækre 
sandstrande, mange og gode 
muligheder for at bade i hav 
og søer, hvilket er en fornø-
jelse, som mange mennesker 
benytter sig af året rundt. 

Der er på nuværende tidspunkt 1.031 officielle badesteder i Danmark, hvoraf 908 er 
placeret i havet og 123 i ferskvand1. Generelt er vandkvaliteten i Danmark rigtig god, 
og langt de fleste badesteder blev i 2021 tildelt den bedst mulige klassifikation  
(92% af badeområderne blev tildelt klassifikationen ”udmærket”). 

Til trods for dette, opstår der jævnligt situationer, hvor badevandet bliver forurenet, 
og hvor badegæster uvidende udsættes for sygdomsfremkaldende bakterier og virus. 
Forureningen forårsages ofte af afstrømning af overfladevand fra områder med  
husdyrhold eller af overløb fra kloaksystemet. Fælles for forureningstyperne er, at  
de typisk forekommer i forbindelse med kraftig nedbør, men forureningen kan være 
høj i badevandet i dagevis efter en forureningshændelse.

For de badeområder, hvor kilder til fækal forurening er nær badeområdet, er det  
nødvendigt at etablere et system, der kan varsle badegæster om risikoen, hvis man  
vil sikre, at folk ikke udsættes for sygdomsfremkaldende forurening. På den måde 
skabes trygge og sikre forhold for de badende, der ønsker at bade, når vandet er rent. 

Det er afgørende, at varslingssystemet er baseret på online målinger, da kun et 
varslingssystem, der advarer badegæster rettidigt, giver værdi. I det følgende gives 
eksempler på, hvordan man kan opsætte et kosteffektivt og sikkert varslingssystem, 
der advarer badegæster øjeblikkeligt, hvis der er risiko for forringet badevandskvalitet.

Af: Sara Elsborg Starcke,  
Specialist, NIRAS

  1  Danish bathing water quality in 2021, Country report, EEA 2022
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Forurening forårsaget af diffuse kilder
Diffuse forureningskilder dækker over forskellige typer af kilder til fækal forurening af 
badevandet. Denne type kilde kan være vanskelig præcist at lokalisere og vurdere, 
men generelt tegnes der et billede af, at forureningen er værst i forbindelse med 
nedbør, hvor regnvand skyller fækalierester fra vildt dyreliv og husdyrhold ud i bade-
vandet via dræn, vandløb og overfladestrømning. Denne type kilde kan ikke moniteres 
direkte, men ved opsætning af en lokal, online-forbundet nedbørsmåler, kan badegæ-
ster varsles om, at der er risiko for forringet badevandskvalitet, hvis der forekommer 
nedbør af passende varighed eller intensitet.

Et eksempel herpå er illustreret på figur 1. For et område med flere diffuse nedbørs-
afhængige kilder, er en nedbørsmåler opsat og et varslingskriterie defineret. Ned-
børsmåleren registrerer nedbørsmængderne og sender data til varslingsserveren, 
der summerer nedbørsmålingerne over en defineret tidsperiode. Hvis der falder tilpas 
meget nedbør inden for perioden, aktiveres varslingen og strandens gæster får en 
advarsel om, at badning frarådes.

Figur 1 
Varslingskriterie og akkumuleret 

nedbørsmængder fra den  
online-forbundne nedbørsmåler.  

Nås varslingskriteriet, enten 
ved, at der falder store mængder 

nedbør på kort tid eller nedbør 
med lavere intensitet over en 

længere periode, aktiveres 
varslingen. 

Figur 2 
Eksempel på IoT logger til moniter-
ing af overløb fra kloak. Loggeren 
er batteridrevet og data sendes til 
NIRAS’ varslingsserver, hvor de 
behandles i henhold til de konkrete 
forhold ved badeområdet.

Varslingskriterie

Nedbørsmåling

Summeret kurve

Varslingskriterie

Nedbørsmåling

Summeret kurve
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Forurening forårsaget af spildevandsoverløb
I fælleskloakerede områder kan der forekomme overløb fra kloaksystemet, hvis 
ledningsnettet overbelastes af store nedbørsmængder. Dette resulterer i, at blandet 
regn- og spildevand har overløb til recipienten. Det opspædede spildevand kan inde-
holde meget høje koncentrationer af fækale bakterier og virus, og det kan have stor 
påvirkning på badevandskvaliteten.

Det kan være bekosteligt og teknisk udfordrende at måle præcise flowmålinger af 
overløbsmængder fra et overløbsbygværk. Yderligere kan stofmængden, og dermed 
overløbets indflydelse på badevandskvaliteten, variere betydeligt fra overløbshændel-
se til overløbshændelse. Disse usikkerheder må dog ikke forhindre os i at handle og 
ikke fjerne fokus fra målet: At sikre, at ingen mennesker bader i forurenet vand. 

I dette eksempel vises en simpel registrering af overløb, der anvendes til varsling 
på den nærliggende badestrand. Overløbet registreres med en tryktransducer, der 
registrerer, hvornår der er overløb, og hvor højt overløbet står over overløbskanten 
over tid. Dette giver et mål for overløbsmængden for den pågældende hændelse, der 
anvendes til at vurdere risikoen for overløbets påvirkning på badevandskvaliteten. 

Data fra dataloggeren sendes til en varslingsserver, hvor overløbsmængderne sum-
meres over tid for at sikre, at både kraftige overløb og mindre længerevarende overløb 
kan udløse et varslingsbehov. Princippet er illustreret på figur 3.

Varslingskriteriet defineres individuelt for det enkelte badeområde/strand, og tilpasses 
løbende baseret på analyser af badevandskvaliteten. 

Formidling af varsling
I tilfælde af risiko for forringet badevandskvalitet er det vigtigt, at varslingen øjeblikke-
ligt formidles ud til de badende. Dette kan gøres forskelligt, lige fra manuel opsætning 
af et fysisk skilt til formidling via mobile apps. Flere kommuner har valgt at etablere 
digital formidling direkte ved badestedet for at sikre en øjeblikkelig og synlig vars-
ling for de besøgende på stranden. Et eksempel på aktiveret varsling, ses på figur 
4. Hvis det bagvedliggende varslingssystem registrerer, at der er risiko for forringet 
badevandskvalitet, aktiveres de røde dioder omkring figuren, der illustrerer at badning 
frarådes. Skiltes nederste dioder angiver varslingens varighed.

Varslingssystemets omfang og detaljegrad tilpasses det individuelle behov ved stran-
den/badeområdet, så det sikres, at alle kan have en god og tryg fornøjelse  
med at hoppe i vandet.

Figur 4
Digital formidling direkte ved stranden/ 
badeområdet med varslingsskilt (FORUM).  
I tilfælde af risiko for forringet badevands-
kvalitet, aktiveres de røde dioder omkring 
”badnings frarådes” figuren.

IoT datalogger

Integration med SCADA
systemer/eksisterende 

overløbsregistrering

Varslingsserver

Varslingsskilt (FORUM)

Varslingsserver

Figur 3
Princippet for kommunikationen mellem over-
løbsregistrering, varslingsserver og varslingsskilt. 
På baggrund af input fra IoT logger (f.eks. af 
kloakoverløb eller nedbørsmåler) eller allerede 
eksisterende registrering af overløb, aktiveres og 
deaktiveres varslingen.
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Vi synes, varslingssystemet er et rigtig godt realtidssup-

plement til det almindelige badevandstilsyn med prøve- 

tagning, analyse og statistik. Systemet er automatisk  

og giver ’up to date’ information til vores badegæster. 

Det er vores klare indtryk, at de badende ved strandene 

er glade for den ekstra information, som systemet giver. 

Desuden sparer vi ressourcer og mandskab til en manuel 

overvågning. I badesæsonen arbejder den digitale løsning 

24/7 inklusiv nattetimer, ferie og helligdage,

siger Per Hansen, miljøsagsbehandler 
ved Lolland Kommune



Udfordringer  
med at måle  
overløbsbelastning

Det har de sidste mange år 
været en hovedopgave for 
forsyninger at reducere mæng-
den af regnbetinget udledning 
af spildevand. Det er én af de 
store tilbagevendende proble-
mer: Hvordan undgår vi at 
påvirke miljøet med urenset 
spildevand? Samtidig kæmpes 
der mod klimaændringer, der 
sætter vores separat kloakere-
de afløbssystemer under pres 
med øgede vandmængder.  
Der kæmpes derfor mod tiden 
for at reducere overløb hurtige-
re end klimaet ændrer sig. 

I SVM regeringens regeringsgrundlag står der:

Af: Michael R. Rasmussen
Professor ved Institut 
for Byggeri, By og Miljø, 
Aalborg Universitet

”Spildevandsektoren i Danmark er på mange måder 
i god gang med den grønne omstilling, men der kan  
gøres mere. Det skal identificeres, hvor det vil give 
bedst miljømæssig effekt at investere i udvidelse af 
kapaciteten i rensningsanlæg, så større vandmængder 
bedre håndteres, og antallet af overløb nedbringes.

Regeringen vil også ændre spildevandsafgiften, så  
udledning af urenset spildevand fra overløb får en  
højere afgift end udledning af renset spildevand.”

Det har med andre ord en politisk overvågenhed at spildevand skal gennem 
renseanlæg og ikke ud via overløb. Et væsentligt redskab vil være en afgift  
på overløb.
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En klassisk tilgang til problemet er at separat kloakere oplandet og dermed skille 
spildevand og regnvand fra hinanden. Denne tilgang har mange fordele og nogle få 
ulemper. Det væsentligste problem er, at det er kompliceret at separatkloakere større 
byer og det er forbundet med store omkostninger. Det tager derfor tid at gennemføre 
dette. Kan vi vente 40-50 år før den sidste dråbe spildevand ledes ud i et vandløb?

Det er derfor vigtigt at vi prioriterer hvilke overløb, der skal afskæres først. Hvilke 
aflaster mest vand? Hvilke aflaster mest stof? Og hvilke påvirker recipienterne mest? 

Hidtil har problemet været, at hvis man skal prioritere sin indsats eller pålægge afgifter 
på udledninger – skal der være et godt datagrundlag at gøre det på. Der har dog 
manglet metoder til at måle, hvor meget de enkelte overløb belaster med. Indberetning 
til PULS består oftest af mere indirekte estimater og standardværdier for stof.

Derfor er der et igangværende MUDP fyrtårnsprojekt ”Overløb”, som arbejder på at 
løse dette problem. Konsortiet består af: Novafos, VandCenter Syd, Aarhus Vand, 
Dryp, Krüger, COWI, Bionic Systems Solutions, Syddansk Universitet og Aalborg 
Universitet.

Missionen er at bestemme vand og stofmængder fra overløbsbygværker. På den måde 
kan man f.eks. prioritere mellem bygværker der skal separat kloakeres eller måle 
effekten af en ombygning af et bygværk. Dette skal gøres med en række konkrete 
værktøjer, der gør det muligt for alle forsyninger at få overblik over, hvilke indsatser  
de skal gøre de kommende år.

Mens der er flere metoder til at estimere overløbsvandmængder, er der få metoder til 
at bestemme stofmængder. Efter vores opfattelse er der ingen metoder, der kan gøre 
det online i realtid på en driftsmæssig og økonomisk fornuftig måde.

For at opnå dette har vi baseret systemet på 3 principper:

1. Anvend billige og robuste ionselektive sensorer sammen  
 med IoT til at sende data hjem.

2 . Måle i vandløbet før og efter overløbsbygværket.

3. Kombiner måleparametre med simple stofparametre  
 (f.eks. Ammonium) til at beregne mere komplekse stoffer  
 (f.eks. COD) ved anvendelse af såkaldte software sensorer.



Vi har valgt at måle i vandløbet, fordi det måleteknisk er meget simplere end at måle 
direkte i afløbssystemet, og samtidig er det forbundet med færre driftsudfordringer. 

Ved at bruge simple stofparametre vi ved kan måles med sensorer og korrelere med 
f.eks. COD, BI5, Tot-N, Tot-P osv. er det muligt at estimere stofaflastningerne uden 
komplicerede kemiske analyser. Dette kræver naturligvis en lokal kalibrering mod 
laboratorieanalyser.
 
Figur 1 viser en sammenhæng mellem Ammonium og COD ved forskellige fortyn-
dingsgrader mellem spildevand og overfladevand målt i laboratorie og via Ammonium 
sensor.

Der er udviklet vandløbsmålestationer, der kan måle og sende data hjem til en portal 
hvor koncentrationer, vandstand og vandføring beregnes. Figur 2 vise en simpel  
vandløbsstation, der kræver lejlighedsvis kalibrering af sensorerne. Der arbejdes på  
at gøre denne proces fuldautomatisk.

For at bestemme aflastningen skal vandføringen i vandløbet kendes. Dette gøres 
gennem en traditionel Q-h relation. Selve målingen af COD kan ses på figur 3.  
Her kan ses en længerevarende udledning af spildevand, som blev detekteret i  
målingen af Ammonium.

MUDP-projektet er endnu ikke afsluttet, og vi skal i 2023 kombinere, alt hvad vi har 
lært for at demonstrere konceptets potentiale. Det interessante bliver, hvor nøjagtigt 
overløbene kan måles og klassificeres. Men det skal huskes, at det skal sammenlig-
nes med hvad der er standard i dag: Meget lidt og meget usikkert.

Vi håber, at vi med denne teknik kan hjælpe forsyninger med at prioritere deres 
indsats mod overløb. 

Figur 1
Sammenligning mellem 

Ammonium og COD ved  
Ejby renseanlæg.
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Figur 2 
Vandløbsstation med 
ionselektive sensorer 
og IoT enhed.  
(Foto: Dryp A/S)

Figur 3 
Eksempel på måling af Ammonium  
(før kalibrering volt<-> koncentration)  
i vandløbsstation.
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DANVAs Hvidbog 
om udledninger  
af vand fra byer 
 

 –  et værktøj for at diskutere  
 kloakkers fremtid

Udledninger af spildevand 
har de senere år tit skabt 
overskrifter i medierne. Der 
er primært overløb, der er 
kommet i søgelyset, og hr. og 
fru Danmark er kommet at 
undre sig: ”Hvordan kan det 
være, at vi i det 21. århund-
rede stadig sender urenset 
spildevand ud i miljøet”, og 
”hvorfor er problemet ikke 
løst endnu?”.

Emnet kan være kontroversielt, grundet de mange forskelligartede interesser samt 
potentielt store økonomiske og miljømæssige konsekvenser, og diskussionen af årsager 
og mulige løsninger bliver hurtigt meget kompliceret og præget af misforståelser. Fordi 
infrastrukturen er ”ude af øje” (begravet under jorden) har den i årtier desuden været ”ude 
af sind” for de fleste.

Håndtering af spildevand og regnvand i byer er et komplekst emne, hvor specialister 
bruger mange fagudtryk, og hvor der er meget ”tavs viden”. Det handler om komplekse 
problematikker og en kompliceret, dyr og gammel infrastruktur, som både skal vedli-
geholdes, opgraderes og tilpasses for at håndtere nye og voksende udfordringer. Det 
sker tit, når en studerende eller en nyuddannet ingeniører spørger ”jamen, hvor kan 
jeg læse om det?”, at svaret er ”jo, det findes faktisk ikke en lærebog om det…”. Derfor 
er også svært at forklare, når ikke-specialister (journalister, politikere, almindelige 
borgere) skal tage stilling til vand-relateret problemer. 

På denne baggrund har DANVA bedt DTU Sustain, Institut for Miljø- og Ressourcetek-
nologi på Danmarks Tekniske Universitet, om at udarbejde en ”Hvidbog om udledning 

Af: Luca Vezzaro
Lektor
Institut for Miljø- og 
Ressourceteknologi
DTU

Af: Peter Steen Mikkelsen
Professor
Institut for Miljø- og 
Ressourceteknologi
DTU

Af: Karsten Arnbjerg-Nielsen
Professor
Institut for Miljø- og 
Ressourceteknologi
DTU
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af vand fra byer” /1/, der har til formål at skabe en fælles reference for offentlig debat 
omkring emnet. Vi har forsøgt at gøre teksten faktuel – uden at bruge et svært tilgæn-
geligt videnskabelig sprog – så de der deltager i den offentlige debat kan blive klogere 
på emnet. Vi har et overordnet synspunkt om, at diskussionen ikke er for eller imod 
kloakker, men derimod et spørgsmål om hvorvidt og hvordan vi kan opnå samme eller 
bedre sundhedstilstand og miljø, selv om vi fremover vælger andre løsninger end dem 
vi har valgt indtil nu. 

Hvidbogen fokuserer på punktudledninger fra byer (figur 1), dvs. (A) renset spildevand fra 
rensningsanlæg, (B) delvist renset spildevand fra rensningsanlæg, når de overbelastes 
under kraftig regn og nogle rensetrin bypasses, (C) overløb under kraftig regn fra fælles 
kloaksystemer (spildevandet og regnvandet løber i samme kloaksystem), og (D) udløb fra 
separate regnvandssystemer (regnvandet og spildevandet løber i adskilte rørsystemer).

I hvidbogen sørger vi for at (i) beskrive fremtidens udfordringer, som vores kloakker 
står for, (ii) begrunde, hvorfor vi står i denne situation, (iii) forklare, hvad der virkelig 
har betydning for miljøet, og (iv) give et bud på de mulige løsninger. 
 

Figur 1  
Simplificeret overblik over udledninger af vand fra byer med fælles (t.v.)  

og separat system (t.h.): 
(A) renset spildevand, 

(B) bypass fra rensningsanlæg (delvist renset), 
(C) overløb fra fællessystemer, og 

(D) udløb fra separate regnvandssystemer.
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Fremtidens udfordringer: Den tekniske infrastruktur til håndtering af vand i 
byer har udviklet sig gennem de seneste mere end 100 år baseret på lokale forhold og 
teknologiske fremskridt i takt med samfundets udvikling. Langt de fleste mennesker 
har gavn af denne infrastruktur, herunder kloakkerne, fordi den er med til at sikre  
folkesundheden, Men kloakkerne medfører også udledninger af forurenet vand, hvilket 
kan føre til negative påvirkninger af både miljø og sundhed. Fortidens udfordringer var 
ret simple sammenlignet med dem vi står i nu. Kloakker skulle sikre menneskers sund-
hed i byer. Det skal de stadig! Der er en grund til, at FNs verdensmål har et særskilt 
mål om drikkevand og toiletaffald (verdensmål 6). I byer i Danmark håndteres toile-
taffald gennem kloakker. Men som det fremgår af verdensmål 6 er det ikke længere 
tilstrækkeligt at sikre, at kloakkerne virker over for mennesker i byer. Der er mange an-
dre krav til vand, og kravene til vand skal afvejes i forhold til de øvrige 16 verdensmål. 
Så fremtidens udfordring er at finde balancen mellem på den ene side at sikre en billig 
og sikker måde at sikre sundhed for mennesker i byer – og på den anden side alle de 
andre udfordringer og dagsordener, som et moderne samfund har. De væsentligste 
udfordringer, som vi er opmærksomme på i Danmark er: (i) Reduktion af udledning af 
drivhusgasser, (ii) tilpasning til et ændret klima, (iii) cirkulær økonomi/grøn omstilling, 
(iv) miljøfremmede stoffer og mikroplastik, og (v) samfundets voksende forventninger. 

Historisk baggrund: For at forstå de eksisterende kloaksystemer, med deres 
nuværende problemer og udfordringer, er det vigtigt at kigge på deres historiske 
udvikling. Vandets infrastruktur er nemlig meget omfangsrig, hvilket har krævet kæm-
pe investeringer baseret på valg truffet for mange årtier siden, som stadig påvirker 
de nuværende systemer. I kloakkernes historie kan man adskille flere faser, hvor 
infrastrukturen skulle leve op til nye krav og stigende forventninger fra samfundet – se 
Tabel 1. Desuden har den daværende dimensionerings praksis bestemt, hvordan den 
nuværende system ser ud, inkl. de ”berygtede” kloakoverløb i fællessystemer.

Betydning for miljøet: Spildevand i miljøet er ikke godt, det er vi enige om, og vi 
er kommer langt i Danmark med at begrænse udledningerne af spildevand – se figur 2. 
Men billedet er ret komplekst, når vi kigger på regnbetingede udledninger, hvor vi 
finder en blanding af forskellige typer vand med forskellige forureningsniveauer og 
sammensætning. Desuden, er der store geografiske variationer og tidsdynamik i for-

Figur 2  
Fordeling mellem udledninger (punktudledninger og andre diffuse 
udledninger) af kvælstof og fosfor fra landet til havet i 2020 
(beregnet på baggrund af data fra NOVANA programmet /2,3/. 
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Tabel 1 
Historiske faser i kloakkernes udvikling.  

Rød farve angiver hvad der er nyt i den pågældende periode. 
Stiplede linier angiver separate regnvanddssystemer.

Periode Drivkraft Tekniske løsninger  

Fra 1850 Menneskers sundhed Kloakker (fælles) 

 

Omkring 
1900 

Menneskers sundhed  
Beskyttelse mod 
oversvømmelser 

Kloakker (fælles) 

 

Fra 1950 

Menneskers sundhed 
Beskyttelse mod 
oversvømmelser 
Æstetik 

Kloakker (fælles og separate) 
Afskærende ledninger 
Simple rensningsanlæg  

 

Fra 1970 

Menneskers sundhed 
Beskyttelse mod 
oversvømmelser 
Æstetik 
Beskyttelse af vandmiljøet 

Kloakker (separate) 
Bassiner i fællessystemer 
Avancerede rensningsanlæg  

 

Efter 2000 

Menneskers sundhed 
Beskyttelse mod 
oversvømmelser 
Æstetik 
Beskyttelse af vandmiljøet 
Badevand i byer  
Behov for bedre 
vedligeholdelse 
Klimatilpasning 
Multifunktionelle værdier 

Separering (fælles 
kloaksystemer bliver 
transformeret til separate) 
Regnvandsbassiner 
Regnvandshåndtering lokalt på 
overfladen, herunder grøn 
infrastruktur og naturbaserede 
metoder 
Digitalisering og smarte 
systemer (varsling/styring) 
Cirkulære vandsystemer 
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ureningen. Disse faktorer skaber udfordringer både i forhold til monitering og rensning 
af regnbetingede udledninger: ”Hvornår skal man starte og slutte med at måle?”. ”Hvor 
mange prøver skal man tage?” ”Hvor mange hændelser skal man måle?”. ”Hvordan 
dokumenterer man, at regnbetingede udledninger ikke påvirker vandmiljøet negativt, 
når forureningsniveauet ændrer sig så meget fra regn til regn?”. ”Hvor stort skal et 
rensningsanlæg være, når vandstrømmen og volumenet samt forureningsniveauet af 
vandet, der skal renses, varierer så meget?” Endelig varierer påvirkningen af vandmil-
jøet også meget fra sted til sted. For at simplificere: en liter spildevand har forskellige 
effekter, afhængig af hvor den bliver udledt – i en lille bæk eller ude på det dybe hav, 
samt som en konstant (lille) udledning eller en stor puls når det regner. 

Mulige løsninger: vi har korlagt nogle mulige løsninger med hensyn til (i) de 
teknologiske indgrebsmuligheder, (ii) et forbedret datagrundlag, samt (iii) regulering og 
helhedsplanlægning. De teknologiske muligheder fokuserer på at fjerne forurenende 
stoffer (decentrale eller end-of-pipe renseløsninger), undgå forurening (kloaksepa-
rering, kildekontrol, og cirkulære vandsystemer), samt på optimering af den eksiste-
rende infrastruktur vha. bl.a. digitalisering. Et bedre datagrundlag vil kunne reducere 
usikkerheden om udledninger fra byer, og det vil også kunne forbedre indsatsen med 
reduktionen af de større overløb/bypass samt udledning af kemiske stoffer ifm. kloak-
separering. Desuden er det almindeligt anerkendt, at vandforvaltning og infrastruktur 
til håndtering af vand understøtter al økonomisk vækst på tværs af sektorer, i lighed 
med infrastruktur til f.eks. energi og transport. Vand forvaltes imidlertid fragmenteret 
inden for forskellige sektorer, hvilket der er behov for at gøre op med. Dette kan 
forbedres med en langt mere helhedsorienteret vandplanlægning end i dag, hvor 
der bliver bedre mulighed for at anlægge et vandoplands perspektiv og afklare det 
rette mix af centralisering og decentralisering med henblik på øget bæredygtighed 
for såvel natur og miljø som for samfundet, og hvor der skabes mulighed for at 
håndtere vandkvantitet og -kvalitet i ét harmoniseret regelsæt og etableres skræd-
dersyet regulering om regnbetingede udledninger inkl. klare regler for rensetekno-
logier og kildekontrol. 

Som allerede skrevet, så er formålet med hvidbogen at skabe en fælles reference for 
offentlig debat omkring emnet. Det vil hjælpe, når vi som fageksperter skal kommuni-
kere med ikke-specialister, at vi har et fælles billede af disse komplekse systemer og 
problematikker. Om det er lykkedes, må stå sin prøve baseret på læsernes erfaringer 
– forfatterne modtager gerne feedback. 

Litteratur:
/1/  Vezzaro, L., Arnbjerg-Nielsen, K. & Mikkelsen, P.S. (2022): Hvidbog om udledning 

af vand fra byer. Institut for Miljø- og Ressourceteknologi (DTU Sustain),  
Danmarks Tekniske Universitet. Udarbejdet for DANVA, 48 sider.

/2/  Miljøstyrelsen (2021): Punktkilder 2020, NOVANA-punktkilder. Miljøstyrelsen, 
ISBN: 978-87-7038-368-4.

/3/  Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rolighed, J., Baattrup-Pedersen, A., Larsen, S.E., 
Ovesen, N.B., Blicher-Mathiesen, G. Kjeldgaard, A. 2021. Vandløb 2020.  
NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 82 s.  
– Videnskabelig rapport nr. 473. http://dce2.au.dk/pub/SR473.pdf.
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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, så har du mulighed for at 
søge et 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, studieture, 
studie/praktikophold eller lignende.

• At dygtiggøre danske studerende og give dem  
international indsigt.

• At medvirke til at der bringes ny viden og inspira-
tion med hjem til Danmark, og at denne formidles 
til EVA’s medlemmer gennem et mundtligt indlæg 
på en EVA-temadag og/eller 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. Ansøgeren skal være studiemedlem af IDA.

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

4. Legatet kan tildeles til deltagelse i fagrelevant aktivitet,  
og legatet kan dække udgifter til:

 a. Rejse på økonomiklasse
 b. Hotel og ophold holdt indenfor statens dispositionsbeløb for det pågældende land 
 c. Deltagergebyr
 d. Rejseforsikring

5. Ansøgning om legat fremsendes pr. mail til EVA-udvalget (evaudvalg@gmail.com).  
Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af aktiviteten, det faglige indhold og  
forventet udbytte heraf. Med ansøgningen skal budget, CV og udtalelse/anbefaling fra  
studiested vedlægges. Eventuelle spørgsmål kan rettes til EVA-udvalget. Deadline for  
ansøgninger er 1. feb. og 1. sep. Ansøgningerne vil blive behandlet på det efterfølgende  
bestyrelsesmøde.

6. EVA-udvalget afgør suverænt eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende opfyldelse af vilkår.

7. Legatet kan maximalt være på DKK 20.000,-.

8. Alle ansøgninger besvares personligt direkte til ansøgeren, når afgørelsen er truffet.

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

10. 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.

11. På normalt næstkommende EVA-temadag efter endt aktivitet afholder legatmodtageren et 
fagligt indlæg, baseret på deltagelse i aktiviteten, og/eller leverer et skriftlig indlæg til det 
efterfølgende EVA-blad.

12. Der kan opstå krav om tilbagebetaling hvis rejsen ikke kan udføres – eller hvis aktiviteten  
afviger væsentlig fra godkendt ansøgning. I sådanne tilfælde kontakter legatmodtager 
EVA-udvalget så snart det bliver legatmodtager bekendt, at aktiviteten vil afvige i fht. det 
ansøgte. 
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