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Planlagte produkter



Tre typer af produkter

1. Videnskabelige artikler

2. Artikler til danske fagblade

3. 2-siders faktablade



4 videnskabelige artikler indsendt

Bockhorn, B.; Klint, K.E.S.; Jensen, M.B. (2014): Stormwater management: 
methods for measuring near-surface infiltration. Geological Survey of 
Denmark and Greenland Bulletin, 31, 47-50.

Bockhorn, B.; Klint, K.E.S.; Locatelli, L. Park, Y.J. Binning, J.P.; Sudicky, E.; 
Jensen, M.B.: Factors affecting the hydraulic performance of infiltration 
based SUDS in clay. Submitted to Urban Water Journal.

Bockhorn, B.; Møller, I.; Klint, K.E.S.; Jensen, M.B.: Geological mapping for 
improved hydraulic performance of SUDS in clay tills. Submitted to 
Environmental Earth Sciences.

Bockhorn, B.; Klint, K.E.S.; Jensen, M.B.; Møller, I.: Geo-Smart SUDS: Use of
Geological mapping tools to improve the hydraulic performance of SUDS.
Submitted to Water Science and Technology.  

Luca Locatelli, Søren Gabriel, Ole Mark, Peter Steen Mikkelsen, Karsten Arnbjerg
Nielsen, Heidi Taylor, Britta Bockhorn, Hauge Larsen, Morten Just Kjølby, Anne 
Steensen Blicher, Philip John Binning. 2014. Modeling the impact of retention-
detention units on sewer surcharge and peak and annual reduction. 
Submitted to 13th International Conference on Urban Drainage, Sarawak, 
Malaysia, 7.-12. September, 2014.



Yderligere videnskabelige artikler planlagt

Rosalina – A city in water balance – concept

Karin et al.; Experience with monitoring…



Danske fagblade (planlagt) – ”runde historier”

1. Vej-afkobling vha. vejbede med filterjord - erfaringer fra 
Byer i Vandbalanceprojektet – Lindevang, Brøndby og 
Møllebakken, København

2. Afkobling af veje og udledning til vandløb efter rensning i 
dobbeltporøst filter - erfaringer fra Byer i 
Vandbalanceprojektet – Krogebjerg, København

3. Geo-smart nedsivning af tag- og vejvand i OSD-område 
efter rensning i dobbeltporøs filter – erfaringer fra Byer i 
Vandbalanceprojekt – Mårslet, Århus

4. Moniteringsprogram ved afkobling af tage og veje –
erfaringer fra Byer i Vandbalanceprojekterne i København, 
Århus og Brøndby

5. Overvejelser om brug af §3-ellesump som 
forsinkelsesbassin – erfaringer fra Byer i 
Vandbalanceprojekt – Ryds Å, Odense. 

6. En by i vandbalance – introduktion af byudviklingskonceptet 
bag Byer i Vandbalanceprojektet

”Teknik og Miljø”, ”Grønt Miljø”, ”Vand og Jord”, ”Trafik og Veje”, ”EVA”…andre



Input til ”runde artikler”

• Erfaringsopsamling i BiV

• Logbøger fra monitering

• Mødereferater, arbejdstegninger, m.v.



Projekt 4a. Vejbedene på Lindevang og afkoblingen af tagvand på privat grund

Opstartshistorikken

- Hvordan blev projektet 

søsat?

- Hvordan foregik 

borgerprocessen?

- Var der nogle økonomiske 

aspekter der skulle 

overvejes?

- De første planer for projektet blev lagt dengang kommunen og 

forsyning var sammenlagt (2008-2009). Yderligere incitament 

kom efter oversvømmelsesproblemer i 2010. Projektet blev søsat 

i 2011, med god forståelse for formål og incitament mellem 

kommunen og Spildevandscenter Avedøre (SCA). 

- Borgerprocessen var baseret på co-creation, hvor borgerne selv 

har stor indflydelse på det færdige produkt. Fokus blev lagt på 

information gennem borgermøder og individuelle besøg hos 

borgene, samt formalisering af rådgivningen. Vedrørende anlæg i 

haverne var samarbejdet med borgerne det sværeste. I 

vejprojektet lå problemet i myndighedshåndteringen, da 

projektet faldt imellem flere forvaltninger; vej, miljø, politi. 

Samarbejde med landskabsarkitekt gjorde løsningerne i haverne 

mere synlige, så det har større værdi for SCA. Selvom der var 

stor borgerinteresse i hele processen var der ni borgere der 

sprang fra, primært som følge af modvilje mod nye/synlige 

løsninger. I samarbejde udviklede SCA og kommunen en ny og 

enklere procedure for myndighedsgodkendelse der gjorde det 

mere overskueligt for borgerne at søge om de relevante 

tilladelser.

- Total afkobling kan blive dyr for forsyningen når hele 

tilslutningsbidraget skal tilbagebetales. Ved differentieret 

tilbagebetaling (f.eks. 50 % afkobling) er der færre uforudsete 

udgifter.



- Var der nogle økonomiske 

aspekter der skulle 

overvejes?

- Hvordan var processen 

omkring indhentning af 

tilladelser fra kommunen?

- Var der krav om teknisk 

innovation eller 

generaliserbarhed af 

løsningerne fra kommunen?

- Total afkobling kan blive dyr for forsyningen når hele 

tilslutningsbidraget skal tilbagebetales. Ved differentieret 

tilbagebetaling (f.eks. 50 % afkobling) er der færre uforudsete 

udgifter.

- Der var stor velvilje i kommunen, da det var indforstået at det 

var et samarbejde. Afstandskrav var en forhindring i mange af 

haverne, men det kan omgås ved klassificering som 

demoprojekt. Kommunen var derfor også indstillet på at give 

særtilladelser/dispensationer. 

- Indirekte var der krav om innovation da kommunen formulerede 

idéen for år siden. Det er ligeledes en general strategi for SCA at 

benytte teknisk innovation samt indtænke implementering på 

længere sigt. Projektet Lindevang indgår som en del af en palet 

af forskellige LAR-projekter der repræsenterer kommunen. Efter 

projekternes udførelse kan SCA komme med klare anbefalinger 

til kommunen med henblik på generalisering. 

Undervejs

- Ændringer i den oprindelige 

planlægning?

- Hvad var styrkerne ved 

denne anlægsstrategi?

- Der blev lavet en ny strategi pga. uforudsete anlægspriser og 

tidsforbruget til etableringen af anlæg i haverne. Mange 

anlægstekniske processer blev forbedret undervejs og der var en 

løbende tilpasning af planterne. Haverne blev også tilpasset hvis 

grundejere var utilfredse for at få ’den gode historie’.

- Der var få stordriftsfordele, men fordelene lå i at lave kollektive 

projekter der skaber fællesskab og økonomiske gevinster. Det 

var nok at have ét arbejdssjak. Involveringen/medbestemmelse 

hos borgerne skabte engagement og ejerskab over projektet.

Drift og vedligehold - Mange beplantningstyper og tiltag er blevet afprøvet, dog er alle 

baseret på teorier. Borgerne blev inddraget i valg af beplantning i 



Projekt 4b. Vejbede på Møllebakken

Opstartshistorikken

- Hvordan blev 

projektet søsat?

- Hvordan foregik 

borgerprocessen?

- Var der nogle 

økonomiske aspekter 

der skulle overvejes?

- Hvordan var 

processen omkring 

indhentning af 

tilladelser fra 

kommunen?

- Var der krav om 

teknisk innovation 

eller 

Vi havde et meget åbent samarbejde med 

kommunen omkring opnåelse af tilladelse i forhold 

til det trafikale, mens opnåelse af tilladelse fra 

miljømyndigheden var noget af en udfordring, da 

kommunen ønskede stor sikkerhed for at bedene 

ville rense vandet tilstrækkeligt.

Vi afholdt borgermøde, da placering af bedene var 

planlagt, således at borgerne kunne se det 

kommende projekt. Dette var en meget positiv 

oplevelse.

Alle elementerne til bedene herunder 

betonelementer, udløbsbrønde, faskiner, muld er 

fabrikeret til projektet, med fokus på at det skal 

kunne masse fabrikeres / generaliseres.





Projekt 4b. DPF-filteranlæg i Krogebjergparken og Irish Crossing på Krogebjerg

Opstartshistorikken

- Hvordan blev projektet 

søsat?

- Hvordan foregik 

borgerprocessen?

- Var der nogle 

økonomiske aspekter 

der skulle overvejes?

- Hvordan var processen 

omkring indhentning af 

tilladelser fra 

kommunen?

- Var der krav om teknisk 

innovation eller 

generaliserbarhed af 

løsningerne fra 

kommunen?

Hovedprojektet omhandler etableringen af renseenhed for 

regnvand via dobbeltporøst filter, herunder at føre vandet 

fra oplandet til filteret bla. via den første ”Irish Crossing”.

Orbicon var fra start af med i projektet omkring filteret, 

mens projektet med tilledning af vand blev styret af TI. 

Orbicon overtog projekteringen af tilledning af vand til 

systemet fra TE, da der kom en del tekniske udfordringer 

bla. pga. mange ledninger i vejene.

Det var en udfordring at indhente tilladelser fra 

kommunen, da en del af anlægget er placeret i en fredet 

område.

Borgerprocessen blev varetaget af KE og TI, en stor 

udfordring med den første boligforening, mens den næste 

var meget positiv for projektet og meget 

imødekommende.

Undervejs



- Var der krav om teknisk 

innovation eller 

generaliserbarhed af 

løsningerne fra 

kommunen?

imødekommende.

Undervejs

- Ændringer i den 

oprindelige 

planlægning?

- Var der tekniske 

forhindringer?

- Hvad var styrkerne ved 

denne anlægsstrategi 

(hvad var 

svaghederne)?

Der viste sig at være krydsningsproblemer med meget store 

fremmede ledningsanlæg (afløbstunnel, hovedvandledning, 

gasledning) som førte til ændrede ledningsføringer.

Ledninger måtte forlægges til vejareal frem for parken, 

hvilket fordyrede projektet.

Vejmyndighed ville ikke godkende forsænkning i Irish 

Crossing uden at fortov og kantsten ligeledes blev sænket i 

projektområdet.

Der blev påtruffet tørvejord, som måtte udskiftes med 

bæredygtige lag.

Det var en meget langsommelig proces at få fyldt filtrene 

med kalkkorn i løbet af sommeren 2013.

Nej. Projektet blev udført uden at følge en udfyldt 

Tilbudsliste. Dermed blev det vanskeligt at følge ±

økonomien løbende.





Projekt 3a. Dobbeltporøs filtrering og nedsivning i Mårslet

Opstartshistorikken

- Hvordan blev projektet 

søsat?

- Hvordan foregik 

borgerprocessen?

- Var der nogle 

økonomiske aspekter 

der skulle overvejes?

- Hvordan var processen 

omkring indhentning af 

tilladelser fra 

kommunen?

- Var der krav om teknisk 

innovation eller 

generaliserbarhed af 

løsningerne fra 

kommunen?

Søsætning: Århus har en stærkt variabel geologi, hvilket 

gør nedsivning vanskelig, og har samtidig vandindvinding 

i stort set hele kommunen. Muligheden for at afkoble 

separatkloakerede bydele ved hjælp af geo-smart 

nedsivning og veldokumenteret rensning var derfor en 

interessant mulighed. 

Borgerproces: Der er tale om et forskningsprojekt, der 

tænkes nedlagt efter testfasen er gennemført. Derfor 

ingen borgerproces. Borgerne er orienteret via et skilt, 

samt et indslag i lokal-TV.

Økonomi: Med Årsleff som tovholder for Århus Vand blev 

der udarbejdet et detaljeret budget, der blev præciseret 

på en række møder forud for etableringen. Aftale om 

budget til analyse af vandprøver før og efter rensning blev 

indgået særskilt.

Tilladelser: Århus Vand søgte Århus Kommune om 

tilladelse til gennemførelse af forsøget. Forud var en 

dialog mellem Århus Kommunes miljøfolk og KU-forskere 

for at opstille relevant og fyldestgørende program for 

dokumentation af vandkvalitet. 

Innovation: Det følger naturligt af at der er tale om et 



Faktablade

Korte historier – ”en historie”/faktablad



Faktablade (oversigt)

HVAD HAR VI LÆRT OM VEJBEDE

• Planlægning, anlæg og drift af vejbede – erfaringer fra 
Brøndby og København 

• Hvilken betydning har vejbede for vandbalance og aflastning 
af kloakken? 

• Hvilken vandkvalitet opnås med filterjord? 



Faktablade (oversigt)

HVAD HAR VI LÆRT OM VEJBEDE

• Planlægning, anlæg og drift af vejbede – erfaringer fra 
Brøndby og København (TI, Orbicon)

• Hvilken betydning har vejbede for vandbalance og aflastning 
af kloakken? (Orbicon, DTU)

• Nyt mike urban modul til vejbede/faskiner (DHI)

• Hvilken vandkvalitet opnås med filterjord? (KU)



HVAD HAR VI LÆRT OM TRANSPORT AF VAND PÅ VEJE

• Afkobling af veje (Afblænding af nedløbsbrønde, opretning 
af kantstene, passage af lunker) 

• Krydsning af veje (Irish crossing – historie, anlæg, 
tilladelser)…



HVAD HAR VI LÆRT OM TRANSPORT AF VAND PÅ VEJE

• Afkobling af veje (Afblænding af nedløbsbrønde, opretning 
af kantstene, passage af lunker) (TI, KU)

• Krydsning af veje (Irish crossing – historie, anlæg, 
tilladelser)…(TI, KU)

Word-dokument



HVAD HAR VI LÆRT OM GEO-SMART INFILTRATION

• Vilkår for nedsivning

• Kortlægningsmetoder

• Designvarianter – grusfaskine, pindsvinefaskine



HVAD HAR VI LÆRT OM GEO-SMART INFILTRATION

• Vilkår for nedsivning (KU, GEUS)

• Kortlægningsmetoder (KU, GEUS)

• Designvarianter – grusfaskine, pindsvinefaskine (KU, GEUS)



1. Hypotesen: LAR anlæg kan forbedres hvis 
man kender den geologiske heterogenitet

2. Hvilke heterogene high-flow strukturer
har vi i moræneler?

3. Og hvordan kan vi kortlægge den?

1. Vilkår for nedsivning i moræne



1. Hvilke udstyr har vi og hvordan måler
man infiltrationshastigheden?

2. Hvor gode er de med hensyn til at afdække
geologiske heterogenitet?

Asbjørns tegning!

2. Metoder til at bestemme hydraulisk kapacitet i moræne

Klint og Gravesen et al. 1999



Forhindring af smearing med brug af kædegraver

Udsivningsareal:volumen skal være stort i moræne

Pindsvinefaskine: Resultater af infiltrationsmålinger

”Grusfaskine” – 17 cm bred, 1 m dyb, mange meter lang

Tegning af
Pindsvinefaskine

princippet

Resultater af
Infiltrations-

målinger

3. Design - Grusfaskine og pindsvinefaskine

a) Grusfaskine – til større arealer (kædegraver)

b) Pindsvinefaskine til mindre arealer



HVAD HAR VI LÆRT OM DOBBELTPORØS FILTRERING

• Erfaringer med anlæg af dobbeltporøs filtrering i København 
og Århus 

• Hvilken vandk valitet opnås med dobbeltporøs filtrering 



HVAD HAR VI LÆRT OM DOBBELTPORØS FILTRERING

• Erfaringer med anlæg af dobbeltporøs filtrering i København og 
Århus (KU)

• Hvilken vandk valitet opnås med dobbeltporøs filtrering (KU)



HVAD HAR VI LÆRT OM MONITERING AF VANDKVALITET

• Hvilke regn og hvilke stoffer?

• Eksempel på moniteringsprogram

• Erfaringer med instrumentering af regnafstrømning



HVAD HAR VI LÆRT OM MONITERING AF VANDKVALITET

• Hvilke regn og hvilke stoffer? (KU)

• Eksempel på moniteringsprogram (KU)

• Erfaringer med instrumentering af regnafstrømning (KU)

Word-dokument



HVAD HAR VI LÆRT OM AFKOBLING AF VEJE OG BYDELE 

Planlægning – muligheder for afkobling af veje og bydele

Diverse myndighedstilladelser ved afkobling af veje i 
eksisterende by



HVAD HAR VI LÆRT OM BYER I VANDBALANCE? 

• Koncept? 

• Udenlandske eksempler?



HVAD HAR VI LÆRT OM BYER I VANDBALANCE? 

• Koncept? (KU)

• Udenlandske eksempler? (KU)



Videre forløb

Videnskabelige artikler

Forfattere står for proces

Artikler til fagblade

Faktablade

Ansvarlige laver 1. udkast

Derefter rundsending til kommentering

Publicering

Status

Er i fuld gang

Ingen er rigtig i gang her
Kan vi koble en journalist 
på?

Inden årsskiftet
Januar
Februar


