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Præsentation af projektets resultater
Jørgen Bo Nielsen, Smart Water projektteam



Interview-undersøgelsen
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Interviews gennemført med repræsentanter fra 17 kommuner og 
7 vandselskaber dækkende bredt i Region Hovedstaden

2-4 interviewere, 1-3 interviewpersoner, typisk varighed ½ - 1 time

Fokus på udfordringer i dagligdagen, som digitale løsninger måske kan hjælpe 
til at løse

Interviews optaget og transskriberet 

Svarene uddraget af de transskriberede interviews, opstillet i skema, grupperet, 
og de vigtigste udfordringer og behov uddraget

Resultat: 7 hovedudfordringer med i alt 14 udfordringer og behov
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De 7 hovedudfordringer
1. Planlægning og styring af vedligehold 

af ledningsnet 
2. Klimatilpasning 

A. Styring af vandets vej gennem 
oplandet

B. Prioritering på tværs af 
opland/løsningstyper

C.Styring af vedligehold af LAR-
løsninger

D.Mangelfuldt datagrundlag
E. Oplandsmodeller til planlægning af 

styring
F. Styringsteknologi

3. Varsling

4. Vandkvalitet 
A. Miljøfremmede stoffer i vejvand
B. Sikkerhed i forbindelse med 

afstrømning på overfladen
C.Realtidsmålinger af overløb 

1. Borgerhenvendelser 
2. Viden om eksisterende data 
3. Data til optimal styring af driften 



Planlægning og styring af 
vedligehold af ledningsnet
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“Der er et klart 
potentiale i at asset 

management systemer 
kan give overblik over, 
hvornår udskiftninger 
og reparationer gøres 

mest effektivt”

Kommune

Udfordring 1:

Udfordring:
Forlænget levetid         store besparelser
Samtænkning af vedligehold mellem 
kommuner og forsyninger         forlænget 
levetid og operationelle besparelser
Levetid afhænger også af mange faktorer i 
omgivelserne (trafik mv) på ukendt måde

Behov:
Bedre IT-systemer til asset management 
Bedre (og ikke mindst flere) data til avanceret 
analyse (”Big Data”)
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“Avanceret styring vil 
også kunne reducere 
anlægsinvesteringer i 

bassiner med et 
ikke ubetydeligt 

millionbeløb”

Forsyning

Udfordring 2:

Udfordring:
Hvis vandets vej gennem oplandet kan styres 
optimalt - og investeringerne planlægges på 
tværs af administrative grænser, så er der 
store gevinster at hente.

Behov:
Politisk opbakning til at samarbejde på tværs 
også kan medføre deling af udgifter og 
gevinster på tværs.

2A: Styring af vandets vej gennem oplandet

Klimatilpasning
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“Der hvor vi mangler 
noget er modeller til at 

se de samlede 
konsekvenser ved 

skybrudsløsningernes 
udledninger til 

Københavns Havn”

Kommune

Udfordring 2:

Udfordring:
Der investeres store beløb i mange 
forskellige typer af klimatilpasningstiltag - på 
basis af begrænset viden om den relative 
effekt af de forskellige typer tiltag og om hvor 
de bedst placeres i oplandet.

Behov:
Planlægningsværktøjer, som kan hjælpe med at 
evaluere cost/benefit og med at prioritere 
mellem mange forskellige mulige kombinationer 
af tiltag.

2B: Prioritering på tværs af opland/løsningstyper

Klimatilpasning
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“Det er en udfordring at 
sikre, at systemerne er 

klar, når det gælder”

Forsyning

Udfordring 2:

Udfordring:
De mange, nye, decentrale klimaløsninger 
(LAR-anlæg) skal holdes ved lige – og det 
skal styres.

Behov:
Beslutninger om, hvordan man skal registrere 
LAR-anlæg og IT til at styre vedligehold af 
systemerne.

2C: Styring af vedligehold af LAR-løsninger

Klimatilpasning
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“… bedre 
strømningsdata [kan] 
give sikkerhed for, at 
opsamlingsbassiner 

placeres mest optimalt”

Kommune

Udfordring 2:

Udfordring:
Der mangler data til at kunne beregne sig til 
optimale klimatilpasningsløsninger –
herunder ikke mindst distribuerede regndata
og tilhørende metoder.

Behov:
Mange flere sensorer, så vi (efterhånden) kan 
få et bedre planlægningsgrundlag og undgå 
at overinvestere eller fejlinvestere.

2D: Mangelfuldt datagrundlag

Klimatilpasning



11

“Samarbejde om at 
sikre ensartet kvalitet 

og procedurer omkring 
modellering ville være 

særdeles nyttigt”

Forsyning

Udfordring 2:

Udfordring:
Teknologien (og rammerne for anvendelse af 
teknologien) til at beregne sig til optimale 
styringsløsninger er endnu ikke gearet til 
(afprøvet på) en by af Københavns størrelse.

Behov:
Bedre systematik omkring opbygning og 
vedligehold (opdatering) af modeller for store 
oplande. Herunder også systematik omkring 
samarbejde på tværs mellem administrative 
enheder, som har ansvar for modellerne.

2E: Oplandsmodeller til planlægning af styring

Klimatilpasning
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“Implementering af 
avanceret styring vil kunne 
optimere udnyttelsen af det 

samlede system og 
dermed minimere den 
samlede udledning af 

forurening til recipienten

Forsyning

Udfordring 2:

Udfordring:
Teknologien til at styre vandets vej gennem 
byen (modelbaseret styring) er ikke moden.

Behov:
Teknologien udvikles løbende, og seneste 
generation er ved at blive taget i brug i 
Aarhus, men der er behov for en evaluering 
af viden og erfaringer, før teknologien kan 
tages i brug i en storby, som København.

2F: Styringsteknologi

Klimatilpasning
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“Vi har brug for et system 
til varsling af borgerne, 

men det kræver, at vi har 
de fornødne data.”

Kommune

Udfordring 3:

Udfordring:
Skybrudsvarslingen i dag er for upræcis og 
udetaljeret til at være nyttig i praksis.

Behov:
Mere detaljeret og præcise varslinger. Gerne 
med opløsning på gadeniveau – også selv 
om det så bliver med kort horisont.

Varsling
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“Vi ved godt allesammen, 
at der sker en udledning, 

og at partikler og 
tungmetaller havner 

derude et sted”

Forsyning

Udfordring 4:

Udfordring:
Vi ønsker at infiltrere regnvand lokalt f.eks. 
via vejbede, men tør vi?

Behov:
Målinger og analyser af indholdet af 
miljøfremmede stoffer i vejvandet.

4A: Miljøfremmede stoffer i vejvand

Vandkvalitet
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“I kommunen arbejdes der 
med et forsigtighedsprincip 
hvad angår vandkvalitet…. 

hvilket giver nogle 
voldsomme fordyrelser af 

vores projekter”

Kommune

Udfordring 4:

Udfordring:
Vi designer vores byer med overflade-
afledning af regnvand – både for at kunne 
håndtere skybrud og for at forbedre bymiljøet. 
Men er det sikkert, eller er det sundheds-
farligt?

Behov:
Målinger og analyser af vandkvaliteten af 
overfladevandet. Procedurer og teknologi til 
at sikre imod sundheds-risici.

4B: Sikkerhed i forbindelse med 
afstrømning på overfladen

Vandkvalitet
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“Vi mangler målinger af 
overløb – både kvantitet og 

kvalitet – til at forbedre 
varslingen for brugerne af 

vores havnebade”

Kommune

Udfordring 4:

Udfordring:
Vi etablerer havnebade, å-bade, osv, men har 
ofte utilstrækkelige måledata til at bedømme 
kvaliteten af badevandet f.eks. I forbindelse 
med regnskyl.

Behov:
Realtidsmålinger af overløb (mængder og 
kvalitet). Mere viden om – og måske styring, 
som tager hensyn til ”first flush”.

4C: Realtidsmålinger af overløb

Vandkvalitet
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“Det vil være smart, hvis 
borgerne selv kan 

indrapportere hændelser… 
og dette kan deles med 

både kommune, forsyning 
og forsikringsselskaber”

Kommune

Udfordring 5:

Udfordring:
Borgerhenvendelser om vandproblemer 
opsamles ikke systematisk og nyttiggøres 
derfor heller ikke i fuldt omfang.

Behov:
En app á la ”Giv et praj” som er nem at bruge, 
og som stiller data til rådighed for alle 
interessenter. 

Borgerhenvendelser
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“Jeg sidder i Center for 
Teknik og Miljø. Det er en 

anden afdeling, der 
arbejder med vores 

digitaliseringsstrategi, og 
data fra GIS er i en tredje 

afdeling. Så der er 
naturligvis en hurdle…

Kommune

Udfordring 6:

Udfordring:
Nyttiggørelsen af eksisterende måledata 
hæmmes af manglende viden.

Behov:
Kommunalt kompetenceløft inden for 
anvendelse af data.

Viden om eksisterende data
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“Vi kunne godt bruge 100 
brønddæksler med on/off
sensorer, der viser, hvor 
ofte vandet stuves op til 

serviceniveau”

Forsyning

Udfordring 7:

Udfordring:
Manglende overvågning af vandstande i 
brønde, tilstopning af vejbrønde, tilsanding af 
sandfang i vejbrønde betyder at arbejds-
gange bliver unødigt dyre og mindre effektive.

Behov:
Flere sensorer. Typisk vil mange, billige 
sensorer være mere nyttige end få, dyre -
også selv om de måske er mindre 
nøjagtige/driftssikre. 

Data til optimal styring af driften



Digitalisering af vandsektoren
Henrik Dissing, Miljøstyrelsen



Project – Digitization in the Water Sector in Denmark

IBM Confidential
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Digitization – the levels

Prescriptive - Machine Learning - AI

Prognosis

Modelling

Analysis

Automatization

Monitoring

22

Digital 
Transformation

Digitalization

Digitization



Smart Systems

* Smart Industries

* Smart Utilities

* Smart Farming

* Smart Water Management eg Groundwater Cycle

* Smart Monitoring Systems

* Smart River Basin Management

* Smart Cities

- Data will be key! - Imagineering!

/ Environmental Protection Agency / Titel på præsentation23



Smart Water - Utilties - Significant Opportunities and Major Challenges
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* Potentials: better results and 
highly improved efficiency

* Asset management

* Increased automation, improved 
analysis, AI solutions

* Leakage management

* Field Staff Management

* Customer Services

* Reducing pollution events

* Integrated solutions and 
partnerships



Digitalization at Utilities – Well-defined systems with a clear business case

/ Environmental Protection Agency / Titel på præsentation25



Pressure Zone Management – Highly improved operations and maintenance –
Leakage Detection

/ Environmental Protection Agency / Titel på præsentation26



Optimeret spildevandsrensning –HEPWAT projektet

/ Environmental Protection Agency / Titel på præsentation27



Structural changes

IBM Confidential
28

* Digitalization vil lead to 
consolidation

* Data-collection must be
aligned with catchments
to ensure optimal value
creation

* Division of roles and 
responsibilities may be
challenged

* Advanced digital 
transformation will require
investments, which will
challenge capacity and 
competences of small 
units



Context



Planning of new measures e.g.
- River restoration, buffer zones
- Establishment of wetlands
- Water Resources Allocation



DTU projekt

/ Environmental Protection Agency / Titel på præsentation31



Smart Water – and element of Smart City – Yet to be seen
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Gode intentioner bliver til bunker af ubrugelige data

/ Miljøstyrelsen / Dansk Vand Konference 201833



The Value Chain – An entire Ecosystem to be changed

System 
Boundaries 
for data-
generation
• Water-cycles
• Authorities
• Utilities
• Plants

Monitoring 
Equipment, 
drones of 
sufficient 
quality
• Sensors
• Drones
• Robots

Data Quality
• Compatible 

across silos
• Format, 

frequency, 
intensity

• Accessible

Tools, Tech 
Solutions
• Analysis
• Modelling
• Prognosis
• AI

Beneficiaries
• ”The Challenge 

Owners”
• Digital 

Competences
• Financial 

Resources
• Costs Benefit

Assessments

Framework 
Conditions
• Incentives
• Pricing; Water, 

Energy

System 
Boundaries
• Management
• Monitoring
• Planning
• Operational

34



# 1 Demand traction, optimizing reengineering business processes
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3. Countermeasures of smart water
Space

 one point
 a river
 a basin
 one area

Time

 Master the status quo
 Understanding history
 Fortune-telling

Information

 Monitoring data
 Analysis of evaluation 

results
 Coping measures

Water resources 
management

Water ecological 
restoration

Water 
environmental 

protection

Water disaster 
prevention

Flood

Water resources utilization

Drought

Project operation

Project construction

water supply

Water saving

Rivers and lakes

Soil and water conservation

9 businesses 9 information 4 problems



Water – the Global Perspective – better results

* World Economic Forum – ”top 3 Global Risk Factor 
for 7 consecutive years”

* At a global scale, Demand will outstrip Supply by 
40% in 2030

* The UN Sustainable Development Goals emphasize
the importance of Water – SDG 6+

* Nearly 1 billion people are without access to safe
drinking water and sanitation

* Climate Change will magnify the challenges

36



Water – Business Cases and Tech Development

* Water is just different from anything else – it don’t 
respect boundaries

* The Water Sector – Conservative, slow, risk averse, 
difficult for investors

* Getting the business case may be difficult, policy 
risks and lack of getting prices right

* More and better data will become the leaver for 
integrated approaches, circular economy

* Technology Diffusion will come from other sectors

37



Why Digitalization in the Water Sector is gaining momentum?

* Technologies from other sectors

* Data processors are becoming much faster

* AI Solutions 

* New IoT network solutions

* Cloud solutions, data storage

* Costs levels rapidly decreasing

/ Environmental Protection Agency / Titel på præsentation38



•Thank you for your attention
•感谢您的关注
Henrik Dissing
Ministry of Environment and Food
Danish Environmental Protection Agency
+45 41782030
hedis@mst.dk



Behov for samstyring mellem 
afløbssystem og renseanlæg
Carsten Thirsing, BIOFOS
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BIOFOS opland

9 aktionærer
8 forsyninger (kunder)
1,2 mio. indbyggere
3 renseanlæg
60 km transmissionsledninger

15 EJERKOMMUNER



Fremtidige temaer
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• Effektivisering
• Yde mere for mindre (drift og anlæg)

• Fra nedbrydning til ressourcegenvinding
• Mere C udnyttet til energi
• Raffinering, kulstof, protein
• Næringssalte, P genvinding

• Nye fokusstoffer
• mfs, medicin, mikro plast

• Samspil mellem opland og renseanlæg
• Data og automatisering

• Nye målere og analysemetoder (DNA)
• Bedre brug af data (på tværs)
• Datakvalitetskontrol
• ‘Big data’, neurale netværk og AI

• Befolkningsudvikling (+ 15% frem mod 
2025)

• Klima
• Øget nedbør, mere intens regn
• Indsivning, stigende grundvandsspejl
• Skybrud, oversvømmelse fra havet

Fra ‘renseanlæg’ til ‘vand og 
ressource genvindings anlæg’



BIOFOS opland
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Gul: Fælles system
Blå: Separat system
Rød: Spildevands system

Lynetten

Damhusåen

Avedøre

239.000 m3

Bassin volumen

115.000 m3

Bassin volumen
139.000 m3

Bassin volumen



44

Avedøre

Damhusåen

Lynetten



Badesteder i Københavns havn

45

Lynetten

Damhusåen

Nyt badested 2021

Flagets farve indikerer 
badevandskvaliteten

http://www.badevand.dk

http://www.badevand.dk/
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• STAR  - Superior Tuning And 
Reporting system

• Avanceret online styring af 
vandbehandlingen ud fra 
onlinemålere

• Styringen sker på baggrund af 
signaler fra temperatur, 
flowmålere, ilt, niveau, kvælstof, 
fosfor, suspenderet stof, slamspejl 
og turbiditetsmålere

STAR systemet optimerer: 
• Kvælstoffjernelsen (N/DN)
• Biologisk fosforfjernelse
• Kemikaliedoseringen
• Energioptimering af

Beluftningen (start/stop), rotor 
neddykning, omrører drift

• Returslamstyring
• Regnstyring – ATS
• Belastningsafhængig dvaledrift –

low load (på renseanlæg 
Lynetten)

• Dosering af eksternt kulstof (på 
renseanlæg Damhusåen)

• Slamalderstyring

STAR Avanceret onlinestyring af 
vandbehandlingen
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BIOFOS strategi - Pejlemærker mod 2025

Pejlemærkerne er meget ambitiøse, og vi vil i 
perioden 2015-2020 skabe forudsætningerne 
for, at de fire pejlemærker bliver realistiske at 
nå i 2025:
• Alle restprodukter fra vores kerneprocesser 

genanvendes eller nyttiggøres fra 2025
• Hele BIOFOS er CO2-neutral i 2025
• Hele BIOFOS er netto energiproducerende i 

2025
• Al planlægning, koordination, styring og 

drift af regn- og spildevandshåndtering 
betragtes som ét sammenhængende 
system i hele BIOFOS’ opland i 2025



EU vand ramme direktiv
• Implementeringen af EU’s vand ramme direktiv sker med det formål at opnå 

god økologisk og kemisk tilstand for alle vandområder i 2027
• Der er nye krav i forbindelse med implementering vedrørende udledningen 

af total-N til vandområde Øresund (reduktion på 239,4 t/år)

• BIOFOS skal derfor reducere total-N udledningen til Øresund med 200 t/år. 
(25% reduktion), fra 800 t/år -> 600 t/år.

• Reduktionen gælder den samlede udledningen af total–N i både bypass af 
mekanisk renset spildevand og det rensede spildevand fra det biologiske 
behandlingstrin

• Bypass af mekanisk renset spildevand  skal reduceres med 80 – 90%

51



Udbygningsplan 2025
Strategi
Udbygningsstrategi – 4 spor
• S1 Udnyttelse og optimering af den eksisterende kapacitet
• S2 Udnyttelse og optimering af samstyring mellem opland og renseanlæg
• S3 Imødekommelse af ændringer i belastning og myndighedskrav
• S4 Optimer energi- og CO2-balancer



Hvilke problemer skal løses . . .
• Mere bassinvolumen I oplandet reducerer antallet af lokale overløb og 

reducerer også risikoen for oversvømmelse af byen
• Dette øger dog mængden af regn og spildevand der skal behandles på 

renseanlægget

• Klimaforandringer, forøgede regnmængder og mere intens regn udfordrer 
afløbssystemet og renseanlægget

• Renseanlægget har en vis kapacitet af det biologiske trin => hvis bassiner I 
oplandet tømmes ukoordineret er der risiko for lokale overløb nedstrøms, 
og der er også risiko for at renseanlægget overbelastes hydraulisk, med 
forøget bypass til følge

53

Spørgsmålet er derfor:
Hvordan optimerer vi dette og hvordan får vi mest mulig nyttevirkning ud 
af afløbssystem og renseanlæg I fællesskab?



Der er forskellige løsningsmuligheder

1. Etabler ekstra bassinvolumen på renseanlægget (dyrt og kræver at der er 
ledigt areal på renseanlægget)

2. Opgrader kapaciteten af det biologiske behandlingstrin på renseanlægget 
(dyrt og kræver at der er ledigt areal på renseanlægget))

3. Implementer samstyring mellem opland og renseanlæg og reducer på det 
nødvendige bassin volumen (væsentligt billigere end løsning 1 og 2)

4. Kombiner samstyring med ekstra bassin volumen og/eller en opgradering 
af kapaciteten af det biologiske trin på renseanlægget 

54

Brug af nedbørs forecast fra vejrmodeller kan give forecast på nedbør.
Langtidsprognoser (12 - 24 h) på nedbør og specielt tørvejr er vigtige, for så er 
der mulighed for at styre afløbssystemet anderledes efter en regnhændelse
(end man gør i dag)



Samstyring – opland  renseanlæg
Vi skal have en fælles kapacitetsudnyttelse

• Optimeringsudfordringen:
• Tørvejr
• Almindelig daglig regn
• Dimensionsgivende regn
• Skybrud

• Der er forskellige styringstrin:
• Global model prædiktiv styring (inkl. nedbørs forecast inkl. usikkerhed)
• Global styring udfra målte parametre som niveau og flow (PLC)
• Lokale styringer
• Nødstyring (robuste tilbagefaldsstrategier)

• Optimerings kriterier
• Miljø: minimere bypass og/eller overløb, opstuvning, badevandskvalitet
• Tørvejr: energipris, minimere CO2-emissioner
• Optimerings model skal være veldokumenteret og være accepteret af 

alle slutbrugere
55

Der er brug for at optimere 
samstyringen på flere 
niveauer

http://www.dibujoswiki.com/dibujos/sol-sonriente-jpg
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ0ruVoqfLAhVpYJoKHZ4aAbIQjRwIBw&url=http://www.vectorportal.com/Symbols/Weather/&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNHSnv9wMsV3C18386vFZC2eRL-Hxg&ust=1457188962376792
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO2cStoqfLAhWMJ5oKHWASBC0QjRwIBw&url=http://www.vectorportal.com/Symbols/Weather/RAIN-AND-THUNDERSTORM-VECTOR-SYMBOL/7191.aspx&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNHSnv9wMsV3C18386vFZC2eRL-Hxg&ust=1457188962376792


SAMDUS – Etablering af fælles verdensbillede

56



Hydrauliske modeller af de 3 oplande

• Scenarie beregninger
• Effekt af at ‘flytte’ vand mellem renseanlæg
• For forecast udfra vejr

radar og/eller numeriske
vejr modeller (NWP)



WSC - Tilløbsflow Damhusåen – 8 hr flow 
prognose
Prognose kørt kl. 9:00
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WSC - Tilløbsflow Damhusåen – 8 hr flow 
prognose
Prognose kørt kl. 15:00

59



WSC – behandling af nedbørsdata
Prognose på regn og tørvejrsperioder

60



Eksempel: Samstyring Damhusåen 
(ICDAM)
HOFOR har bygget 2 nye bassin ledninger (Damhusledningerne) for at nedsætte antallet af overløb og 
overløbsvolumen til Harrestrup Å

Total investering 750 mio. Kr.

Københavner ledning Ø 3000 mm
61

Bassin ledninger Volumen (m3) Antal overløb pr. år

Københavner ledning 29.000 n=1

Hvidovre ledning 15.000 n=5

Total volumen 44.000



Damhusledningerne
Københavnerledningen:
• 3.400 mØ 3.000 mm

Hvidovre ledningen:
• 1.700 m Ø 2.500 mm
• 400 m Ø 2.000 mm
• 300 m Ø 1.200 mm
• 1.000 mØ 315 – 1.000 mm

Københavner ledningen bygges
62

Damhusåen



Scenarie beregninger - Damhusåen

Resultater Renseanlæg Opland
Antal bypass/år Volumen

m3/år
Antal overløb/år Volumen

m3/år
Scenario 1
Status

48 2.289.900 2 500

Scenario 2
Samstyring

43 1.747.000 5 30.000

Reduktion -5 -542.900 +3 +29.500

63

Efter scenarie beregningerne er det sammen med HOFOR besluttet, at 
implementere samstyrings strategi 2, således at bassinledningerne tømmes 
efter renseanlæggets biologiske kapacitet. Implementering af styring er i gang

1. Tøm ledningerne så hurtigt som muligt (Q max  til renseanlæg 28.000 m3/h)
2. Tøm ledningerne efter kapaciteten I det biologiske anlæg, Qbiologi 10.000 

m3/h)



Samstyring Damhusledningerne
Business case

Byg ekstra bassinvolumen ved renseanlægget:
• Der bygges bassinvolumen ved renseanlægget således at bypass

reduceres med 500.000 m3/år

• Bassin volumen 10.000 m3, ny pumpe station, lugt reduktions anlæg
• Implementeringstid > 2 år
• Implementeringspris 140 mio. Kr.

Implementering af samstyring:
• Etabler 2 nye flowmålere og niveau målere I oplandet

• Etabler dataudveksling mellem HOFOR <-> BIOFOS
• Etabler ny styring til bassintømning efter renseanlæggets kapacitet
• Implementerings tid ca. 6 måneder

• Implementeringspris ca. 2 mio. Kr.64



Samstyring – hvor er vi I dag 
• Samstyring kan benyttes til at få mere ud af det samlede system 

bestående af afløbssystem og renseanlæg
• Samstyring kan reducere omkostningerne til ekstra bassin volumen ved 

renseanlæg eller I oplandet (1 m3 bassinvolumen koster 12.000 kr. I 
byområder)

Der er dog stadig udfordringer:
• Samstyring kræver yderligere sensorer (eks. flow og niveau)
• Samstyring kan kræve at der skal implementeres nye styringshåndtag I 

afløbssystemet (spjæld og ventiler)
• Vi har brug for bedre nedbørsforecasts, (af både regn og tørvejr)

• Både kort tids forecast og langtids forecasts med usikkerhed
• Optimeringsmodellen skal være veldokumenteret og accepteret af alle 

brugere
• Start småt, men tænk stort
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Et kik i krystalkuglen, hvad bringer fremtiden

• Bedre, billigere og mere robuste sensorer der ‘let’ kan implementeres i 
afløbssystemet og på renseanlægget

• Online nedbørsdata på ‘standardform’ som eksempelvis regn intensiteter 
der direkte kan benyttes af forsyningerne (VeVa)

• Renseanlægget beregner og udstiller biologisk kapacitet Qbiologi
• Opdaterede hydrauliske modeller, der kan bruges både til scenarie 

vurderinger og online samstyring for at vurdere ’bedste reguleringstiltag’. 
Eksempelvis i forbindelse med model prædiktiv styring (Water Smart 
Cities)

• Datasiloer er nedbrudt, data er tilgængelige

• AI og neurale netværk, nye muligheder for data processering
• Frie nationale miljø data, eksempelvis data fra DMI er til rådighed

66
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Spørgsmål
?

‘Grøn kile’ regnvandsbassin – 78.000 m3



Blå/grønne skybrudsløsninger og 
styring af vandkvaliteten
Jan Rasmussen og Martin Macnaughton, Københavns Kommune



KØBENHAVNS KOMMUNES PLANGRUNDLAG 
FOR KLIMATILPASNING

KLIMATILPASNING



August 
2011

December 
2012

2013-
2014

November 
2015

Klimatilpasnings-
planen vedtaget i 
BR

Skybrudsplanen 
vedtaget i BR

Konkretiseringer 
vedtaget i BR

Politisk 
beslutning om 
implementering

TIDSLINJE FOR KLIMATILPASNINGSPLANEN
(Regnvand)



KLIMATILPASNING

VANDETS VEJE UD AF BYEN



KLIMATILPASNING

300 skybrudsprojekter



FOKUS PÅ MULIGHEDER

• Forbedringer af byrum
• Mere grønt og blåt i byen –

efterspurgt af borgerne og 
politikere

• Grøn klimatilpasning  - giver 
mere plads til biodiversitet og 
grøn kvalitet i byen

• Mere vand til rådighed



LØSNINGSEKSEMPLER

• Skt Jørgens sø

• Sænkning af vandstand i søen

• Nye grønne arealer langs søens 
bredder

• Gode mulighed for afkobling af 
tagvand

• Plads til op mod 40.000 m3 vand i 
forbindelse med skybrud



SANKT JØRGENS SØ



SANKT JØRGENS SØ



KLIMATILPASNING

Politiske ønsker

• Klimatilpasset by 

• Grønnere by og flere 
rekreative muligheder

• Mindre regnvand i 
kloakken

• Badning i havnen

• Opfyldelse af miljømål 
i alle vandforekomster 



KLIMATILPASNING

Udfordringer
• Tagvand kan ikke udledes
• Vejvand kan ikke udledes, selv efter rensning
• Håndtering i kloak, dyrt og vanskeligt 
• Forsigtighedsprincip
• Styring, regulering og overvågning

• Mere vand til byens vandområder
• Mindre vand i kloakken
• Færre overløb fra kloakken til vandområder
• Mere naturligt vandkredsløb

Muligheder



Blå/grønne skybrudsløsninger og styring af vandkvaliteten - Smart Water 2018

Vand & VVM – en myndighedsafdeling

79

Enheden varetager:
• Overfladevand
‒ Udledningstilladelser
‒ § 27-tilladelser
‒ Vandløbstilladelser
‒ Badevand

• Grundvand
‒ Boretilladelser
‒ Nedsivningstilladelser
‒ Bortledningstilladelser

• VVM-redegørelser

Skybrud og specielt ift. 
klimatilpasning - regnvand
Overvågning, forbedrende 
tiltag, regulering & risiko



Blå/grønne skybrudsløsninger og styring af vandkvaliteten - Smart Water 2018

Fremover forventes 
mere spildevand, som 
kan påvirke:

• Grundvand
• Havn/Øresund
• Søer/vandløb
• Badevand

80

som er målsatte…

Så der er et behov for at 
finde smarte, innovative 
løsninger ift. monitering, 
regulering m.m.

Hvad gør vi nu? – og hvad kan vi overveje fremover?



Blå/grønne skybrudsløsninger og styring af vandkvaliteten - Smart Water 2018

Grundvand og drikkevand

• Kildepladser – modtager rapporter fra HOFOR
• Taphaner – modtager rapporter fra HOFOR
• Grundvand – ifm. med konkrete sager og kan evt. 
se i Jupiter-databasen, når det indrapporteres…

• KK har overtaget ca. 30 boringer, som pejles 
årligt
• Dog tre boringer med dataloggere
• Dog én boring med online logger

Ideer på sigt: 
• Flere loggere online til potentialekort?
• Evt. måling af salinitet og MFS?



Blå/grønne skybrudsløsninger og styring af vandkvaliteten - Smart Water 2018

Ferskvand

• Allerede meget digitaliseret
• Bruger styringssystem for vandstrømme (via 
HOFORs SRO)
• Online vandstandsloggere i ca. 15 søer/kanaler
• Datalogning ved Grønjordssøen

• Vandkvalitet: NOVANA/KKs egne stikprøver
• Dog onlinemålere for simple vandkemiparametre 
ved Actiflo anlæg (fosfor/ilt mm).
•
Ideer på sigt:
• Harrestrup Å – Kapacitetsprojektet. 
• Online måling af næringsstoffer/MFS som 
supplerende input til styring – f.eks. ved 
oppumpning til Damhussøen? 



Blå/grønne skybrudsløsninger og styring af vandkvaliteten - Smart Water 2018

Badevand
• 11 badesteder – med ønsker om flere.
• En del flere udledninger af:

‒ overløbsvand
‒ separat regnvand
‒ skybrudsvand
‒ renseanlæg

• Badevandsmodel registrerer overløb, beregner 
mængder, bruger E.coli standardtal og vind-
/strømudsigter.
• Selve mikrobiologien ved badestederne kræver dog 
tre dages dyrkning inden svar.

Ideer på sigt:
• Online måling ved badesteder ift. koffein eller 
bakterielle enzymer?
• Online måling af overløbsmængder flere steder – ift. 
forbedret kalibrering fremover?



Blå/grønne skybrudsløsninger og styring af vandkvaliteten - Smart Water 2018

Havnen/Øresund

• Udfordringer minder om badevand – dog med  
hovedfokus på MFS
• Separat regnvand
• NOVANA/KKs egne stikprøver og rapporter
• Sårbarhedsanalysen
• Fortyndingsberegner

Ideer på sigt:
• Forbedret fortyndingsberegner
• Online måling af MFS – f.eks. Zink – ved 
repræsentative steder?
• Styring af f.eks. first flush ud fra MFS måling?



Tak for opmærksomheden

Foto: Søren Svendsen



Digitalisering af skybrudssystemer: 
Behov for viden, monitorering og 
systemer 
Henrik Bay, Frederiksberg Forsyning
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Smart ?



88

Frederiksberg Vand – hvad sker der

• 160 km ledning 
• + 75 år i gennemsnit
• 5,4 mio m3/år
• 1 – 3 % spild
• 16 sektioner
• 4500 målere
• Minut værdi (flow, temperatur)
• Aquis – on-line



89

Frederiksberg Vand – fokus punkter

• Lækage
• Optimering af net (t, co)
• 44 => 75 år (650 – 1.000 mio. kr.)
• + service til kunder (automatik)
• ++ service til kunder (tryghed)
• +++ service til kunder (nudging)
• Forandringsledelse
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Frederiksberg Vand – hvorfor?

• Målerbekendtgørelsen

9



Klimatilpasning 

• Klimatilpasningsplan Frederiksberg og 
København,2012

• Konkretiseringsprojekt Frederiksberg og 
København Øst, 2013

• Konkretiseringsprojekt Frederiksberg og 
Købenavn Vest, 2013

• Samarbejde og hydraulik mellem 10 
kommuner om Harrestrup Å som 
skybrudsvej, 2013 –







Nogle tal

• 52 (56) medfinansieringsprojekter på Frederiksberg
• 150 klimaveje
• Tilsvarende antal private projekter
• 20 års realisering
• I størrelsesorden 2 – 2,5 mia. kr. investeres
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Business case
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Business case
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Type Anlæg
[mio. d.kr.]

Drift
[mio. d.kr. /år]

Levetid
[år]

Skybrudsveje Vest 250 2,5 30

Grønne veje vest 170 1,7 30

Kommunale ejendomme vest 28 0,3 30

Skybrudsveje Øst 333 3,3 30

Grønne veje Øst 224 2,2 30

Kommunale ejendomme Øst 18 0,2 30

Total 1.200 12 30
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Nogle betragtninger

Muligheder

• Stor økonomi (- energi)
• Etablering af system
• Kommunikationslinjer
• Innovation
• Anlæg forberedt
• Få aktører

Udfordringer

• Få aktører
• Datastruktur ikke på plads
• Vedligeholdelsessystemer ikke på 

plads
• Forandringsprojekt
• Validering målinger
• Vedligehold sensorer



Data på tværs til bedre planlægning 
og Asset Management 
Michaela Bloch Eiris, Novafos



Novafos

Vand- og spildevandsselskab
der dækker 9 nordsjællandske kommuner

− Drikkevand
• Producerer 17 mio. m3

• Ca. 72.000 kunder

− Spildevand
• Renser 24 mio. m3 spildevand
• Ca.110.000 kunder 

• 280 ansatte



Smart Water
Big Data

Kunstig Intelligens 
(teknologi)

Forbedret 
performance og 

effektivitet



Big Data
− Enorme mængder data gør det muligt af finde nye mønstre

Overløbssensor



Smart Water
Big Data

Kunstig Intelligens 
(teknologi)

Forbedret 
performance og 

effektivitet



Kunstig intelligens

”4XAI” – Fire perspektiver på Kunstig Intelligens

1. Automatiseret intelligens

2. Augmenteret (Udvidet) intelligens

3. Adaptiv intelligens 

4. Autonom intelligens

Kilde: Thomas Terney, Kampen om fremtiden



Automatiseret 
intelligens

Automatisere et stykke arbejde

− f.eks. et stykke software der overtager en opgave 
eller proces. Robot proces automatisering (RPA)

−Holstebro Kommune udsteder 
digitale tilladelser til nedsivningsanlæg.
Fra Teknik & Miljø, nov. 2018



Augmenteret (udvidet) intelligens
−Augmenteret (Udvidet) intelligens – Designet til at udvide menneskelige intelligens

−Eksempel Crystal Knows og Cortis (diagnosticering hjertestop 95% uden 75%)

Kilde: Thomas Terney, Kampen om fremtiden



Adaptiv intelligens

−Adaptiv intelligens – Tilpasser sig 
brugeren ud fra interaktion med 
brugeren.

−Eksempel er newsfeed på facebook.

−Et andet eksempel er boghandlen 
Saxo som målretter nyhedsmails 
den enkelte bruger baseret på 
kundens ”Aura”. 



Autonom intelligens
− Autonom intelligens – baseret på sensorer kan de selv beslutte hvad de vil gøre på baggrund af deres 

funktion og deres opfattelse af verden



Smart Water
Big Data

Kunstig Intelligens 
(teknologi)

Forbedret 
performance og 

effektivitet



LER2 – kan skabe spændende muligheder

− Forslag til Projektering (trace)
− Respektafstande, lægningsmetode

foretrukken trace osv. 

−koordinering på tværs af siloer
− Forsyningsart, lægningsmetode, - gives anbefaling til

om et givent projekt er egnet til samgravning med 
øvrige aktører i sammen område.



Forbedret performance og effektivitet
− Hvilke opgaver kan vi i vores organisation automatisere?

− Hvordan kan vi udvide medarbejderens evner når de skal løse deres opgaver?

− Hvordan kan vores kunder få en oplevelse af services der tilpasser sig deres behov?

− Hvordan kan vores produkter eller services gøres autonome så de optimerer og 
passer sig selv?

Kilde: Thomas Terney, Kampen om fremtiden



Erfaringer fra VeVa-samarbejdet 
Peter Rasch, Informetics og VeVa
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Data
System & 

Orden
Proces & 

Fleksibilitet
Løs 

Problem

SMART WATER – Digitalisering i vandsektoren

Erfaringer fra VeVa samarbejdet (www.veva.dk)

• Hvorfor vejrradar og hvorfor VeVa

• Status på samarbejdet og erfaringer

• Godt på vej mod Vand 4.0 ? 

Peter Rasch, 
Geofysiker, 
Direktør InforMetics,
Rådgiver og datahåndtering for VeVa



Fra regn i punkter til distribueret areal nedbør i real-tid …

2

Til realtids urban styring :
Min. 500m x 500m -> 100m x 100m
Min. hvert minut -> 10 elevation/pr. minut



Interface, zoom - eksempel

3

30/7 kl. 13:41 
Regnintensitet Akkumuleret

Dybde
Over 1,2 timer



Skybrud 17/9 2017
Akkumuleret nedbør fra radar mellem 11:40 og 13:00

4

C-Bånd
DMI
10 min.
2km
Gammel radar – udskiftet efter!

X-Bånd
HOFOR
1 min
5 elevationer
50-100m

Blinde vinkler grundet
nuværende sub-optimal 
placering



Radar – reflektivitet - signal og støj … elevationer … suk



VeVa samarbejdets formål

Formålet med VeVa samarbejdet er at skabe en organisation, som kan skabe rammerne for 
en transparent anvendes af vejrradardata hos vandforsyningsselskaberne og generelt i 
vandsektoren. Dette skal sikres ved at:

• skabe en åben data standard for brugen af vejrradardata til hydrologiske og 
hydrauliske formål.

• skabe et kvalitetssikret og justeret vejrradardataformat, som hydrologer og 
hydraulikkere kan anvende uden at have vejrradarekspertviden.

• skabe rammerne for et åbent økosystem med klart defineret datainterfaces og 
API’er (Application Programming Interface) for at opnå bedre sammenhæng mellem 
udviklede applikationer.

• sikre udvikling og vedligeholdelse af data informations modeller (DIM), data modeller 
(DM) og data formater.

• være videns- og erfaringsbank omkring brugen af vejrradarer til hydrologiske og 
hydrauliske formål for vandsektoren.

• være med til at drive en forsat forskning og udvikling på brugen af vejrradardata.
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Illustration af partnerskabet i VeVa samarbejdet vist sammen med relationer til 
videnspartnere og rådgivere
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VeVaDaM – åben standard 

8



Filtrering og processering
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Forsyningsrettet løsning

10

• Historiske data
• Akkumelering over tid

og/eller sted
• Tidsserier i punkter og

polygoner
• Validering mod 

regnmålere
• Validering mellem flere

radarer
• Download data –

dfs0/dfs2
• +++



Borgerrettet løsning

11

• Nedbørs rapport
• Nedbørs historik
• Skybruds rapport

• Forsyningen
• Forsikringsselskabet

https://portal.envidan.com/sektions/gis/vejrradarskybrudskort.aspx
https://portal.envidan.com/sektions/gis/vejrradarskybrudskort.aspx


Erfaringerne fra VeVa samarbejdet
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Tekniske
Udfordring Løsninger
Fra 3D dbZ i atmosfæren til 2D Regn på terræn Gennemsigtighed i data 

Machine to machine - Fælles åbent format

Usikre tvivlsomme data Kendt usikkerhed + Machine learning

For få data Nye platforme + Åbne data

Store datamængder Cloud + Kommercielle partnere

Fortsat udvikling af metoder til mere og bedre data Løbende samarbejde med universiteterne

• Tålmodighed betaler sig ☺
• Trods meget forskellige forsyninger – ER der et fælles behov og fælles vision = en

fælles brændendeplatform
• MEGET stor villighed til at dele data og viden – på tværs af branchen
• Masser af udfordringer – masser af løsninger



WebGIS interface
+ Event akkumulation
+ Timeseries in full domain
+ Validation against rain-
gauges
+ Potential for forecasting
+ Prediction of rain-affected 
parameters, such as inflow 
etc. using neural networks 
and user data.

Internet

.SCN

archiveGlacier

Rest
API

Mobile 
ClientClient

AWS
Lambda

.PNG

bucket

Amazon
S3

.SCN 

Amazon Web Services Cloud

InforMetics
Windows

Service

Event
Database

.SCN 
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Local Weather Radar

AWS 
Direct 

Connect

Scalable
Web

Server

User Applications

AWS 
Management 

Console

SDK programmatic access

Image processing
+ Filtering, 3D to 2D
+ Adjustment to RG’s

+ Accumulation

Radar
Server

Rainmap

Notifications
Alarms

User
Database

M
o

n
it

o
ri

n
g

Supplementary datasets

Data
Database

Machine 
Learning



Systemer og data er klar til at blive forbundne – nemt og (sikkert) !
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ÅBNE
API’er !!

Ikke flere
siloer !!

Så bliver det muligt
og let at anvende
machine learning



MASSE BALANCE i afløbssystemet i realtid



Operationelt Siden 7/2/2018

Kommunikation SigFox, GSM, (LoRaWAN)
and Bluetooth, NB-IoT

Kommunikations
afstand

God forbindelse i
overløbsbygværker og åbne rør
Approx. 15 km

Dimensioner
(WxHxD)

Kan godt være mindre … 
100 x 100 x 50 mm

Montering Flere forskellige løsninger – flere
på vej

Vægt ̴ 500 gram

Sensorer Ultralyd, Temperatur, 
Accelerometer (+tryk)

Pris Faldende dag for dag !
Inkl. Data integration…

Produkt launch 1/3/2019

Status OREO 
Omkostningseffektiv monitering af overløb og LAR med smarte målere



Status plug&play : Registrering på 10 minutter
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Status : Selvdiagnostiserende

M1

M2

M3

M4

M4

M6

M7

M1

M2

M3

M4

M4

M6

M7

M3

M4

M5

M6

M2

M7

M1

Input OutputNoder



Operate

Plan

Manage

INTEGRATION TO EXISTING SYSTEMS

DATA LAKE

SCADA
DB

Assets
DB

Analyse

Long-term 
Statistics

Real-time

Flexibel integration med 
REST API’er.

SCADA og assets gensidig
værdi.



Erfaringerne – løsningerne og viljen ER der -
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Udfordring Løsninger
Skalering og udbredelse af Vejrradar

• Stor investering
• Uklar/usikker anvendelse i plan
• På tværs af forsyninger og kommuner
• Målrettede applikationer

Samarbejde !

Anvendelse
• Uklar/usikker anvendelse i drift og plan ?
• Frie data ? 

Dygtige, dedikerede medarbejdere med fantasi … 
og værktøjer og tilgængelighed der kun gør det 

lettere at anvende... 

Eksport og forretningsgørelse
• Teknologien flytter sig eksplosivt
• Traditionelle rådgivnings

forretningsmodeller er udfordrede
• Global konkurrence

Tripple Helix – Holistisk tænkning
40/60 selskaber ? 



“Danmark er verdensmester i offentlig digitalisering !”

“Lad digitalisering være det nye bacon !!”

21

… og i blå-grønne løsninger i Vandbranchen !

Statsministeren 5/12 :



Analyse af virksomheder og 
produkter til digitalisering 
Erland Rasmussen, Smart Water projektteam
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De 7 udfordringer og områdefokusering

1. Planlægning og styring af vedligehold af 
ledningsnet 

2. Klimatilpasning 
A. Styring af vandets vej gennem oplandet
B. Prioritering på tværs af 

opland/løsningstyper
C. Styring af vedligehold af LAR-løsninger
D. Mangelfuldt datagrundlag
E. Oplandsmodeller til planlægning af 

styring
F. Styringsteknologi

3. Varsling 
4. Vandkvalitet 

A. Miljøfremmede stoffer i vejvand
B. Sikkerhed i forbindelse med afstrømning 

på overfladen
C. Realtidsmålinger af overløb 

5. Borgerhenvendelser 
6. Viden om eksisterende data 
7. Data til optimal styring af driften 

Sensorer og data
 måleudstyr og software til 

håndtering af måledata 
Analyseværktøjer
 software til bearbejdning af 

måledata såvel som andre typer af 
data 

Asset Management
 software til planlægning og styring 

af vedligehold af infrastruktur 
Automation og styring
 hardware og software til styring af 

vandets vej gennem et opland 



Virksomheder
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Brancheområder:
 Sensorer, data opsamling
 Netværk, data transmission og lagring
 Forretningsforståelse og fagspecialister 

Henvendelse til 22 virksomheder, som alle 
servicerer kommuner og forsyningsbranchen
Nogle har bidraget under forudsætning af 
fuld anonymitet – enkelte har takket nej til 
deltagelse

Sensorer og data opsamling

Netværk, data transmission og 
lagring

Forretningsforståelse og 
fagspecialister



Spørgsmålenes karakter

Fokus på virksomhedens 
A. strategi og ambitionsniveau inden for digitale løsninger
B. produkter og ydelser, som retter sig mod et eller flere af hovedområderne hos forsyningerne og 

kommunerne
C. planer og initiativer, som retter sig mod et eller flere af hovedområderne i relation til 

forsyningernes og kommunernes udfordringer
D. behov for samarbejdspartnere – nu og fremadrettet
E. vurdering af den teknologiske modenhed i forhold til forretningsmodellen
F. udfordringer og barrierer i relation til forsyningernes og kommunernes IT-mæssige udfordringer 

omkring
a) data og datakvalitet
b) teknologivalg
c) forretningsmodel
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Hovedkonklusioner – Sensorer
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Klar trend mod online, digital data 
opsamling og transmission
Teknologien er ikke en show-stopper 
for anvendelse af digitale løsninger, 
når det gælder fysiske parametre

Behov for ny teknologi / innovation 
omkring bio-geo-kemiske parametre

fysiske bio-geo-
kemiske

Drikkevand  

Afløb og klimatilpasning  

Renseanlæg  

Signaturforklaring
 stort behov for ny teknologi
 anseeligt behov for ny teknologi
 forventet behov for ny teknologi
 beskedent behov for ny teknologi
 meget lille behov for ny teknologi



Hovedkonklusioner – Data
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Der opsamles rigtig mange data

Man får ikke altid det optimale udbytte ud af 
data
Man opsamler ikke altid tilstrækkeligt (dækning) 
med data
Behov for data økosystem

- større åbenhed og deling af data
- afklaring omkring ejerskab til data

“Der hersker en stor 
bekymring hos 

forsyningerne, når det 
gælder hosting af data 

uden for eget hegn”

Rådgiver



Hovedkonklusioner – Data transmission og 
netværk
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Teknologien er på plads
Trend mod online data opsamling 
og transmission

Praktiske udfordringer især 
omkring opsamling af live data

“Ingen overordnet 
strategi, hvilket betyder 

initiativer bliver 
sporadiske og 

usammenhængende”

Netværksoperatør



Hovedkonklusioner – Asset management, værktøjer og 
styring
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Mange gode værktøjer og teknologier, som samlet set 
dækker de fleste udfordringer og ønsker hos kommuner 
og forsyninger

Mange aktører giver mangeartede løsninger i form af 
teknologi og platform, som kan medføre begrænsninger 
og uudnyttede potentialer
Behov for kompetenceopbygning og IT-mæssig indsigt 
hos forsyningerne
Behov for dialog omkring overordnet 
digitaliseringsstrategi og forretningsmodel hos 
forsyningerne

“Mange forsyninger er 
ikke klædt på internt til at 

tænke digitalisering”

Leverandør



Sammenfatning
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Behov for: 
• ny teknologi / innovation inden for 

bio-geo-kemiske parametre
• konsensus omkring IT-økosystem

o fælles data politik
o teknologi og snitflader

• digitaliseringsstrategi, som understøtter forretningen – fra 
vision til praktisk implementering

• kompetenceopbygning hos forsyningerne
• behov for at tænke digitale forretningsmodeller

“De rådgivere, der forstår 
at bringe digitale løsninger 

i spil på den rette måde, 
vil sluge eller 

udkonkurrere de andre”

Leverandør
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