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

(FIF), møde nr. 13 på Teknologisk Institut i Taastrup, 20. november 2014 
 

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

(KU)(ref), Anne Laustsen (Aarhus Vand), Lisbet Ringgaard Davidsen (Aarhus Vand), Gert Holm 

Kristensen (DHI), Jan B. Nielsen (Københavns Kommune), Christine Strømberg (Orbicon), Karin 

Cederkvist (KU), Anne Steensen Blicher (Orbicon), Luca Locatelli (DTU), Kristoffer Ulbak (TI), 

Knud-Erik Klint (GEUS), Rosalina W-Torgard (KU), Morten Just Kjølby (DHI), Joshkun Yolju 

(HOFOR), Ole Sørensen (Aarslef), Thomas Warberg-Kähler (Wavin), Peter Duus-Nielsen 

(Orbicon), Søren Gabriel (Orbicon), Inge Faldager (TI), Morten Ejsing Jørgensen (Københavns 

Kommune), Jonas Smit Andersen (KU), Christian Ammitsøe (Vandcenter Syd), Ole Mark (DHI). 

Program 

1. Velkomst, præsentation og kort status ved Ulrik Hindsberger, TI: Sidste FIF møde i projektet. 
Byer i vandbalance præsenterede på afslutningskonference for Vand i Byer den 11.-12. november 
2014. Afsluttende styregruppemøde den 27. nov. 2014. Fokus i resten af 2014 og primo 2015 er på 
guidelines, erfaringsopsamling og rapportering. Økonomirapportering i jan 2015 for hele 2014. 
Slutrapport den 31/3-2015 til RTI.  

 
Ulrik samlede op på ”Hvordan er det gået i Byer i Vandbalance?” – se slide. 13 FIF møder; forsøg i 
Taastrup; udvikling og monitering af rendefaskiner i Mårslet; geologisk kortlægning i Beder og 
opsætning af model; muligheder v. Ryds Å undersøgt; 11 vejbede etablerede og udvalgte moniteret 
Brøndby og Kbh.; koncepter for transport af vand på veje afprøvet, rensning af vejvand i DPF anlæg; 
haveprojekt i Lindevang i Brøndby også delvist i regi af BIV. Ulrik takkede for godt samarbejde og 
foreslog afsluttede projektmøde med middag primo 2015. Se endvidere slides.  
 

2. Modelling the impact of retention-detention units on sewer surcharge and peak and  
Annual runoff reduction ved Luca Locatelli. Formålet var at udvikle en model til evaluering af 

performance af LAR nedsivningselementer med både retentions- og detentionsvolumen. Luca 

redegjorde for formål, valg og resultater af simuleringer over 22 år. Det konkluderes, at nedsivnings-

LAR med detentionsvolumen i væsentligt omfang kan reducere belastning på spildevandssystemet. 

Se slides fra præsentation. Opklarende spørgsmål og drøftelser. 

 

3. Modellering af vejbede og mulighederne ved at integrere dem i Mike-Urban ved Morten Just 

Kjølby, DHI. Fokus på nye metoder til modellering af grønne løsninger i MIKE UBAN med de 

forskellige LAR teknologier i enkeltbruger-interface samt understøttelse af LAR renseteknologier. 

Oplandsbaseret ”Soakaway” modellering og mulighed for modellering af vandkvalitet. Som eksempel 

var der lavet modellering af vejbede på Lindevang og Møllebakken. Planen er lancering i MIKE 

URBAN 2016 og indtil da  af-testning af software og dokumentation. Fremtidig udvikling omfatter 

understøttelse af opdelinger af faskine/vejbede og vertikal væskestrømning i faskinen samt 

templates til modellering af renseteknologier. Se de præsenterede slides. Opklarende spørgsmål og 

drøftelser. 

 

4. Økonomien i vejbede – erfaringer fra IP14 ved Jonas Smit Andersen, KU og Ida Marie 
Knudsen, TI. Data er indsamlet, primært fra forsyninger. Tilpasset koncept for udgiftsprofil for LAR-
anlæg. Sammenligninger af anlægspriser for LAR løsning og traditionel løsning. Analyse af 
anlægsøkonomi, som eksempel filternmuldsrabat. Opgjort pris pr. m2 tilkoblet areal. Mange 
usikkerheder. Foreslår at erfaringer sammenfattes i simplificeret skema mens der fortsat indsamles 
data for de næste 4 år. Se slides. Drøftelser af åbenhed omkring rådgiver priser og opgørelser. 
Jonas kan ikke blive til hele FIF-mødet, men mails og andet input til Jonas er meget velkomment.  
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5. Resultaterne af prøvetagningen ved DPF-anlæggene og vejbedene ved Karin Cederkvist, KU.  
Opsummering vedr. måleprogrammer (basis, udvidet og egen cocktail) og prøvetagningssteder. 
Foreløbig gennemgang af de mange data som netop er kommet i hus og flere data er på vej. Se 
præsentation. Al koncentrationer relativt høje. Både DPF og filterbede samt egen tilsætning viste 
generelt en stor fjernelse baseret på den foreløbige gennemgang af data. Nogle forsøg gentages. 
Drøftelser og spørgsmål om der kunne laves belastningstest, hvor filtrenes levetid undersøges. 
Desuden spørgsmål om at arbejde med forfilteret som tilsyneladende har stort potentiale og lavere 
omkostninger end hovedfilteret.  
 

6. Præsentation af de produkter der skal laves for projekterne under Byer i Vandbalance ved 
Marina Bergen Jensen, KU samt diskussion om formidling af resultater ved alle 
I forlængelse af drøftelser på sidste FIF og i Styregruppen foreslås formidlingsprodukter på 3 
niveauer: 1) Videnskabelige artikler; 2) Brede mere populærvidenskab artikler; 3) Korte 
fakta/videnblade. Ad 1. Primært ifbm Phd-projekterne. Ad. 2.  Mangler at nogle tager aktion. Ad. 3. 
Gennemgang og drøftelse af en række forslag til videnblade og de ansvarlige for at tage aktion. Se 
slides. Drøftelse af formidling af vandkvalitetsdata fra filterbede og hvor vidt disse kommer til at 
fremstå som anbefalinger. Beslutning om at data skal formidles, men at det skal fremgå at der er tale 
om en erfaring, at den øvrige litteratur skal inddrages og at bladene sendes rundt til 
kontaktpersonerne i BIV kredsen, så der er mulighed for at kvalitetssikre og kommentere. Der kan 
evt findes andet navn end ”faktablad” - og forslag om at der indgår en kort beskrivelse i hver historie 
af hvad Byer i vandbalance er – evt. som en boks. Der tilføjes en historie om Nyt MIKE-URBAN 
modul til vejbede/faskiner (DHI). Generel opbakning til at rapportere i dette format med korte 2-3 
siders historier og så lave længere opfølgende historier (ad 1 og 2 ovenfor).  

 
Det blev foreslået og aftalt, at de ansvarlige ankerpersoner laver 1. udkast inden årsskiftet, derefter 
rundsending til kommentering i januar og publicering i februar.  
 
Udover de foreslåede fagtidsskrifter i præsentationen blev foreslået ”Trafik og veje” og ”EVA”.  
 
HOFOR vil gerne indkalde til interessenter til opsamlingsmøde ultimo februar/primo marts. 

 
Ulrik/Ida udsender invitation til middag som behagelig afrunding af projektet – ingen tvang.  

  
  

 


