
Noter fra FIF-møde den 17. juni 2014 

1 
 

Byer i Vandbalance: Noter fra møde i Forsknings- og Innovationsforum 

(FIF), møde nr. 12 på Teknologisk Institut i Taastrup, 17. juni 2014 

 

Deltagere: Ulrik Hindsberger (TI), Ida Marie Knudsen (TI), Marina B. Jensen (KU), Peter E. 

Holm (KU)(ref), Jes Clausson-Kaas (HOFOR), Anne Laustsen (Aarhus Vand), Karin Cederkvist 

(KU), Anne Steensen Blicher (Orbicon), Luca Locatelli (DTU), Kristtoffer Ulbak (TI), Knud-Erik 

Klint (GEUS), Britta Bockhom (GEUS/KU), Rosalina W-Torgard (KU), Morten Just Kjølby (DHI), 

Joshkum Yolju (Spildevandscenter Avedøre/Brøndby), Bjarne Paysen (Aarslef), Thomas 

Warberg-Kähler (Wavin), Peter Duus-Nielsen (Orbicon), Anette Løkken (Orbicon), Søren 

Gabriel (Orbicon). 

Dagens program: Se program. 

1.  Velkomst, præsentation og kort status ved Ulrik Hindsberger, TI: RTI har godkendt 

rapportering for 2013. Byer i Vandbalance præsenterede for Vand i Byer i april. Næste 

økonomirapportering er i januar 2015 og gælder for hele 2014. Der afholdes 

styregruppemøde den 25. juni 2014. Fokus i resten af 2014 bliver på guidelines, 

erfaringsopsamling og monitering. Der moniteres på anlæggene i Brøndby, København 

og Mårslet. Planlagt sidste FIF-møde den 20. november og Vand i Byer 

afslutningskonference den 11.-12. november 2014, hvor også Byer i Vandbalance skal 

præsentere.  

 

2. Konkretisering af skybrudsplanerne for København og 

dimensionering af klima- og skybrudsanlæg ved Jes Clausson-

Kaas, HOFOR. Se link (kommer fra Søren Gabriel) 

Problemstillinger: dimensionsgivende regn, faktorer, levertid, 

ejerforhold, vanddybder, udledning til jord (salt) eller recipient 

 

3. Nye mål for vandhåndtering i Gedvad ved Søren Gabriel, Orbicon. Se pdf med Sørens 

oplæg. Prioriterede servicemål ifbm normalregn og skybrud.  

 

4. Diskussion om fremtidens servicemål – oplæg ved Søren Gabriel, Orbicon. 

Der blev arbejdet i tre grupper. Stikord fra opsamlingen:  

1) Udfordringer: skybrud er ny. Løsninger og ansvar: LAR, hvad er rimeligt for den 

enkelte grundejer, kommunes ansvar. Grundvandsmonitering. Indtænke 

sekundavand 

2) Udfordring: Indtrængning af spildevand. Løsning 1. Alle dele af vandkredsløbet 

samles hos forsyningen. Særlig opmærksom på at tænke hele vandkredsløbet – 

fjerne de nuværende hydrologiske grænseflader.  

3) Samtænke drænvand m. sekundavand. Hele vandkredsløbet. Koble servicemål ind 

vedr. vandforsyning.  

 

Det bemærkes, at der ikke var deltagere fra kommunerne – der er brug for deres 

holdninger og tanker. For eksempel Roskilde Kommune har haft byplanlæggere med i 

processen. Jes bemærkede, at når der indarbejdes løsninger med åbent vand vil der 

komme udfordringer med insekter som skal håndteres.  

 

5. Gennemgang af første analyseresultater fra monitering i Brøndby, København og 

Mårslet ved Karin Cederkvist, KU. Se præsentation som pdf. Løbende spørgsmål og 

drøftelse af de første analyseresultater. Kan forhøjede værdier af f.eks. spormetaller 

accepteres det første 1-1½ år som følge af anlægsarbejdet med cement.  
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6. Latest modeling results of the performance of detention/retention soakaways and the 

model of Beder ved Luca Locatelli, DTU-Environment og Britta Bockhorn KU/GEUS. 

Stormwater infiltration can contribute up to 43% of the stream flow during low stream 

flow periods. About 65% of the infiltrated water reaches the river; 14-16% reaches the 

primary aquifer. More widespread stormwater infiltration in the Giber Å catchment will 

likely contribute to streamflow during dry periods. Det er vanskeligt at generalisere 

resultater pga. den store betydning af lokale geologiske forhold. Dog flere områder med 

tilsvarende geologi. 

 

Supplement ved Morten Kjølby (DHI) om håndtering af skybrudsfaskiner i MIKE Urban.  

 

7. Hvordan skal vi formidle resultaterne fra projekterne under Byer I Vandbalance? Ved 

Marina Bergen Jensen, KU og Ulrik Hindsberger. Se vedlagte præsentation. Pga. den 

fremskredne tid blev præsentationen ikke vist. Drøftelse af afrapporteringsformer. 

Marina/Ulrik: Forslag til 3 niveauer: 1) Videnskabelige artikler; rapporter 2) Brede mere 

populærvidenskab artikler; 3) Korte faktablade.  

 

Orbicon efterspurgte herudover at der udsendes erfaringsopsamlinger i form af 

løsninger som kommunikeres ud fra projektet for eksempel i form af præsentationer via 

IDA, Vand i Byer, temadag. Det er vigtigt at få kommunerne med.  

 

.  

 

 

  

  

 


