
   Formanden for KL’s Teknik- og Miljø- 
  udvalg, Martin Damm, efterlyser  
ny lovgivning på området

   Miljøminister Ida Auken ønsker at vand - 
  selskaber og kommuner samarbejder  
om klimatilpasning

18

19

Juni 2012

Årgang 80

3

Tema:
Klima-tilpasning

Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune  
og Brøndby Kloakforsyning A/S samarbejder  

bl.a. om et LAR-projekt på Brøndbyvester Skole

Samarbejde i Brøndby



SkybrudSkort®

nyt våben mod klimaforandringerne

CoWi præsenterer med Skybrudskort® en 
banebryd ende metode, som giver et komplet 
overblik over, hvilke områder der er udsatte for 
oversvømmelse ved skybrud.

i forhold til ‘blue spot’-modeller, som kun kigger 
på terrænet, simulerer Skybrudskort® virkelige 
nedbørshændelser på baggrund af viden om 
vands bevægelse på terræn.

det betyder, at Skybrudskort® kan vise, hvor 
mange millimeter afstrømning, der skal til, før et 
specifikt område på 2x2 meter bliver vanddækket, 
hvor høj vandstanden vil være, og hvor vandet vil 
løbe hen, når området er oversvømmet.

Skybrudskort® fremstilles for hele danmark og er 
et værdifuldt grundlag for fremtidig klimaplanlæg-
ning, både lokalt og kommunalt.

Skybrudskort® viser oversvømmelses-
udbredelse for henholdsvis 50, 100 og 150mm 

nedbørshændelser (rød, gul, blå). ‘blue spot’ 
er til sammen ligning vist med lyseblå.

Skybrudskort® er udviklet i samarbejde med SCalgo.
læs mere på cowi.dk/skybrudskort
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‘Større 
kloakrør er ikke 
løsningen på 
større skybrud. 
                       
                  
                  

Christian
Vesterager

Se fi lmen.

ALECTIA er rådgivende ingeniører og konsulenter. Vi rådgiver 
om bygninger, processer og produktivitet. Om at få mennesker til 
at trives indenfor og natur til at trives udenfor. Samspillet mellem 
vores eksperter har gjort os til en førende international rådgiver. 
Mød os på alectia.com 

17961_Alectia_Ann_210x297_CHRISTIAN.indd   1 15/02/12   12.58
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Leder

Vi har i første halvår af 2012 set en række tiltag fra Regerin-
gens side i form af fremsættelse af flere lovforslag, der skal 
tydeliggøre rammer og gøre det lettere at finansiere klimatil-
pasningstiltag. Et af disse er Lovforslag nr. L 149 Lov om æn-
dring af vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 

Det er positivt, at der lægges op til, at en større del af sel-
skabernes driftsomkostninger bliver kategoriseret som miljø- 
og servicemål, men det er ikke godt nok, at det ikke klart og 
tydeligt fremgår af lovforslaget, at omkostningerne til at lave 
investeringer tages med. Det er en forudsætning for miljø- 
og servicemålene, at de investeringer, som opfyldelsen af 
miljø- og servicemål medfører, også kan finansieres over tak-
sterne. Derfor er der behov for en kobling mellem miljø- og 
servicemål og de investeringer, der giver investeringstillæg, 
således at eksempelvis investeringer forbundet med klimatil-
tag eller skovrejsning og dermed klimaindsatsen og grund-
vandsbeskyttelse sikres.

Hvis vi skal løse problemerne og reducere skaderne af de 
oversvømmelser, vi har set de seneste år, er det nødvendigt, 
at vi nu sadler om og kommer i gang med at etablere en ny 
type løsninger – nye integrerede kloak- og vandløbsanlæg. 
Men det kræver, at vi får styr på finansierings- og ansvarsfor-
hold. Vi skal vide, hvem der skal betale, bygge og drive de 
nye nødvendige anlæg.

Den mest optimale løsning vil ofte kræve koordinering 
og samfinansiering mellem det skatte- og det takstfinansie-
rede område, hvilket betyder, at der er brug for en forde-
lingsnøgle til fordeling af omkostningerne baseret på, hvil-
ken funktion løsningen skal have. Hvis et regnvandsbassin 
skal rumme rekreative funktioner som for eksempel at give 
mulighed for skateboarding, skal en del af udgifterne nød-
vendigvis finansieres via skatten.

Om fordelingen hedder 60-40 eller 80-20 er ikke afgø-
rende. Det væsentlige er, at retningslinjerne er tydelige, uan-
set om det drejer sig om grundvandsbeskyttelse, bassiner el-
ler grønne løsninger med rekreativ funktion. Som minimum 
bør der være et nedskrevet princip for fordelingen, så det 
ikke bliver en forhandling mellem vandselskab og myndig-
hed i den enkelte situation. 

Når dette er sagt, kan man spørge sig selv, om en sektor-
opdelt forvaltning af vand, som følger traditionelle admini-
strative grænser fremfor afstrømningsområder, nødvendig-
vis giver den bedste vandforvaltning? Ville det ikke være 
mere naturligt at samle opgaverne ét sted? Vand kender in-
gen grænser, og ved skybrud oversvømmes byrum, viaduk-

Katastroferegn og klima
tilpasning kræver nye integrerede 
kloak og vandløbsanlæg 

ter, veje og haver af vand fra åer, hav, spildevand, regnvand 
og grundvand. For borgeren handler det om løsninger, ikke 
om vandet er såkaldt ”skattevand” eller ”takstvand”.

Problemet omkring skattevand og takstvand kunne løses 
ved at gøre vandselskaberne til klimaaktører og vandopera-
tører med ansvar for hele vandkredsløbet, hvor myndighe-
derne (staten og kommunerne) træffer afgørelser og udstik-
ker rammerne for arbejdet, mens vandselskaberne får frie 
hænder til at løse opgaven under de givne rammer. DANVA 
bringer dette spørgsmål til debat i nærværende nummer af 
danskVAND. 

Øvrige artikler i dette nummer giver et blomstrende bil-
lede af den spændende hverdag, vandsektoren befinder sig 
i lige nu, hvor der foruden ny klimalovgivning og finansie-
ringsspørgsmål også er fuld skrue på de konkrete klimatiltag 
i vandselskaber, partnerskaber og samarbejder samt forsk-
ningsaktiviteter og kursusudbud. DANVA afholdt i marts et 
succesfuldt nyt kursus ”På vej mod en klimatilpasningsplan”, 
hvor vandselskaber og kommuner deltog i ”par”. Kurset gen-
tages til oktober, hvor det vil være opdateret og aktualiseret 
i forhold til den klimalovpakke, der forventes fremsat i ef-
teråret. Desuden udbyder vi igen kurset ”Byens Vand”, hvor 
kommuner og vandselskaber også samarbejder og sammen 
finder kreative løsninger på klimaudfordringen og håndte-
ring af regnvand.  

God læselyst!  ■

‘Større 
kloakrør er ikke 
løsningen på 
større skybrud. 
                       
                  
                  

Christian
Vesterager

Se fi lmen.

ALECTIA er rådgivende ingeniører og konsulenter. Vi rådgiver 
om bygninger, processer og produktivitet. Om at få mennesker til 
at trives indenfor og natur til at trives udenfor. Samspillet mellem 
vores eksperter har gjort os til en førende international rådgiver. 
Mød os på alectia.com 
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Usserød Å-projektet kombinerer klimatilpasning og rekreative formål. 
(Foto: NIRAS).
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Af Claus Vangsgård, DANVA

Som et led i den forrige regerings Grøn 
Vækst-lovpakke blev det i 2011 vedtaget, 
at der omkring indvindingsboringer til al-
mene vandværker skal indføres beskyttel-
seszoner på 25 meter. Denne vejledning 
beskriver de juridiske, tekniske og prak-
tiske forhold i relation til beskyttelseszo-
nen. 

Først og fremmest skal dyrknings- og 
sprøjtefrie zoner udlægges rundt om alle 
indvindingsboringer til almene vandfor-
syninger. Der er ingen oplysningspligt for 
myndigheder eller forsyninger i forhold 
til lodsejere, hvorfor disse henvises til at 
søge oplysninger via et interaktivt kort 
hos Naturstyrelsen om eventuelle matrik-
ler berørt af zonen.

Beskyttelseszonerne har en række 
praktiske konsekvenser for lodsejere og 
drikkevandsselskaberne, og vejledningen 
redegør for krav og konsekvenser med 
hensyn til arealanvendelse, eventuel sløjf-
ning af vandboringer samt den økonomi-
ske godtgørelse, der udbetales fra vand-
forsyningerne til grundejerne. Specielt vil 
der være mulige konflikter i forhold til 
den anviste kompensationsmodel, hvor 
der udbetales 429 kr. årligt. Dette skyl-
des, at der ikke skal udbetales kompensa-
tion til berørte lodsejere, hvis de ikke ejer 
jorden, hvorpå boringen er beliggende.

Selv om vejledningen ikke ændrer ved 
de grundlæggende problemer i forhold 
til de praktiske konsekvenser af loven, så 
er vejledningen skrevet let forståeligt og 
er et godt redskab i forhold til såvel in-
tern forståelse som i forhold til lodseje-
re. ■

Vejledning om
25meters beskyttelses
zone omkring  
vandforsyningsboringer

I forbindelse med VandTek afholder DANVA den 
20. – 21. november 2012 Dansk Vand Konference i 
Odense Congress Center. 

Konferencen henvender sig til alle medarbejde-
re i vand- og spildevandsforsyningerne og har til 
formål at tilskynde til udveksling af erfaringer, vi-
den og kompetencer. 

Konferencen vil være inddelt i 10 sessioner med 
fokus på vand, spildevand og en session med fæl-
les interesse. Hver session vil bestå af minimum 3-4 
indlæg á 20-30 minutters varighed inkl. diskussion. 

DANVA foreslår i samarbejde med arbejdsgrup-
pen Uddannelse og Kurser indlæg indenfor tre ses-
sioner. Har man forslag til indlæg, der ligger uden-
for disse emner, modtages disse gerne. 

Vi forbeholder os ret til at sortere og tilpasse de 
indkomne forslag samt justere inddelingen i sessio-
ner på baggrund heraf. 

De indkomne forslag vil blive vurderet af et pro-
gramudvalg i uge 26, således at vi i slutningen af 
august kan præsentere et færdigt program.

Forslag til indlæg modtages indtil mandag den 11. 
juni 2012. 
Forslag skal indeholde: Titel på indlæg, navn(e) på 
forfatter(e)/indlægsholder, kontakt information, for-
slag til indlægsholder samt beskrivelse af indlæg-
get på max 1 side.

Forslag sendes til Britt Dalén Overballe på
bo@danva.dk 

Dansk Vand Konference i Odense

vand:
•	 Fremskudte barrierer
•	 UV behandling
•	 DDS
•	 Blødgøring
•	 Vandværksdesign
•	 Effektiviseringstiltag

Spildevand:
•	 Fremtidens spildevandsrens-

ning
•	 Energiproduktion
•	 Decentrale regnvandsløsnin-

ger /klima 
•	 Samspil mellem afløbssystem 

og renseanlæg
•	 Effektiviseringstiltag

Fælles:
•	 Værdier i vandsektoren
•	 Fremtidens medarbejdere i 

vandsektoren
•	 Sektorens rammer i forandring 

(vandsektorlov, klimalovgiv-
ning mm.)

•	 Vandhandleplaner / kommu-
nale handleplaner 

•	 IT understøttelse af forret-
ningsprocesser 
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Tænk frem.  
Tænk sammen. Tænk 
videre …
Effekter af klimaforandringer lægger pres på infrastruktur og budgetter.  
Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at 
udvikle løsninger, der sikrer hele vandkredsløbet, så vi kan skabe byer 
med plads til både vand og velfærd. Se mere på: 

www.ramboll.dk

Tænk_210x297mm_urban water_danskvand.indd   1 4/12/2012   2:59:55 PM

Dansk Vand Konference i Odense
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Vi ved, at mange gode ideer fra den første ansøgningsrunde i 
2011 gik forgæves, og at de faldt udenfor dette års tema ”Ur-
bant Klima og Forsyningssikkerhed2012”. Derfor er det nu muligt 
at søge 2 mio. kr. puljen hos Vandsektorens Teknologiudviklings-
fond. Puljen tildeles særligt interessante og innovative projekter, 
der falder uden for det annoncerede tema i ansøgningsrunden 
og vurderes særlig værdifuld for vandsektoren og samtidig støt-
teberettiget inden for Fondens formål. Vi vil gerne henlede op-
mærksomheden på at det er muligt at gensøge med en idé, der 
fik afslag i ansøgningsrunden 2011.

Puljen kan søges frem til årets udgang og indtil årets pulje er 
opbrugt. Der skal være tale om mindre projekter, idet det ansøg-
te beløb ikke må overstige 500.000 kr. 

Sådan søger du
Ansøgning sker elektronisk via Fondens hjemmeside - www.vtu-
fonden.dk - på et særligt skema med et tilhørende regneark til 
budget: 1) Klik www.vtu-fonden.dk 2) Klik på fanebladet Ansøg-
ningsZonen 3) Klik på feltet: 2 mio kr. puljen i menulinjen og 
4) klik på feltet: Søg her. Når du har udfyldt skemaet og regne-

arket trykker du på feltet ”send” 
nederst i dokumentet. Umid-
delbart efter modtager du en bekræftelse på 
modtagelse og ansøgningen bliver herefter læst. Din ansøgning 
vurderes og indstilles af fondsudvalget til bestyrelsen til støtte el-
ler afslag. Herefter behandler bestyrelsen din ansøgning og be-
slutter, med hvilket beløb godkendte projektet skal støttes. 

Ansøgningerne vurderes efter de samme kriterier som anven-
des i forbindelse med idétilkendegivelser til Fondens tematise-
rede pulje, d.v.s. nytænkning, nytteværdi, effektivitet og kvalitet. 

Godkendes din ansøgning, får du tilsendt en officiel tilsagns-
skrivelse og tilsagnsvilkår og har en måned til at returnere accept-
skrivelse. Hvis du modtager et afslag, får du tilsendt en skrivelse 
med et begrundet afslag.

Herefter følges projektet af sekretariatet på lige fod med Fon-
dens øvrige projekter i forhold til projektets milepæle, udbetaling 
af støtte og efterfølgende effektmåling.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Rikke Hansen 
på Fondens sekretariat på 8793 3535 eller 2184 6853. ■

Af Rikke Hansen, sekretariatschef i VTU-Fonden

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond introducerer: 

Ny temafri 2 mio. kr. pulje 
uden ansøgningsfrist

Kunsten at blive inspireret og få en god idé varierer fra person til person, men 
det hjælper at sætte farten lidt ned og krydre med sol, sommer, vand og strand.

Ansøgninger vurderes efter disse kriterier:•	 Nytænkning
•	 Nytteværdi
•	 Effektivitet 
•	 Kvalitet
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www.envidanwater.dk
www.envidan.dk

Vejlsøvej 23 
DK-8600 Silkeborg   
Tlf.: 86 80 63 44

John F. Kennedys 
Plads 1K, 2. sal 
DK-9000 Aalborg   
Tlf.: 98 11 63 44

Fuglebækvej 1A 
DK-2770 Kastrup
Tlf.: 32 50 79 44

Kongsvang Allé 37
Bygning 16 
DK-8000 Aarhus C   
Tlf.: 86 80 63 44

Bæredygtige helhedsløsninger for et godt miljø 

styr

Kan du holde på aktiverne? 

EnviAktiv håndterer alle forsyningens aktiver
biler etc., og ledningsdata uploades automatisk og 
direkte fra forsyningernes ledningsdatabaser til 
EnviAktiv. EnviAktiv er samtidig en del af EnviPortal, 
som er vejen til EnviDans førsteklasses software-
værktøjer.

EnviAktiv er et unikt webbaseret værktøj til hånd-
tering af forsyningernes mange udfordringer i rela-
tion til vandsektor- og årsregnskabsloven. 
EnviAktiv håndterer samtlige aktiver indenfor spil- 
devand og vandforsyning herunder også bygninger,
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Det Digitale Vandselskab

Digitalisering og standardisering er vigtige elementer i ef-
fektiviseringen i KE og i vandsektoren. Derfor har KE sam-
men med andre vandselskaber været med til at etablere 
Det Digitale Vandselskab (www.detdigitalevandselskab.dk) i 
DANVA, vandsektorens brancheorganisation.

Med DANVA’s datamodeller DANDAS og DANVAND er 
der allerede taget et vigtigt skridt i retning af standardise-
ring af data, men effektivisering gennem digitalisering og 
standardisering gælder ikke kun for data, men også for do-
kumenter og tegninger. Digitalisering er en forudsætning 
for yderligere effektivisering. Derfor har KE investeret i et 
nyt ESDH system. 

ESDH står for Elektronisk Sags- og Dokument Håndtering. 
Hidtil har KE håndteret dokumenter i et ikke tidssvarende 
dokumenthåndterings-system, samt i papirarkiver og diverse 
fil mapper. Med indførelsen af et nyt ESDH system gøres do-
kumenthåndtering meget mere effektivt, og papirarkiver og 
fil mapper erstattes med digitale arkiver. Dermed tager KE et 
vigtigt skridt i retning af effektivisering ved at samle oplys-
ninger om dokumenter, sager og projekter ét sted.

Effektivisering med ESDH
I Københavns Energi (KE) er der indført et nyt ESDH system, som skal sikre en højere 
videndeling gennem struktureret journalisering og hurtig genfinding af dokumenter 
og tegninger.

Genfind information på tværs af systemer 
For at kunne genfinde informationer på tværs af systemer 
opretter ESDH systemet automatisk et sæt metadata, som 
strukturerer information fra alle digitale ressourcer som fx 
Windows NTFS,  Microsoft SharePoint og endda ustrukture-
rede informationer (fx i et internt filsystem). I andre søgema-
skiner, der ikke tilføjer metadata, skal information flyttes for 
at kunne bruges. I det nye ESDH system søger man direkte i 
informationerne, der hvor de ligger.

ESDH systemet organiserer automatisk information på 
baggrund af indholdet i ESDH, ERP, adresseregistre mm., så 
det er relevant for lige netop KE. Dermed får man et nemt 
overblik over søgeresultaterne efter f.eks. emne, sagsområ-
der, kontoplan, aktivitet, geografi, projekter, sager, personer 
eller organisation. For at kunne få disse fordele er det nød-
vendigt, at brugerne bliver grundig oplært i den ”korrekte” 
brug af systemet. Omstillingsparathed og uddannelse er en 
vigtig forudsætning for at få det fulde udbytte af ESDH sy-
stemet.

Offentlighedsloven
Vandselskaber er forpligtede til at give aktindsigt i overens-
stemmelse med, hvad der følger af reglerne i offentligheds-
loven. Dette betyder, at borgerne har adgang til aktindsigt i 
de dokumenter, som selskaberne er i besiddelse af. 

Med KE’s nye ESDH system sikres ikke blot, at offentlig-
hedsloven efterleves, men også at dokumenterne kan findes 
hurtigt og effektivt, hvis der begæres aktindsigt.

Journalisering og arkivering
Der journaliseres for at gøre arbejdsgange nemmere. Et fæl-
les ESDH-system sikrer, at viden fortløbende gemmes, deles 
og kvalificeres. I takt med øget integration af processer og 
samarbejde på tværs, udvikles ESDH-systemet til at være et 
omdrejningspunkt for videndeling via konsekvent journalise-
ring og arkivering af sager og dokumenter. 

Ved sammen at følge de basale principper om at gemme 
dokumenter og sager ét sted, sikrer KE samtidigt at grundla-
get for afgørelser og handlinger er tilstrækkeligt dokumen-
teret. ESDH bliver på den facon et redskab til at lette den 
daglige sagsbehandling og optimere grundlaget for viden-
deling i KE.

Af Finn Asmussen, KE
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Projekthåndtering
ESDH systemet indeholder også en projektportal, som er et 
fleksibelt projektstyringsværktøj, der giver mulighed for at 
skabe én samlet indgang til projektrelateret information.

Projektportalen har direkte adgang til journalsystemet, 
og det bliver meget lettere for projektdeltagere at arbejde 
sammen om dokumenter og tegninger, da de journaliseres 
og arkiveres samtidig med, at de bliver skabt. Selv e-mails 
kan hurtigt journaliseres ned på et bestemt projekt eller sag. 

Andre fordele ved projektportalen er minimering af fejl, 
direkte adgang til forskellige skabeloner, mulighed for ud-
videlse med extranet, hurtig genfinding af projektrelevante 
dokumenter og e-mails.

Tegningsarkiv 
Både dokumenter og tegninger, diagrammer etc. er vigtig 
dokumentation. KE har digitaliseret alle vigtige tegninger, 
diagrammer etc., som hidtil har ligget i skabe, skuffer eller 
kasser på vandværker eller i individuelle filsystemer hos den 
enkelte projektleder. Ved at lægge de scannede tegninger 
ind i ESDH systemet, hvor de kan tilføres en række metadata, 
bliver tegninger langt mere tilgængelige både for KE med-
arbejdere, men også for rådgivere og leverandører.

Dokumentation af kvalitetsstyringssystemer
Mange steder i vores samfund er der stigende forventnin-
ger om – og krav til – dokumentation af kvalitet og pro-
ces gennem kvalitetsstyringssystemer. Dette gælder også for 
vandsektoren, hvor KE har indført DDS (Dokumenteret Drik-
kevands Sikkerhed) med fokus på drikkevandskvalitet. Gen-
nem DDS sikres bl.a. dokumentation for, at KE overholder en 
beskrevet kvalitetspolitik, og at myndighedskrav bliver over-
holdt. 

Men det er vigtigt, at al den dokumentation, som et kva-
litetsstyringssystem nødvendigvis medfører, er overskuelig 
og let tilgængelig, ellers bliver den ikke brugt. Derfor er 
et ESDH system med let adgang til dokumenter, tegninger, 
diagrammer og data en vigtig forudsætning for, at kvalitets-
styringssystemet overholdes, og KE sikrer den høje drikke-
vandskvalitet.

Integration med nyt GIS system
Samtidig med at KE indfører et nyt ESDH system, indføres 
også et nyt fælles GIS system for vand og afløb. De fleste sa-
ger har sammenhæng til en geografisk lokalitet og kan der-
ved med fordel søges eller vises på et kort. Ved at integrere 
ESDH og GIS vil man i fremtiden kunne udveksle data, så 
man f.eks. i GIS systemet kan tegne en projektflade og gen-
nem udveksling af data med ESDH systemet få stillet alle do-
kumenter og tegninger til rådighed for det valgte område. 
Denne integration sparer meget tid, når der skal sættes nye 
projekter i gang i bestemte områder.

Højere effektivitet
Med indførelsen af ESDH systemet bliver beslutningen om, 
hvad der skal journaliseres lagt mere i hænderne på den en-
kelte medarbejder, som vil komme til at føle et større ejer-
skab for sine dokumenter og sager. Samlet set er der skabt 
rum for et tættere og mere smidigt samarbejde i og på tværs 
af afdelinger og sektioner, når der blot arbejdes i det nye 
ESDH system.

De første erfaringer med systemet har også vist, at der 
journaliseres langt flere dokumenter end før, hvilket nok 
skyldes, at journalisering ikke mere er så kompliceret. Der 
er styr på dokumenter til fælles gavn for alle. Samtidig be-
høver man ikke mere at være så bekymret i forbindelse med 
fratrædelser, hvor den individuelle journalisering i mange 
tilfælde kunne vanskeliggøre fremskaffelsen af den pågæl-
dende medarbejders sager og dokumenter. ■

FORDELE vED ESDH
Fordelene ved indførelsen af et effektivt Elektronisk Sags- og 
Dokument Håndteringssystem i et vandselskab er mange. De 
vigtigste er:
•	 Videndeling gennem hurtig og let adgang til dokumenter, 

tegninger, diagrammer etc. med google lignende søgefaci-
liteter

•	 Hurtig, let og systematiseret journalisering og arkivering af 
sager og dokumenter

•	Mere effektiv projektgennemførsel med en projektportal
•	Mere effektive arbejdsgange, som nemt kan opdateres og til-

passes den foranderlige virkelighed
•	 Færre systemer, forenklede arbejdsgange og højere indivi-

duel effektivitet
•	 Basis for yderligere integration med andre IT systemer
•	 Større arbejdsglæde, hvor der kan fokuseres på det væsent-

lige.
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Af Kathrine Schmeichel, freelancejournalist

Da Torben Skovgaard Nielsen kom til Thisted Vand A/S som 
direktør i 2009, fandt han en hemmelig skat.

Skatten var DANVA Benchmarking-system, og Torben 
Skovgaard Nielsen gik straks i gang med at se nærmere på 
sit fund.

– Der lå en masse fantastiske rapporter med en guds vel-
signelse af data med mulighed for sammenligninger og gra-
fer. Alt sammen urørt.

Med en baggrund som direktør i både private og offent-
lige virksomheder er Torben Skovgaard Nielsen vant til at 
bruge benchmarking-systemer som styringsredskab – bl.a. 
har han været med til at gøre en teknisk forvaltning mere 
konkurrencedygtig ved brug af benchmark.

– Benchmarking kan kaste lys på, hvor bragende upræci-
se subjektive mavefornemmelser er. Hvis man spørger et ud-
snit af befolkningen om, hvor de tror, de hører til med hen-
syn til arbejdspræstation, vil 80 procent sige, at de hører til 
blandt den bedste halvdel. Ved at bruge benchmark-nøgle-
tal kan man få et mere konkret indtryk af, hvordan man som 
virksomhed klarer sig – både internt og i forhold til andre 
– og hvor man kan sætte ind for at gøre det bedre. Selvføl-
gelig er der altid unøjagtigheder i de tal, man bruger til at 
sammenligne med. Men alternativet er bare meget værre!

Efter et større analysearbejde af de mange ubrugte nøg-
letal fik Torben Skovgaard Nielsen øje på det første mål for 
forbedring.

Benchmarking som 
forudsætning for forståelse 
og forandring 
For direktør i Thisted Vand, Torben Skovgaard Nielsen, har DANVA Benchmarking været det 
nødvendige redskab for både ændring af arbejdspladskultur og forbedring af bundlinjen.

– Jeg fandt ud af, at vi havde et vandtab på 22 procent, 
som vi årligt betalte to mio. kr. for i form af grønne afgifter. 
Så i 2010 var bestyrelsens første strategiske mål at nedsætte 
vandtabet, som i dag er nede på 14 procent, hvilket betyder, 
at vi årligt sparer 1,2 mio. kr. Men vi er ikke i mål endnu 
og fortsætter med initiativer, der kan mindske vandspildet.

 
ni strategiske fokusområder 
 Ved aktivt at bruge DANVA Benchmarking fandt Torben 
Skovgaard Nielsen i samarbejde med medarbejderne og be-
styrelsen frem til yderligere otte strategiske fokusområder, 
som er nedfældet i den strategi, vandselskabet selv har ud-
arbejdet.

– Frem for at hyre dyre konsulenter til at udfærdige en 
strategiplan, der lyder fin på papiret, men måske er lidt tom 
i indholdet, har vi valgt at gå den lange og trælse vej med 
selv at udforme vores egen strategiplan. For det har taget tid 
at analysere os selv og derudfra definere vores behov. Den 
store gevinst er, at vi har fået vores strategi ind under huden 
og dermed også fået et større medejerskab til den.

– En del af forarbejdet har bestået i at bruge kræfter på 
’at omstille’ bestyrelsen til at kunne handle proaktivt. Gen-
nem vores brug af procesbenchmarking har de fået en for-

Direktør Torben Skovgaard Nielsen mener, at DANVA Benchmar-
king har været med til at ændre arbejdskulturen i positiv retning i 
Thisted Vand. (Foto: Thisted Vand). 

DAnvA BEncHMARKInG
DANVA Benchmarking-system opfylder Vandsektorlovens krav 
om procesbenchmarking og er opbygget over de samme 
overordnede om råder, som også anvendes af Forsyningssekre-
tariatet. Man kan deltage på to forskellige niveauer – Basis og 
Standard. Endvidere laves specialundersøgelser på et udvidet 
niveau. Den laveste abonnementspris er 22.500 kr. om året.
 Systemet omfatter pt. 134 medlemmer fordelt på 64 vand-
selskaber og 70 spildevandsselskaber. Vandselskaberne ind-
vandt i 2011 tilsammen 212 mio. m3 vand og forsynede 
godt 3 mio. kunder, mens spildevandsselskaber behandlede 
mere end 581 mio. m3 spildevand for 3,7 mio. kunder. 
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ståelse for, hvor vigtigt fokusområder er. Det betyder, at vi 
i dag har en bestyrelse, der ikke bruger krudt på tekniske 
detaljer – om det nu er i den ene eller anden by, der skal 
laves et kloakrenoveringsprojekt, eller om rørene skal ligge 
til højre eller venstre i vejen. I stedet ser bestyrelsen på, om 
forslag og initiativer er med til at understøtte fokusområ-
derne eller ej.

Torben Skovgaard Nielsen har ikke lyst til at indvie offent-
ligheden i, hvad de ni strategimål mere konkret er – for som 
han siger, ”det er jo vores egen plan til os selv”. Men han 
vil godt afsløre, at det overordnede fokus med alle mål er 
at nedbringe driftsomkostningerne, ligesom det gælder for 
resten af branchen. Han vil også godt fortælle om både de 
konkrete initiativer, Thisted Vand har taget for at effektivise-
re, og hvilken virkning det har haft på bundlinjen.

– I vores årsregnskab for 2011 er bundlinjen forbedret 
med ni mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det resul-
tat har vi opnået ved rigtig mange tiltag, der spænder fra 
et nyt it-system og mere energieffektive pumpestationer til 
slankning af mellemlederlaget og decentrale mødesteder for 
driftsmedarbejderne. Vi har også sparet en del på at droppe 
rådgivere på de mere simple, tekniske projekter som f.eks. 
kloakledninger og brønde. Det klarer vi nu selv både med 
hensyn til projektering, udbud, tilsyn og byggeledelse.

ny arbejdskultur
En af de meget store gevinster ved at få benchmark-skatten 
frem i lyset er ifølge Torben Skovgaard Nielsen, at arbejds-
kulturen er ”fuldstændig forandret”.

– I forlængelse af, at alle 38 medarbejdere har fået en 
bedre forståelse af, hvordan virksomheden fungerer, og at 
vi sammen kan få det til at fungere endnu bedre, har vi ind-
ført såkaldte støvsugermøder, der afholdes hvert halve år, og 
hvor vi ’støvsuger’ hinanden for ideer om, hvordan vi kan 
forbedre og optimere. Vores bestyrelse har givet os helt klare 
strategiske mål at arbejde efter og budgetteret med puljer, 
så vi lynhurtigt kan realisere gode idéer, når blot de under-
støtter vores mål.

– Både møder og puljer har bidraget til et opgør med 
den gamle virksomhedskultur, som en medarbejder har be-
skrevet som ’høg vogter over høg’, hvor det ikke var god 
tone, at medarbejderne tog for mange initiativer. Jeg ople-

ver, at der i dag er en meget større gejst og arbejdsglæde 
blandt medarbejderne.

Anke til Forsyningssekretariatet
Selvom Torben Skovgaard Nielsen går ind for benchmarking 
som et effektivt styringsredskab, er det ikke kun en dans på 
roser at bruge systemet.

– Vi har alle fået et mere realistisk forhold til, hvad effek-
tiviseringer reelt er. Effektivisering som ord lyder jo meget 
positivt og ufarligt, men det kan indebære ubehagelige ting 
som f.eks. at skulle fyre velkendte leverandører og få medar-
bejdere til at forstå, at de skal blive 20 procent bedre, selvom 
de synes, at de har meget travlt og arbejder optimalt.

Ud over den interne forbedring af bundlinjen har Thisted 
Vand også brugt DANVA Benchmarking til at anke en beslut-
ning om prisloft fra Forsyningssekretariatet.

– Forsyningssekretariatet mener, at prisloftet skal være 34 
mio. kr., mens vores benchmark viser, at det skal være på 
39 mio. kr. for at opfylde kravet om at være 100 procent ef-
fektiv – hvad vi jo gerne vil være. Vi havde nok ikke været 
i stand til at udfærdige vores anke på så sobert et grundlag 
uden både vores benchmark-redskab og sekretariatsbistand 
fra DANVA.

Benchmark mere internt end eksternt
Thisted Vand bruger ikke i nævneværdig grad sit procesben-
chmarksystem til at måle sig med andre.

– Vi har overvejende brugt benchmarking til at fokusere 
på os selv, da jeg ikke tror på, at det giver så mange resulta-
ter at efterligne andre og tage på studieture for at se, hvad 
de gør anderledes. For mig at se er det at gå i fodsporene 
på andre, hvor man ikke kommer foran, fordi man går bag-
efter. Dermed ikke sagt, at vi ikke går ind for faglig udveks-
ling. Jeg tilskynder meget mine medarbejdere til at deltage i 
netværksgrupper og faglig udveksling. Vi kan jo ikke tænke 
alle de gode tanker selv! ■

THISTED vAnD
Thisted Vand har 38 ansatte og forsyner 12.000 forbrugere 
med 3.2 mio. m3 drikkevand om året via ni kildepladser og et 
ledningsnet på 1.000 km.
 Thisted Vand indsamler spildevand fra 13.000 boliger og 
erhvervsvirksomheder og transporterer det til fem renseanlæg 
via et ledningsnet på 670 km med 250 pumpestationer. Rense-
anlæggene udleder tilsammen 2,6 mio. m3 renset spildevand 
om året. Desuden tømmes 7.000 septiktanke.
 Thisted Vand omsætter for 90 mio. kr. om året og har et år-
ligt anlægsprogram på 70 mio. kr.
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danva 
årsmøde
 2012

Program til

i Brøndby

Torsdag 
den 

14. juni

Fredag 
den 

15. juni

            Kl. 09.30 Åbning af træfpunkter
  v. formand Tove Bakke Laursen
Kl. 10.00 – 10.20 Åbning af årsmødet 
  v. formand Tove Bakke Laursen, DANVA
  v. formand Franz Hansen, Spildevandscenter Avedøre
Kl. 10.20 – 12.30 Generalforsamling
Kl. 12.30 – 14.00 Frokost blandt træfpunkterne
Kl. 14.00 – 14.30 Årsmødetale v. miljøminister Ida Auken
Kl. 14.30 – 15.00    Innovation - forretningsudvikling via nytænkning,  
  brugerinvolvering og fokus på service 
  v. seniorkonsulent Kristina Nielsen, Teknologisk Institut
Kl. 15.00 – 16.00 Kaffe blandt træfpunkterne
Kl. 16.00 – 16.20 Kompetenceløft i vandselskabet 
  v. direktør Jesper Frost Rasmussen,  
  Esbjerg Forsyning
Kl. 16.20 – 17.15 Branding og forretningsudvikling
Kl. 17.15 – 18.00 Træfpunkter
            Kl. 19.00 Festmiddag i Michael Laudrup  
  Loungen på Brøndby Stadion 

Kl. 09.00 – 10.00 ”Hvordan det bli´r sjovt at gå på arbejde”
  v. teaterchef Peter Langdal
Kl. 10.00 – 11.00 Træfpunkter
Kl. 11.00 – 11.45 Seneste nyt om dansk klima
  v. Ph.d. og seniorforsker Ole Bøssing  
  Christensen, Danmarks Klima Center
Kl. 11.45 – 13.00 ”Vand uden grænser” – paneldebat  
  ledet af journalist Lilian Gjerulf Kretz.
            Kl. 13.00 Frokost

Fagligt program torsdag – Vandselskabet som forretning
Efter generalforsamlingen og besøg hos træfpunkterne vil der være 

inspirerende indlæg om vandselskabernes nye forretningsmæssige hverdag. 
Selskaberne er nu etablerede virksomheder og dagens indlæg vil sætte fokus 

på udviklingsmuligheder indenfor de nye rammer, hvor vandsektorlov og 
økonomisk styring er i højsædet.

Fagligt program fredag – Vand uden grænser
Fredag den 15. juni vil en paneldebat danne rammen om en drøftelse af de 
kommunale handleplaner, der skal sikre udmøntningen af den indsats, der 

er beskrevet i vandplanerne. Handleplanerne rummer store udfordringer for 
kommuner og vandselskaber både hver for sig og i samarbejde.

Læs mere på www.danva.dk
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KSBs nye, patenterede
spildevandssystem AmaDS3

separerer spildevandet, inden
det løber igennem pumpen.

Med dette system kan energiforbrug
(kWh/M3) næsten halveres.

Derudover opnås mange andre fordele:
 
· Pumpen er tørtopstillet
· Pumpen kan leveres med en IE3 motor
· Ingen krav til fri passage igennem pumpe
· Mindre slitage
·  Godt arbejdsmiljø
· Høj virkningsgrad 

Kontakt os for yderligere information.

Tlf. 33 26 63 00
www.g-s.dk

Er det muligt at halvere energiforbruget
på pumpning af spildevand?

 - Næsten ...

AmaDS3

spildevands-
system

GEO
– fra boring til vandværk

Brøndboring

Prøvepumpning 

Råvandsstationer

Regenerering og relining af boringer

>
>
>
>

Tilstandsvurderinger

Borehulslogging og TV-inspektion 

Grundvandskemi og modellering 

Rådgivning om kildepladser og drift

>
>
>
>

København
Maglebjergvej 1 
2800 Kgs. Lyngby 

Web: www.geo.dk 
Mail: geo@geo.dk
Tlf.: +45 4588 4444

Aarhus
Sødalsparken 12 
8220 Brabrand 

Web: www.geo.dk
Mail: geo@geo.dk
Tlf.: +45 8627 3111 
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TEMA: 

KLIMATILPASnInG
Af Marie Brammer Nejrup og Mai Maskell Andersen,  

Miljøministeriets Rejsehold

Oversvømmede boligområder, hvor vandet 
står til langt op over soklerne, og fossende 
floder, der skærer tværs igennem byerne. 
Det er den virkelighed, der understeger be-
hovet for en effektiv klimatilpasningsindsats 
her og nu. Ekstreme vejrforhold som for ek-
sempel skybrud forekommer stadigt hyppi-
gere, og kloaknettet under de danske veje 
og villakvarterer er ikke længere i stand til at 
håndtere vandmasserne i tilstrækkelig grad.  

Som et led i at ruste Danmark til et nyt 
og forandret klima ønsker regeringen at sæt-
te ind med en aktiv klimatilpasningsindsats 
både lokalt og nationalt. Det skal ske gen-
nem styrket vejledning, ny lovgivning og 
løsningsorienteret dialog.

For at styrke arbejdet med klimatilpas-
ning har miljøminister Ida Auken nedsat 
en Task Force for Klimatilpasning, der skal 
hjælpe med at forebygge, at der sker over-
svømmelser. Task forcen koordinerer også 
arbejdet med en samlet handlingsplan for 
klimatilpasning i Danmark. Den lokale kli-
matilpasning er et kommunalt ansvar, og 
regeringen har besluttet, at alle kommuner 
skal have en klimatilpasningsplan klar inden 
for 2 år. Det arbejde skal ske i samarbejde 
med vandselskaberne. 

For at skabe gode betingelser for arbej-
det med de lokale klimatilpasningsplaner 
indgår der også et klimatilpasningsrejsehold 
i Task Forcen. Rejseholdet kan hjælpe vand-
selskaber og kommuner i deres arbejde med 
klimatilpasning. Og hvis en kommune har 
brug for hjælp, information eller vejledning, 
så kommer rejseholdet gerne på besøg. Det 
tilbud skal sikre, at arbejdet kommer godt 

Forebyggelse af oversvømmelser  
kræver  massiv og aktiv handling nu

fra start, men rejseholdet kan også inspire-
re med nye idéer. Rejseholdet kan desuden 
give en førstehåndsbriefing på statslige ini-
tiativer på klimatilpasningsområdet. På den 
måde kan både vandselskaber og kommu-
ner være bedst muligt forberedte i arbejdet 
med klimatilpasning.

 Rejseholdet for klimatilpasning er etable-
ret for en toårig periode og består af en fast 
stab med tilknyttede eksperter.

Situationen her og nu
De kraftige skybrud, der har ramt Danmark 
de seneste år, fører til oversvømmelser, fordi 
blandt andet regnvand ledes sammen med 
spildevand i mange kloakledninger. Det be-
tyder, at renseanlæggene overbelastes med 
fare for overløb og efterfølgende forurening 
af søer, enge og andre grønne områder.

Nogle kommuner er allerede i gang med 
at separere kloaknettet, så regnvandet får 
sit eget vandsystem. Andre steder vælger 
man at lede regnvandet til nedsivningseg-
nede arealer i området. Det kan være alt fra 
private haver og rabatter i vejene til parker 
og større offentlige arealer som for eksem-
pel fodboldbaner. Løsninger som disse kan 
være med til at forskønne byer, haver og re-
kreative områder.

Det er dog vigtigt også at have et bered-
skab for de overskydende regnmængder, 
som kloaknettet og lokale nedsivningsløs-
ninger ikke kan klare. 

ny lovgivning på vej
Ny lovgivning giver vandselskaberne bed-
re muligheder for at finansiere klimatilpas-

ningstiltag. Et lovforslag om ændring af 
vandsektorloven blev fremsat i Folketinget 
i slutningen af marts 2012. Formålet med 
lovændringen er at præcisere miljø- og 
servicemålene, så der bliver skabt klarhed 
over,  hvilke klimatiltag vandselskaberne kan 
igangsætte og få finansieret ved hjælp af 
godkendelse af tillæg til prisloftet hos Forsy-
ningssekretariatet. 

I skrivende stund har en ændring af pris-
loftbekendtgørelsen netop været i høring. 
Ændringen skal løse likviditetsmæssige pro-
blemer for at sikre, at vandselskaberne kan 
finansiere de nødvendige investeringer og 
vedligeholdelse af kloaknettet. Den foreslåe-
de ændring af bekendtgørelsen forventes at 
træde i kraft i juni 2012. Herefter kan vand-
selskaber med likviditetsproblemer få sikker-
hed for at have likviditet til deres investerin-
ger fremover. 

Et andet fokusområde er at skabe bedre 
muligheder for at finansiere alternative løs-
ninger, der kan øge selskabernes aflednings-
kapacitet på en omkostningseffektiv måde. 
Det kan blandt andet være ændringer i 
vandløb som for eksempel genslyngning af 
åer eller fremme af privates håndtering af 
vand på egne arealer ved hjælp af et regn-
vandsbidrag. 

Løsningsorienteret dialog
Arbejdet med klimatilpasning skal ske i tæt 
dialog mellem stat, kommuner, vandselska-
ber, erhvervsliv, forskningsinstitutioner og 
interesseorganisationer. Derfor har miljø-
minister Ida Auken styrket dialogen om kli-
matilpasning. Ministeren har blandt andet 
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som regeringen vil igangsætte for at udnyt-
te de positive synergieffekter, der kan være 
af klimatilpasning. Det gælder for eksempel 
i forhold til vand, natur, biodiversitet, infra-
struktur og byudvikling. Samtidig kan initia-
tiverne modvirke negative konsekvenser af 
klimaændringerne.  

værktøjer til risikokortlægning
De lokale klimatilpasningsplaner forventes 
blandt andet at skulle indeholde en risiko-
kortlægning, der består af et sårbarhedskort 
og et værdikort. Sårbarhedskortet omfatter 
en kortlægning af potentielle oversvømmel-
sesområder, mens værdikortet kan bruges til 
at vurdere, hvor de største samfundsmæssi-
ge værdier er truet. Staten stiller værktøjer 
til rådighed for kommuner og vandselskaber 
til arbejdet med risikokortlægningen. 

På hjemmesiden klimatilpasning.dk fin-
des der allerede forskellige screeningsværk-
tøjer. Værktøjet ”Havvand på land” giver et 
indledende overblik over hvilke områder, 
der kan blive berørt af oversvømmelser ved 
et stigende havniveau. Et andet initiativ er 
”Kystplanlæggeren”, som er et screenings-
værktøj til kystplanlægning under hensyn til 
fremtidens forventede klimaudvikling. ”Kli-
mameteret” er et tredje værktøj, der giver 
inspiration til hvilken metode, der kan bru-
ges, når kommunen skal kortlægge risiko for 
oversvømmelse i lokalområdet. 

Kortlægningen skal danne baggrund for 
en kommunal indsats mod konsekvenserne 
af de lokale klimaforandringer og dermed 
en beskyttelse af samfundsmæssige værdi-
er. ■

Miljøministeriets klimatilpasningsrejsehold 
består af Marie Brammer Nejrup (øverst til 
venstre), Gyrite Brandt, Birgit Paludan og  
Mai Maskell Andersen. 

nedsat et nationalt dialogforum, hvor nøg-
leaktører og beslutningstagere på området 
deltager. 

Der er derudover sammensat et embeds-
mandsudvalg med repræsentanter fra ni for-
skellige ministerier. Udvalget arbejder på en 

national handlingsplan for klimatilpasning, 
som skal være klar i efteråret 2012. 

Den nationale handlingsplan skal blandt 
andet skabe overblik over og koordinere sta-
tens samlede klimatilpasningsinitiativer. Det 
vil lede frem til en række konkrete initiativer, 
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KLIMATILPASnInG
Af Kathrine Schmeichel,  

freelancejournalist

Hvad er din holdning til, at DANVA mener, at 
det skal være myndighedernes opgave at op-
stille mål for klimatilpasningen, mens vandsel-
skaberne skal finde de rigtige løsninger – både 
teknisk og økonomisk?
 – Som udgangspunkt er jeg enig i, at sta-
ten og kommunerne skal sætte rammer og 
opstille mål for klimatilpasningen, mens for-
syningerne skal omsætte rammer og mål til 
konkrete indsatser. Men der kan selvfølgelig 
også være situationer, hvor staten eller kom-
munerne er i tæt samarbejde med forsynin-
gerne om konkrete løsninger. For eksempel 
i forbindelse med skovrejsning og etablering 
af vådområder, hvilket er lidt svært at gøre 
som forsyning alene.

– Men netop kommunernes ansvar for at 
opstille de politiske mål for klimatilpasning 
og vigtigheden af, at der er et tæt samar-
bejde mellem kommuner og forsyninger, 
forventer jeg, bliver helt centralt i det kom-
mende lovforslag om kommunale klimatil-
pasningsplaner, som vi kigger på til efteråret 
i klimapakke II. Den første klimatilpasnings-
pakke kommer før sommerferien og drejer 
sig om en ændring af Vandsektorloven, så 
den nærmere præciserer, hvad miljø- og ser-
vicemålene omfatter samt forbedrer vand-
selskabernes mulighed for at producere ved-
varende energi. 

Samarbejde på tværs af 
kommuner skal styrkes
Regnvand respekterer ikke kommunegrænser, 
hvorfor klimatilpasning nødvendigvis må ske på 
tværs af disse grænser. Hvordan vil du sikre, at 

Miljøminister Ida Auken: 

Klimatilpasning kræver 
samarbejde på tværs
Regeringen er i gang med ”at rydde op på forskellige måder” for dermed at gøre de nødvendige 
redskaber for klimatilpasning klar. Det siger miljøminister Ida Auken, som her løfter lidt af sløret 
for, hvordan hun ser rollefordelingen mellem kommuner og forsyningsselskaber.

kommuner og vandselskaber kan samarbejde 
på den måde?

– Det er klart, at hverken vand eller ud-
fordringer ved klimatilpasning kender til 
kommunegrænser. Derfor er det også helt 
afgørende, at man kan arbejde sammen på 
tværs af kommuner, hvorfor det er meget 
oplagt for mig, at den slags samarbejde bli-
ver tænkt ind i loven om kommunernes kli-
matilpasningsplaner.

– Jeg har for nylig været i Fredensborg 
og se på et klimatilpasningsprojekt omkring 
Usserød Å, hvor tre kommuner – Fredens-
borg, Hørsholm og Rudersdal – i samar-
bejde med tre forsyningsselskaber er gået 
sammen om at hindre fremtidige oversvøm-
melser af Usserød Å, som blev ramt af sto-
re oversvømmelser i 2007 og 2010. For at 
få andre til at følge dette forbillede har jeg 
lanceret en pulje på 2,7 mio. kr. for klima-
tilpasningsprojekter på tværs, hvilket jeg hå-
ber, kan få kommunerne til at arbejde mere 
sammen. 

– Jeg er også opmærksom på, at der i 
Vandsektorloven er visse barrierer for at kun-
ne samarbejde på tværs af kommuner og 
forsyningsselskaber. Det vil vi se nærmere 
på, når vi i 2013 skal evaluere hele loven og 
i den forbindelse helt naturligt også vil sam-
le op på de kommunale erfaringer. 

Finansiering skal løses lokalt
DANVA efterlyser klare retningslinjer for finan-
sieringen af klimatilpasningsprojekter, der også 
har en rekreativ værdi for kommunerne, så der 
ikke opstår tvivl om, hvad der er skattefinansie-

ret og hvad der er takstfinansieret. Hvad er din 
holdning hertil?

– Der kommer til at ske en række ting 
hen over efteråret 2012 og foråret 2013, 
som vi regner med vil skabe større klarhed 
over fordelingen mellem de takstfinansie-
rede og skattefinansierede udgifter, når et 
klimatilpasningsprojekt samtidig har et re-
kreativt formål. Det overordnede princip i 
sådanne sager er allerede slået fast, nemlig 
at udgifter, der kan henføres til håndtering 
af regn- og spildevand, kan takstfinansieres, 
mens udgifter til andre formål skal skattefi-
nansieres. Fordelingen vil altid bero på en 
konkret vurdering af den enkelte sag. Men 
vi får mere viden, når forsyningerne forhå-
bentligt i den kommende tid begynder at 
engagere sig i sådanne projekter, så vi på 
den måde får identificeret klare eksempler 
på, hvordan udgifterne fordeler sig i konkre-
te situationer.

– I forbindelse med klimafinansierings-
pakke II, der forventes at komme til foråret 
2013, kigger vi nærmere på muligheder-
ne for på sigt at udvide det takstfinansiere-
de område, hvor dette vil føre til mere om-
kostningseffektive løsninger. Hvis det på sigt 
medfører, at man kan takstfinansiere speci-
fikke initiativer i f.eks. søer og vandløb, vil 
det kunne være en trædesten for udvidelse 
af mulighederne for at kombinere regn- og 
spildevandshåndtering med rekreative for-
mål. ■



 danskvAnD 3/12 19 

TEMA: 

KLIMATILPASnInG
Af Kathrine Schmeichel, freelancejournalist

Foto: Søren M. Osgood

Den største hæmsko for klimatilpasningspro-
jekter landet over er en række love, der alle 
er udfærdiget på et grundlag, der ikke tager 
højde for klimaændringer.

Det siger Martin Damm, formand for Tek-
nik- og Miljøudvalget i KL og borgmester i 
Kalundborg (V).

– Reguleringen i dag er ikke indrettet til 
klimatilpasning. For eksempel er grundlaget 
for Vandsektorloven at opnå effektiviserin-
ger, mens den slet ikke tager højde for kli-
masikring, og hvad der samfundsøkonomisk 
er bedst at gøre i den sammenhæng, siger 
Martin Damm og fortsætter:

– Derfor mener vi i KL, at det er vigtigt at 
tage diskussionen om, hvordan vi skal ind-
rette os, så reguleringen passer på det, vi 
som samfund ønsker. Vi skal se på lovgiv-

Sammenhængende regulering 
er nøglen til klimatilpasning

ningen i sammenhæng og så også beslutte 
os for, hvordan ansvaret finansieringsmæs-
sigt skal fordeles mellem den enkelte, kom-
munerne, staten og de grupper af borgere, 
der bor særlig udsat og i mange tilfælde står 
med hele ansvaret selv. Den diskussion skal 
tages i ’fredstid’ – i tørvejr. Ikke når vi står i 
vand til knæene og er i gang med at tømme 
vores kældre.

Større råderum for vandselskaberne
KL udgav i januar 2012 publikationen ’Et 
robust Danmark’ med 11 anbefalinger til, 
hvordan kommunerne ”sammen med bor-
gerne, virksomhederne og staten” kan løse 
klimaudfordringerne i Danmark. I udspillet 
kommer KL med flere eksempler på, hvor-
dan lovgivningen skaber såkaldte klimapa-

radokser. Flere af dem handler om, hvordan 
Vandsektorloven spænder ben for forsy-
ningsselskaberne i forhold til at udnytte våd-
områder og forskellige slags byanlæg som 
opsamling for regnvand og dermed håndte-
ring af spildevand.

For Martin Damm er det vigtigt, at vand-
selskaberne får større handlefrihed til at for-
sinke vandets løb fra land til by.

– Klimatilpasning drejer sig overordnet 
om at lede vandet hen, hvor det gør mindst 
skade. Mere konkret handler det om at etab-
lere systemer, der kan forsinke vandet. Der-
for er det vigtigt, at vi ser på sammenhæn-
gen mellem land og by. Som det er nu, må 
forsyningsselskaberne først stoppe vandet, 
hvis det løber over inde i byen, hvilket må-
ske er en meget dyrere løsning end at stop-

Forudsætningen for optimal klimatilpasning i Danmark 
er, at vi får revideret den lovgivning, der spænder ben 
for netop klimatilpasning, siger formand for Teknik- og 
Miljøudvalget i KL, Martin Damm.
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Martin Damm er en mand med mange talenter. Ud over 
byrådsarbejde siden 1998 og borgmesterposten i Kalund-
borg fra 2010 har han så forskellige uddannelser bag sig 
som elektromekaniker, erhvervsdykker, civiløkonom og en 
mastergrad i offentlig ledelse, hvilket har bragt ham fra 
sergent i Søværnet til campuschef på Syddansk Universi-
tet. Som formand for Teknik- og Miljøudvalget i KL me-
ner han, at det er vigtigt at vandselskaberne får udvidet 
deres muligheder for "at holde vandet oven på jorden". 
Foto: Søren M. Osgood

pe det før, uden for byen, for eksempel ved 
at hindre vandoverløb fra en å. Men ifølge 
lovgivningen er det ikke traditionel vand-
afledning, selvom en sådan løsning måske 
kun ville gøre taksten halvt så dyr.

– Da Lyngbyvej blev oversvømmet i 2010 
efter et udbrud af styrtregn, var det jo ikke, 
fordi det regnede specielt meget på Lyng-
byvej, men fordi vandet kom fra en nær-
liggende sø. For at sikre sig mod lignende 
hændelser, kan man vælge to løsninger: At 
underminere Lyngbyvej med kloakker, hvil-
ket er en meget dyr løsning. Eller holde 
vandet tilbage fra søen, der er en langt bil-
ligere løsning. Som det er i dag, skal et for-
syningsselskab umiddelbart vælge den dyre 
løsning, fordi den billige løsning ikke falder 
ind under lovgivningen. 

Han erkender, at regeringen med hensyn 
til klimatilpasning ”ikke sidder med korslag-
te arme” og ser i den forbindelse frem 
til et de første initiativer, som er en 
ændring af Vandsektorloven hen 
imod klarere regler for, hvad 
miljømål og servicemål mere 
konkret er – også med hensyn 

til klimatilpasning – og hvilke muligheder 
vandselskaberne har for at indregne udgifter 
hertil som tillæg til deres prisloft.

’Rør’ oven på jord
En krumtap for Martin Damm i de konkre-
te initiativer omkring klimatilpasning er ”at 
undlade at grave vandet ned” – som han for-
mulerer det.

– Lovgivningen favoriserer nedgravning 
af rør til afledning af spildevand, hvilket ikke 
er det mest begavede, fordi disse løsninger 
som regel er meget dyrere, end hvis man 
holder vandet oven på jorden og bruger na-
turen mere bredt ved at udnytte eller lave 
nye vådområder, som på sigt også kan tjene 
et rekreativt formål. Men det kan også være 
simple løsninger inde i selve byerne, som for 
eksempel i Middelfart, hvor man i et par-
celhuskvarter har sænket den eksisterende 

gang- og cykelsti 20 cm i ste-
det for at etablere et regn-

vandsbassin. 

Finansiering over vandtakster
Martin Damm mener, at klimatilpasningsini-
tiativer så vidt muligt skal være finansieret 
af vandtaksterne, hvor rollefordelingen er, at 
kommunen udstikker rammerne, mens for-
syningsselskaberne skal have ansvar for den 
praktiske udformning.

– Kommunerne skal ikke gå ind og ’klo-
ge sig’ på, om rør skal ligge den ene eller 
den anden vej. Den kompetence har forsy-
ningsselskaberne, som skal stå for de økono-
miske og tekniske løsninger, mens kommu-
nerne skal angive retningen for en løsning, 
der for eksempel kan handle om ikke at gra-
ve alt vandet ned. Der vil være mange til-
fælde, hvor kommuner og vandforsyninger 
er fælles om at finansiere projekterne, fordi 
en klimaløsning får tilført et ekstra rekrea-
tivt element til glæde for borgerne. Hvordan 
fordelingen skal være, tror jeg godt, at man 
kan tage højde for i lovgivningen, når man 
først begynder at bearbejde den i ’maskin-
rummet’.
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Et robust 
Danmark
Hvordan vi sikrer Danmark 

mod oversvømmelser

Flere politiske klimabarrierer
Ud over en revision af de gældende regule-
ringer mener Martin Damm, at der også er 
et par andre barrierer, som skal nedbrydes, 
for at kommunerne på bedste vis kan udar-
bejde deres handlingsplaner for klimatilpas-
ning, sådan som regeringen har lagt op til, 
skal ske inden for de næste to år.

En af barriererne er en følge af selskabs-
gørelsen af forsyningerne.

– Styringen af vandsektoren henleder 
næsten tankerne på det gamle Østtyskland. 
For selvom man har en demokratisk valgt 
kommunalbestyrelse, kan den kommunalt 
vedtagne spildevandsplan blive ’overrulet’ 
af Forsyningssekretariatet i Konkurrencesty-
relsen, hvad vi har set flere eksempler på. 
Med selskabsgørelsen af vand- og spilde-
vandsforsyningerne er chancerne for at kæ-
den hopper af undervejs blevet forøget og 
underminerer derfor reelt kommunernes 
myndighedsansvar. KL’s simple forslag er, at 
når en spildevandsplan er vedtaget, skal den 

være autoritativt gældende for både forsy-
ningsselskaberne og Forsyningssekretariatet. 
Herved er styringskæden intakt.

En anden udfordring er de geografiske 
forskelle, der stiller borgerne ulige i forhold 
til at skulle betale for klimatilpasning.

– Jeg mener, at det er vigtigt at drøf-
te, om der er behov for at indføre en form 
for takstudligning, sådan at de borgere, der 
bor på udsatte steder, ikke skal betale uri-
meligt høje vandtakster for klimatilpasning. 
Jeg ønsker en udligningsordning, som øko-
nomisk støtter mennesker, der bor i områ-
der med forhøjet risiko for oversvømmelser 
– lidt samme princip som ordningen med 
stormflodserstatning. Det kan ikke være me-
ningen, at borgere skal straffes økonomisk 
hårdt på grund af geografiske forhold.

På trods af de forskellige barrierer har 
Martin Damm positive forventninger til kli-
matilpasningen på nationalt plan.

– Der er så mange gode initiativer og er-
faringer ude i kommunerne omkring både 

klima og grønne løsninger. Derfor er det 
vigtigt, at vi får samlet disse ideer, for der er 
brug for alle gode kræfter. Og man kan ikke 
forvente, at politikere på Christiansborg skal 
kunne beslutte konkrete løsninger på klima-
tilpasning. For selvom Danmark er så lille et 
land, har vi meget forskellige forhold både 
med hensyn til geografi og befolkningssam-
mensætning. Det, der er et problem et sted, 
er det ikke et andet. Så jeg ser frem til ud-
veksling og dialog på den klimatilpasnings 
camp, KL afholder i samarbejde med Natur-
styrelsen i juni, og er sikker på, at det vil 
bringe os videre i den rigtige retning. ■

KLIMASAMARBEJDE MELLEM KOMMUnER OG vAnDSELSKABER
KL har 11 forslag til samarbejde om klimatilpasning mellem kommuner og vandselskaber:
1. Lave et oversvømmelsesberedskab
2. Etablere regnvandsbassiner i parker, på parkeringspladser mv.
3. Lave høje kantsten og omvendte vejbump
4. Lave to- og trestrengede kloakeringssystemer 
5. Sørge for, at der er hul under afskærmninger mod havne, sådan at vandet kan løbe i havnen
6. Etablere reservoirer
7. Lave bynære rekreative områder til opsamling af vand
8. Etablere vådområder og våde enge i ådale
9. Lave nye naturområder
10. Sno vandløbene
11. Gennemføre jordfordeling

Læs mere i ’Et robust Danmark’ (januar 2012) på www.kl.dk 

11 KLIMASIKRInGSRÅD FRA KL
I publikationen ’Et robust Danmark’ kommer KL 
med 11 anbefalinger til klimatilpasning af Dan-
mark:
1. At vandselskaberne skal kunne finansiere en 

bredere vifte af løsninger, hvor vandet ledes 
væk, og at denne andel fastlægges, således 
at kommuner og selskaber kender den for-
holdsmæssige fordeling af udgifterne.

2. At Planloven ændres, så det bliver muligt at 
tilgodese klimahensyn i lokalplaner ligesom 
miljøhensyn.

3. At staten skal lave kampagner, der gør 
grundejerne opmærksomme på deres an-
svar for at håndtere vand på egen grund og 
sikre deres kældre.

4. At forskellige modeller til sikring af privat 
vedligeholdelse af faskiner mv. undersøges.

5. At vådområder kan etableres med det for-
mål at opsamle vand med mulighed for at 
kunne bruges til markvanding.

6. At lodsejeren kan gives en engangskompen-
sation for sin jord, så han kan købe ny jord.

7. At landdistriktsprogrammet kan finansiere 
klimatilpasning, og at spildevandstaksten 
kan bidrage til finansieringen, når der er 
tale om anlæg, der også håndterer spilde-
vand.

8. At det bliver muligt for kommunerne 
at indarbejde klimahensyn, når der ud-
lægges arealer i det åbne land.  

9. At kommunerne får mulighed for at klassi-
ficere vejene i et primært og et sekundært 
vejnet styret af hensynet til fremkommelig-
hed under skybrud.

10. At der indføres regler om placering af serve-
re og sikring af el-tavler, så det undgås at el-
forsyning og grundlæggende digital infra-
struktur bryder sammen i forbindelse med 
oversvømmelser.

11. At de nye kommunale handleplaner for kli-
matilpasning stiller krav om en koordine-
ring med beredskabet.

Download ’Et robust Danmark’ på 
www.kl.dk
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KLIMATILPASnInG Af Birgitte Skjøtt, DANVA

der og et rollespil, er det lykkedes at skabe et 
bæredygtigt, klimasikret byudviklings-områ-
de, der både tager hensyn til natur og mil-
jø. Regnvandet håndteres lokalt – undtagen 
vejvandet, som er forurenet med skadelige 
stoffer, og grundvandet beskyttes både gen-
nem  skovrejsning og en opfordring til bebo-
erne om at undlade sprøjtegift i haver, ind-
kørsler og terrasser. 

I det tidligere landbrugsområde er man-
ge af de gamle vandhuller blevet genskabt 
ved at afskære drænene, og de har nu fået 
en ekstra funktion som opmagasinering af 
regnvand fra området, der med tiden kan 
udvikle sig til en bydel med op til 1300 ind-
byggere og en skov på 375 hektar. 

Kommunen og forsyningsselskabet sam-
arbejder om en fælles klimatilpasningsstra-
tegi, hvoraf Anebjerg er et af projekterne. 
Klimatilpasning har stor politisk bevågen-
hed i Skanderborg og kan samtidig profilere 
vandselskabet. ■

Samarbejde om klima
tilpasning i Skanderborg
I det nye boligområde Anebjerg håndteres alt regnvand  
lokalt, og kommunen og Skanderborg Forsyningsvirksomhed  
samarbejder både om klima og grundvandsbeskyttelse. 

Jens Bastrup, direktør i Skanderborg 

Forsyningsvirksomhed, er en af hoved-

kræfterne bag Anebjerg-projektet, der 

både beskytter grundvandet og udnyt-

ter regnvandet rekreativt. 

Det bugter sig i bakke og dal det nye regn-
vandløb, der blev født den 30. april ved den 
officielle indvielse af Anebjerg-projektet, 
som er en ny bæredygtig bydel, der ligger 
ovenpå et grundvandsmagasin.

– I det her område dyrker vi vand. Områ-
det er en vigtig kildeplads for vandforsynin-
gen i Skanderborg, og der er nu rejst skov 
for at beskytte grundvandet, og samtidig 
har vi fået et nyt rekreativt område, sagde 
den stolte direktør Jens Bastrup fra Skander-
borg Forsyningsvirksomhed, som har finan-
sieret regnvandsbassinerne og de nye kana-
ler i området. 

Som et synligt bevis på samarbejdet mel-
lem kommune og forsyning om dette ba-
nebrydende projekt var det formanden for 
kommunens Miljø- og Planudvalg, Claus 
Leick, og bestyrelsesformanden fra Skander-
borg Forsyningsvirksomhed, Carsten Jakob-
sen, der sammen åbnede for slusen og send-
te vandet afsted på en 1,2 km lang rejse ned 

af bakken på en nyanlagt stenbund. Bækken 
er både en fryd for øjet og udsender en dej-
lig afstressende lyd, når vandet klukker af-
sted på sin vej ned mod et regnvandsbassin 
nederst i området og videre til Illerup Å. Det 
nye vandløb fødes med vand fra en af områ-
dets rekreative regnvandssøer.

Borgmester Jørgen Gaarde glædede sig 
også over projektet, der kombinerer grund-
vandsbeskyttelse, klimatilpasning og sikrer 
borgerne et nyt rekreativt område, som kan 
styrke sundhed og friluftsliv for alle byens 
borgere. Og i skovrejsningsområdet nedsiver 
en del af regnvandet og bliver til nyt drikke-
vand om 30-40 år.  

Planlægger Inger Espersen fra Skander-
borg Kommune har været med gennem hele 
processen – helt tilbage fra ”kampen” med 
Århus Amt, der i første omgang ikke var til-
hænger af at placere et boligområde ovenpå 
et vigtigt grundvandsmagasin. Men gennem 
processen, der også har omfattet borgermø-
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Middelfart Spildevand og Middelfart Kom-
mune samarbejder  om et klimatilpasnings-
projekt i området ved Kongebrovej. Projek-
tet bliver støttet økonomisk af  Realdania, 
som gerne vil støtte nye løsninger indenfor 
klimatilpasning, der samtidig kan udvikle 
byrum og bidrage til bæredygtighed.  

Der er tale om klimatilpasning af et ek-
sisterende fælleskloakeret byområde, der 
strækker sig fra villakvartererne i Middelfarts 
vestlige udkant, gennem den centrale by og 
til den gamle by ved havnen. Dermed re-
præsenteres nogle væsentlige områdetyper, 
der genfindes i mange danske provinsbyer. 
Den lavtliggende del af området er belastet 
af oversvømmede kældre, vand på terræn 
og overløb til Lillebælt ved Havnegade i for-
bindelse med kraftige regnskyl.

Middelfart Spildevand har gennem de 
seneste år investeret et tocifret millionbeløb 

Innovativ klimatilpasning 
i Middelfart

for at øge kapaciteten i kloaksystemet, men 
nu tages der også andre metoder i brug for 
at komme problemet med oversvømmelser 
til livs. 

– Vi ønsker at inspirere til klimatilpas-
ning, der skaber bedre byrum og inddrager 
borgerne, så der opstår synergi mellem so-
ciale, kulturelle og rekreative værdier, siger 
projektleder i Middelfart Spildevand, Lotte 
Mogensen. Der skal skabes en afvanding, 
der både er robust og fleksibel. Den skal 
kunne klare den dimensionsgivende regn, 
men skal også kunne håndtere skybrud.

Støtten fra Realdania skal bruges til en 
forundersøgelse i området og sikre samar-
bejde mellem planlæggere, arkitekter og in-
geniører.

Forundersøgelsen udføres af Orbicon og 
SLA, der rådgiver om byplanlægning. Og 
for at styrke borgerinddragelsen samarbej-

des der også med DTU og Haveselskabet, 
der også støtter projektet økonomisk og har 
erfaring med håndtering af regnvand fra 
samarbejdet med Miljøministeriet om an-
vendelse af regnvand i haver og parker som 
redskab til klimatilpasning. ■

TEMA: 

KLIMATILPASnInG

DEn BERøMTE cyKELSTI
Middelfart er også kendt for omdannelsen af 
en cykelsti til et regnvandsbassin. 
Cykelstien er sænket 20 cm og har fået høje 
kantsten. På den måde er der skabet et 100 
m3 stort bassin.
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TEMA: 

KLIMATILPASnInG Af Margit Lund Christensen og Sara Lerer, Københavns Energi

Legend

Labels af Skybrud2012

Traditionelle projekter

Overflade projekter

Organisatoriske projekter

Efter de voldsomme skybrud, som medfør-
te oversvømmelser i København i somrene 
2010 og 2011, var der stort politisk og fol-
keligt ønske om, at ”nogen måtte gøre no-
get”. Københavns Borgerrepræsentation 
havde netop i foråret 2011 godkendt en om-
fattende plan for byens klimatilpasning, som 
KE var aktiv medspiller i, så det var (næsten) 
bare om at komme i gang.

Skybrud er ikke noget nyt fænomen, og 
selv kraftige skybrud, som vi oplevede den 
2. juli 2011, hvor der enkelte steder blev 
målt op mod 150 mm nedbør inden for få 
timer, er set før i Danmarkshistorien. Men 
forskerne forudser, at de kraftige skybrud 
vil optræde stadig oftere i fremtiden. Der-
for må vi tilpasse os ved at finde nye måder 
at håndtere de store mængder regnvand, så 
det gør mindst mulig skade i byen.

Her-og-nu initiativer
For at sætte fart på tilpasningsarbejdet har 
KE udvalgt en række projekter, der kan gen-
nemføres allerede inden sommeren 2012. 

Skybrudsinitiativer i København
Allerede i 2012 vil KE have reduceret københavnernes sandsynlighed for skybrudsskader.

Der arbejdes intensivt, i tæt samarbejde 
med Københavns Kommune, til en samlet 
bevillingsramme på 25 millioner kroner – i 
første omgang finansieret af KE.

Initiativerne kan groft opdeles i tre typer: 
projekter hvor vandet håndteres traditionelt 
under jorden, projekter hvor regnvandet 
håndteres på overfladen – helst inden det 
blandes med det sanitære spildevand, og 
projekter som primært vedrører en ændret 
organisering – se kortet på figuren.

Til den første gruppe hører nogle an-
lægsprojekter langs havnen. Hidtil har KE 
haft fokus på at tilbageholde vand for at be-
grænse udledning af spildevand til havnen, 
og gennem en årrække er det også lykkedes 
at opretholde så god vandkvalitet i havnen, 
at man kan bade i den det meste af som-
meren. 

Men på grund af den historiske opbyg-
ning af det københavnske kloaksystem som 
fælleskloak er det ikke muligt helt at undgå, 
at kloakken må løbe over og ud i havnen, 
når det regner kraftigt. Og skybruddet har 

lært os, at der er behov for at vandet kan 
løbe endnu hurtigere ud end hidtil.

Derfor bygger vi nu, bl.a. på Kalvebod 
Brygge, et nyt udløb udstyret med under-
løbsklapper. De installeres således, at når 
vandniveauet i ledningen når et kritisk ni-
veau åbner klapperne, så to store bassin-
ledninger opstrøms tømmes hurtigt og ef-
fektivt, og dermed frigives kapacitet til, at 
kloakken kan tage imod mere regnvand 
fra Vesterbro og Frederiksberg. Der udfø-
res også tiltag af samme type ved Christians 
Brygge, Amalienborg og på Lersøledningen 
ved kommunegrænsen mod Gentofte.

Der er også afsat ekstrabeløb til at ud-
skifte eksisterende dæksler med vippedæks-
ler, som dels selv vipper op, når vandtrykket 
stiger - derved markerer dækslet, at der er 
hul i vejen og kan ses på afstand – og dels 
selv vipper på plads, når vandtrykket igen 
tillader det. Herved øges sikkerheden ved at 
færdes i byen, når der er vand over det hele.

Vi har erkendt, at vores egne stationer 
også har behov for en gennemgang med 
henblik på at sikre dem mod oversvømmel-
se f.eks. ved at afblænde lyskasser og hæve 
indgangspartier.

Til den anden gruppe hører mindre tra-
ditionelle afløbsprojekter, der muliggør, at 
vand afledes på overfladen mod en reci-
pient – og således ”punktere” lavninger i ter-
rænet. I Indre By samledes der den 2. juli 
2011 så meget vand på gaderne og pladser-
ne ud mod kanalen rundt om Slotsholmen, 
at samtlige erhvervslokaler blev grundigt 
oversvømmet, selv om der jo lå en recipient 
lige på den anden side af den høje kajkant. 
Nu anlægges der nye skybrudsledninger, 
der kan samle det regnvand, der ophobes 
på overfladen og lede det ud gennem kajen.

Vi husker naturligvis at installere kontra-
klapper, så vandet i kanalen ikke kan strøm-
me den anden vej og op på pladsen, når der 
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er højvande. Det samme gør sig gældende 
i den nordlige del af Københavns Kommu-
ne hvor KE sammen med Nordvand etable-
rer en overfladisk kanal, som skal kunne lede 
vand på terræn mod Svanemøllebugten.

Til den tredje gruppe hører projekter, 
som ikke kræver de store anlægsudgifter, 
og hvor der snarere er fokus på forbedret 
samarbejde og koordinering. KE har rundt 
om i afløbssystemet en række niveau-måle-
re, som overvåges af vores SRO-system. Via 
disse målere og en god forecast på de kom-
mende 2-timers regndybder har KE mulig-
hed for at varsle om fare for oversvømmel-
se af eksempelvis Lyngbyvejen. Lyngbyvejen 
”krydser” en stor og central kloakledning, 
der hvor vejen ligger lavest, og derfor skal 
der ikke meget ekstra regn ud over standar-
den, før at det løber over netop her. KE vil 
fremadrettet give besked til Trafikinformati-
onscentralen, som dernæst sikrer, at Vejdi-
rektoratet og kommunen dirigerer trafikken 
anderledes rundt i byen bl.a. ved hjælp af 
de variable infotavler langs motorvejene.

KE har også fået et tættere samarbejde 
med det kommunale beredskab, så KE-med-
arbejdere sidder med i kommandocentralen 
og kan hjælpe med til at styre afløbssyste-
met, når det næste gang går løs, og dernæst 

i højere grad sikre, at byen tømmes hensigts-
mæssigt efter en oversvømmelseshændelse.

Et samarbejdsprojekt med Københavns 
Kommune går ud på systematisk at inddra-
ge borgernes observationer via en ny app, 
som giver borgerne mulighed for at sende 
foto af vand på terræn, som kan bruges til 
mere kvalificeret kortlægning af oversvøm-
melsens omfang.

Hurtige skybrudstiltag løser 
ikke hele problemet
Det er klart, at tiltagene, der implementeres 
inden næste skybrudssæson, ikke alene kan 
reducere omfanget af skader ved næste sky-

brud over København. KE vil i de kommen-
de år hjælpe Københavns Kommune med de 
mere gennemgribende klimatilpasningspro-
jekter, som ikke kan nås til sommer, og som 
for en række projekter kræver en afklaring 
af de finansielle forhold. Det vil også kræ-
ve et tæt samarbejde på tværs af institutio-
ner, hvilket der forhåbentligt vil gives bed-
re lovmæssige rammer for i det kommende 
år. Et første skridt på vejen er at kortlægge 
vandets veje gennem byen, når det regner 
meget, og lægge en plan for hvordan van-
det bedst styres, så det volder mindst mulig 
skade. ■
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Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

…og så  
erklærer vi
jer for ét  
vandselskab
at være.

Fusion og samarbejde er på dagsordenen i vand
sektoren. Vi rådgiver gennem hele processen fra den 
centrale værdiansættelse til etablering af processer 
og forretningsgange.  
Kontakt Lynge Skovgaard på tlf. +45 30 93 48 28 
eller lskovgaard@deloitte.dk, eller mød os på træf
punkt nr. 17 på DANVAs årsmøde. 
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TEMA: 

KLIMATILPASnInG
Af Jens Prisum direktør og Stig Dalum kommunikationschef,  

 Spildevandscenter Avedøre

Flere skybrud har vist, at det er nødvendigt 
at tænke udover kommunegrænserne, hvis 
vandmasserne skal tøjles. Det er helt centralt 
i den kapacitetsplanlægning, som selskabets 
bestyrelse iværksatte i 2008 efter voldsom-
me oversvømmelser året før. Kapacitetsplan-
lægningen tager afsæt i en analyse af den 
hydrauliske kapacitet på renseanlægget og 
i det regionale afløbssystem. Igennem dette 
afledes vandet fra de 10 ejerkommuners til-
sammen 2.300 km store afløbssystemer til 
renseanlægget på Avedøre Holme. Det er et 
flerstrenget projekt med to bærende søjler: 
udvidelse af renseanlæggets kapacitet samt 
koordinering af arbejdet med at kapacitets-
sikre det regionale afløbssystem.                                                      

øget hydraulisk kapacitet 
på renseanlægget
Udbygningen af renseanlægget på Aved-
øre Holme er ved at være afsluttet. Rense-
anlægget skal være i stand til at behandle 
de vandmængder, der tilledes fra de kom-
munale afløbssystemer. Derfor er anlæg-
gets hydrauliske kapacitet forøget til 20.000 
m3/t. Anlægsarbejderne omfatter blandt an-
det etablering af nye pumper i renseanlæg-
gets ind- og udløbspumpestationer, forbed-

Det grænseløse vand
 
Der findes ingen simple løsninger i arbejdet med at tilpasse renseanlæg og kloakker til det 
ændrede klima. Derfor er Spildevandscenter Avedøres indsats flerstrenget og sker i et bredt 
samarbejde og tæt dialog med kommuner og forsyninger

ret mekanisk rensning ved nye finriste samt 
etablering af en ekstra havledning, der ræk-
ker 1,1 km ud i recipienten Køge Bugt.

Udbygningen af renseanlægget vil gavne 
miljøet. Dels forhindrer den ekstra havled-
ning kystnære overløb, og med den samti-
dige forbedring af det mekaniske rensetrin 
betyder det, at belastningen til vandmiljø-
et reduceres, og for Køge Bugt Strandparks 
gæster forbedres badevandskvaliteten.  

Udbygningen, der berører de centra-
le bygværker på renseanlægget, er i øvrigt 
gennemført samtidig med, at anlægget er 
holdt i almindelig drift med daglig rensning 
af spildevand fra omkring 235.000 forbru-
gere.

Det regionale afløbssystem er et vigtigt 
element i kapacitetsplanlægningen, og i 
2012 er der tilsvarende igangsat udskiftning 
til nye pumper i de tilknyttede pumpestatio-
ner, og der etableres en ændring af styring 
under regn.

Samarbejde i helikopterperspektiv
Det er vigtigt at understrege, at selvom ren-
seanlægget med den større kapacitet alt an-
det lige vil fjerne mere vand fra oplandet 
nedstrøms mod renseanlægget ved skybrud, 
så er det ikke muligt at bortlede ubegræn-
sede mængder nedbør. Det kan endvidere 
være problematisk at se isoleret på løsninger 
i enkelte kloakoplande, ud fra den simple 

85% af de kommunale afløbssystemer er sepa-
ratkloakeret. De sidste15 % er fælleskloakeret.  
Det regionale afløbssystem, som ejes af Spilde-
vandscentret, er et sammenhængende transmis-
sionssystem med tilhørende pumpestationer og 
bassiner, der forbinder afledningen fra ejerkom-
munerne til renseanlægget på Avedøre Holme. I 
systemet indgår regnvandsstyring (ATS).
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kendsgerning, at vand ikke kender til kom-
munegrænser. 

Derfor arbejder selskab, kommuner og 
forsyninger helhedsorienteret på at løse pro-
blemerne. Blandt de mere udtalte udfordrin-
ger i kapacitetsplanlægningen er at ned-
bringe mængden af uvedkommende vand 
i afløbssystemet samt at forhindre overflade-
vand fra oversvømmede områder i at belaste 
afløbssystemet. 

Det langsigtede mål er at lave kapacitets-
aftaler med de enkelte kommuner/forsynin-
ger, der fastsætter afledning/aftagerforplig-
tigelser med Spildevandscentret. Dette sker 
ud fra et serviceniveau (svarende til Spilde-
vandskomiteens skrift 27), som tilskriver, at 
der maksimalt må forekomme spildevand til 
terræn én gang hvert 10 år.

viden om afløbsteknik og 
stamdata er afgørende
Pålidelige data er helt centrale i arbejdet 
med klimaplanlægningen og en forudsæt-
ning for at kunne bygge en EDB-model, der 
kan anvendes til troværdige scenariebereg-
ninger af afløbs- og opstuvnings forhold. 
Spildevandscentret anvender modellerings-
værktøjet MIKE URBAN, opstillet for det 
samlede afløbssystem til renseanlægget.

Modellen er kalibreret og verificeret mod 
målte data i afløbssystemet. Data er registre-
ringer af flow og niveau fra mere end 60 
målere, der har været flyttet rundt på cen-
trale steder i afløbssystemet. Disse data er 
lagret i en database (DIMS) og er tilgænge-
lige for kommuner/forsyninger via Spilde-
vandscentrets Samarbejdsportal.

Pumpekapacitet garanteret til 20.000 m3/time er 
her etableret i indløbspumpestationen.

Fakta om udbygning af renseanlæg
Samlet kapacitet 20.000 m3/time.
Indløbspumpestation: 6 tørt opstillede pumper; 4 spidslastpumper (5.100 m3/time) og 2 grund-
lastpumper (2.140 m3/time). 
3 finmaskede riste med ø 6mm til frasortering af ristegods.
Udløbspumpestation: 4 dykkede pumper; 2 spidslastpumper a 8.000 m3/time og 2 grundlastpum-
per a 5.900 m3/time.
Ekstra havledning 1,1 km, ø 1200 mm udlagt med ballastklodser a 5 t pr 8 meter på havbunden 
ved siden af den eksisterende havledning. 

FAKTA
Klima på den lange bane
Kapacitetsplanlægningen skal give mærkbare resultater på kort sigt, men samtidig har selskabet 
vedtaget en langsigtet politik for modvirkning af klimaændringer. 
Spildevandscentret skal være en CO2 neutral virksomhed i 2020 
Energiforbruget nedbringes med 25 % i 2012
Energiforbruget er nedsat med 35 % i 2020
(Alle tal er opgivet med udgangspunkt i 2007)
Med udskiftning af pumperne i ind- og udløbspumpestationer på renseanlæg og i oplandets pum-
pestationer er selskabet kommet godt i gang med at indfri målsætningerne.

FAKTA
Spildevandscentret er ejet af kommunerne: 
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, 
Herlev, Hvidovre, Høje -Taastrup, Ishøj, Rød-
ovre og Vallensbæk.
Få mere at vide på: 
Spildevandscentret: 
www.spildevandscenter.dk  
METSAM: www.udviklingssamarbejdet.dk
Datacenter: www.DogL.dk
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Selve modelopbygningen er udført på 
grundlag af ledningsoplysninger, som ligger 
i en fælles database på Spildevandscentrets 
webløsning: DOGL (Drifts- og Ledningsop-
lysningen). 

Høj- og lavteknologi - mange 
indsatser fører til målet 
I 2012 implementeres i et demonstrations-
projekt en overordnet styring af det regio-
nale afløbssystem. Kombinationen af ny tek-
nik og viden giver mulighed for at udføre 

Planlægningen rummer også et ønske om at medvirke til at forbedre badevandsmiljøet i Køge Bugt. Ud over de tekniske forbedringer på renseanlægget, har 
selskabet bidraget til etablering af on-line badevandsvarsling i Køge Bugt Strandpark i samarbejde med strandkommunerne, tilhørende forsyninger og I/S 
Strandparken.

Havledningen, der er produceret i Norge i to længder a 540 m, bugseres til montering og nedlægning ud 
for renseanlægget på Avedøre Holme. 

globale intelligente styreindgreb i afløbssy-
stemet. Regn forudsigelse ved radarovervåg-
ning, viden om afstrømning i afløbssystemet 
og renseanlæggets behandlingskapacitet 
skal medvirke til at dirigere vandet derhen, 
hvor der er plads. Resultatet er en mere ef-
fektiv udnyttelse af afløbssystemets volumen 
til at håndtere regn. 

Projektet (METSAM) er foranlediget 
af udviklingssamarbejdet mellem Spilde-
vandscentret, Københavns Energi og Lynet-
tefællesskabet.

Omlægning af fælleskloakerede oplan-
de til separate systemer er kompliceret og 
omkostningstungt. LAR løsninger (Lokal an-
vendelse af regnvand) kan være løsningen 
under rette forhold. Spildevandscentret har 
de senere år opbygget kompetencer til at 
håndtere LAR løsninger, særligt i forbindel-
se med selskabets drift af kloakforsyning for 
Brøndby og Vallensbæk. I et tæt samarbej-
de mellem kommune, forsyning og Spilde-
vandscentret afskæres regnvandet på private 
parceller og institutioner fra at belaste klo-
aksystemet. (Læs mere om LAR i Brøndby 
Kommune på de følgende sider).

En ny tosporet jernbane skal anlægges 
mellem København og Ringsted. Det kom-
mer til at påvirke infrastrukturen i store dele 
af Spildevandscentrets opland, bl.a. når van-
det fra banetracéet skal afledes og rør om-
lægges. Kapaciteten i afløbssystemet er 
klemt i de fælleskloakerede oplande. Derfor 
vurderes der sideløbende med de mere tra-
ditionelle rørlægninger, kombinationsmu-
ligheder for at aflede vandet til rekreative 
formål, hvor det er muligt.

Summen af Spildevandscentrets erfarin-
ger med at klimatilpasse anlæg og kloak-
ker er, at løsningerne findes under hensyn 
til miljø og økonomi, og at den mest direkte 
vej hertil går gennem bredt samarbejde og 
dialog. ■
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grønt tag

Koblede løsninger på tværs af fagligheder

rende græs overløb

græs

faskine

plantebed

rør

TEMA: 

KLIMATILPASnInG

Af Kathleen Kjærulff, miljøchef i Brøndby Kommune,  

Søren Hansen, Spildevandscenter Avedøre  

og Frank Brodersen, direktør for Brøndby Kloakforsyning A/S

I en have på Lindevang i Brøndby Strand står 
ægteparret Sinnet og glæder sig til det før-
ste regnskyl, så regnvandet kan løbe ud i de-
res nyanlagte regnhave. Ægteparrets have er 
et af mange resultater af, hvordan en ambi-
tiøs spildevandsplan, fremsynede politikere 
og entreprenante embedsmænd og forsy-
ningsfolk sammen skaber nye og holdbare 
løsninger på et område, der traditionelt lø-
ses under jorden med rør. 

Politisk opbakning 
Brøndby Kommune har store fælleskloake-
rede områder. Det giver store økonomiske 
og anlægsmæssige udfordringer at hindre 
regnvand i at belaste afløbssystemet og at 

Samarbejde om 
klimatilpasning i Brøndby
Brøndby Kommune, Brøndby Kloakforsyning A/S og Spildevandscenter Avedøre fjerner 
regnvandet fra kloakkerne og giver kommunen et grønt ansigt udadtil. Projekterne udvikles 
i tæt dialog med brugerne, og der er handling bag de flotte ord.

undgå ødelæggende oversvømmelser. Kli-
maforandringer med flere ekstreme regn-
hændelser har øget behovet for at tænke 
nyt. Derfor blev der i 2009, da Brøndby 
Kommune begyndte arbejdet på en ny spil-
devandsplan, fra starten fokuseret på at bre-
de spildevandsplanens vision ud til at dække 
mere end de tekniske dele af spildevands-
systemet.

Visionen fokuserer nemlig på hele vand-
kredsløbet - altså også, hvordan man får dan-
net nyt grundvand, og hvordan man forbed-
rer og får flere områder med overfladevand. 
Visionen er også at fremtidssikre kommunen 
til klimaforandringerne på en økonomisk og 
miljømæssig forsvarlig måde uden at gå på 

kompromis med serviceniveauet. Der er lagt 
vægt på at udvikle synlige og robuste løs-
ninger, der udover at klimatilpasse også til-
byder merværdi i form af rekreative mulig-
heder og begrønning med regnvandet som 
en synlig kvalitet og ressource. 

Fra spildevandsplan til de konkrete pro-
jekter har der været stor politisk opbakning. 
Brøndby Kommune har selv lagt ”krop” til 
en del projekter, som har krævet, at kom-
munen turde tage chancer. Ikke ved at gå på 
kompromis med sikkerheden i løsningerne, 
men ved at turde afprøve nye metoder, både 
ved myndighedsbehandlingen og ved valg 
af tekniske løsninger. 

Ildsjæle der ser samme vej
Da Kommunalbestyrelsen i 2010 godkendte 
Spildevandsplanen, var det samtidig starten 
på et tværfagligt og engageret samarbejde 
om at udvikle området med regnvandsløs-
ninger. Og udviklingen er ikke stoppet her, 
for kommunen som myndighed, Forsynin-
gen og Spildevandscenteret har i samar-
bejdsgruppen Vandteamet sammen med en 

Ægteparret Sinnet viser stolt deres nyanlagte 
regnhave frem for bestyrelsesformand for Brønd-
by Kloakforsyning A/S, Arno Hurup Christian-
sen. I haven er regnvand nu en synlig og kreativ 
del af haveplanen. Glenn Sinnet siger: - Vi kunne 
ikke selv være kommet på denne kombination af 
løsninger for vores regnvand uden inspiration fra 
Vandteamet. Se, hvor flot det er - og når det så 
samtidig er med til at hjælpe mod overbelastning 
af kloakkerne, ja så er det da en inspirerende win-
win situation.
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grønt tag

Koblede løsninger på tværs af fagligheder

rende græs overløb

græs

faskine

plantebed

rør

række brugere fortsat arbejdet med at ud-
vikle holdbare og nuancerede løsninger til at 
få regnvandet væk fra kloakkerne.

I Brøndby Kommune har det fx stor be-
tydning, at Materielgården (der varetager 
drift og vedligehold af idrætsanlæg, veje 
og grønne områder) virkelig brænder for at 
finde gode rekreative løsninger for regnvan-
det. Den praktiske viden, som Materielgår-
den repræsenterer, gør resultaterne stærke 
i forhold til drift og har banet vej for den 
praktiske gennemførelse. Ildsjæle fra hele 

Vandteamet har gjort, at man sammen med 
brugerne har kunnet udvikle og udføre al-
ternative projekter. Det har ikke altid været 
let, men drivkraften til at skabe løsninger og 
det tværfaglige samarbejde har bragt resul-
tater, der allerede ér i drift!

Og vi gør det! 
Ud fra dette fælles afsæt har det været mu-
ligt at igangsætte en række demonstrations-
projekter rundt omkring i kommunen, hvor 
man afprøver og udvikler forskellige regn-

vandsløsninger i praksis; fra myndighedsbe-
handling til udførelse. Demonstrationspro-
jekterne skal inspirere og danne forbillede 
for andre. Erfaringerne fra projekterne kan 
udbredes til andre kvarterer og projekter og 
dermed bidrage betydeligt til klimatilpas-
ningen.

Demonstrationsprojekterne i kommunen 
er de første fysiske frugter af Vandteamets 
samarbejde. Kloakkerne aflastes, og regn-
vandet håndteres lokalt ved at anvende by-
ens landskab. Det er ikke et spørgsmål om at 
se bort fra den traditionelle tilgang med re-
gional afledning af regnvand under jorden 
i rør, men snarere et forsøg på at nuance-
re paletten af muligheder. På den måde kan 
man anvende rette løsning på rette sted og 
skabe rekreativ merværdi, hvor det er mu-
ligt. De mest robuste løsninger er ofte kob-
lede løsninger i en kombination mellem de 
lokale og regionale løsninger. 

Projekterne skyder frem
Et af de realiserede projekter er et grønt tag 
på 2.100 m2, der forsinker og fordamper 

5 gode råd til klimasamarbejde:

•	 Samarbejd på tværs af fagskel og  
organisationer

•	 Arbejd ud fra fælles målsætninger
•	 Sæt handling bag ordene 
•	 Inddrag den lokale praksisviden
•	 Tænk i kombinationsløsninger:  

“både- og” fremfor “enten-eller”.

Repræsentanter fra Vandteamets styregruppe  
ved Stadionhal 1: Rikke Nikolajsen, afdelings-
chef for Spildevandscenterets Kommuneser-
vice, Frank Brodersen, direktør for Forsyningen 
og Connie Tilgren Askløf, miljøsagsbehandler i 
Brøndby Kommune.

Grønt tag optager normalregn på Brøndby 
Stadionhal. (Foto: Kenn Thomsen, Vestegnen).

Grøft og fodboldbane opsamler regn ved sky-
brud.

Overløb til rendesystem

vandteamet
Samarbejdsgruppe mellem en række fagaf-
delinger fra Brøndby Kommunes Tekniske 
Forvaltning (Miljø, Plan, Materielgården og 
Byg), Brøndby Kloakforsyning A/S og Kom-
muneservice fra Spildevandscenter Avedøre.
Arbejder tæt sammen om kommunikation, 
planlægning, anlæg og drift af løsninger for 
spildevand, regnvand og grundvand m.m.    
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dende vej, der modtager overløbsvand fra 
haverne. Vejvandet renses og nedsiver i en 
række vejbede, der samtidig fungerer som 
fartnedsættende chikaner og begrønning. 

Der er en række nye samarbejdsprojekter 
i støbeskeen for boligforeninger, kulturinsti-
tutioner og parker mfl. Derudover samarbej-
des der i Vandteamet også om andre klima-
tilpassede regnvandsløsninger blandt andet 
i forbindelse med at Banedanmark etablerer 
en ny tosporet jernbane mellem København 
og Ringsted, der skal føres igennem kom-
munen.

Hvad har vi lært? 
Sideløbende med de fysiske erfaringer har 
der også været en stor udvikling på det ad-
ministrative område. Rent organisatorisk er 
det vigtigt, at myndigheder og organisatio-
ner kan arbejde tværfagligt sammen, og at 
man får koordineret sagsbehandling mellem 
forvaltninger. Samtidig har det været nød-
vendigt at udvikle på udformning af både 
ansøgninger og tilladelser. Dette arbejde er 
gjort sideløbende med, at projekterne blev 
til. Og så er vi blevet meget klogere på de 
juridiske muligheder, der ligger i en spil-
devandsplan. Disse erfaringer vil Brøndby 
tage med i en revision af spildevandsplanen 
i 2013. Og vi kan godt love, at den nye plan 
ikke bliver mindre ambitiøs. ■

lejlighedsvist oversvømmes. Når det lokale 
system er fyldt op eller grundvandsstanden 
er høj løber regnvandet videre over i kloak-
ken. På parcelhusvejen Lindevang i Brøndby 
Strand er 16 ud af 28 private parcelhusha-
ver i gang med at afkoble deres regnvand 
fra kloakkerne. Her anvendes regnvandet lo-
kalt i regnbede, faskiner og på græsplæner, 
hvorfra det nedsiver og fordamper. Projek-
tet er tænkt i sammenhæng med den tilstø-

I den grønne skolegård ledes regnvand fra de omkringliggende tage i åbne 
render til et bassin og en plantegrøft, hvor vandet fordamper og nedsiver. Ved 

ekstreme regnhændelser løber vandet videre til en faskine og til kloakken. 

I den grå skolegård ledes regnvandet nu fra tagene gennem åbne render 
til et amfiteater og en vandpyt, der lejlighedsvist oversvømmes.

Vandpytten fryser til is om vinteren og kan bruges til skøjtebane.

Brøndby Kommunes borgmester Ib Terp indvie-
de de klimatilpassede skolegårde på Brøndbyve-
ster Skole, hvor regnvandet nu integreres i skolens 
undervisning, leg og læring. 

regnvandet på den nybyggede Stadionhal 1 
ved Brøndby Stadion. I tilfælde af skybrud le-
des vandet videre til de tilstødende fodbold-
baner i render, rør og grøfter – helt uden 
forbindelse til kloaksystemet. På Brøndbyve-
ster Skole er to skolegårde blevet renoveret, 
så regnvandet integreres i skolens undervis-
ning og leg. Vandet udnyttes som rekreativ 
ressource og forsinkes, fordampes og nedsi-
ver lokalt i render, bassiner og grøfter, der 
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Hvor kan I bruge energien bedre? Hvordan skaber I genveje til viden og effekt inden for fx kundestyring 
og ledelsesinformation? KMD skaber rum til, at I som forsyningsselskab kan holde fokus på de primære 
opgaver, opnå effektivisering og ikke mindst it-understøtte netop jeres strategi. Vi bidrager til at udvikle 
jeres forretning i tre spor:

EFFEKTIV ADMINISTRATION - FORRETNINGEN KRÆVER MERE STYRING
Effektiviseringsdagsordenen i forsyningsvirksomheder er kommet for at blive. Det giver et strategisk 
behov for at følge forretningen endnu tættere. Og for at kunne hæve sig op over detaljen og prioritere.

BEDRE KUNDESERVICE - JERES KUNDER FORVENTER GOD SERVICE 
Den grønne dagsorden gør kundernes forbrug dyrere, og nu forventer de noget til gengæld. I kan pleje 
relationen ved at være positivt til stede med rådgivning, nærværende service og hjælp til en sund og 
grøn forbrugsøkonomi.

KUNDEAFREGNING – VÆLG DEN KORTESTE VEJ FRA MÅLER TIL KONTANTER
17 milliarder kroner løber hvert år gennem kundeafregningssystemet KMD Easy Energy. Her får du en 
helhedsorienteret og stabil løsning til alle forhold omkring kundeafregningen.

Savner du mere 
inspiration til at 
udvikle 
forretningen?
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TEMA: 

KLIMATILPASnInG
Af Palle Lindgaard-Jørgensen og Miriam Feilberg, DHI  

og Karsten Arnbjerg Nielsen, DTU Miljø

Øgede nedbørsmængder, forekomst af eks-
tremregn samt havvands- og grundvands-
stigninger er nogle af de forventede kon-
sekvenser af et ændret klima i Danmark. 
Aktørerne inden for miljø-, plan- og forsy-
ningsområdet i Danmark er gennem de se-
neste år blevet opmærksomme på, at tilpas-
ning til klimaændringerne ikke alene er et 
teknisk problem, men i lige så høj grad et 
spørgsmål om at etablere nødvendige lov-
givningsmæssige, organisatoriske og finan-
sielle rammer for tilpasning. 

DHI og DTU gennemfører i samarbejde 
med en række kommuner, vandselskaber 
og rådgivere et projekt under ”Vand i Byer”, 
som ser på udenlandske erfaringer med or-
ganisering, lovgivning og finansiering af for-
valtningen af vand i byer og sammenholder 
dette med danske erfaringer. Målet er at 
udarbejde en række anbefalinger, så dansk 
vandforvaltning bedre kan håndtere forven-
tede klimaændringer - med speciel fokus  på 
håndtering af ekstremregn.  Nærværende 
artikel præsenterer et af de koncepter, som 
i de senere år er blevet anvendt i flere byer, 
nemlig integreret vandforvaltning, og giver 
eksempler på, hvordan en mere integreret 
forvaltning  kan adressere problemer som 
ekstremnedbør.

Internationalt har vandsektoren altid væ-
ret karakteriseret ved at have mange aktører 
og mange interessenter. De seneste 10-20 år 
er der kommet en stigende erkendelse af, at 
vand indgår i kredsløb, og at en sektoropdelt 
forvaltning , som følger traditionelle admi-
nistrative grænser og ikke afstrømningsom-
råder, og hvor hver sektor optimerer egne 
mål, ikke nødvendigvis giver den bedste 
vandforvaltning.

Erkendelsen er kommet i forbindelse 
med, at flere lande oplever mangel på vand 

Integreret forvaltning 
af vand i byer 

og/eller oversvømmelser. Tørke begrænser 
de økonomiske aktiviteter i samfundet, og 
oversvømmelser medfører store udgifter til 
skader.  En FN-analyse, som vil blive præ-
senteret ved Rio+20 konferencen i år, viser, 
at integreret forvaltning af vand på nationalt 
plan og i afstrømningsområder har etable-
ret sig globalt som den mest anvendte til-
gang til vandforvaltning. Mange lande har 
én institution, som koordinerer vandområ-
det, samt en række institutioner, som ko-
ordinerer samarbejdet og forvaltningen af 
vandet inden for landets væsentlige afstrøm-
ningsområder. Vandrammedirektivet og ud-
arbejdelsen af vandhandlingsplaner er et ek-
sempel på en sådan udvikling - fra opdelte 
sektordirektiver til et direktiv, som integrerer 
vandforvaltning.

Verdens store byer arbejder med at finde 
de bedste tekniske og forvaltningsmæssige 
løsninger på klimaudfordringer, og særligt 
ekstremregn volder problemer. Mange byer 
har allerede oplevet oversvømmelser og ska-
der som dem, København oplevede ved sky-
bruddet den 2. juli 2011. Det er  erkendt, 
at dette som oftest ikke kan løses med den 
eksisterende infrastruktur, og at der er brug 
for at etablere nye samarbejder på tværs af 
eksisterende administrative ansvarsområder 

omkring finansiering og gennemførelse af 
klimatilpasningsaktiviteter.

De lande, som har stærke koordinerings-
mekanismer i vandsektoren på nationalt ni-
veau på tværs af ministerier, og som også 
har institutioner for forvaltningen af vandet 
i afstrømningsområder, har også i stigende 
grad etableret koordinerende institutioner 
og koordineringsmekanismer for forvaltning 
af vand i byer. 

Det er den sammenhængende plan-
lægning af anvendelsen og håndteringen 
af vandresursen fra nationalt niveau via af-
strømningsområde til lokalt niveau og ko-
ordinering mellem lovgivning, strategier 
og planer samt finansiering af disse på alle 
niveauer og etablering af de nødvendige 
værktøjer til at understøtte dette, som ofte 
benævnes som integreret vandforvaltning. 

Der er en række fællestræk i de forvalt-
ningsmæssige løsninger, som der arbejdes 
med internationalt:
•	 Vand forvaltes som en samlet resurse i 

dets hydrologiske kredsløb under hensyn-
tagen til såvel kvantitet som kvalitet.

•	 Byernes forvaltning af vandet koordineres 
med forvaltningen af den samlede vand-
resurse i et afstrømningsområde.

Lyngby-Tårbæk Afledning af regnvand i åbent løb

Middelfart Brug af en sø til afledning af regnvand i et område med særlige drikkevandsin-
teresser

Greve Forsyning Oversvømmelse af parker, marker og åbne områder ved skybrud

Fredensborg Udvidelse af vandløb for at rumme øget regnmængde

Københavns Kommune Håndtering af regnvand på overfladen, afkobling af tagvand og udledning gen-
nem kanaler eller anden separat kloakering 

Ikast - Brande Anlæg af åbne bassiner til løsning af problem med manglende kapacitet til regn-
vandsafledning. Disse anvendes samtidig til rekreative formål

Aalborg Separatkloakering i lavtliggende område til afhjælpning af problemer med over-
svømmelse ved ekstrem regn

Aarhus Fritlægning af Aarhus Å og sikring af lokalt badevand kræver en forbedret rens-
ning af spildevand, ikke mindst ved voldsom regn 
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•	 Der skabes rammer for en bedre koordi-
nering af den fysiske planlægning i byer 
og vandplanlægningen i byerne.

•	 Byernes naturelementer (søer, åer osv.) 
inddrages som elementer i den samle-
de proces, opbevaring, transport, genan-
vendelse og afledning af vand på samme 
måde som den tekniske infrastruktur.

•	 Ansvaret for forvaltning placeres på det 
laveste passende administrative niveau – 
så tæt på de aktuelle forvaltningsbehov 
som muligt set i lyset af den viden og ka-
pacitet, der findes.

•	 Forvaltningen baserer sig på principper 
som: vand har en økonomisk værdi og 
skal forvaltes derefter; den, som skaber 
problemet, bør som udgangspunkt også 
være ansvarlig for at betale for løsningen 
af problemet; løsningerne skal ikke kun 
tilgodese økonomiske forhold, men også 
miljømæssige og sociale aspekter.

•	 Typisk er det en kommune, en bydel, 
et vandselskab eller den institution, der 
også har ansvar for afstrømningsområ-
det, hvori byen ligger, som har det koor-
dinerende ansvar.

•	 Internationalt ses dog mange forvalt-
ningsmodeller såsom 1) etablering af en 
enkelt institution, som har det overordne-
de ansvar for at forvalte vandet; 2) iden-
tifikation af risikozoner og etablering af 
forvaltning i byområder med samme risi-
kobillede; 3) etablering af brede netværk 
med mange offentlige og private sektor 
partnere koordineret af en enkelt institu-
tion. Generelt er erfaringen, at det er vig-
tigt, at der er en institution, som sikrer, at 
der sker en koordinering mellem de for-
skellige aktører. Karakteren af denne in-
stitution har mindre betydning. 

Den stigende forekomst af ekstrem nedbør 
i Danmark har givet anledning til iværksæt-
telse af en lang række projekter for at re-
ducere effekterne af disse (tabellen viser et 
udvalg af dem). Disse lokale projekter in-
deholder flere af de elementer af integreret 
vandforvaltning, der er nævnt ovenfor.

I projektet Vand i Byer analyserer vi styr-
ker og svagheder ved denne integrerede til-
gang. Vi ser på de organisatoriske, lovgiv-
ningsmæssige og finansielle aspekter af 
disse projekter og barrierer for en mere inte-

greret tilgang.  Herigennem vil vi diskutere, 
om klimatilpasning skal baseres på løsning 
af enkeltprojekter, eller om udfordringerne 
i Danmark er så store, at vi skal iværksæt-
te de nødvendige ændringer af de lovgiv-
ningsmæssige, organisatoriske og finansielle 
rammer, som kan fremme en mere integre-
ret forvaltning af vandet i Danmark.

Projektets resultater kan løbende følges 
på: www.vandibyer.dk, hvor man også kan 
se en oversigt over den internationale littera-
tur på området. Projektet vil være færdigt i 
slutningen af 2012. ■

Rio + 20
En FN-analyse, som præsenteres på 
konferencen Rio + 20 i juni, viser, at 
integreret forvaltning af vand på na-
tionalt plan og i afstrømningsområ-
der er det mest anvendte tiltag på glo-
balt plan. 
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Grundfos DK A/S
Telefon: 87 50 50 50
www.grundfos.dk

Trænger diT vandværk 
også Til en ny sP-PumPe?
Tag skridtet nu – og få øjeblikkelig økonomisk kompensation

Foreningen af Danske Brøndborere og Grundfos tilbyder nu i fællesskab 
danske vandværker at skifte til den seneste, energieffektive SP-pumpe. For 
hver ny SP-pumpe, du køber, yder vi dig en samlet kompensation på mellem 
2500,- og 5500,- kroner. Kompensationens størrelse afgøres af motorstørrel-
sen på den nyerhvervede pumpe.

En ny, energieffektiv pumpe vil både nedbringe energiforbruget på det 
enkelte vandværk betragteligt og bidrage positivt til miljøet i form af mindre 
CO2-udledning.

Kontakt din lokale brøndborer eller Grundfos for yderligere oplysninger. 
Eller læs mere om kampagnen på www.broendborer.dk og www.grundfos.dk

Ka
m

pa
gn

en

 løber fra 1. april-1. septem
ber 2012.

Skift til en 

SP-PumPe 

– du sparer penge 

og gavner miljøet 

samtidigt.

FORENINGEN AF

DANSKE
BRØNDBORERE

SP_kampagne_annonce.indd   1 3/7/2012   9:36:03 AM
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TEMA: 

KLIMATILPASnInG

Af afdelingschef Svend Krongaard Hansen, Københavns  

Energi, afdelingschef Gerda Hald, Vandcenter Syd  

og afdelingschef Claus Møller Pedersen, Aarhus Vand.

Grundfos DK A/S
Telefon: 87 50 50 50
www.grundfos.dk

Trænger diT vandværk 
også Til en ny sP-PumPe?
Tag skridtet nu – og få øjeblikkelig økonomisk kompensation

Foreningen af Danske Brøndborere og Grundfos tilbyder nu i fællesskab 
danske vandværker at skifte til den seneste, energieffektive SP-pumpe. For 
hver ny SP-pumpe, du køber, yder vi dig en samlet kompensation på mellem 
2500,- og 5500,- kroner. Kompensationens størrelse afgøres af motorstørrel-
sen på den nyerhvervede pumpe.

En ny, energieffektiv pumpe vil både nedbringe energiforbruget på det 
enkelte vandværk betragteligt og bidrage positivt til miljøet i form af mindre 
CO2-udledning.

Kontakt din lokale brøndborer eller Grundfos for yderligere oplysninger. 
Eller læs mere om kampagnen på www.broendborer.dk og www.grundfos.dk

Ka
m

pa
gn

en

 løber fra 1. april-1. septem
ber 2012.

Skift til en 

SP-PumPe 

– du sparer penge 

og gavner miljøet 

samtidigt.

FORENINGEN AF

DANSKE
BRØNDBORERE

SP_kampagne_annonce.indd   1 3/7/2012   9:36:03 AM

De ændrede klimaforhold med bl.a. mon-
sterregn har givet nye udfordringer for vores 
byer. I Odense har lavtliggende boligområ-
der gentagne gange stået under vand. I Kø-
benhavn blev byens kældre og vigtige ind-
faldsveje sidste sommer oversvømmet flere 
gange. Og i Aarhus går Aarhus Å nogle gan-
ge over sine bredder og løber ind over Midt-
byen.

Det er kort sagt i langt højere grad ble-
vet nødvendigt at tøjle og styre vand- og 
spildevandsmasserne for at mindske opstuv-
ning og oversvømmelse. Ved skybrud kom-
mer der vand fra mange forskellige kilder. 
Vandet kender ikke til kommunegrænser og 
skelner ikke mellem kloakker, kældre, via-
dukter mv. Det løber sine egne veje, og det 

Debatindlæg om klimatilpasning

Ansvarsfordeling og 
finansierings model skal på plads

giver nogle store og dyre udfordringer i by-
erne.

Hvis vi skal løse problemerne og reduce-
re skaderne er det nødvendigt, at vi kommer 
i gang med etablering af en ny type løsnin-
ger – nye integrerede kloak- og vandløbs-
anlæg. Men det kræver, at finansierings- og 
ansvarsforhold hurtigt kommer på plads. Vi 
er nødt til at vide, hvem der skal betale, byg-
ge og drive de nye nødvendige anlæg.

Denne artikel handler om såvel proble-
merne som de udeståender, vi må have på 
plads for at løse dem.

Tre byer – tre eksempler
Oversvømmelserne i byerne sker med vand 
fra mange kilder: Vand fra vejene løber via 

vejbrønde til byens kloakker, der også rum-
mer spildevand fra byens huse. Også vand 
fra søer og vandløb kan, når det går over 
deres bredder, havne i kloakkerne. Og når 
grønne områder i og omkring byerne er 
mættede med vand efter en våd sommer, 
så kan regnen ikke synke ned, men løber på 
overfladen ned mod byens laveste områder, 
hvor det kan skabe store problemer for be-
boere og trafikanter.

Et eksempel fra København er Lyngbyve-
jen, som har været oversvømmet tre gange 
indenfor ét år på grund af skybrud. Vandet 
kommer her fra flere sider – bl.a. fra de højt-
liggende søområder i nabokommunerne.  
Og når kloaksystemet bliver overbelastet, så 
finder vandet vej til Lyngbyvejen, som på sit 

Lyngbyvejen i København blev sommeren 2011 oversvømmet af vand, som kom fra mange kilder og kanter.
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laveste punkt bliver til en sø. Resultatet er, 
at trafikken går i stå – folk kan ikke komme 
på arbejde. Løsningen på dette problem kan 
være at øge kapaciteten af kloak og vand-
løb mod havet. For eksempel ved at etablere 
større kloakledning og vandløb hver for sig 
eller en fælles skybrudskanal til havnen.

Et andet eksempel er et projekt ved Lan-
gelinje i Odense, hvor VandCenter Syd plan-
lægger et stort projekt med omlægning, ud-
bygning og nytænkning af det eksisterende 
afløbssystem. Området aflaster i dag ofte til 
Odense Å under regn og målet er at reduce-
re dette, således at man kan opnå en bedre 
vandkvalitet i åen.  Området vil fortsat være 
fælleskloakeret, men der er et stort ønske 
om at håndtere så meget regnvand lokalt 
som muligt, for derved at aflaste kloaksyste-
met. En del af nytænkningen i projektet er 
håndtering af vejvand, hvor ønsket er at af-
lede vejvand til vejbede i stedet for at lede 
det i kloaksystemet.

Et tredje eksempel er fra Aarhus, hvor der 
planlægges at etablere en sluse ved udløbet 
af Aarhus Å. Slusen skal forhindre, at Aarhus 
Å går over sine bredder med oversvømmel-

se af Midtbyen til følge. Oversvømmelses-
risikoen opstår ved høj vandstand i bugten 
– ofte kombineret med en kraftig tilstrøm-
ning af regnvand fra de bagvedliggende 
arealer. Etablering af slusen, eventuel forsin-
kelse af vandet fra Aarhus Å før det når ned 
til Midtbyen, samt valg af løsninger i klo-
aksystemet til håndtering af den forventede 
forøgede nedbør som følge af klimaændrin-
ger bør samtænkes. Og løsninger bør desig-
nes i en helhed på baggrund af opstillede 
overordnede mål, rammer og serviceniveau 
for vandsystemet. Ligesom slusen naturligvis 
bør kunne drives af vandselskabet som en 
del af dennes kerneopgaver.

Hvem skal nu betale?
Eksemplerne har det til fælles, at den sam-
fundsøkonomisk mest optimale løsning med 
den nuværende lovgivning, kræver koordi-
nering og samfinansiering mellem det skat-
te- og det takstfinansierede område, med 
alle de kompleksiteter, som vi ved, dette 
medfører. 

Eksemplet fra København med at bortle-
de kloak-, sø- og regnvand til havnen i fælles 

og/eller separate kanaler og ledninger ska-
ber en finansieringsudfordring. Københavns 
Energi har som vandselskab ikke lovhjemmel 
til at betale for etablering af fx en vandløbs-
kanal. Og Københavns Kommune må ikke 
betale for kloakanlæg via skattemidler. Sagt 
med andre ord er regnvandet i søer, vandløb 
og på overfladen ”skattevand”. Mens det er 
”takst-vand”, når det løber i kloakken.  Så det 
bliver meget indviklet at finansiere de opti-
male løsninger, som jo ofte er kombinatio-
ner af anlæg over og under jorden.

I eksemplet fra Odense, er teknikken og 
den gode vilje til stede, men hvem skal af-
holde udgiften til anlæg af vejbede, når 
der kun er tilsluttet vejvand på anlæggene? 
Hvem skal stå for den fremtidige drift af vej-
bedene? Vil det fortsat være en forsynings-
opgave, når vejvandet ikke længere bliver 
ledt til kloakken?

Og i eksemplet fra Aarhus er det ikke 
muligt for Aarhus Vand at involvere sig i fi-
nansiering og etablering af slusen, da vand-
selskabet kun har et umiddelbart marginalt 
udbytte heraf. Men samfundsøkonomisk vil-
le det være det mest optimale at samtænke 

En skybrudskanal kan være en 
cykelsti, der omdannes til vand-
vej, når regnen er voldsom
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etablering af slusen med en række øvrige til-
tag, der alle skal bidrage til at hindre over-
svømmelser af Aarhus Midtby under kraftig 
nedbør og høj vandstand.

Eksemplerne synliggør også en operatør 
udfordring. For hvem skal planlægge, be-
regne, designe, stå for udførelse og drive en 
løsning, som involverer både takst- og skat-
tefinansierede anlæg? 

Klar rollefordeling er påkrævet
Vi håber på snarlig løsning af finansierings-
problemet. En ny lovgivning er nemlig på 
trapperne, og vil forhåbentlig sikre, at initia-
tiver, der kan hindre oversvømmelser med 
kloakvand, fremover finansieres over spilde-
vandstaksterne. Det være sig tunnel eller ka-
naler i byrummet, hvor skybrudsvandet kan 
bortledes - uanset om det kommer fra kloak-
ken, overfladen eller er en kombination af 
kloakvand, sø- og vandløbsvand. Eller det 
være sig sluser og lignende, hvis oversvøm-
melsen stammer fra højvande fra recipien-
ten. Dette hilser vi velkommen. 

For at sikre, at klimatilpasningen sker ud 
fra et helhedssyn med udgangspunkt i van-
dets kredsløb og på den samfundsmæssigt 
mest hensigtsmæssige måde, ønsker vi den-
ne ansvarsfordeling:

Myndighederne opstiller overordne-
de mål, rammer og serviceniveau gennem 
kommunal planlægning som f.eks. spilde-
vandsplaner.

Vandselskaberne sikrer, at kloaksystemet 
og byens infrastruktur indenfor de udstuk-
ne mål, rammer og serviceniveau spiller op-
timalt sammen. Selskaberne designer, ud-
fører, ejer og driver nye anlæg, der har til 
formål at reducere oversvømmelsesrisikoen. 
Vandselskaberne har i forvejen kompeten-
cerne indenfor:
•	 Planlægning og beregning af vandveje 
•	 Etablering af samfundsmæssige optimale 

løsninger

•	 Etablering af anlæg til håndtering af sky-
brud mv.

•	 Drift af anlæg til håndtering af store 
vandmængder

Myndighederne har typisk ikke disse kom-
petencer i dag. I stedet for at opbygge kom-
petencerne hos myndighederne, og dermed 
opbygge og bekoste de samme kompeten-
cer to steder, er det naturligt at anvende de 
allerede eksisterende kompetencer i vandsel-
skaberne. 

Kun gennem en sådan klar rollefordeling 
får vi en optimal opgavefordeling mellem 
kommune og vandselskab, hvor de to aktø-
rers spidskompetencer udnyttes optimalt til 
gavn for samfundet. Derved sikres en etab-
lering af sammenhængende optimerede løs-
ninger, der er samfundsøkonomisk optima-
le, og en koordineret drift af anlæggene, så 
unødvendige oversvømmelser undgås.

I den nye lovgivning har politikerne nu 
chancen for at skabe de bedste muligheder 
for en solid klimatilpasning i Danmark, hvor 
myndighederne sætter rammerne og vand-
selskaberne designer, driver og finansierer. 
Grib den!! ■

Nationalt 
Dialogforum 
for Klima
tilpasning
Klimatilpasning har været en af DAN-
VAs mærkesager gennem efterhånden 
rigtig mange år. Derfor er det også dej-
ligt, at DANVAs store indsats nu får mu-
lighed for at komme frem i lyset gen-
nem min deltagelse i forummet.

Jeg håber at få mulighed for bl.a. 
at kunne bringe DANVAs fem strategier 
for proaktiv klimatilpasning i spil. Sam-
tidig ser jeg det som en mulighed for 
at få skabt ny forbindelse til de øvrige 
deltagere i det Nationale Dialogforum. 

DANVAs medlemmer har mulighed 
for at bruge mig som ”antenne” for 
at fremføre gode ideer til, hvordan vi 
i Danmark bedst tilpasser os den nye 
situation, hvor det er nødvendigt at 
håndtere regnvand på en anden måde, 
end vi har været vant til.

Det Nationale Dialogforum kan bru-
ges til at tænke lige ud af boksen og få 
prøvet nogle ideer af, som vi ikke er i 
stand til at afprøve selv indenfor DAN-
VAs mure. Det er en god ting en gang 
imellem at få testet, om vores tanker og 
teorier holder i praksis.

Udfordringerne med at tilpasse Dan-
mark til ændrede klimatiske forhold 
med de intensive regnhændelser og 
stigende vandspejl er mange og store. 
Jeg håber gennem min deltagelse i fo-
rummet at kunne illustrere, at de dan-
ske vandselskaber er villige og kompe-
tente til at bidrage til at løse en række 
af de opgaver, der nødvendigvis skal lø-
ses, hvis vi skal forebygge skadevolden-
de oversvømmelser af vores byområder, 
som vi har set senest i København sidste 
sommer. ■

Læs i næste 
nummer:
Bo Laden fra Aalborg Forsyning, 

Kloak A/S skriver i næste blad et 

svar på debat-indlægget.

Carl-Emil  
Larsen
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TEMA: 

KLIMATILPASnInG
Af Claus Møller Pedersen, afdelingschef Plan og Projekt,  

Aarhus Vand, og Jan Tøibner, Kommunikation, Aarhus Vand

For Aarhus Vand handler klimatilpasning om 
at bruge den rigtige løsning – hver gang - 
i forhold til den konkrete problemstilling i 
et område. Og med den rigtige løsning me-
nes den løsning, der bedst balancerer hensy-
net til fremtidig funktion, miljø, effektivitet 
og økonomi. En stor del af vores klimatil-

Aarhus Vand udnytter 
bred vifte af muligheder 
for klimatilpasning
Klimatilpasning inden for vandforsyning og spildevandshåndtering skal balancere hensynet til 
fremtidig funktion, miljø, effektivitet og økonomi. Det handler om at sætte ind på det rigtige 
tidspunkt og med den rigtige løsning.

pasningstiltag udvikles i tæt dialog med 
samarbejdspartnerne i vores partnering-
samarbejder. Inden for kloaksanering er vi 
eksempelvis syv virksomheder, som i perio-
den 2010 – 2015 indgår i et tæt og for-
pligtende partnerskab om fornyelse og ud-
vikling af afløbssystemet i Aarhus Kommune. 

Aarhus Vand ønsker at være i front med hen-
syn til effektiv styring og håndtering af spil-
devand, og via partneringsamarbejdet kan 
vi trække på en bred ekspertise inden for in-
telligente afløbsløsninger. Det giver os en 
række fordele, som vi udnytter i de enkelte 
projekter. For klimaforandringerne sætter os 
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Aarhus Vand har investeret 55 mio. kr. i for-
sinkelsesbassinet i Carl Blochs Gade, som er 65 
meter langt, 30 meter bredt og 12 meter dybt og 
fungerer som lagerplads for op til 15.000 kubik-
meter regn- og spildevand. (Foto: Toke Hage). 

Rørbassinet ved Tivoli Friheden er nogle steder 
lagt 10 m. under overfladen. Projektet omfatter 
etablering af i alt 907 meter ø1800 rørbassin ved 
kombineret tunnelering og opgravning. Det sam-
lede budget for projektet er på 25 mio. kr.

under pres for at udvikle ”smarte” løsninger, 
der tager højde for den eksisterende infra-
struktur i byer og på land, og som kan hol-
des inden for de budgetter, vi har at gøre 
med i vandselskaberne. Det er indlysende, 
at vi må leve med fælleskloakering i en del 
områder i en årrække, fordi det ganske en-

kelt vil være for stor og for dyr en opgave 
her og nu at separere regn- og spildevand i 
fx det indre Aarhus. 
 Derfor skal vi tænke i alternativer, og i 
Aarhus Vands klimatilpasningsindsats foku-
serer vi på flere forskellige klimaløsninger, 
bl.a.: 
•	 Magasinering af blandet regn- og spilde-

vand i bl.a. spildevandsbassiner og rør-
bassiner

•	 Optimal udnyttelse i det eksisterende af-
løbssystem via samstyring

•	 Adskillelse af regn- og spildevand gen-
nem separatkloakering og LAR-løsninger

•	 Kombinering af spildevandskloakering 
og LAR-løsninger

•	 Øget kapacitet i nye anlæg
•	 Skybrudsplan
•	 Risikoanalyser, bl.a. i forhold til indvin-

dingsboringer

Magasinering af blandet 
regn- og spildevand
Vi har i Aarhus Vand erkendt, at vi ikke kan 
separere afløbssystemet i den ældre del af 
midtbyen på kort sigt, uden at dette vil få 
vidtstrakte konsekvenser for den øvrige in-
frastruktur i midtbyen, og vi arbejder der-
for ud fra en opsamlings- og forsinkelsesstra-
tegi. Vi har i Aarhus inden for de seneste 
fem år etableret fem store forsinkelsesbassi-
ner, der tilsammen kan rumme 50.000 ku-
bikmeter vand, der pumpes videre til rense-
anlæggene i det tempo, de kan følge med 

til. Foruden forsinkelsesbassinerne er rense-
anlæggene i Viby og Åby blevet udbygget 
for at øge kapaciteten.

Til magasinering af regn- og spildevand 
etablerer vi desuden en række rørbassiner, 
som ligeledes medvirker til at forsinke regn- 
og spildevand til renseanlæggene. 

Senest har vi etableret et rørbassin ved 
Tivoli Friheden, der reducerer mængden af 
regn- og spildevand til Tivoli-søerne, Tang-
krogen og Marselisborg lystbådehavn, når 
det regner. 

Optimal udnyttelse i det eksisterende 
kloaksystem via samstyring
For at sikre en optimal udnyttelse af kapa-
citeten i de eksisterende afløbssystemer og 
på renseanlæggene har vi etableret et sam-
styringssystem, der er blandt de mest avan-
cerede i Europa - og på verdensplan. Et nyt 
radarsystem, der forudsiger regnbyger og 
deres intensitet i bestemte områder op til to 
timer i forvejen, bliver i løbet af kort tid en 
vigtig del af systemet, som bruges til intelli-
gent styring af vores afløbssystem og anlæg, 
så vi leder regn- og spildevand derhen, hvor 
der er kapacitet. 

Adskillelse af regn- og spildevand 
gennem separatkloakering 
og LAR-løsninger
Vi er fuld i gang med traditionel separatklo-
akering i Risskov og Stavtrup og tager snart 
første spadestik til separatkloakering i Harlev. 
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Disse områder er udpeget til separatkloake-
ring i Aarhus Kommunes spildevandsplaner. 

Fjernelse af regnvand fra fælleslednin-
gerne sker i Aarhus også gennem lokal af-
ledning af regnvand via såkaldte LAR-løs-
ninger. Her udnytter vi bl.a. regnvandet 
rekreativt til ”vand i byen”-projekter, lige-
som vi laver aftaler med grundejere om selv 
at håndtere deres regnvand – fx ved nedsiv-
ning. Eksempelvis betaler vi i en del af Bra-
brand grundejere for at træde ud af kloak-
fællesskabet og i stedet selv sørge for lokal 
afledning af regnvandet. Det gør vi, fordi 
det i dette område er en billigere løsning 
end separatkloakering. Grundejerne kan fx 
lave fordampning af regnvandet fra ”grøn-
ne tage”, lave såkaldte ”gardens” (fx dam-
me, bassiner og regnbede), sikre nedsivning 
i faskiner og genbruge regnvand til havevan-
ding og toiletskyl.

I forbindelse med udarbejdelse af kom-
munens spildevandsplan har vi sammen med 
Aarhus Kommune lavet et katalog over mu-
ligheder for at håndtere regnvand lokalt, der 
kan hentes på vores hjemmeside www.aar-
husvand.dk/Om-Arhus-Vand/Publikationer.

Kombinering af spildevandskloakering 
og LAR-løsninger
I nye boligområder, som fx Nye ved Elev, 
kombinerer vi løsningerne ved kun at spilde-
vandskloakere, mens regnvandet håndteres 
lokalt via forskellige LAR-løsninger.

øget kapacitet i nye kloakanlæg
Ved design af nye afløbssystemer til regn-
vandshåndtering etablerer vi rør med bety-
delig større kapacitet end de gamle kloak-
rør.

Skybrudsplan
De forskellige klimatilpasningstiltag, der er 
beskrevet ovenfor, tager hånd om daglig-
dags regn og kraftig nedbør. Dagligdags 
regn er en type nedbør, som vi ser mange 
gange i løbet af et år. 80 procent af en ty-
pisk årsnedbør tilhører denne kategori. Kraf-
tig nedbør forekommer med op til 10 års 
mellemrum. 19 procent af en typisk årsned-
børsmængde ligger inden for denne katego-
ri. Afløbssystemet er typisk dimensioneret – 
eller bliver dimensioneret – til at håndtere 
disse nedbørstyper.

Derimod er afløbssystemet normalt ikke 
dimensioneret til at håndtere skybrud, der 

er kraftigere end de to nævnte kategorier af 
regn. Dels ville det være uforholdsmæssigt 
dyrt, og dels er det kun ca. 1 procent af års-
nedbørsmængden, der ligger i denne kate-
gori. 

For at kunne imødegå denne type af ned-
bør skal der sættes ind på mange områder: 
Overordnet fysisk planlægning, fornøden 
plads til nedbøren i skybrudssituationer i 
form af klimabælter og evt. udnyttelse af ek-
sisterende infrastruktur (veje, fodboldbaner 
osv.) som transportveje for vandet. Herud-
over skal der indtænkes det nødvendige be-
redskab, der kan sættes ind, når det går galt.

Siden vedtagelsen af ”Spildevandsplan 
2006 – 2009” har Aarhus Vand i samarbej-
de med Aarhus Kommune arbejdet systema-
tisk med at forberede afløbssystemerne til 
fremtidens større højintense nedbør. Indsat-
sen skal bl.a. ses i det lys, at ændringerne i 
klimaet er gået langt hurtigere end forud-
set. De ændringer, der er sket over de sidste 
20 år, er så store som dem, klimamodellerne 
har forudsagt ville ske i løbet af 150 år. 

I den kommende klimatilpasningsplan vil 
der således blive arbejdet videre med flere 
forskellige løsninger til at sikre en kommen-
de klimatilpasning af by og land, bl.a. i form 
af oversvømmelseskortlægning og brug af 
kontrollerede oversvømmelser. Planen skal 
sætte overordnede mål og rammer for ind-
satsen.  Implementering af hele - eller dele 
af - planens elementer kan med fordel - sam-
men med den efterfølgende drift - forankres 
hos Aarhus Vand.

Risikoanalyser, bl.a. i forhold 
til indvindingsboringer
Da kraftig regn og stigende vandstand i ha-
vet kan give oversvømmelser af store lavt-
liggende landområder, kan der også ske 
oversvømmelse af eventuelle indvindingsbo-
ringer til drikkevand i områderne. I Aarhus 
er der lavet en analyse af, hvor mange og 
hvilke boringer, der vil blive oversvømmet 
i en ekstrem situation, hvor vandet ikke kan 
nedsive eller bortledes i afvandingssystemer. 
Det har vist sig, at kun ved 2 ud af 90 indvin-
dingsboringer vil der efter ekstrem regn - og 
under disse værst tænkelige forudsætninger 
- stå vand ved terræn ved boringerne. Ved 
den ene boring vil der stå 15 cm vand, ved 
den anden 40 cm. I begge tilfælde kan pro-
blemet løses ved at hæve de nedgravede bo-
rehuse op over terræn. En opgave vi i forve-

jen er i gang med for alle råvandsstationer. 
På den baggrund arbejder vi ikke med sær-
lige klimatilpasningstiltag i forhold til vores 
indvindingsboringer.

Aarhus vand deltager i national 
og international forskning 
om klimatilpasning
Aarhus Vand deltager i en lang række natio-
nale forskningsprojekter inden for klimatil-
pasning i samarbejde med forskellige samar-
bejdspartnere inden for forsyningsselskaber, 
kommuner, universiteter, leverandører m.m.

På internationalt plan står vi sammen 
med DHI i spidsen for et konsortium med 
35 lande og partnere, der gennemfører EU’s 
største miljøprojekt om forskning og udvik-
ling af teknologier til klimatilpasning inden 
for vandforsyning og spildevandshåndte-
ring. Projektet hedder Prepared, og formålet 
er at udveksle viden og erfaring på højeste 
internationale niveau i bestræbelserne på at 
dæmme op for konsekvenserne af klimafor-
andringer som monsterregn og temperatur-
stigninger. Projektet handler om at give de 
deltagende lande det bedst mulige grund-
lag for at sætte ind på de rigtige tidspunkter 
og med de rigtige tiltag over for klimafor-
andringerne. Aarhus Vand bidrager til pro-
jektet med viden og ekspertise fra bl.a. Aar-
hus Å-projektet, der handler om at forhindre 
oversvømmelser og overløb af spildevand i 
søer, åer og bugt ved etablering af forsinkel-
sesbassiner samt optimal styring af bassiner-
ne, kloakanlæg og renseanlæg. I Prepared 
opkvalificeres Aarhus Å-projektets resultater 
i samarbejde med kolleger fra bl.a. Lyon, 
Berlin og Barcelona. Dermed bliver inter-
national miljøforskning anvendt konkret og 
lokalt, og det er netop hensigten at samar-
bejde på tværs af landegrænser med den 
nyeste teknologi i kampen mod klimaforan-
dringerne. ■
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On-line catalogue of European adaptive initiatives of the 
water sector to face climate change impacts
by Matthias Staub (KWB) and Gesche Grützmacher (KWB)

Why a Catalogue of adaptation initiatives?
Far from any debate between climate sceptics and scientists, 
adaptation to the impacts of climate change has become a
reality for many water supply and sanitation utilities. For them, 
the question is not ‘do we need to adapt?’, but rather a) ‘adapt 
to what?’, b) ‘what to adapt?‘ and c) ‘how to adapt?’. For
several utilities and stakeholders, these issues are new and 
they thus need support to  nd sound answers to these three 
major questions. 

While the answer to the question a) may seem relatively simple 
or beyond the scope of adaptation policies (here, the possible 
major threats and disruptions of urban water supply systems 
have been considered: water scarcity,  oods and water quality 
issues) answering the questions b) and c) needs careful exami-
nation of existing adaptation schemes and planned 
or realized initiatives. Within the PREPARED-project, 
a Catalogue of European adaptive initiatives of the 
water sector to face climate change impacts  has 
been compiled to support the implementation and 
development of solutions for addressing climate 
change impacts on the urban water sector. The cata-
logue is a living document that is updated regularly 
during the project when new solutions are found and 
initiatives are developed.

The need for a further development into an on-line 
version of the Catalogue
Although a paper version of this catalogue is essen-
tial to gather the inventoried solutions in the most ex-
haustive possible way, there is a need for a broader 
communication and participation of the target audi-
ence, namely the utilities and stakeholders, which 
are also potential ‘feeders’ of this living database. 
Thus, to bring these  ndings to a broader audience, 
an interactive version of the catalogue is being pre-
pared. This on-line tool will comprise the full database of ini-
tiatives listed in the paper report, but will ultimately also list 
additional interactive information such as related publications, 
reports, web links, or interactive contents (videos, animations). 
The most innovative aspect of this on-line tool will be the pro-
posed various search methods:

a dynamic matrix to narrow down the search to given cate-• 
gories of initiatives,
an alphabetical search with all the initiatives listed from • 
A to Z,

a geographical search (similarly to the geographical index • 
of initiatives in the report),
an extended full-text search to browse all initiatives inde-• 
pendently of their respective categories.

The dynamic matrix will be used to direct the user to the dif-
ferent categories which may be most relevant to his query, de-
pending on:

the risk factor that needs to be addressed (water scarcity, • 
 oods, water quality or other issues),
the nature of the followed adaptation strategy (simple as-• 
sessment, resistance initiatives, resilience initiatives, initi-
atives enhancing  exibility),
other additional criteria such as the structural or non-• 
structural, the reactive or anticipatory and centralized or 
decentralized nature of the initiative.

The support of the search using these criteria will de nitely fa-
cilitate the access to the background information in the data-
base.

This online version of the Catalogue will be of particular inte-
rest for stakeholders, planners or engineers from cities and uti-
lities facing new investments and who would like to integrate 
climate change in their decisions. It will help them (1) to widen 
the scope to solutions to those implemented in other cities, 
and integrate innovative solutions, (2) to bene t from the ex-
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TEMA: 

KLIMATILPASnInG
Af Ole Helgren, Aarhus Kommune, Torben Kirkegaard  

Kjølhede og Ole Kloster Jacobsen, ALECTIA

Ved højvandet tilbage i 2007 var vandet i 
Aarhus Å 10 cm fra at oversvømme den in-
dre by. 

Derfor har Aarhus Kommune i forbin-
delse med anlægsarbejdet af Urban Medi-
aspace Aarhus – Multimediehuset og de nye 
havnearealer valgt at klimatilpasse Aarhus Å 
med en investering på 44 mio. kr.  

Formålet med projektet er at beskyt-
te midtbyen omkring Aarhus Å mod frem-
tidige oversvømmelser i forbindelse med, 
at de globale klimaforandringer vil betyde 
ændrede vejrforhold og højere vandstand i 
havnen og åen. Da Aarhus’ midtby ligger i 
en ådal, er dele af byen meget følsom over 
for forhøjet vandstand. Opmålinger af hav-
nen og langs åen viser, at der er risiko for 
oversvømmelser af store arealer og værdier. 

Klimatilpasning af Aarhus Å 
med kæmpe pumpe og sluse
Fremover bliver Aarhus midtby bedre sikret mod oversvømmelser. Et omfattende klima til pas nings-
projekt af Aarhus Å er netop godkendt af myndighederne. Det betyder startskuddet for etablering 
af et omfattende sluseanlæg og en af Danmarks allerstørste pumpestationer.

Med klimatilpasningen vil Aarhus indre by 
i høj grad blive sikret mod fremtidige over-
svømmelser.

Beskyttelsesanlægget består af et ca. 300 
m langt dige, som udgøres af den forhøje-
de og nyanlagte Kystvej, en sluse, der under 
normale vandstandsforhold er åben og en 
pumpestation, der pumper vandet fra Aar-
hus Å ud i havnen, når slusen er lukket. Ved 
forhøjet vandstand kan sluseporten lukkes 
og forhindre vandet fra bugten i at løbe ind 
i åen og dermed midtbyen. Samtidig sørger 
en af Danmarks største pumpestationer med 
en kapacitet på op til 18 m3/s eller 65.000 
m3/time for, at åen ikke løber over sine 
bredder. Vandet bliver i stedet pumpet ud i 
havnen/bugten. Pumperne bliver etableret i 
et underjordisk kammer og er ikke synlige.

Overordnet layout
Udformning af sluse samt tilhørende pum-
pestation tager udgangspunkt i følgende 
overordnede krav til funktion: 
•	 At sikre Aarhus indre by mod oversvøm-

melse som følge af høj vandstand i hav-
nen/bugten.

•	 I disse situationer at udpumpe tilstrøm-
mende å-vand til havnen.

•	 Projektet medfører gennemførelse af føl-
gende tiltag, jf. nedenstående oversigts-
tegning:

•	 Etablering af højvandsbarriere mellem 
Multimediehusets kote 2,50 og eksiste-
rende terræn i kote 2,50 bagved Told-
boden samt mindre terrænforhøjning til 
kote 2,50 syd for Mindet. 
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•	 Et sluseanlæg med tilhørende pumpesta-
tion i Aarhus Å, som etableres vest for ek-
sisterende Banebro.

•	 En vandtærskel ved åens udmunding for 
at sikre fast laveste vandstand i Aarhus Å.

•	 En hævning af en ca. 300 m lang stræk-
ning af Kystvejen mellem Toldboden og 
Mindet.

Sluseanlægget omfatter:
•	 Et slusebygværk, der sikrer Aarhus indre 

by mod højt vandspejl i Aarhus havn.
•	 En pumpestation, der løfter vand fra Aar-

hus Å ud i Aarhus Havn ved højvande.

Slusebygværket og højvandsbarrieren skal 
sikre, at højvande i bugten/havnen ikke over-
svømmer midtbyen. Pumpestationen skal 
sikre, at det tilstrømmende vand i åen ikke 
opstuves i åen og medfører oversvømmelser, 
men kan pumpes til havnen under kontrolle-
rede forhold. Kombination af sluseanlæg og 
vandtærsklen ved Multimediehuset vil sikre 
en fremtidig vandstandsvariation i den ned-
re del af Aarhus Å på mellem kote +0,10 m 
og +1,40 m. 

I dag varierer vandstanden mellem en la-
veste kote på ÷ 0,60 m og en højeste kote 
på ca. +1,8 m. Med højvandsbarrieren og 
sluseanlægget med tilhørende pumper vil 
centrale dele af midtbyen få forbedret sik-
kerhed mod fremtidige højere vandstande.

Opstilling af designparametre
Slusens formål er at sikre Aarhus by mod 
uacceptable oversvømmelser fra stigende 
havvandsspejl. Ved lukning af slusen spær-
res for passage mellem havn og å, hvilket 
af hensyn til faunapassage skal begrænses 
til det minimale. Der er således to modsat-
rettede hensyn at tage ved design af slusen:
•	 Slusen skal lukkes, når havvandsstanden 

overskrider en valgt kote (lukkekote) med 
henblik på at minimere oversvømmelser.

•	 Slusen skal være lukket så kort tid som 
muligt af hensyn til at muliggøre fauna-
passage mellem havn og å.

Med henblik på at optimere valget mellem 
disse 2 modsatrettede hensyn er der, for nu-
værende klima og for forventet fremtidigt 
klima samt for forskellige lukkekoter, udført 
en række modelberegninger af konsekven-
ser af behov for udpumpning fra å til havn, 
oversvømmelser og lukketid.

Som forventet viser modelberegninger-
ne, at der med det nuværende klima er mo-
derat oversvømmelsesrisiko (eksemplificeret 
af hændelse den 1. november 2006, hvor 
vandspejlet i havnen var op til kote +1,76 
m, svarende til en 200 års begivenhed). Li-
geledes vil oversvømmelsesrisikoen øges i 
fremtiden, hvilket er hele baggrunden for 
ønsket om etablering af sluse og pumpesta-
tion.

På baggrund af modelberegningerne er 
det valgt at arbejde videre med en lukkekote 
på +1,4 m. Projektet udføres dog således, 
at lukkekoten til enhver tid vil kunne ændres 
(+/- 0,2 m), hvis der bliver behov for dette. 

Projektforslaget
Slusen omfatter 4 sidehængte porte efter 
hollandsk princip, der 2 og 2 lukkes i et ”V” 
adskilt af en midterhelle i åen. Å-kassen har 
på stedet en bredde på 10,5 m. Med en 
midterhelle på 1,5 m i bredden bliver bred-
den af åen på hver side af midterhellen 4,5 
m. Hver port har en længde på ca. 2,5 m. 

Midterhellen deler åen i en nordlig og en 
sydlig slusesektion.

Pumpestationen er underjordisk og kun 
synlig via adgangsdæksler og i alt 4 ind-
løbs- og udløbsporte i å-væggen. Pumpe-
stationens indretning er vist på oversigtsteg-
ningen.

Hydrologisk modellering har vist sig at 
være et værdifuldt værktøj til opstilling af 
designparametre for sluse og pumpestation. 
Lukkekote for sluse er fastsat til +1,4 m og 
behov for udpumpningskapacitet er fastsat 
til 18 m3/t. Projektet udbydes på funktions-
krav i foråret 2012 med henblik på udførelse 
i 2013-14. De indhøstede erfaringer vedrø-
rende design, projektering og udførelse af 
dette projekt vil kunne anvendes i en række 
tilsvarende projekter, hvor der ligger en by 
ved hav/fjord, og hvor der samtidig er udløb 
af større vandløb. ■

Illustrationen viser, 
hvordan over svøm-

mel ser inden for Ring-
gaden i Aarhus midtby 

vil se ud, hvis vand-
standen i bugten stiger 

op til kote +2,5 m 
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TEMA: 

KLIMATILPASnInG
Af Rolf Johnsen og Hanne Juel, Regional udvikling,  

Region Midtjylland

Vind med vand
Region Midtjylland samarbejder med både kommuner 
og forsyningsselskaber om klima i praksis 

Skybrudskortet 
udarbejdes i samarbejde med COWI og Scal-
go  og kortlægger omfanget af oversvøm-
melser i lavninger ved forskellige mængder 
nedbør. Arbejdet resulterer i et interaktivt 
kort, som omfatter hele regionen og kan 
bruges til at forudsige sandsynligheden for 
oversvømmelser i dag og i fremtiden. Den-
ne viden kan bl.a. anvendes til planlægning 
af kommende og eksisterende infrastruktur 
og bebyggelse, samt til at vurdere hvor de 
mest presserende behov for klimatilpasning 
er. Kortlægningen stilles frit til rådighed for 
kommunerne.
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Politisk forankring og  
engagement 
Klimatilpasning står højt på den politiske 
dagsorden i Region Midtjylland. Regions-
rådet har sammen med kommunerne sagt 
ja til visionen: ”I 2030 er klimaændringer-
ne offensivt varetaget, og vi har omsat ud-
fordringer til nye forretningsmuligheder og 
samfundsmæssige forbedringer”.

Regionen arbejder derfor i øjeblikket på 
at få  omsat visionen til handling i regionen. 
Her tilbyder Region Midtjylland at skabe 
mulighed for, at kommunerne i fællesskab 
kan analysere fremtidens udfordringer og 
finde de nye løsninger. Målet er at forankre 
indsigt og løsninger lokalt.

Arbejdet bygger videre på de gode er-
faringer, regionen havde med samarbejde 
mellem kommuner, vidensinstitutioner og 
regionen i forbindelse med projektet ”Klima 
i praksis” (se Region Midtjyllands hjemme-
side www.rm.dk).

Skybrudskort
Mange kommuner efterspurgte i projekt 
”Klima i praksis” et kort, der kan vise nutidi-
ge og fremtidige oversvømmelsestruede are-
aler. I den forbindelse er der bevilget mid-
ler i Regionsrådet til et kort, som dækker 
hele regionen. Kortet bliver meget detaljeret 
(1,6m*1,6 m grid). 

I enkelte kommuner findes allerede ana-
lyser til denne brug. Med det regionale kort 
fås et opdateret, detaljeret og ensartet kort-
grundlag, som kan danne udgangspunkt for 
en fælles dialog på tværs af administrative 
grænser i forhold til strategier og løsninger 
på klimaudfordringerne.

netværk
Region Midtjylland inviterer i forsomme-
ren til et netværksmøde for kommu nale 
aktører på vandområdet. På mødet vil 
oversvømmelses kortet og dets muligheder 
blive lanceret. Vi vil med netværket inklu-
dere både store og små kommuner og træk-
ke på vores internationale netværk. Sådan 

kan vi inspirere hinanden og skabe et fæl-
les grundlag, der kan bidrage til, at de kom-
mende årtiers vandudfordringer bliver løst 
på det tværfagligt bedste grundlag.

Arbejdet bliver desuden en fælles plat-
form til inspiration for de kommende to års 
arbejde med de kommunale klimatilpas-
ningsstrategier og bliver koordineret med 
Miljøministeriets ”task force” på klimatilpas-
ningsområdet. 

Samarbejde
Regionens planlægningsmæssige interes-
se har fokus på helheder. Sammenhængen 
mellem by og land, sammenhængen mel-
lem overfladevand og grundvand, sammen-
hængen på tværs af kommunegrænser.

Region Midtjylland vil gerne fremme 
samarbejdet mellem aktører som kommuner 
og forsyningsselskaber i regionen i forhold 
til at finde smarte, langsigtede og bæredyg-
tige løsninger på nutidens og fremtidens kli-
maudfordringer.

Kommunerne har fået til opgave af sta-
ten at udarbejde klimatilpasningsstrategier. 
Dette arbejde skal gerne være udført inden 
udgangen af 2013. Der er derfor et akut be-
hov for at finde de rigtige strategier til løs-
ninger lokalt.

Region Midtjylland har gennem et tidli-
gere projekt fundet ud af, at det allervigtig-
ste i det her arbejde er tværfagligheden og 
samarbejdet mellem sektorer. Hvis den ikke 
fungerer, er der risiko for, at man ikke finder 
de smarte og helhedsorienterede løsninger. 
Hvis man eksempelvis kan få nationale, regi-
onale og lokale forvaltninger til at tænke i at 
holde vandet tilbage i oplandet og udnytte 
det til  rekreative eller praktiske formål, så er 
vi nået langt.

vand uden grænser
Mange urbane områder er belagt med im-
permeable belægninger, der betyder, at 
vandet strømmer hurtigt af på overfladen og 
i tilhørende drænsystemer. Det betyder risi-
ko for oversvømmelser nedstrøms ved krafti-

ge regnskyl. Spørgsmålet er så, hvorvidt løs-
ningen her er et bassin, der sikrer, at vandet 
ikke kommer derned i ekstreme situationer? 
I dette tilfælde kunne det være en god lap-
peløsning, men fra starten skulle nogle plan-
lægningsfolk have sagt, at det ikke nytter at 
skille sig af med vandet så hurtigt opstrøms. 
Den modtagende recipient (vandløb, sø eller 
fjord) bliver påvirket af det hele, fordi sto-
re mængder vand af en varierende kvalitet 
modtages, og nedstrøms findes oversvøm-
melsestruede lodsejere. I denne situation 
skal man analysere hele oplandet. 

Og fra dette ståsted bliver det for alvor in-
teressant, for de store vandløbssystemer ken-
der jo ikke kommunegrænser. I Gudenåen 
vil du måske se grødeskæring i én kommu-
ne, som hurtigt leder vandet videre til en an-
den kommune og skaber problemer der. Der 
skal samtænkning til! 

Ambitionen er at oplyse om nødvendig-
heden, og trække de offentlige myndighe-
der imod at efterspørge bæredygtige lang-
sigtede klimatilpasningsløsninger. 

Fra fysisk planlægning til eksport
Region Midtjylland ser, ligesom regeringen, 
erhvervsmæssige perspektiver i at kombine-
re behovet for de ”rigtige” klimaløsninger 
med udviklingen af løsningerne i de regio-
nale virksomheder. 

I Dansk Industri betragter man morgen-
dagens forretningsmuligheder med stor in-
teresse. For det er jo ikke kun i Danmark, 
man har en ”brændende platform”. 

Håndtering af vand fra havet og fra oven 
er udfordringer, man har globalt. Dette gæl-
der både kvalitative udfordringer med blåt, 
gråt og sort vand og de kvantitative udfor-
dringer ved stormflod og skybrud. Vi har en 
lang og god tradition for at beskytte natu-
rens overfladevand og grundvand, og den 
tradition skal kobles på klimatilpasning. 
Med klimatilpasningsløsninger får vi fundet 
de mere langsigtede løsninger, da mange af 
modellerne fremsiger klimaet i slutningen af 
dette århundrede. 



48 danskvAnD 3/12 

Diehl 
Metering 
– præcisionsmåling af vand

Vi har skiftet navn (fra Hydrometer)
Men alt er som det plejer – vores måleudstyr er stadig 
markedets bedste og mest præcise

For yderligere information
DIEHL Metering 
+45 76 13 43 00
www.diehl-metering.com

Hvis vi i regionen og hos andre offent-
lige institutioner begynder at efterspørge 
produkter, som svarer på morgendagens 
udfordringer, så begynder virksomhederne 
i regionen at producere dem. Det er vi i Re-
gion Midtjylland så småt i gang med, men 
næste skridt bliver at få det mere udbredt. 
Arbejdet har indtil videre handlet om at øge 
opmærksomheden om nødvendigheden og 
mulighederne i klimatilpasning.

I Nordeuropa findes en tendens til, at 
projekter i klimatilpasningssammenhæng 
er startet ved ildsjæle, som har fået en god 
idé og formået at få andre til at gå i sam-
me retning. Mange af de helhedsorientere-
de klimatilpasningsprojekter er skabt ud fra 
lokale aktører, der brændte for en sag. Løs-
ningerne er kendte, mens det nye kan være, 
hvordan de sættes sammen. Det betyder, at 
meget af det arbejde, der ligger foran os, 
bliver at finde de rigtige personer, oplyse 
om kendte løsninger og sætte dem sammen 
på den rigtige måde, så det matcher den lo-
kale udfordring. 

I forbindelse med en workshop i Skotland 
i projektet ”WaterCAP” - et EU projekt, der 
ledes af Region Midtjylland og drejer sig 
om at finde gode løsninger på klimaudfor-
dringer og overlevere dem til det politiske 
niveau i EU - kom det hurtigt frem, at the 
”Human factor” er afgørende. Eksemplet var 
et kystsikringsprojekt, hvor løsningerne var 
udviklet lokalt, men ikke implementeret an-
dre steder end i området, hvor projektet var 
udført. Her havde de en udfordring med at 
få udbredt ideen til de lokale ildsjæle, som 
kunne bringe den videre.

Udfordringer og fremtiden
Nu har vi i Danmark været i gang med stra-
tegier, politiske diskussioner og nedfældet 
forskellige tilgange til udfordringerne med 
klima. Nogle er kommet lidt længere og er 
begyndt at implementere handlinger. Der er 
kommet et par skybrud over København, og 
det har sat lidt ekstra skub i tingene.

Mange aktiviteter retter sig imod fysisk 
planlægning og udskiftning af rør, lidt min-

dre om LAR løsninger og brugen af vand til 
rekreative formål og tværfaglige løsninger.

Klimatilpasning går på tværs af mange 
fagdiscipliner. Det medfører, at opgaven 
er kompleks og meget spændende. Udfor-
dringerne skal løses i projekter. I nye orga-
nisationsformer, hvor den enkelte afdeling 
skal give køb på medarbejdere i en tid med 
knappe ressourcer. Det kræver desuden inte-
ressentinvolvering, som også er tidskræven-
de og svær. Derfor er det vigtigt, at vi byg-
ger oven på de gode eksempler og lærer af 
de dårlige. ■
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JA! Fjernaflæsning fra  
servicebilen er også en  
kæmpe fordel langt ude  
på landet 

Det er ikke alle, der i første 

omgang tror på, at vores 

intelligente vandmåler – 

MULTICAL® 21 – ikke har 
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TEMA: 

KLIMATILPASnInG Af Inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut

Mange kommuner/forsyninger har et ønske 
om at fremme afkoblingen af regnvand fra 
kloakken i boligområder, hvor kapaciteten 
af afløbssystemet er for lille på grund af sti-
gende regnmængder, men der er endnu få 
eksempler på, hvordan en kommune med 
succes kan få grundejerne med på ideen. 
Hvis fx  haveejere begynder at bruge regn-
vandet intelligent og håndterer vandet på 
egen grund, så kan de være med til at løse 
miljøproblemer. 

For at få sat handling bag ord, er det 
nødvendigt at skabe synergi mellem de for-
skellige aktører fx sociologer, teknikere, pro-
ducenter og planlæggere. Og det er nød-
vendigt, at alle arbejder med den samme 
begrebsverden.

For at udbrede kendskabet til LAR og for 
at sikre, at erfaringer bliver tilgængelige for 
alle, har Rørcentret, Teknologisk Institut un-
der partnerskabet ”Vand i Byer” igangsat et 
projekt, hvis hovedformål er at lave en hjem-
meside, hvor al den viden, der findes om 
LAR-anlæg i Danmark, bliver tilgængelig.
Hjemmesiden hedder www.laridanmark.dk

Hjemmesiden gik i luften i december 
2011 og rummer p.t den viden som Rørcen-
tret og de ca. 20 andre projektdeltagere, der 
tæller kommuner, forsyninger, rådgivere og 
udførende firmaer, sidder inde med. Hjem-
mesiden er ikke møntet på private/borgere, 
men på kommuner, forsyninger, rådgivere 
og entreprenører, der gerne vil hente tek-
nisk information og erfaringer. Hjemmesi-
den rummer følgende punkter:

Del din viden om LAR
anlæg med andre
LAR - lokal anvendelse af regnvand - er en af de teknologier, der skal være med til at håndtere de 
store regnmængder, der kommer i fremtiden. Men hvad ved vi om LAR i praksis?

Metoder og vejledninger: 
Her findes en oversigt over de elementer, 
der kan indgå i LAR-anlæg. Der er henvis-
ninger til de LAR-kataloger, som flere kom-
muner har lavet. Der står lidt om rensning 
af regnvand, og endelig er der lagt et link 
ud til en ny Rørcenter-anvisning for håndte-
ring af regnvand på egen grund. Der er også 
link til Spildevandskomiteens nye dimensio-
neringsværktøj, der gør det uhyre let at di-
mensionere faskiner, regnbede og nedsiv-
ning i græsplæner.

Eksisterende projekter:
Her er link til de projekter, der er i gang i 
øjeblikket dvs. forskningsprojekter, projekter 
i støbeskeen og gennemførte projekter, hvor 
det kan være interessant for andre at følge 
processerne.

Informationsmateriale: 
Mange kommuner har allerede lavet folde-
re, som er tilgængelig også for andre. Disse 
kan hentes på hjemmesiden. Desuden er der 
link til forskelligt præsentationsmateriale og 
kurser, og der er link til forskellige rapporter 
med relation til LAR.

Lovgivning og planlægning: 
Anvendelse af LAR kræver, at det er indar-
bejdet i de kommunale planer dvs. kommu-
neplan, lokalplan og spildevandsplaner. Her 
findes henvisning til eksempler på lokalpla-
ner, hvor LAR er indarbejdet, og der er lige-
ledes link til spildevandsplaner, hvor LAR er 

indarbejdet. Desuden er der link til de kli-
matilpasningsplaner, som enkelte kommu-
ner har lavet. Der findes også eksempler på 
tilladelser til LAR-anlæg, men her mangler 
flere eksempler. Der er også vist et eksempel 
på en risikovurdering, der skulle lette sags-
behandlingen ved nedsivningstilladelser.

nyheder/billedarkiv samt 
links og forhandlere: 
Der findes et felt med nyheder, et billedarkiv 
til fri afbenyttelse, en liste over forhandlere 
samt en side med relevante links.

Erfaringer og blog: 
Det er vigtigt at indhente erfaringer med 
LAR, og derfor er der en blog, hvor interes-
serede kan skrive om egne erfaringer og i 
øvrigt komme med kommentarer til hjem-
mesiden. Erfaringerne samles på en under-
side, hvor der allerede nu ligger en del erfa-
ringer med faskiner. 

LAR-anlæg i Danmark: 
Det vigtigste element på hjemmesiden er 
oversigten over LAR-anlæg i Danmark. Her 
ligger en database over alle de LAR-anlæg, 
som vi indtil nu har fået kendskab til. Her 
kan man fx se DANVAs Vandhus, der har en 
hel række af spændende og forskellige løs-
ninger til håndtering af regnvand f.eks. fle-
re forskellige bassiner og søer, der bremser 
og renser vandet, permeabel belægning og 
nedsivning i faskine, P-areal, som bruges 
som bufferbassin samt skur med grønt tag.
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Det er meningen, at denne del af hjem-
mesiden skal kunne bruges til inspiration og 
afdramatisering.

Alle efterlyser jo eksempler på, hvordan 
det kan gøres, og det skal man gerne kunne 
finde i denne oversigt. P.t er der ca. 30 for-
skellige anlæg i databasen, og det er både 
stort og småt fra et grønt tag og en faskine 
til håndtering af regnvand fra større samlede 
boligbebyggelser. Men der må være langt 
flere anlæg i Danmark. Så har du kendskab 
til LAR-anlæg, så vil Rørcentret gerne lægge 
det ind på hjemmesiden. Vi skal blot have en 
kort beskrivelse, nogle billeder samt gerne 
en kontaktperson. ■

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF 
REGNVAND PÅ EGEN GRUND

Rørcenter-anvisning 016
April 2012

Hjælp os
Hjemmesiden www.laridanmark.dk  bliver kun god, hvis de rigtige informationer findes på hjemmesiden. Derfor er alle meget velkomne til at sende 
Rørcentret information om eventuelle rettelser og tilføjelser, samt om emner, der kan lægges på hjemmesiden.

Dekorativt regnbed (Foto: Antje Backhaus).
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Dagene hvor du hver dag i alt slags vejr skulle løbe fra målerstation til målerstation 
for at afl æse det sidste vandspejl eller den installerede data logger, hører defi nitivt til 
fortiden.  

GSM-2, som er hurtig og let at installere, sender nu den målte data direkte til dit kontor 
med e-mail (via en GPRS internetforbindelse) eller sms.

Hjertet i målersystemet er GSM-2 DataManager software. Den målte data, som afsendes 
fra målerstationen læses, gemmes og vises konstant i DataManager, så du hele tiden 
kan styre dit udstyr. 

GSM-2 målersystem deltaljer:

- Batteri-styret (lavt energiforbrug, levetid på op til 10 år)
- Mindre end 2” i diameter (passer til dine pejlerør, hærværks-sikret)
- Batteri og antenne integreret I kabinettet
- Forskellige sensor-interfaces, indbygget lufttryks føler
- Fjernstyret apparat konfi guration (med e-mail)
- Gratis PC software til rådighed
- Automatisk viderebehandling af målt data
- Applikationer: vandstandsmåling, general trykovervågning…

                                                   Mere information:           www.keller-druck.com 
                        Products     Data Loggers

MÅLING AF DATA MED MÅLING AF DATA MED MÅLING AF DATA MED MÅLING AF DATA MED MÅLING AF DATA MED MÅLING AF DATA MED 
E-MAIL VIA GSM NETWORKE-MAIL VIA GSM NETWORKE-MAIL VIA GSM NETWORKE-MAIL VIA GSM NETWORKE-MAIL VIA GSM NETWORKE-MAIL VIA GSM NETWORK

Tryk-måleteknik når det er bedst…

GSM-2

niveau måler

Billede:
GSM-2 system til 
vandstandsmåling

KELLER

EN GANG INSTALLERET, ALTID INFORMERET.

REDUCERER MED GARANTI JERES OMKOSTNINGER.

EN GANG INSTALLERET, ALTID INFORMERET.

Lavt omkostningsniveau (26 Y)      Data logging (DCX-18 ECO)     Ikke forurenende (36 XKY)      Data logging (DCX-22 AA)      Aggressive medier (DCX-25 PVDF)
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TEMA: 

KLIMATILPASnInG Af Kathrine Schmeichel, freelancejournalist

– Vi får smukkere omgivelser og langt mere 
for pengene ved at bruge naturen som na-
turligt afløbssystem frem for at anlægge tra-
ditionelle betonbassiner.

Sådan beskriver økonomi- og projektchef 
i Frederikssund Forsyning Jørgen Skaarup re-
sultatet af et samarbejde med Frederikssund 
Kommune.

Projektet – der er udviklet sammen med 
rådgivningsvirksomheden NIRAS – går ud 
på at reducere belastningen af Sillebro Å ved 
at anlægge seks naturlige regnvandsbassiner 
med forbassiner og slynge åen for at give 
plads til bassinerne. Hermed vil afløbet af 

Natur frem for beton
Der er penge at spare ved at bruge naturen som afløbssystem i stedet for at anlægge 
regnvandsbassiner af beton, siger en vandekspert i NIRAS. Frederikssund Forsyning og 
Frederikssund Kommune har samarbejdet om flere klimatilpasnings- og miljøprojekter 
– senest om Sillebro Å, hvilket giver bedre vandkvalitet, skaber et rekreativt område og 
mindsker oversvømmelsesrisikoen. 

regnvand fra de nærliggende boliger blive 
forsinket, samtidig med at kvaliteten af både 
vand og natur bliver forbedret. Desuden vil 
risikoen for oversvømmede kældre i Frede-
rikssund by blive mindre.

Begge parter har før samarbejdet om et 
lignende klimatilpasnings- og miljøprojekt 
for Græse Å i Slangerup.

Jørgen Skaarup siger om det seneste sam-
arbejde:

– Under mottoet ’natur frem for beton’ 
er det lykkedes os at finde frem til en løs-
ning, der både gavner forsyningen og kom-
munen: Vi opfylder kravene i spildevands-

planen om at belaste Sillebro Å mindre, og 
kommunen får et bedre vandmiljø og et re-
kreativt område gennem ådalen. Ved at bli-
ve slynget kommer vandspejlet højere op, 
og åen ligner derfor ikke længere en lige 
grøftekant.

I slutningen af 2011 anlagde forsyningen 
en ny spildevandsledning gennem ådalen i 
forbindelse med etablering af en helt ny by, 
Vinge, hvilket samarbejdsparterne også har 
fået en rekreativ merværdi ud af.

– Vi har anlagt trykledningen til Vinge 
tæt på den hovedsti, der allerede lå der, så-
dan at vi har nem adgang til ledningen ved 

Ved at slynge Sillebro Å bliver der plads til i alt ni nye regnvandsbassiner i åens kurver. Her ses et udsnit af åen i lige og slynget stand (henholdsvis lyseblå, 
mørkeblå) med forslag til placering af naturlige bassiner (grøn). Foto: NIRAS
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en eventuel reparation, samtidig med at sti-
en kan bruges af cyklende og gående bor-
gere. Når vi alligevel var i gang med at gra-
ve, har vi desuden udbygget stinettet ved at 
rydde noget buskads og dermed skabt mu-
lighed for, at man kan forlænge stien, så den 
går hele vejen fra den nye by til fjorden.

Mere natur til samme pris
Jørgen Skaarup anslår, at udgiften for forsy-
ningsselskabet vil være mindre end for en 
traditionel løsning. 

– Udgiften til bassiner og slyngning af 
åen ligger på omkring fem millioner kr. – el-
ler mere præcist 500 kr. per kubikmeter bas-
sinvolumen – hvilket er billigere end, hvis vi 
havde valgt en traditionel løsning med be-
tonbassiner. Fordelen er yderligere, at vi ved 
at vælge natur frem for beton får så meget 
mere for de samme penge. Desuden er et 
naturligt bassin mere robust end et beton-
bassin, der jo har en begrænset holdbarhed.

Ifølge Tine Sværdborg, teamchef i Natur 
og Grundvand i NIRAS, er der ofte meget at 
spare ved at udnytte de topografiske forhold 
til afledning af regnvand.

– Ved at udnytte de naturlige fordybnin-
ger i landskabet kan man opnå en synergi 
mellem afløbssystemer og natur, som både 
giver klimatilpasning, bedre vandmiljø og 
besparelser på op til 80 procent af udgifter-
ne. I stedet for at bygge traditionelle regn-
vandsbassiner eller udvide kloakkerne kan 
man grave de eksisterende lavninger dybere 
og dermed få regnvandet til at løbe lang-
sommere ud i søer og vandløb. Hermed kan 
man udnytte den eksisterende kapacitet, sik-
re grundvandsdannelsen og mindske risiko-
en for oversvømmelser.

Ifølge Tine Sværdborg opnåede Frede-
rikssund Kommune og Frederikssund Forsy-

ning en besparelse på en femtedel, da de 
for knap tre år siden samarbejdede om at 
restaurere Græse Å, hvor NIRAS også var in-
volveret som rådgiver.

Opgør med traditionelle 
ingeniørløsninger
Troels Karlog, skovfoged i Natur og Miljø i 
Frederikssund Kommune, glæder sig over, at 
det atter er lykkedes kommunen og forsynin-
gen at samarbejde om et projekt, der spa-
rer penge og skaber merværdi for borgerne.

– Samarbejdet er udtryk for en helheds-
tænkning og et opgør med en gammeldags 
ingeniørholdning om, at regnvand skal ned 
i nogle rør og hurtigst muligt ud i havet. Vi 
vil tværtimod bruge vandet aktivt i vores by. 
Fordelen er også, at boligerne bliver mere 
værd, fordi prisen på et hus stiger, når man 
har udsigt til vand eller bor tæt på et rekrea-
tivt område, siger han og tilføjer:

– Man skal selvfølgelig ikke have udsigt 
til vand i sin kælder! Og det er jo også det, 
vi prøver at forhindre med projektet.

Troels Karlog og Jørgen Skaarup mener, 
at deres samarbejde fungerer godt, netop 
fordi de er enige om, at regnvandet skal hol-
des på overfladen og bruges rekreativt.

– Vi har indtryk af, at samarbejdet mel-
lem forsyning og kommune flere steder ikke 
glider lige så let som hos os, hvilket sikkert 
har noget at gøre med forskelle i kultur og 
tankegang. I forsyninger tænker man ofte 
på at grave rør ned og anlægge betonbas-
siner, mens man i kommuner tænke mere i 
natur og naturbeskyttelse. Styrken ved vores 
samarbejde er, at vi er enige om, at vi hel-
lere vil natur end rør og beton, siger Jørgen 
Skaarup.

 – Opbakning fra både teknik- og miljø-
chefen og de politiske udvalg har også en 

stor andel i, at samarbejdet fungerer godt, 
tilføjer Troels Karlog.

Et godt samarbejde som 
forudsætning for synergi
Evnen til at samarbejde er en vigtig forud-
sætning for at opnå synergi mellem afløbs-
systemer og natur, påpeger Tine Sværdborg.

– Det er unikt, at en kommune og forsy-
ning arbejder så tæt sammen som i Frede-
rikssund og får løst så mange opgaver på en 
gang. Og der er ingen tvivl om, at en god 
kemi parterne imellem og enighed om mål 
og midler er en vigtig betingelse for at kom-
me frem til løsninger med et billigere afløbs-
system, der til forveksling ligner natur. For 
der er mange steder, hvor man er bange for 
at indgå i den slags samarbejde, fordi forsy-
ningsselskaberne er stramt reguleret af lov-
givning og prislofter, og det derfor kan være 
svært at blive enige om, hvad der er forsy-
ningsrelateret, og hvad der er kommunens 
ansvar. Og hvem der skal betale hvad, siger 
Tine Sværdborg og fortsætter:

– Forsyningen skal jo sørge for, at der 
ikke ligger regnvand i folks kældre, mens 
det er kommunens pligt at opfylde kravene 
i vandplanen. I projektet i Frederikssund får 
de lavet begge ting på en gang, selvom det 
er forsyningen, der betaler det meste.

Jørgen Skaarup tilføjer:
– En stor del af økonomien ligger i etab-

lering af forsinkelsesbassiner. Og eftersom 
den naturlige løsning kræver, at vi regulerer 
åen, er det naturligt, at forsyningen betaler 
hovedparten.

Den nye by, der skal have omkring 
16.000 indbyggere og fokusere på clean 
tech-virksomheder, vil give rig anledning til 
forsat samarbejde og helhedstænkning mel-
lem forsyningen og kommunen

– Det er vores ambition, at den nye by skal 
være vandneutral, så vi ikke udleder regn-
vand eller spildevand til fjorden. Altså nul rør! 
Området skal huse energirigtige boliger, og 
vi vil tage højde for klimaændringerne, sam-
tidig med at vi arbejder på at gøre klimapå-
virkningerne mindre, siger Jørgen Skaarup.

Troels Karlog supplerer:
– Vi ønsker, at Vinge skal blive et bane-

brydende demonstrationsprojekt i bæredyg-
tighed og grøn teknologi på alle planer fra 
boliger og erhvervsliv til infrastruktur, samti-
dig med at naturen integreres i bybilledet og 
i de nære omgivelser. ■

SynERGI MELLEM nATUR OG AFLøBSSySTEMER
NIRAS er involveret i flere projekter:

Klimatilpasning og miljø for Usserød Å: Forvaltninger og forsyningsselskaber i Fredensborg, 
Hørsholm og Rudersdal er gået sammen om et fælles klimatilpasnings- og miljøprojekt, der både 
skal forhindre fremtidige oversvømmelser fra Usserød Å, skabe flere rekreative områder og give 
bedre vandmiljø. Ved at tænke i helheder på tværs af kommuner rummer projektet store bespa-
relsesmuligheder.

Klimatilpasning og miljø i Solrød og Greve: Klimasikring og forbedring af vand- og naturfor-
holdene i Karlslunde -, Engstrup - og Karlstrup Mose ved at restaurere og ændre fem vandløb. 
Formålet er bl.a. at fremme forbedre de rekreative forhold og reducere risikoen for klimabetinge-
de oversvømmelser af de nærliggende boligområder.

Klimatilpasning og miljø for Græse Å: Samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frede-
rikssund Forsyning om at etablere et ’usynligt’ lavbundsareal for Græse Å, som ved kraftig regn 
kan rumme store mængder regnvand fra de nærliggende boligområder. Ud over at dæmme op 
for oversvømmelser er projektet med til at opfylde kravene i vandplanen. Projektet vurderes 20 
procent billigere end et kloakteknisk anlæg.



Sillebro Å ligner flere steder en tilvokset grøftekant, hvilket 
ændrer sig, når åen bliver slynget, fordi vandspejlet kommer 
højere op og gør åen mere synlig. Foto: NIRAS
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TEMA: 

KLIMATILPASnInG Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension

De voldsomme skybrud i somrene 2010 og 
2011 har sat klimaet meget direkte på dags-
ordenen i de fleste skadesforsikringsselska-
ber. 

Eksperterne havde advaret os om:
•	 Markant mere nedbør om vinteren
•	 Stigning i intensitet på 20-40 pct. frem 

mod år 2100
•	 De kraftigste nedbørshændelser om som-

meren bliver mere ”ekstreme”

Men det var ikke forudset, at testen ville 
komme så hurtigt og ramme netop Køben-
havn med fuld styrke. 

Lørdag aften den 2. juli 2011 blev Kø-
benhavn ramt af et overordentligt voldsomt 
skybrud. Der kom op mod 150 mm regn 
svarende til over to gange det normale for 
hele måneden. Da nedbøren var kraftigst, 
kom der 110 mm på 1½ time. Da kloakker-
ne i København maksimalt kan klare 20 mm 
i timen stod det hurtigt klart, at der ville bli-
ve tale om omfattende vandskader på byg-
ninger, indbo og veje.

Faktisk var der kommet advarsler om, 
hvor galt det kunne gå. I 2007 blev Greve 

Klimatilpasning og forsikring
”I can see clearly now, the rain is gone, I can see all obstacles in my way.” 

syd for København ramt af store skybruds-
skader, og i august 2010 blev Nordsjælland 
ramt af voldsomt skybrud, der bevirkede for-
sikringsskader på op mod en mia. kr. Det-
te var det hidtil dyreste «skybrudsår» for for-
sikringsselskaberne og var medvirkende til 
præmiestigninger i en række selskaber. 

Forsikringsmæssigt er der tale om ”vold-
somt skybrud”, når nedbøren er så kraftig, 
at utilstoppede, normalt konstruerede og 
af boligejeren vel vedligeholdte afløbssy-
stemer ikke kan klare afledningen. Udtrykt 
i mm taler man ofte om, at 40 mm regn i 
løbet af 24 timer eller 1 mm regn pr. minut 
i en kortere periode vil være ”voldsomt sky-
brud”. Realiteten er, at da voldsomt skybrud 
kan ramme meget lokalt, og da der ikke er 
autoriserede målere i alle områder, så ses 
der i selskaberne også meget på f. eks. hvor 
store skaderne er, og hvor ofte de forekom-
mer.

Tabellen viser, at skaderne for somme-
ren 2011 nu er opgjort til 4,9 mia. kr. og 
til godt 90.000 forsikringsskader. Dette er et 
meget stort antal skader at håndtere, og det 
blev ikke nemmere af, at det var i højsæso-

nen for ferie. Det skal nævnes, at de 4,9 mia. 
kr. er et minimumsbeløb, fordi netop vand-
skader sommetider må genåbnes, hvis fug-
ten ikke er blevet fjernet alle steder. 

Når man ser på, hvordan skaderne for-
deler sig, så kan man se, at der er tale om 
et meget specielt skadesforløb, hvor over 3 
mia. kr. er gået til erhvervsskader. Det er 
langt fra normalt ved nedbørskader, og er-
hvervsskader som følge af nedbør er i det 
omfang er formentlig kun tænkelige i Kø-
benhavn. 

Erstatninger for skybrud 
sommer 2011

Erhvervsbygninger 2.235.204 kr. 

Private bygninger    921.762 kr. 

Erhvervsløsøre    822.262 kr. 

Privat løsøre    804.102 kr. 

Driftstab    102.867 kr. 

I alt 4.886.197 kr. 

Vandskader bliver dyrere jo længere tid der 
går, inden affugtningen kan komme i gang. 
Men det var i en periode vanskeligt for sel-
skaberne at få skadestaksatorer nok, og der-
efter blev der mangel på håndværkere. Sam-
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let har forsikringsselskaberne skønsmæssigt 
efterspurgt reparationsarbejde svarende til 
ca. 3.000 arbejdspladser i et år. 

Selskaberne var dog på sin vis også hel-
dige, fordi der kun var tale om én stor sky-
brudshændelse i København. Det bevirkede, 
at selskaberne fik fuld glæde af deres gen-
forsikringer i udlandet. Ca. 4 mia. kr. forven-
tes at være kommet tilbage til selskaberne 
derfra.  Men genforsikringsselskaberne rea-
gerer naturligvis, så prisen for genforsikring 
er allerede steget. 

Konsekvenser for kunderne
Forsikringsselskabernes reaktioner i forhold 
til kunderne har været forskellige. Alle sel-
skaberne har naturligvis dækket skaderne i 
henhold til deres forsikringsbetingelser, men 
en del kunder har kunnet mærke en foran-
dring.

Nogle selskaber har således skrevet til 
kunder med oversvømmelsesskader, at når 
det drejer sig om bygningsmaterialer, træ-
gulve, gips, vægge, der kan ødelægges af 
vand, så vil det fremadrettet ikke blive dæk-
ket ved skybrud. De råder samtidig kunder-
ne til at udbedre deres nuværende vandska-
der med materialer, der kan tåle vand. Det 
kan f. eks. være klinker, fliser eller andet, der 
ikke er organisk. Hvis kunderne følger anbe-
falingerne, så vil de også få fuld dækning 
fremover.

Der er endvidere kunder, der har fået op-
sagt deres forsikring. Disse kunder har fået 
at vide, at de kunne blive  kunder igen, hvis 
de installerer en højvandslukke, der bloke-
rer for, at kloakvand kan trænge ind i kæl-
deren. Andre selskaber har hævet prisen på 
forsikringen, mens andre igen har valgt at 
øge selvrisikoen. 

I Forsikring & Pension har vi ikke – og 
heller ikke gennem forsikringsoplysningen – 
hørt om boligejere, som ikke har kunnet for-
sikre sig mod vandskader. Et selskab stoppe-
de i en periode tegning af nye forsikringer i 
et afgrænset geografisk område for at få en 
kommune til at sikre et område bedre mod 
vandskader. Da der kun var tale om et enkelt 
selskab, så var betydningen meget begræn-
set for forsikringskunderne.

Det er dog samtidigt klart, at de sidste års 
skybrudsskader har gjort det mere synligt, 
at der er områder, hvor afløbssystemer og 
kloakker m.v. ikke er konstrueret/udbygget/
vedligeholdt tilstrækkeligt til at kunne afle-
de den nedbør, som vi må forudse fremover.  
Der er eksempler på, at huse gentagne gan-
ge er blevet genopbygget for millioner af 
kroner efter vandskader. Dette er naturligvis 
ikke holdbart i længden. Det er ikke muligt 
at forsikre noget, hvor det ikke er et spørgs-
mål, om skaden sker, men hvornår. 

Behov for statslig ordning
I stedet for at forsøge at søge efter synde-
bukke ved at stille spørgsmål ved, om grun-
den burde være udstykket mv, så bør der 
være en ordning, der samler de stakkels fa-
milier op, der står med et hus, der ikke kan 
forsikres. Reelt vil problemet nok især vise 
sig ved salg, fordi selskaberne ikke ønsker at 
stille deres kunder i en meget vanskelig si-
tuation uden vandskadeforsikringsdækning. 
I Odense var det vandselskabet, der opkøb-
te syv huse og lavede et grønt område. Det 
var en fin løsning, men hvis det skal funge-
re i hele landet, så er der brug for en stats-
lig ordning. Stormrådet betaler allerede for 
de skader, der opstår som følge af stormflod 
eller tilsvarende skader forårsaget af åer og 

søer. Så der er et fortilfælde, selvom situatio-
nerne ikke helt kan sammenlignes. 

Herudover ville det være naturligt, at sta-
ten:
•	 giver kommunerne incitamenter og me-

toder til at vurdere deres risiko for over-
svømmelser

•	 tilskynder husejere og virksomhedsejere 
til at håndtere vand på egne grunde

•	 sikrer reel gennemsigtighed (dvs. også 
for køberne!)

•	 giver vandselskaberne de rigtige redska-
ber uden, at det bevirker store ekstraud-
gifter til borgere og virksomheder. 
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App’en er ikke færdigudviklet, så grafikken kan ændre sig.

Gode råd om forebyggelse Gratis app 

Forebyggelse med 
Forsikringsvejret.dk og ny app
Selskaberne har bestræbt sig på at give 
gode forbyggelsesråd til deres kunder. På 
brancheniveau er der etableret Forsikrings-
vejret.dk. Her gives gratis SMS varsler ned 
på enkeltadresser vedrørende skybrud og 
storm. Tilsvarende kan man se ned på adres-
seniveau, om vejret har været så voldsomt at 
der kan blive tale om forsikringsdækning af 
skader. Alle tal kommer fra DMI, og der er 
helt den samme information til rådighed for 
kunden og sagsbehandleren i selskabet,så 
det er et godt dialogværktøj. 

Forsikringsvejret.dk har en geografisk op-
løsning på data på 1 x 1 km, data opdate-
res hver time – med forsinkelse på én time. 
Der sker endvidere kvalitetssikring af data – 
både automatisk og manuelt. Så det er mig 
bekendt uden sidestykke noget sted i ver-
den.

Men vi ønsker ikke at stoppe der, så 
i juni måned i år vil vi lancere en ny app 
til smartphones. Den vil give advarsler om 
storm og skybrud på de af brugeren ønske-

de adresser. Den vil også give mange gode 
råd. Forsikring & Pension har betalt for ud-
viklingen, men vi forventer at tilbyde kom-
munerne gratis at bruge alle informationer-
ne til at lave deres egen kommune app til 
borgerne med målrettet lokal info. Da det er 
muligt at gøre meget billigt,  håber vi, at det 
et tilbud, som mange  vil føle sig fristet af. 

Samarbejde er vejen frem
Sammen kan vi skabe et fantastisk beslut-
ningsværktøj. Kommunerne har ofte analy-
ser af, hvordan kloaksystemerne virker og 
højdekort, der viser, hvor overfladevandet 
burde løbe hen. Forsikringsselskaberne deri-
mod ved, hvor skaderne sker, og hvor om-
fattende skaderne er. Samlet kan vi udvikle 
et værktøj, så samfundet bliver bedre til at 
håndtere konsekvenserne af øget nedbør i 
fremtiden. Det sker ved, at forsikringsbran-
chen stiller alle oplysninger om skader til rå-
dighed – uden at den enkelte kan identifice-
res. Der har været et pilotprojekt i gang med 
DTU i Risskov. Det gav meget interessante re-
sultater, herunder at ca. 1½ pct. af husene 
lå meget udsat for vandskader, men det af-
spejlede sig ikke helt i de anmeldte skader, 
så der pågår stadig analyser. Bemærk, at et 
meget udsat hus godt kan forsikres. 

Den helt store test bliver en ny aftale med 
København, Frederiksberg, forsyningsselska-
berne og Cowi. Forsikringsskadedata for de 
seneste fem år vil blive sammenholdt med 
kommunernes egne estimerede risikokort. 
Det kan være mange penge værd ikke kun 
at vide, hvor vandet kommer op, men også 
om skaderne sker på venstre eller højre side 
af vejen. Vi håber, at flere vil få glæde af 
værktøjet fremover. Der ligger en pæn ar-
bejdsindsats for selskaberne i at fremskaffe 
og lave fælles indberetninger.  Os bekendt 
er dette initiativ også enestående.

Forsikringsbranchen har åbnet op for ny-
tænkning og utraditionelle samarbejder, og 
jeg er sikker på, at vi sammen kan komme 
meget langt. ■

Selv om kommunerne skal spare, så bør de: 
•	 have en skybrudsplan, før der er ”lig på 

bordet”
•	 kortlægge, analysere og gennemføre løs-

ninger
•	 bidrage til forebyggelse
•	 bidrage til en løsning for de huse, der al-

drig skulle være bygget (Odense-model-
len)

Det er jo nemt at sige, hvad andre bør gøre, 
men hvad så med forsikringsselskaberne? De 
skal selvfølgelig primært være der med er-
statning også ved næste skybrud. Men det 
er en betingelse, at der er tale om uforudsi-
gelige hændelser.

Herudover vil vi gerne styrke forebyggel-
sen og hjælpe med at skabe varige løsninger  
i samarbejde med andre. Selv om det er rart 
at få erstatningen fra sit forsikringsselskab, så 
er jeg sikker på, at langt de fleste helst havde 
undgået at få oversvømmet deres huse og 
kældre med kloakvand. Da der kun er dan-
skerne til at betale i den sidste ende, så er 
forebyggelse også her den bedste løsning.
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DanVandGraf er kommet
 - Styrker vandforsyninger i hele landet

Orbicon har udnyttet erfaringerne fra det populære ledningsregi-
streringssystem VandGraf og flyttet det over på branchestandarden 
DANVAND. Det er blevet til DanVandGraf. Det ultimative værktøj 
til ledningsregistrering og data management for vandforsyninger. 
DanVandGraf er brugervenligt og effektivt og danner bl.a. grundlag 
for driftshåndtering, påvisning i forbindelse med gravearbejder, og er 
derudover et essentielt værktøj i forbindelse med værdifastsættelse 
af forsyningens anlægsaktiver.

DanVandGraf – en naturlig del af Det Digitale Vandselskab,  
leveret af Orbicon

DanVandGraf 
=
VandGraf 
+
DANVAND 
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Af Advokat Søren Stenderup Jensen, PlesnerTEMA: 

KLIMATILPASnInG

Lokalplaner
Lokalplaner skal udarbejdes inden for ram-
merne af formålsbestemmelsen i planlovens 
§ 1, og der kan alene lokalplanlægges for 
de emner, som er udtømmende opremset i 
planlovens § 15, stk. 2. Derudover skal lo-
kalplaner altid være båret af en planlæg-
ningsmæssig begrundelse, der enten kan 
fremgå direkte eller være afspejlet i lokalpla-
nens formål og bestemmelser om anvendel-
se af det pågældende areal. Efter Natur- og 
Miljøklagenævnets praksis har arkitektoni-
ske og funktionelle begrundelser hidtil væ-
ret anset som lovlige planlægningsmæssige 
begrundelser for lokalplanlægningen, mens 
klimatilpasning og forebyggelse af forure-
ning ikke umiddelbart har udgjort selvstæn-
dige lovlige planmæssige begrundelser.

Efter planlovens system er lokalplaner de 
eneste planer, som direkte binder borgerne, 
og som borgerne kan støtte ret på.

Det er et almindeligt planretligt princip, 
at en eksisterende lovlig anvendelse af en 
ejendom ikke kan forhindres af en ny lokal-
plan. Det er alene den fremtidige ændring 
af ejendommens brug, der reguleres i lokal-
planen.

Således vil en borger, som eksempelvis 
ønsker at gennemføre et byggeprojekt, der 
er i overensstemmelse med den for området 
gældende lokalplan, have et retskrav på at 
få en byggetilladelse til det påtænkte byg-
geri, såfremt dette ikke kræver dispensation 
fra byggeloven.

Kontrollen med overholdelsen af bestem-
melser i lokalplaner varetages af kommu-

Klimatilpasning i planlægningen
Miljøminister Ida Auken fremsatte den 29. marts 2012 et forslag til ændring af planloven, der 
giver kommunerne mulighed for at lave såkaldte ”klimatilpasningslokalplaner”, og som generelt 
definerer hensynet til varetagelse af klimatilpasning og til forebyggelse af forurening som et 
lovligt planmæssigt hensyn. Lovændringen gør det helt klart, at kommunerne nu har mulighed 
for at tænke klimastilpasningsløsninger ind i lokalplaner.

nerne i forbindelse med deres byggesags-
behandling mv.

Behovet for en lovændring
Kommunerne kan allerede i dag frivilligt 
planlægge for klimatilpasning og forure-
ningsforebyggelse på højere niveauer i plan-
systemet. Kommunalbestyrelsen kan således 
lade kommuneplanens indhold være præ-
get i retning af at varetage klimarelaterede 
hensyn. Dette kan ske gennem kommune-
planstrategien, som danner rammen for re-
visionen af kommuneplanen hvert fjerde år, 
i hvilken kommunen kan tilvejebringe en 
klimatilpasningsstrategi. En kommunal kli-
matilpasningsstrategi kan f.eks. indeholde 
planlægning for lavbundsarealer, hvor kom-
munalbestyrelsen indarbejder den eksiste-
rende forpligtelse til at udarbejde en risi-
kostyringsplan med henblik på at imødegå 
oversvømmelse af udpegede risikoarealer, jf. 
planlovens § 13, stk. 1, nr. 5 og kapitel 3 
i lov om vurdering og styring af oversvøm-
melsesrisikoen fra vandløb og søer.

Det er imidlertid ikke muligt i lokal-
planlægningen eksplicit og umiddelbart at 
adressere klimatilpasning eller forurenings-
forebyggelse udover, hvad der kan indehol-
des i de funktionelle begrundelser for lokal-
planlægningen. Lovforslaget har derfor til 
hensigt at skabe grundlag for en mere sam-
menhængende fysisk planlægning i kom-
munerne mellem de forskellige dele af plan-
systemet, sådan at overordnede strategier 
for klimatilpasning kan implementeres lo-
kalt.

Lovforslagets hovedindhold
Efter lovforslaget får bestemmelsen i planlo-
vens § 15, stk. 1, følgende ordlyd:

”En lokalplan skal indeholde oplysninger om 
planens formål og retsvirkninger. Formålet skal 
fastlægge den planlægningsmæssige begrun-
delse eksempelvis varetagelse af klimatilpasning 
eller forebyggelse af forurening.”

Teksten i kursiv er lovforslagets tilføjelse 
til den gældende bestemmelse.

Det anføres i lovforslagets bemærknin-
ger, at det er i overensstemmelse med re-
geringens målsætning om at skabe bedre 
rammer for kommunernes lokale klimatil-
pasningstiltag, at kommunerne kan sætte 
en sammenhængende klimadagsorden og 
implementere deres klimatilpasningstil-
tag på lokalplanniveau. Forslaget giver så-
ledes kommunerne direkte hjemmel til 
at udarbejde lokalplaner med den plan-
lægningsmæssige begrundelse at vareta-
ge klimatilpasningsmæssige hensyn eller 
forureningsforebyggelse. Varetagelse af kli-
matilpasningshensyn eller forebyggelse af 
forurening vil fremover supplere de lovlige 
planlægningsmæssige begrundelser i dag, 
dvs. arkitektur og funktionalitet.

En udvidelse af de lovlige planlægnings-
mæssige begrundelser til også at omfatte 
klimatilpasning og forureningsforebyggelse 
kan rummes i planlovens formålsbestemmel-
se i § 1, stk. 1, om udvikling på bæredygtigt 
grundlag, § 1, stk. 2, nr. 1, om en hensigts-
mæssig udvikling ud fra en planmæssig og 
samfundsmæssig helhedsvurdering og nr. 4 
om forebyggelse af forurening.
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Lovforslaget indebærer alene en udvi-
delse af de planlægningsmæssige begrun-
delser, som kommunerne kan anføre i deres 
lokalplaner, mens forslaget hverken ændrer 
eller udvider de emner og krav, der lovligt 
kan lokalplanlægges for og som udtømmen-
de er opremset i det såkaldte lokalplanskata-
log i planlovens § 15, stk. 2.

De relevante regler om 
klimatilpasning i lokalplankataloget
Af betydning for klimatilpasninger er det 
navnlig bestemmelserne i planlovens § 15, 
stk. 2, nr. 6-7, 9, 15 og nr. 25:

6) Bebyggelsers beliggenhed på grunde-
ne, herunder om den terrænhøjde, hvori en 
bebyggelse skal opføres,

7) Bebyggelsers omfang og udformning, 
herunder til regulering af boligtætheden,

9) Udformning, anvendelse og vedligehol-
delse af ubebyggede arealer, herunder om 
belægningsgrader, terrænregulering m.v.,

15) Friholdelse af et område for ny be-
byggelse, når en bebyggelse kan blive udsat 
for sammenstyrtning, oversvømmelse eller 
anden skade, der kan medføre fare for bru-
gerens liv, helbred eller ejendom, og

25) Installation af anlæg til opsamling af 
regnvand fra tage til brug for WC-skyl og tøj-
vask i maskine som betingelse for ibrugtag-
ning af ny bebyggelse.

Konsekvenser af en 
gennemførelse af lovforslaget
Den foreslåede ændring indebærer ikke, at 
de hidtil gældende krav til lokalplanlæg-
ningen lempes eller ændres. Forslaget på-
lægger derfor ikke grundejere begrænsnin-
ger ud over, hvad der allerede er muligt i 
dag, og nuværende lovligt byggeri og areal-
anvendelse påvirkes ikke af en lokalplan 
med en klimatilpasningsmæssig eller forure-
ningsforebyggende begrundelse. Hverken 
med hensyn til klimatilpasning eller fore-
byggelse af forurening er der således lagt 
op til en ændring af de eksisterende defini-
tioner, og dermed er der heller ikke lagt op 
til en ændring af den fysiske planlægning 
som erstatningsfri regulering. Afgørelsen af, 
om den endelige rækkevidde af bestemmel-
ser fastsat i lokalplaner på grundlag af § 15, 
stk. 2, henhører under Natur- og Miljøklage-
nævnet samt domstolene.

Den foreslåede bestemmelse ændrer hel-
ler ikke ved naturbeskyttelseslovens beskyt-
telseslinjer (strandbeskyttelseslinjen, sø- og 
å-beskyttelseslinjen, skovbyggelinjen, kirke-
byggelinjen mv.), lige som EU-regler, Mil-
jøministeriets love og de øvrige ministeriers 
sektorlovgivning, herunder bygningsregle-
mentet, som danner rammen for den fysiske 
planlægning, ikke påvirkes eller tilsidesæt-
tes. Ligeledes sker den konkrete håndtering 

af vandforsyning og spildevandsafledning, 
herunder eventuelle incitamentsstrukturer 
for ændret borgeradfærd mv. fortsat med 
hjemmel i vandforsyningsloven og miljøbe-
skyttelsesloven. Kommunen kan ikke med 
lokalplanlægningen ændre på disse forhold.

Selv om lovændringen ikke ændrer væ-
sentligt på reglerne om lokalplaner, må det 
dog forventes, at lovforslaget vil gøre det 
væsentligt nemmere for kommunerne at 
tænke klimatilpasning ind i deres planlæg-
ning og allerede ved udarbejdelsen af lokal-
planerne tage højde for de fremtidige kli-
maændringer. Det må videre forventes, at 
kommunerne i de kommende år hyppigt vil 
anvende klimatilpasningsmæssige begrun-
delser som grundlag for fremtidige lokal-
planvedtagelser.

Skal kommunerne have fuldt udbytte af 
mulighederne for at lave klimalokalplaner 
eller indarbejde klimatilpasning generelt 
i lokalplaner, er det vigtigt, at alle berørte 
aktører - herunder spildevandsforsyningssel-
skaberne og kommunernes egne vandløbs-
myndigheder - bliver inddraget i arbejdet 
med udarbejdelse af lokalplaner på et tidligt 
tidspunkt. ■
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Og vi ved, hvOrdan du begrænser Oversvømmelsesskaderne

NIRAS har købt BlomInfo – derfor bor Danmarks Højdemodel nu i samme hus som landets 

bedste rådgivere inden for klimatilpasning.

NIRAS BlomInfo leverer:

•	Over	100.000	hydrologiske	suppleringer	af	Danmarks	Højdemodel,	som	staten	og	ni	ud		

 af ti kommuner allerede anvender.

•	Digital	modellering	af	oversvømmelsesrisici	baseret	på	den	hydrologiske	højdemodel	med		

 underføringer. 

•	 Løsninger	med	besparelser	på	tværs	af	kommune	og	forsyning	–	samt	kommunegrænser,		

 hvis nødvendigt.

kontakt
henrik lynghus
Markedschef,	
Klimatilpasning,	vand	&	natur	
T:	2019	8777
E:	lyn@niras.dk

Jesper rye rasmussen
Markedschef,	NIRAS	BlomInfo	
T:	2399	1488
E:	jrra@niras.dk	

VI VED, HVOR DET
GÅR GALT, HVIS SKY-
BRUDDET RAMMER DIG

www.niras.dkNIRAS A/S 

BlomInfo
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Målgruppen er spildevandsselskabets medarbejdere, der ar-
bejder med planlægning og projektering, og deres leder/
forsyningschef. Maximalt udbytte af kurset kan opnås ved, 
at spildevandsselskabet deltager sammen med deres samar-
bejdspartere fra kommunen. Rådgivere vil også kunne drage 
nytte af kurset.

Indhold:
•	 Hvad er en klimatilpasningsplan, og hvad skal 

den indeholde?
•	 Hulkort som planlægningsredskab
•	 Simple og komplekse model setup
•	 Synergi ved samarbejde/organisering
•	 Hvad er funktionspraksis, og hvordan bru-

ges den?
•	 Borgere og serviceniveau
•	 Risikovurderinger og beredskab
•	 Finansiering

Kurset klæder deltagerne på til opbygning af en kli-
matilpasningsplan med en række værktøjer. 
Samarbejdet mellem spildevandsselskab 
og de forskellige afdelinger i kommunen 
kommer også i fokus, så deltagerne 
opnår en fælles forståelse for begreber 

og hinandens behov i forhold til 
klimatilpasning.

Læs mere på www.danva.dk 

DAnvA kursus den 30.-31. oktober 2012 i vandhuset i Skanderborg

På vej mod en klimatilpasningsplan
Kursus for forsyninger og kommuner i strategi for klimatilpasningsplan og  
redskaber til udarbejdelse af klimatilpasningsplan.

Flere hundrede huse blev oversvømmet og 
skaderne beløb sig til 250 millioner kroner, 
da Usserød Å i Nordsjælland gik over sine 
bredder i august 2010 efter et ekstremt regn-
skyl. Det er baggrunden for, at de tre kom-
muner omkring åen – Fredensborg, Hørs-
holm og Rudersdal – er gået sammen om et 
fælles klimatilpasnings- og miljøprojekt, der 
både skal forhindre fremtidige oversvøm-
melser fra Usserød Å, skabe flere rekreative 
områder og give bedre vandmiljø. 
 NIRAS er rådgiver for projektet og har i 
samarbejde med de tre kommuner og for-
syningsselskaber udarbejdet en fælles, tvær-
kommunal strategi med tilhørende indsats-
katalog og en beredskabsplan. Strategien 
indeholder mere end 60 forslag til konkrete 
indsatser, og der er udarbejdet en handle-
plan, der bl.a. har øget åens kapacitet for at 
afværge oversvømmelser. 
 Ved at tænke i helheder på tværs af kom-
muner, rummer projektet store besparelses-
muligheder. Der kan spares betydeligt på 
anlægsomkostningerne ved at udnytte na-
turlige lavninger i landskabet frem for at 
etablere traditionelle betonbassiner og nye 
kloakker. ■

Usserød Å er blevet udvidet for at forebygge oversvømmelser. (Foto: NIRAS).

Usserød Å projektet
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TEMA: 

KLIMATILPASnInG Af Hans Jørgen Henriksen og Torben Sonnenborg, GEUS

Modelleringen af klimaændringer og hy-
drologiske effekter på Horsens by er baseret 
på en såkaldt nedskalering af klimaændrin-
ger fra globale og regionale klimamodeller. 
Hermed har det været muligt med forudsi-
gelser af ændringer i nedbør, fordampning 
og temperatur fra klimamodellerne, at be-
regne først ændringer i de regionale hydro-
logiske strømningsforhold for oplandet til 
Horsens fjord, og dernæst at zoome ind på 
Horsens by, og efterfølgende med ændrede 
randbetingelser i form af indstrømning fra 
oplandet gennem bl.a. Bygholm å og Han-
sted å, ændrede klimainput i selve Horsens 
by og ændret havniveau i Horsens fjord at 
beregne de kombinerede effekter af klima-
ændringer og havstigning for Horsens by 
området. Modellen er for inden blevet kali-
breret i forhold til et stort antal pejlinger fra 
et etableret moniteringsnet omfattende bl.a. 
pejlinger og vandprøver fra grundvandsbo-
ringer i byområdet etableret i forbindelse 
med CLIWAT og KIMONO projektet (se www.
cliwat.eu). Det er efter danske forhold en ret 
så unik model, idet der er opstillet en geo-
logisk model for byområdet, der indeholder 

Klimaændringer giver forurening 
fra punktkilder et løft
KIMONO projektet søger at belyse behov for klimatilpasning i forhold forurening fra punktkilder 
i Horsens by (bl.a. Collstrup grunden og Gasværket) og påvirkning af grundvand, badevand og 
økologiske forhold i Horsens fjord oplandet. I konceptet indgår overvågning og modellering af det 
hydrologiske kredsløb i byområder med Horsens by som case studie. På to «modelworkshops», hvor 
det første blev afholdt i september 2011 og det andet blev afholdt i marts 2012, stillede fagfolk, 
interessenter og forskere skarpt på truslen fra punktkilderne nu og i et fremtidigt klima, med diskussion 
af behov for afklarede myndighedsroller, ny viden og brugbarhed af resultater. Modelberegninger 
viser stigende grundvandstand, som følge af både havstigning og ændret grundvandsdannelse, med 
risiko for ændret udvaskning fra punktkilder og vand i kælderen.

parametre for ledningstracéer, fyld osv. dvs. 
antropogene by-geologiske jordlag (Fig. 1). 

Som det fremgår af figur 1 er der etab-
leret et system af nestede modeller, der som 
kinesiske æsker er placeret inden i hinanden 
med henblik på at kunne give den nødven-
dige detaljeringsgrad samtidig med forbin-
delse til de større skalaer hhv. GCM, RCM, 
national DK model (Midtjylland) og Horsens 
fjord oplandsmodel. 

”Gudenåen går mod Kattegat” synger 
Lars Lillholt, og det er for stå vidt korrekt, 
men der strømmer faktisk grundvand fra Gu-
denå-oplandet til Horsens fjord oplandet, og 
såmænd også til Vejle fjord, og derfor er det 
vigtigt at modellerne er bygget op som et 
kinesisk æskesystem, så kan den viden nem-
lig bæres videre til næste æske i takt med at 
man går et detaljeringsniveau op, ligesom at 
nye detaljer kan tilføjes med henblik på en 
detaljering af de lokale strømningsforhold. 
Et eksempel her er indarbejdningen af for-
skellige antropogene geologiske lag fx fyld 
og opfyldning i forbindelse med ledninger, 
kloakker mv. i byområdet. Et andet eksempel 
er indbygning af forskellige bygværker i mo-

dellen, fx det regulerede afløb fra Bygholm 
sø, højvandssluserne ved afløbet i Hansted å 
fra Nørrestrand, og i nedstrøms del af Drags-
holm å i den sydlige del af Horsens.

KIMONO konceptet muliggør dermed 
analyser af håndtering af grundvand, vand-
løb og hav for et nuværende og for et frem-
tidigt klima, hvor det tilhørende integrerede 
moniteringssystem dvs. pejlinger og vand-
prøver, skal dokumentere kvaliteten af mo-
delanalysen. Samtidig kan der regnes på 
vand- og stofflux fx fra Gasværket og Coll-
strup grunden og mod havnen og dermed 
Horsens fjord. 

Workshops afholdt på vIA Uc 
september 2011 og  marts 2012 
Den første workshop i KIMONO projektet 
blev afholdt 27. september 2011 på VIA UC 
i Horsens. Workshoppen havde overskriften 
klimaændringer og punktkildeforureninger, 
med indlæg fra Kolding, Århus og Horsens 
kommune om, hvordan man tackler klima-
ændringer og udfordringer i byer ved øst-
jyske fjordmundinger. Formiddagen blev 
afsluttet med indlæg fra KIMONO projek-
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tet om moniterings- og kortlægnings delen 
ved Region Midt (bl.a. Collstrup grunden 
og Gasværket). Efter frokost blev fokus ret-
tet på modelleringen, hvor GEUS præsente-
rede den regionale model og den detalje-
rede model for Horsens by. Sidstnævnte er 
nyskabende derved, at den søger at tolke 
de komplekse geo-logiske forhold i Horsens 
by med forskellige fyldlag, traceer osv. Den 
geo logiske model er opstillet med bistand 
af Thomas Krom, Touch Water, i et helt nyt 
tolkningsværktøj skræddersyet til opgaven. 

På workshoppen blev problemer og trus-
ler i forbindelse med oversvømmelser og 
forureningsspredning fra punktkilder disku-
teret. Diskussionen pegede på nogle områ-
der, hvor der skulle arbejdes videre med KI-
MONO konceptet bl.a. et ønske om at slukke 
modeldrænlaget i byen (altså en ændring i 
modelopsætningen), behov for vurdering 
af belastningen fra de to store punktkilder, 
samt en erkendelse af manglende viden om 
badevandskvalitet og økologiske forhold fra 
den diffuse belastning og fra punktkilder. 
Der var bekymring for, at der med klima-
ændringer kan ske en mobilisering af punkt-

Figur 2 Modellerede stigninger i 
grundvandstand fra såvel havstig-

ning på 0,5 meter samt klimabetin-
gede (grundvandsdannelsesbetin-

gede) grundvandsstigninger. Øverst 
ses lokal model området. Nederst ses 

Horsens by.

Fig. 1 Nedskalering af klimaeffekter til hydrologiske konsekvenser for Horsens by
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kilder, hvor der ikke er forurening i dag, fx 
hvor grundvandet i dag står i 2 meters dyb-
de, men i fremtiden får et løft som følge af 
havstigning og klimabetingede grundvands-
stigninger til fx kun 0,5 meters dybde (Se 
figur 2). 

På workshop 2 kunne resultaterne af 
den færdige model præsenteres. Pejlin-
ger af grundvandstanden er vigtige, da de 
er helt uvurderlige i forbindelse med mo-
delkalibreringen. Den lokale model bely-
ser såvel ændringer i grundvandstanden 
som ændringer i vandstanden i vandløb og 
søer. Figur 2 viser resultatet af ændret hav-
niveau (0,5 meter) og klimabetingede æn-
dringer i grundvandsstanden for A2 scena-
riet, der repræsenterer slutningen af det 21. 
århundrede. Modellen kan samtidig belyse 
forholdene omkring de mange forurenings-
lokaliteter fx hvordan grundvandsdannelse, 
grundvandstand, vandflux i grundvandet 
under lokaliteten og partikelbaner spreder 
sig nedstrøms, og hvor forureningen ram-
mer grundvandsmagasiner, havnebasiner 
og afsnit af fjorden. Resultaterne viser ret 
moderate ændringer i grundvandsdannel-
sen for Collstrup (dog med tendens til mere 

ekstreme svingninger), hvorimod stigningen 
i grundvandsstand er ret markant for både 
Collstrup grunden og Gasværket, men også 
med forskelle afhængig af, om havstignin-
ger eller klimabetingende grundvandsæn-
dringer dominerer billedet. Fluxen til hav-
nen stiger ved A2 scenariet med ca. 10-20 
%, men tager man havstigning med i be-
tragtning, så vil fluxen samlet falde i forhold 
til nu-situation.

Slutsats
Men selvom ændringen i forureningstrans-
port tilsyneladende er ret moderat i et frem-
tidigt klima, så ved vi ikke præcist hvordan 
det markante løft af grundvandstanden om-
kring Collstrup og Gasværksgrunden vil på-
virke forureningsbelastningen af Horsens 
fjord og de badevandsfaciliteter, der indgår 
i masterplanen for Horsens havn. Det er hel-
ler ikke klart, hvem der har ansvaret for en 
klimasikring af de gamle forurenede grun-
de og den diffuse belastning fra byområder 
af grundvand og drænvand eller på hvilket 
grundlag, klimatilpasningen skal ske. Resul-
taterne for Horsens peger på, at der skal gø-
res noget ved problemet, for belastningen 

fra alene de to gamle giftgrunde i Horsens 
giver en belastning af badevand og fjord, 
som er vurderet af samme størrelsesorden 
som de kravværdier, der foreligger for ud-
valgte miljøfremmede stoffer. Man må godt 
dyppe tæerne i det, og hvis man fjerner E-
coli bakterierne fra bl.a. regnvandsbetinge-
de udløb, kan man nok også godt svømme 
i det, men man skal undgå at sluge vandet, 
og man må ikke spise fisken. 

 
Referencer

Læs mere om KIMONO projektet på:  
http://www.geus.dk/program-areas/water/den-

mark/projects/kimono-dk.htm ■
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TEMA: 

KLIMATILPASnInG
Af Martin Drews, CRES: Centre for Regional change  

in the Earth System

Center for Regionale Klimaforandringer 
(CRES) er en strategisk forskningssatsning, 
der blandt andet søger at levere innovative 
og operationelle løsninger til kvantificering 
af usikkerhederne relateret til de forventede 
klimaændringer og mere fuldstændige be-
skrivelser af de mulige effekter inden for ud-
valgte nøgleområder som hydrologi, land-
brug, kystområder og samfundsforhold. 
CRES' mission er at sikre en koordineret 
forskning i Danmark indenfor udvalgte om-
råder i et åbent, bredt og interdisciplinært 
samarbejde, så positive synergieffekter ud-
nyttes og væsentlige overlap mellem danske 
og internationale aktiviteter undgås.

CRES er et 5-årigs forskningscenter under 
Det Strategiske Forskningsråd (2009-2014). 
Centret ledes af forskningsleder Jens Hes-
selbjerg Christensen fra Danmarks Klima-
center på DMI og tæller internationalt an-

CRES  En fælles platform 
for klimaforskning
En optimal, økonomisk og målrettet tilpasning til de igangværende klimaændringer kræver mere 
præcis viden om omfanget af ændringerne og deres vekselvirkninger.

erkendte klimaforskere fra DMI, GEUS, DTU, 
Københavns Universitet, Aarhus Universitet 
og DHI. Centret omfatter desuden en ræk-
ke stærke danske og internationale partnere, 
herunder DANVA, Kommunernes Landsfor-
ening, Videncentret for Landbrug og Forsik-
ring & Pension. 

Ét af de områder, som CRES specielt un-
dersøger, er konsekvenserne af hyppigere 
og mere ekstreme vejrhændelser som for ek-
sempel kraftige skybrud, tørkeperioder, he-
debølger og stormflod, som alle er af afgø-
rende betydning for klimatilpasningen. For 
eksempel prøver et CRES-projekt ledet af 
Karsten Arnbjerg-Nielsen fra DTU Miljø at 
forklare de markante ændringer i ekstrem-
regnen, vi har observeret igennem de sene-
ste 30 år og benytte denne viden sammen 
med de nyeste klimamodeller til at få et me-
get bedre bud på, hvordan fremtidens eks-

treme regn vil se ud. På baggrund af tidlige-
re analyser anbefalede Spildevandskomiteen 
(Skrift 29) at anvende klimafaktorer på 1,2 
– 1,4 over en fremtidig 100 års periode. En 
klimafaktor på 1,2 betyder, at regnen bliver 
20% større for den angivne gentagelsespe-
riode og varighed. Helt nye beregninger ud-
ført som en del af CRES viser imidlertid, at 
klimafaktorer, som er beregnede udelukken-
de ved at ekstrapolere på baggrund af må-
linger fra Spildevandskomiteens Regnmåler-
system siden 1979, vil være meget højere 
end de hidtil anbefalede værdier – fra 2,3 
– 2,5 over en 100-års periode. Også nogle 
klimamodeller indikerer tilsvarende markan-
te ændringer i ekstremregnen over en frem-
tidig 100-års periode. Generelt ligger de nye 
beregninger imidlertid noget højere end kli-
mamodellernes bedste bud.

Figur 1. Simulering af planteplankton biomasse (målt som pigmentet, klorofyl, venstre) samt biomassen af blågrønalger (højre) ved nutidens klima og for 
3  fremtidsscenarier.
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Ét andet igangværende CRES-projekt le-
des af professor Erik Jeppesen fra Aarhus 
Universitet. Her har man opsat en økolo-
gisk sømodel udviklet specielt for lavvan-
dede søer (PCLake) for den lavvandede En-
gelsholm Sø (middeldybde 2,4m). Modellen 
er blandt de mest gennemtestede og pub-
licerede sømodeller i verden og beskriver 
planteplankton, undervandsplanter samt et 
simpelt fødekædesystem indeholdende dy-
replankton, fredfisk og rovfisk – alt sammen 
indenfor en balanceret og lukket nærings-
salt-cyklus. Med baggrund i 19 fremskriv-
ninger af IPCCs A1B scenarie (baseret på 
regionale modeller fra EU ENSEMBLES pro-
jektet) er tre simple fremtidsscenarier iden-
tificeret: (i) en nær fremtid (2050) hvor 
lufttemperaturen forventes at stige gennem-

snitligt 1,5°C; (ii) en fremtid (2100), hvor 
lufttemperaturen forventes at stige gennem-
snitligt 3°C; (iii) en fremtid (2100) hvor luft-
temperaturen forventes at stige gennemsnit-
ligt 5°C. Sømodellen blev forceret med disse 
scenarier, hvorefter effekterne på den totale 
fytoplanktonbiomasse samt på biomassen af 
blågrønalger kunne estimeres (Fig. 1).

Resultaterne viser, at jo højere tempe-
ratur, des mere vil planteplanktonbiomas-
sen stige. Samtidig indikerer resultaterne, at 
biomassen af de potentielt gift-produceren-
de blågrønalger vil stige markant, med hhv. 
40, 70 og 90 % for scenarie 1, 2 og 3, i 
forhold til den nutidige tilstand. Analyserne 
peger dermed i retning af, at den eksterne 
tilførsel af næringsstoffer må reduceres, hvis 

søen skal bevare (eller forbedre) den nuvæ-
rende økologiske tilstand i et fremtidigt kli-
ma. Simplere beregninger baseret på data 
fra mere end 800 danske søer peger i sam-
me retning, og dermed bliver det sandsyn-
ligvis sværere for danske søer at opfylde 
EU´s vandrammedirektiv i et varmere klima, 
hvilket vil skærpe kravene til udledning af 
næringsstoffer fra by og land. 

CRES arbejder tæt sammen med en ræk-
ke danske og internationale klimaforsknings-
projekter herunder RiskChange projektet. ■
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TEMA: 

KLIMATILPASnInG Af Birgitte Skjøtt, DANVA

Drivere * Udfordringer* Inspiration 
23. august 2012 i Vandhuset, Skanderborg

Ideer * Løsninger * cases
17.-18. september 2012 i Malmø

Forankring * Formidling
23. oktober 2012 i Vandhuset, Skanderborg

Der er behov for at tænke håndteringen af byens 
vand på nye måder. Stadig oftere regner det så kraf-
tigt, at hverken kloakker eller åer kan klare vand-
mængderne. Resultatet er, at vandet står højt i 
gader og kældre. I byerne er der tit ikke plads til 
vandet i kloaksystemerne, og det er vanskeligt at 
finde plads til større regnvandsbassiner.

Men der findes mange alternative måder at håndtere vandet på. Mange gange kan man 
løse kapacitetsproblemerne samtidigt med, at man øger de rekreative kvaliteter i byrummet. 
Men det kræver, at man arbejder langt mere integreret med planlægningen af byen og dens 
vand- og spildevandsforsyning, end det sker i dag. På kurset lægger vi op til, at spildevands-
selskab og kommune arbejder sammen om at finde nye løsninger.

Kurset henvender sig til medarbejdere i et spildevandsselskab og repræsentanter fra kom-
munen. Det er en bærende ide i kurset, at deltagerne er en gruppe af medarbejdere. Det 
optimale hold har repræsentanter fra alle relevante fagligheder fx.:
•	 Spildevandsselskab
•	 Kommunens planafdeling, miljømyndighed og vej- og park afdeling. 

Nyt kursus om Byens Vand 
starter den 23. august
DANVA gentager succesen og afholder igen kurset ’Byens vand’ i samarbejde med Dansk 
Byplanlaboratorium. Kurset har til formål at inspirere til nye løsninger samt at udvikle redskaber 
og samarbejder, der kan være med til at sikre en bæredygtig håndtering af byens vand. 

Programfolderen kan downloades på 

www.danva.dk 

Anbefaling 
fra Horsens
Projektchef Ove 
Steen Nielsen, Hor-
sens Vand siger:

Vi deltog i kur-
set sammen med 
Horsens Kommu-
ne, som var re-
præsenteret ved byplan, byggesag og 
natur (afdelingens for spildevandspla-
ner). Det var et rigtig godt kursus, som 
virker på flere fronter, dels faglig ind-
sigt, nye metoder og tankegange, dels 
indsigt i de udfordringer, de forskellige 
aktører har og ikke mindst det at knyt-
te samarbejder på tværs mellem forsy-
ning og kommune.

Der er også muligheder for at skabe 
netværk på tværs af selskabs- og kom-
munegrænser - et område som der 
evt. kunne fokuseres lidt mere på!

Det er vigtigt at få alle de forskelli-
ge afdelinger hos såvel kommune som 
forsyning med i ’kursusgruppen’. Vi 
manglede f. eks. Vejafdelingen, som jo 
nok er lige så vigtig en aktør som for-
syningsselskabet.

Det er et særdeles godt kursus, som 
jeg kan anbefale, også på vegne af 
mine kolleger i såvel Horsens Kommu-
ne som Horsens Vand. Vi har haft me-
get glæde af ’lærdommen’ i det dag-
lige arbejde og samarbejde. ■
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kapper med aftageligt 
midterstykke

•	 Løfteøje på alle koblinger over 
10 kg 

•	 Leveringsprogram: Koblinger, 
flangeadaptorer, slutmuffer, 
koblinger med PE-ende

•	 Dimensioner: Fra DN 50 -  
DN 300 (46 – 356 mm.)
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Foreningsnyt

Forsyningskurser på Ferskvandscentret
Kurser om forsyningernes fagområder – læs mere på www.fvc.dk/kursus
Vi samarbejder med COK, der tilbyder ledelseskurser, herunder Driftslederuddannelsen
Følg med – tilmeld dig vores nyhedsbrev på
www.fvc.dk/kursus/nyhedsbrev

Vejlsøvej 51 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8921 2100 • Fax 8921 2188 • kursus@ferskvandscentret.dk

Nyt forsyningskatalog
på gaden i maj

Fødselsdage:

80 år: 

Peer Høegh, Dantex Plastrør A/S, 11. maj
60 år: Tage Damsgaard, Skive Spildevand, 
07. juli
40 år: 

Annette Raben, Rambøll Danmark A/S, 14. 
juli

25 års jubilæum

Driftslederen for Frederikssund Vand A/S 
Bruno Nielsen kan den 1. juli 2012 fejre 25 
års jubilæum. I den anledning afholdes der 
Åbent Hus torsdag, den 28. juni 2012 fra 

ARWOS
Timm Bochdam udnævnes pr. 1. maj 2012 til vandchef i 
Arwos. Timm startede i Arwos i september 2010 som udvik-
lingsingeniør. Timm kommer fra rådgivningsbranchen hvor 
han bl.a.  har arbejdet med hydrauliske modeller, planlæg-
ning af kloakfornyelse, TV-inspektion m.v.  I hans nye stilling 
som vandchef skal han arbejde med planlægning og ledelse 
af både drifts- og projektmedarbejdere indenfor drikkevand 
og spildevand.

120
0

4

Har du overblik over dine indkøb?
KPMG kan hjælpe din forsynings
virksomhed med at effektivisere 
pro ce   duren omkring det interne 
over vågnings program.

Kontakt
Casper Storr 25 29 47 52 eller  
Claus Dalager 25 29 46 10.

KPMG Energi & Forsyning udgiver  
et enyhedsbrev, hvor du kan læse 
mere om de aktuelle udfordringer  
i  branchen. Du kan tilmelde dig 
vores nyhedsbrev på  
www.kpmg.dk/enyt.

kpmg.dk

kl. 14.00 til 17.00 for forretningsforbindel-
ser m.fl. på Marbækvej 2, 3600 Frederiks-
sund.

nye medlemmer:

Schneider Electric Danmark A/S
Martin Wulff Klitgaard, Faxe Service A/S
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Rensning 
og 

tilstandskontrol 
af 

rentvandstanke 
og 

højdebeholdere

•

•

•

Sådan gør vi:
vi renser og efterser tanken uden
at tømme for vand
vi gør det, mens rentvandstanken
er i drift

Hvordan gør vi det?
ring og bestil en dvd + reference-
liste på mobil 4082 3000 eller send
en mail på jh@jh-dyk.dk

DYKKER- OG ENTREPRENØRFIRMA

Røddikvej 79 • 8464 Galten
Mobil: 40 82 30 00 • Tlf.: 86 94 47 40  

jh@jh-dyk.dk • www.jh-dyk.dk

IWA’s danske nationalkomités rejselegat har til formål at give yngre specialister in-
denfor vandsektoren mulighed for at rejse til udlandet for at deltage i konferencer 
og hente ny viden og inspiration hjem til Danmark til glæde for den danske vand-
sektor.

IWA har et særligt program for Young Water Professionals, og rejselegatet skal give 
unge fra vandsektoren mulighed for bl.a. at deltage i arrangementer i dette regi – 
se www.iwahq.org/3f 

Målgruppen for rejselegatet er unge under 35 år.

Den samlede pulje er i 2012 på 50.000 kr. og det enkelte rejselegat er højst på 
10.000 kr. 
Kriterier for uddeling af rejselegatet kan læses på www.danva.dk/rejselegat 

Ansøgninger om tilskud til rejser og konferencegebyr fremsendes elektronisk og sti-
les til formanden for forretningsudvalget i IWA’s danske nationalkomite:

carl-Emil Larsen cel@danva.dk 
DANVA, Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg 
T: 7021 0055 – www.danva.dk 

Ansøgninger behandles løbende, og der findes ikke et særligt ansøgningsskema.

Dansk nationalkomité

Rejselegat

Sidste år deltog Lisbet Snefdrup Hansen og Ane Høyer Mollerup i en konference i Brasilien 
med støtte fra rejselegatet.
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Lovstof og administration

Tak til Hvidovre
Som bekendt har Vandreformen betydet, at forsyninger omfattet af Vandsektorloven er 
blevet skattesubjekter. SKAT, revisions- og vandbranchen er desværre ikke blevet enige 
om en model til den skattemæssige værdiansættelse.

Vandselskaber etableret i 2007 samt deres rådgivere har koordineret deres indsats 
med henblik på, at klagerne over ændring af skatteansættelserne, som skulle indgives til 
Landsskatteretten, ikke ”modarbejdede” hinanden.

Hvidovre Vand A/S har via deres rådgiver PWC ladet DANVA vide, at andre i branchen 
gerne må lade sig inspirere af den konkrete klage, som er blevet fremsendt til Landsskat-
teretten, 20.12.2011. Dette vil foreningen gerne takke for. Vi er ikke i tvivl om, at dette 
vil være til meget stor hjælp – og ikke mindst lette mange for et omfattende arbejde. Kla-
gesagen findes på www.danva.dk – fagligt fokus – vandreform – økonomi.

Ritzaus omtale i april af udfordringerne – herunder interviewet af Lemming, Hjørring 
Vand A/S – findes samme sted på foreningens hjemmeside.

Elementer fra det hidtidige foreningsarbejde
Beskatning af vandselskaber har foreningen arbejdet med i flere år. Fra starten af var skat-
teretseksperter fra advokatfirmaet Holst og KPMG involveret. 

Efter aftale med departementschefen i Skatteministeriet 
var DANVA sammen med revisionsbranchen interesseorga-
nisation i dialog med SKAT igennem ½-1 år mhp at fin-
de en værdisætningsmodel. Pludselig besluttede SKAT i 

første halvdel af 2011 sig til at ven-
de tilbage til deres oprindeli-

ge tanker - fremfor at base-
re modellen på dialogen og 

de konkrete input.
Foreningen har efterfølgen-

de været i dialog med såvel Folketin-
gets Miljøudvalg som Skatteudvalg. Det-

te medførte ikke noget, da politikerne efter 
vores formodning ville lade SKATs model få 

en chance.
Situationen er ændret nu (primo 

2012), da der er mulighed for at 
levere konkrete data med afsæt 
i 2007-vandselskaberne. Disse 
data er afsæt for henvendelse 
til departementet igen samt 
kommende drøftelser med 
politikere fra Miljøudvalget og 
Skatteudvalget.

Sv

Inspiration til skatteklagesager Forældelse

Af Susanne Vangsgård og Reza Ahmadian, 
DANVA

Problemstilling
En kunde er ved en fejl i et afregningssy-
stem ikke opkrævet for forbrug i perioden 
2006 til 2012. Er forsyningens adgang til at 
kræve denne fordring opfyldt forældet og 
dermed bortfaldet, når fejlen først fornyligt 
er opdaget? Og gælder det i så fald for hele 
perioden eller kun fordringer, der ligger et 
bestemt antal år tilbage?

DAnvA’s vurdering
Forsyningen kan være berettiget til at kræve 
den fulde fordring for hele perioden opfyldt. 
Dette afhænger imidlertid af den dokumen-
tation, der kan fremlægges til at understøt-
te en suspension af forældelsesfristen. For så 
vidt angår fordringer, der er forfalden sene-
re end 3 år før kravets fremsættelse, er forsy-
ningen berettiget til at kræve disse opfyldt.

Uddybende svar
Den 1. januar 2008 trådte en ny forældel-
seslov (lov nr. 522 af 06/06/2007) i kraft, 
som medførte nye og generelle forældelses-
frister. Efter § 30, stk. 1, 1. pkt., finder loven 
også anvendelse på fordringer, der er stiftet 
inden d. 1. januar 2008 og ikke var foræl-
det efter de gamle forældelsesregler fastsat i 
Danske Lov 5-14-4 hhv. 1908-loven (lov nr. 
274 af 22/12/1908). 

Af hensyn til overskueligheden opdeles 
besvarelsen derfor i tre afsnit. Det i kursiv 
skrevne er citater fra www.retsinformation.dk.

1) Fordringer der er forfalden senere 
end 3 år før kravets fremsættelse 
Disse fordringer forældes iht. den nye og 
gældende forældelseslov, hvoraf det af § 3, 
stk. 1, fremgår at ”Forældelsesfristen er 3 år, 
medmindre andet følger af andre bestemmelser.”

Forældelsesfristen beregnes ”fra det tidlig-
ste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne 
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre an-
det følger af andre bestemmelser” jf. § 2, stk. 1. 

”Er der indrømmet skyldneren løbedage eller 
i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses 
for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra be-
talingsfristens udløb” jf. § 2, stk. 2. Ovenståen-
de medfører, at de fordringer som forsyningen 
har mod kunden, og som er forfalden senere 
end 3 år før kravets fremsættelse (senere end 
marts 2009 i det konkrete tilfælde), ikke er for-
ældet og kan således kræves opfyldt.
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Forældelse

Målerlaboratoriet •  ”Vandgården” •  Lombjergevej 22 •  DK-5750 Ringe 
Tlf.: 62 62 12 05 •  Fax.: 62 62 27 05 •  E-mail: info@midtfynsvand.dk 

Målerlaboratoriet ved Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. kan foretage
akkrediteret kalibrering af vandmålere ved flow fra 25 l/t til 9000 l/t,
hvilket dækker vandmålere i størrelse op til Qn 6. Vi kan derudover
sørge for akkrediteret kalibrering af større målere gennem ydelser
fra underleverandører. 

Målerlaboratoriets dokumenterede måleevne går helt ned til ± 0,3%.
Da vi således er under kravet på ± 0,4% kan vi angive kalibrerings-
resultaterne uden forbehold.  

Målerlaboratoriets personale er altid behjælpeligt med råd og vej-
ledning om, hvorledes vandværket kan gribe opgaven med statistisk
målerkontrol an. 

Kontakt os – få et overblik over jeres besparingspotentiale.
Vore priser er inkl. certifikater. 

SPAR OVER 50 % PÅ 
MÅLERUDSKIFTNING
– brug stikprøvekontrol af vandmålere 

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Kalibrering af koldtvandsmålere 

2) Fordringer forfalden tidligere 
end 3 år før kravets fremsættelse 
men dog senere end 1. jan. 2008
Den nye forældelseslov trådte i kraft d. 1. 
jan. 2008, og fordringer stiftet efter denne 
dato er dermed omfattet af den nye foræl-
delseslov. 

Disse fordringer falder imidlertid udenfor 
3 års fristen i § 3, stk. 1, og om disse kan kræ-
ves opfyldt må derfor vurderes ift. § 3, stk. 
2, hvorefter fristen beregnes fra det tidspunkt 
hvor fordringshaveren (forsyningen) ”fik eller 
burde have fået kendskab til fordringen”.

Efter den gældende forældelseslov er det 
således afgørende at se nærmere på hvorle-
des ”fik eller burde have fået kendskab til [for-
dringen]” skal fortolkes.

Det fremgår af Karnovs bemærkninger til 
bestemmelsen, at det i praksis er fastslået, 
at suspensionsbestemmelsen finder anven-
delse, hvor der er tale om uvidenhed om 
de faktiske omstændigheder, men kun und-
tagelsesvist, hvor der er tale om retsvildfa-
relser (forstået som uvidenhed om det det 
retlige grundlag for kravet, eksempelvis lov-
ændring). Det taler ligeledes imod suspensi-
on, hvis begge parter har haft lige god mu-
lighed for at bedømme kravet.

I det konkrete tilfælde burde kunden for-
mentlig have bemærket, at der ikke hav-
de været opkrævet eller betalt for hverken 
vandforbrug eller afledning. Tilsvarende 
burde vandforsyningen have undersøgt sit 
debitorregister, hvorved fejlen muligvis kun-
ne være opdaget og undgået. 

Det er DANVA’s bedste vurdering, at idet 
fejlen skyldes en manglende registrering i 
afregningssystemet, må den betragtes som 
uvidenhed omkring de faktiske forhold, og 
følgelig omfattet af § 3, stk. 2., hvorefter at 
fristen først løber fra tidspunktet, hvor forsy-
ningen blev bekendt med fordringen. Dette 
må imidlertid bero på en konkret vurdering 
af sagens faktiske omstændigheder, herun-
der årsagen til fejlen, og forsyningen kan 
forvente at blive mødt med påstand om for-
ældelse fra kunden - med dårlig presseomta-
le og eventuelle sagsomkostninger til følge.

3) Fordringer forfalden 
tidligere end 1. jan. 2008
Fordringer forfalden tidligere end 1. jan. 
2008, men ikke er forældet d. 1. jan. 2011 
efter den gamle forældelseslov, er omfattet 

af overgangsbestemmelserne i § 30 i den 
nye forældelseslov.

Det er derfor nødvendigt indledningsvis 
at vurdere om disse fordringer pr. 1. jan. 
2011 ville være forældet efter 1908-loven.

Efter Danske Lov 5-14-4 var der en ab-
solut forældelsesfrist på 20 år beregnet fra 
stiftelsestidspunktet. Denne 20 årige foræl-
delsesfrist var som alt overvejende udgangs-
punkt absolut, og suspenderedes således 
ikke. Da den ældste fordring i ovenståen-
de tilfælde er stiftet for 6 år siden, er for-
dringen således ikke forældet iht. Danske 
Lov.  Foruden Danske Lov var der i 1908-lo-
ven fastsat en forældelsesfrist på 5 år regnet 
fra forfaldstidspunktet. Forfaldstidspunktet 
er det tidspunkt, hvor fordringen kan kræ-
ves betalt. Det fulgte dog af lovens § 3, at 
fristen, hvis fordringshaveren havde været i 
utilregnelig uvidenhed om sit krav, suspen-
deredes og først blev beregnet fra det tids-
punkt, hvor fordringshaveren blev eller bur-
de være blevet bekendt med kravet.  

Den nævnte suspensionsregel i § 3 i 
1908-loven, skal forstås som § 3 i den gæl-
dende forældelseslov jf. forarbejderne til 

sidstnævnte. Ovenstående medfører at et 
krav forfalden efter d. 1. januar 2006 ikke 
ville være forældet pr. 1. januar 2011, hvor-
for at den nuværende forældelseslov fin-
der anvendelse ift. ovenstående fordringer. 
DANVA vurderer derfor, at fordringerne kan 
kræves opfyldt af kunden, dog med sam-
me betænkninger omkring påstand om for-
ældelse, dårlig presse omtale og eventuelle 
sagsomkostninger.

Konklusion
Det er DANVA’s vurdering, at forældelsesfri-
sten på 3 år først løber fra tidspunktet, hvor 
forsyningen er blevet bekendt med fordrin-
gen jf. forældelseslovens § 3, stk. 2. I for-
hold til almindelig afregning i løbende rets-
forhold, fx afregning efter forbrug, hvor 
flere ydelser iht. til et aftaleforhold erlægges 
på forskellige tidspunkter, beregnes foræl-
delsesfristen særskilt for hver enkelt ydelse. 
Forsyningen kan derfor i det konkrete til-
fælde være berettiget til at kræve hele for-
dringen opfyldt, dog med forbehold for de 
ovenfor nævnte omstændigheder. ■
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Nyt fra leverandørerne
juni 2012

Grontmij 

 

Anne Hansen er pr. 1. 
april 2012 ansat som arki-
tekt inden for området For-
syningsteknik i Grontmij. 
Anne er 31 år, uddan-
net cand.arch. og skal hos 
Grontmij primært arbejde 
med klimaprojekter i re-
lation til landskabsbaseret 
regnvandshåndtering, her-
under formgivning og gra-
fisk design. 
Anne kommer fra en stil-
ling hos firmaet Elverdal, 
hvor hun arbejdede med 
udvikling af rekreative om-
råder til leg og bevægelse. 
 
 

Jacob Dyrby Petersen 

er pr. 1. marts 2012 an-
sat som ingeniør inden for 
området Forsyningsteknik i 
Grontmij. 
Jacob er 31 år, uddan-
net diplomingeniør, cand.
techn.soc. og skal hos 
Grontmij primært arbejde 
med planlægning af an-
lægs- og renoveringspro-
jekter, klimatilpasning, ud-
bud og tilsyn. 
Jacob har tidligere været 
beskæftiget med interna-
tionalt NGO-arbejde og 
før dette været ansat hos 
Rambøll.

 

 

Malde volmer Beinthin 
er pr. 1. marts 2012 an-
sat som trainee inden for 
området Forsyningsteknik i 
Grontmij. 
Malde er 27 år, uddannet 
civilingeniør i miljøtekno-
logi og skal hos Grontmij 
primært arbejde med plan-
lægning, modellering og 
klimascreening. 

 

Sille Lyster Larsen er pr. 
1. april 2012 ansat som in-
geniør inden for området 
Forsyningsteknik i Grontmij. 
Sille er 27 år, uddannet ci-
vilingeniør inden for mil-
jøteknologi og skal hos 
Grontmij arbejde med hy-
drologisk modellering.
 
 

Tommy Wincent  

Sander-Storm 

er pr. 1. april 2012 ud-
nævnt til gruppeleder for 
Forsyningsteknik Glostrup i 
Grontmij. 
Tommy er 37 år, uddannet 
diplomingeniør og har væ-
ret ansat som projektleder 
i Grontmij i perioden 2001 
til 2008 og igen siden 
2010 som chefrådgiver i 
Grontmijs afdeling for For-
syningsteknik i Glostrup. 

Med udnævnelsen til grup-
peleder får Tommy ansvar 
for at sikre den faglige ud-
vikling og øge omsætnin-
gen inden for afløbsteknik- 
og renseanlægsområdet i   
forretningsenheden Vand 
& Energi i Grontmij i Dan-
mark. 

Orbicon

 

Andreas nyrup Madsen 
er ny jordbrugsteknolog i 
Orbicon og arbejder i Viby. 
Hans arbejdsopgaver er hy-
drometrisk feltarbejde og 
vandføringsmålinger. Der-
udover arbejder han også 
med udtagning af vand-
prøver og etablering af nye 
vandstandsmålere. Andre-
as er uddannet som jord-
brugsteknolog fra natur og 
miljølinjen på Jordbrugets 
Uddannelsescenter i Aar-
hus. Derudover har han 
også titlen som faglært 
Økologisk Landmand fra 
den Økologiske Landbrugs-
skole. Andreas har bl.a. 
været ansat som vandløbs-
medarbejder ved Randers 
Kommune, og for Natur & 
Landbrug, hvor arbejds-
opgaverne bl.a. bestod af 
vandløbstilsyn og registre-
ring af de fysiske og biolo-
giske forhold i kommunens 
vandløb.
 

 

Helle Otzen er ny ingeni-
ør i Orbicon og arbejder i 
Esbjerg. Helles arbejdsop-
gaver består bl.a. af pro-
jektering og tilsyn med 
havneanlæg. Hun har tid-
ligere været ansat i Arccon 
Rådgivende Ingeniører, 
som nu er blevet opkøbt 
af Orbicon. Helle har bl.a. 
været med i større projek-
ter omkring renovering 
og kajudvidelse i Sønder-
borg Havn, renovering i 
Thorsminde Havn, og om-
bygning og nyetablering 
af færgelejer til ny Agersø 
færge. Helle er 24 år og 
bor i Esbjerg sammen med 
sin kæreste, hvor hun i sin 
fritid går op i familien, mu-
sik og dykning.
 
 

Kirsten varup er ny øko-
nomisekretær i Orbicon og 
ansat i installationsafde-
lingen i Ballerup. Kirstens 
arbejdsopgaver består af 
projektoprettelser, projekt-
opfølgninger, faktureringer 
samt mange andre økono-
mirelaterede opgaver.
Kirsten har tidligere været 
ansat i Hedeselskabet som 
økonomisekretær, hvor hun 
arbejdede i 13 år, og har 
i perioden før hun kom 
til Orbicon været ansat på 
Stenhuggergården Fysiote-
rapi som kliniksekretær.
Kirsten er HF uddannet og 
har efterfølgende uddannet 

sig til kontorassistent. Hun 
er 43 år og bor i Hillerød 
sammen med sin mand og 
to børn, hvor hun i sin fri-
tid går op i at dyrke fitnes-
stræning
 
 

Kristian Kjær Poder er 

ny ingeniør i Orbicon, og 
er ansat i Esbjerg. Hans ar-
bejdsopgaver er projek-
tering, renovering og til-
standsundersøgelser af 
havnekonstruktioner. Kri-
stian er fornylig blevet ud-
dannet diplomingeniør i 
Byggeri & Anlæg på Aal-
borg Universitet i Esbjerg. 
Kristian er 23 år og bor 
sammen med sin kæreste 
i Esbjerg. I fritiden spiller 
han bowling i 2. division, 
for KIF Trekanten i Kolding.

 
 

Den 1. januar 2012 tiltråd-
te Lisbeth Løvig Jensen 
i stillingen som HR-chef 
hos Orbicon. Lisbeth skal i 
stillingen som HR-chef ar-
bejde med overordnede 
HR-processer og – strategi 
samt en bred vifte af øvri-
ge HR-opgaver. Hun kom-
mer fra en lignende stilling 
hos virksomheden INOX i 
Ry, og er uddannet cand. 
mag i historie og psykologi 
fra Aarhus Universitet. Lis-
beth er 37 år og bor i Ry 
sammen med sin mand og 
to børn.
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Peter Halkjær Kragelund 
er ny GIS-konsulent i Or-
bicon Informatik i Viby J. 
Han er udover GIS-konsu-
lent også produktejer på 
Informatik’s webproduk-
ter, der pt. omfatter Web-
graf Kort.
Peter er uddannet cand.
scient i Datalogi fra Århus 
universitet, og hans spe-
cialeområder er WEB-GIS, 
Mobil-GIS og projektledel-
se. Han har før været an-
sat hos COWI A/S i Aarhus, 
som GIS-konsulent og pro-
jektleder på større IT-pro-
jekter.
Peter er 34 år og kommer 
fra Hørning. Han er gift og 
har en datter, og hans fri-
tid blive brugt på at være 
FDF-spejder, løbe, dyrke 
adventurerace træning og 
andre forskellige slags fri-
luftssport. 

Rambøll Danmark A/S

 

carsten Olander 

er i marts 2012 ansat i af-
delingen for afløbsteknik 
og renseanlæg i Ørestad. 
Carsten er uddannet land-
skabsarkitekt og skal ar-
bejde med afvanding på 
anlægs- og infrastruktur-
projekter samt LAR-løs-
ninger.

 

Rikke Hedegaard Jeppe-

sen, Arkitekt MAA 
er pr. 1. april ansat i Ram-
bøll i afdelingen for Kli-
matilpasning og Spilde-
vandsplanlægning. Rikke 
skal medvirke til at udvikle 
fagområdet for landskabs-
design og regnvandshånd-
tering. 
Rikke har en fortid i Gront-
mij, hvor hun tidligere har 
stået i spidsen for at udvik-
le klimatilpasningsprojek-
ter med fokus på æstetisk 
udformning, brugerinddra-
gelse og biologiske profiler. 
Desuden har hun stor erfa-
ring indenfor borgerinddra-
gelse og udvikling af spil 
og let tilgængelige kom-
munikationsmetoder. 
I Rambøll skal Rikke vare-
tage projektledelse og fag-
projektledelse på LAR og 
landskabsprojekter, kom-
munikation til tegnestuer 
og generelt indgå på pro-
jekterne som kreativ spar-
ringspartner. 

 

Søren Hvilshøj 

(45) er ansat som ny inter-
national direktør for vand 
hos Rambøll. Dermed får 
han det overordnede an-
svar for at gøre Nordens 
største rådgivningsenhed 
på vandområdet med flere 
end 400 ansatte i ti lande 
til en global spiller. Søren 
Hvilshøj har de seneste 20 
år i mere end 20 lande i 
alle verdenshjørner udviklet 
den internationale vand- og 
miljøsektor. Sideløbende 
med sine internationale ak-
tiviteter sidder Søren Hvils-
høj med i en lang række 
bestyrelser for danske virk-
somheder og organisatio-
ner, herunder næstformand 
i vandværksforeningen. Sø-
ren Hvilshøj har en ph.d. 
grad i hydraulisk model-
lering fra DTU, hvor han 
også har undervist. Han 
kommer til Rambøll fra en 
position som afdelingsle-
der i Water and Energy hos 
Grontmij.

Stjernholm A/S

Kristian Korsholm, 

45 år, er ansat som ser-
viceleder hos Stjernholm 
A/S, der leverer løsninger 
til vandbehandling på bl.a. 
renseanlæg og har hoved-
kvarter i Ringkøbing og af-
delinger i Randers og Sla-
gelse.
Kristian Korsholm kommer 
fra en stilling som driftle-
der hos Ringkøbing-Skjern 
Forsyning og har før det 
mange års erfaring som 
serviceleder, projektleder 
og koordinator hos TDC. 
Kristian er oprindelig skibs-
bygger.

Sebastian Schaper, 

42 år, er ansat som Eks-
portchef hos Stjernholm 
A/S, der leverer løsninger 
til vandbehandling på bl.a. 
renseanlæg og har hoved-
kvarter i Ringkøbing og af-
delinger i Randers og Sla-
gelse.
Sebastian Schaper kommer 
fra en stilling som souschef 
hos Lind Jensens Maskin-
fabrik A/S. Han har mange 
års eksportsalgserfaring fra 
stillinger hos Landia A/S og 
Mil-tek Danmark A/S.

Pia Garbrecht Laursen, 

52 år, er pr. 1. maj ansat 
som økonomichef i Ring-
købing hos Stjernholm A/S, 
der leverer løsninger til 
vandbehandling på bl.a. 
renseanlæg. Stjernholm A/S 
har hovedkvarter i Ringkø-
bing og afdelinger i Ran-
ders og Slagelse.
Pia Garbrecht Laursen har 
tidligere arbejdet som bl.a. 
revisor. ■
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Kalenderen

Grundvand og drikkevand

28. – 30. august Grundlæggende vandforsyningsteknik Vandhuset, Skanderborg

4. – 6. september Reparationsarbejde på vandforsyningen Frederiksværk Vandværk

26. – 27. september Installationsteknik Vandhuset, Skanderborg

Afløb og spildevand

21.-22. august Spildevandsplanen i nye rammer Vandhuset, Skanderborg

23/8, 17-18/9 og 23/10 Byens Vand Skanderborg og Malmø

4/9, 25-26/9 og 25/10 Plads til mere vand. Samstyring af afløbssystem og renseanlæg Vandhuset, Skanderborg

Jura, økonomi og ledelse

19. juni IBEN-interaktiv benchmarking Vandhuset, Skanderborg

Kommunikation

26. september Forandringskommunikation og håndtering af vanskelige samtaler Vandhuset, Skanderborg

Arbejdsmiljø

11. september Kemi- få styr på reglerne Vandhuset, Skanderborg

13. september Trivsel og samarbejde Vandhuset, Skanderborg

24. september Kommunikation og formidling Vandhuset, Skanderborg

Øvrige arrangementer

14. – 15. juni DANVA årsmøde Brøndby Hallen

20. – 21. november Dansk Vand Konference Odense Congress Center

21. juni Benchmarking Kick-Off møde Vandhuset, Skanderborg

25. juni Benchmarking Kick-Off møde Københavns Energi

Temadage

21. juni Procesoptimering på renseanlæg Viby Renseanlæg, Viby J

Læs mere om arrangementerne og tilmeld dig på DANVAs hjemmeside under Arrangementer

DAnvA arrangementer

DAnvA temadag

LEDELSESSyStEM … HjæææLP!
Har I brug for inspiration til at arbejde videre med ledel-
sessystemer? Eller har I brug for inspiration til at komme 
i gang?

Så kom til vores ”Markedsplads for ledelsessyste-

mer” d. 20. september i Vandhuset i Skanderborg.
Her vil I blive klædt på til at begå jer på markedet med 

spændende oplæg om formiddagen. Efter en god frokost 
kan I efterfølgende sondere markedet for uforpligtende til-
bud.

Denne dag har vi i Vandhuset arrangeret en unik mar-
kedsplads for ledelsessystemer, hvor I kan snakke med 10 

– 15 forskellige leverandører. Leverandørerne er udvalgt, 
så de sammen kan tilbyde en bred vifte af produkter inden 
for ledelsessystemer – for eksempel ledelsesstandarder (in-
den for energi, kvalitet, miljø mv.), certificeringer, IT hjæl-
peværktøjer osv. Det vil være en fordel, at deltage med 
mere end en person.
For yderligere information og tilmelding: Find linket 
”Markedsplads for ledelsessystemer” inde på ”Arrange-
menter” på www.danva.dk eller kontakt ansvarlig for kur-
sustilmelding, Helle Benjaminsen, tlf. nr. 8793 3561, 
hb@danva.dk  ■
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Totalentrepriser

Tlf.:  8744 1055 www.vandogteknik.dk

Tag Vand og Teknik A/S med på råd

så tidligt i processen som muligt og

træk på vore eksperter, der kan hjælpe

med dimensionering, projektering,

levering og montering af alle

vandværkets installationer.

Tillykke
Til Brønderslev vand A/S med renovering af

Vestre vandværk.
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Leverandører til VA-forsyninger

Administrative systemer, EDB

Tangen 6, 8220 Aarhus N
Tlf. 70 20 20 86, ev@elbek-vejrup.dk 
Økonomi- og ressourcestyringsløsninger 
inklusiv forbrugsafregning der understøtter 
kerneforretningen i din forsyningsvirksom-
hed. Derudover  leverer vi også branchespeci-
fik LessorLønssystem samt ESDH system.
Læs mere på elbek-vejrup.dk/forsyning.

EnviPortal – fremtidens digitale knudepunkt, 
med integreret helpdesk, mulighed for spør-
geskemamodul, altid nyeste programversion 
og automatisk backup af alle data. Nem, 
fleksibel og samlet adgang til førsteklasses 
software løsninger.
Silkeborg: 86 80 63 44
Kastrup: 32 50 79 44
Aalborg: 98 11 63 44
Aarhus: 86 80 63 44
www.envidan.dk

GIS fra Informi GIS = ledningsregistrering, 
analyser, driftsoverblik, mobil tilgang til data 
og cloud computing
Aalborg, Kolding og Charlottenlund.
www.informi.dk. 3996 5900

GIS & Ledningsregistrering
www.intergraph.dk  52 14 15 35

IT-understøttelse af forbrugsafregning, debi-
torstyring og kundestyring. Administrativ 
Assistance på flere forretningsprocesser f.eks. 
løn, afregning, inddrivelse mm. Desuden 
kompetent faglig rådgivning og agile udvik-
lingsprojekter.
Tlf. 4460 1000, www.kmd.dk/energi

Løsninger til forsyningsvirksomheder.
–  Software til ledningsregistrering og data-

management
– WEB-løsninger, inkl. driftsløsninger
– Værdifastsættelse af anlægsaktiver
–  Administrative systemer, ex. til kontrol af 

vandkvalitet
Roskilde: 46 30 03 10
Århus: 87 38 61 66
Esbjerg: 36 97 36 36
www.orbicon.dk

Odense, tlf. 51 61 59 12, fax 65 42 59 99
e-post: jnn@ramboll.dk
Programmer til forbrugsafregning, telefon- 
og internetaflæsning, ledningsregistrering, 
vandkvalitetsdata og hjemmesider.

Sonlincs løsning SonWin giver vand-
forsynings- og spildevandsvirksomheder 
 overblik over de tilsluttede forbrugere, 
målere og forsyningsnettet og letter  
dermed den daglige drift.
SonWin administrerer:
- Afregning af kundernes forbrug
- Målerstanden hos kunderne
- Måleraflæsninger
-  Styring af flytninger og opgørelser i  
 forbindelse med disse

- Ledningsnettet og dets komponenter
Læs mere på www.sonlinc.dk

Affugtningsanlæg

Charlottevej 2, 4270 Høng
tlf. 58 85 10 08, fax 58 85 11 08
www.Fugtkontrol.dk

Ryttermarken 4, 3520 Farum
tlf. 44 95 33 55, fax 44 95 39 55
www.munters.dk

Raasigvangen 9, 3550 Slangerup
tlf. 44 95 56 20, fax 44 95 56 57
sales@ruskol.dk – www.ruskol.dk

Brøndboring

Aut. Brøndboringsfirma
A. Højfeldt A/S
Mads Eg Damgaards Vej 52, 7400 Herning
tlf. 97 12 02 22, fax 97 12 65 22 
www.a-hoejfeldt.dk

Brøker A/S
Spånnebæk 7, 4300 Holbæk
tlf. 59 44 04 06, fax 59 44 69 00

København tlf. 4588 4444
Aarhus tlf. 8627 3111
geo@geo.dk, www.geo.dk 

Holmetoften 5, 2970 Hørsholm
tlf. 45 76 33 88, www.hasbo.dk

Aut. Brøndboringsfirma
K. Sørensen & Søn A/S
Sjællandsvej 10
9000 Frederikshavn
Tlf 9842 3351  Fax 9842 5833
www.k-sorensen.dk

næstved Brøndboring ApS
Erantisvej 53, 4700 Næstved
tlf. 55 72 02 34, fax 55 72 91 34

Brøndborerfirmaet
Poul christiansen A/S
Brøndborervej 1, 7840 Højslev
tlf. 97 53 52 22
www.pcdrill.dk

Aut. Brøndboringsfirma
vand-Schmidt A/S
Platinvej 59, 6000 Kolding
tlf. 7556 1111
www.vand-schmidt.dk, info@vand-schmidt.dk

Filtermateriale

 Dansk Kvarts Industri A/S

Hovedkontor: Lervejdal 14 D. 8740 Brædstrup
tlf. 86 52 07 00. fax. 86 52 24 52

Hovedkontor og fabrik: Århusvej 79, 
Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. 87 93 83 00
Sjællandsafdeling: Høgevej 15A, 
3400 Hillerød, tlf. 48 20 10 00
www.silhorko.dk, E-mail: info@silhorko.dk

Frekvensomformere

ABB A/S
Meterbuen 33, 2740 Skovlunde
tlf. 4450 4450, 4450 4460
e-mail: abb.dk@dk.abb.com
www.abb.dk
Standart frekvensomformere og intelligent 
pumpestyring (IPC).

Grundvandsundersøgelser

Kolding 88 191 000
Odense 88 191 000
Virum 88 191 000
Århus 88 191 000
www.alectia.com

Besøg os på www.cowi.dk 
eller ring 5640 0000

Silkeborg: 86 80 63 44
Kastrup: 32 50 79 44
Aalborg: 98 11 63 44
Aarhus: 86 80 63 44
www.envidanwater.dk
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Martin Bachs Vej 3, 8850 Bjerringbro
tlf. 87 50 50 50, fax 87 50 51 51
Info_gdk@grundfos.com, www.grundfos.dk

Sivmosevænget 4, 5260 Odense S
tlf. 70 13 20 20, fax 66 13 11 22
e-mail: pmx@munck-forsyning.dk
www.munck-forsyning.dk
Pumpeleverance og totalentreprise med LPS 
2000 tryk-afløbssystemet.

nordjysk Grundvandssænkning
Nymarksvej 138, Biersted, 9440 Åbybro
Tlf. 51 20 88 30, fax 98 26 88 30
www.nordjyskgrundvand.dk
Overpumpning af spildevand

Radio Datatransmission

Porthusvej 9B, 3490 Kvistgård
tlf. 49 13 96 93, fax 49 13 96 03
e-mail: salg@comsystem.dk, 
www.comsystem.dk
Alarmering, Datalogning og Video-
overvågning

Rensning og desinfektion

Jørgen Høgberg, tlf. 40 82 3000
www.jh-dyk.dk, jh@jh-dyk.dk

Rør og fittings

Nørregade 25, 7280 Sdr. Felding
Tlf. 97 37 42 92, fax 97 37 47 48
e-mail: mail@rotek.dk – www.rotek.dk 

Håndværkervej 14, 9000 Aalborg
tlf. 96 30 60 00 – www.sanistaal.dk

Industriholmen 3-5, 2650 Hvidovre
Tlf. 36 49 61 11, fax 36 49 08 91
www.ulefosnv.dk – post@unv.dk

Uponor Infrastruktur
Haraldsvej 60, L6, 8960 Randers SØ
tlf. 99 52 11 22, fax 98 57 20 22 
infrastruktur.dk@uponor.com 
www.uponor.dk

Adelgade 29, 8400 Ebeltoft
tlf. 86 34 36 00, fax 86 34 33 98
e-mail: info@vandmand.dk
web: www.vandmand.dk

nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1, 8450 Hammel
Tlf. 86 96 20 00, fax 86 96 94 61
wavin@wavin.dk – www.wavin.dk

Allerød tlf. 48 10 42 00
Aalborg tlf. 96 30 64 00
Århus tlf. 87 32 32 32
Odense tlf. 63 12 15 81
Herning tlf. 96 26 62 26
Holstebro tlf. 97 42 20 55
Esbjerg tlf. 75 13 50 22
Kolding tlf. 76 31 23 00
Hjørring tlf. 98 90 36 11
Frederikshavn tlf. 98 42 07 00
Nykøbing F tlf. 48 10 57 60
Holbæk tlf. 48 10 42 00
Ørestaden tlf. 48 10 42 00

Århus tlf. 87 38 61 66
Roskilde tlf. 46 30 03 10
www.orbicon.dk

København   tlf. 51 61 83 27
Århus    tlf. 51 61 76 38
Odense  tlf. 51 61 58 49

Instrumenter

Rugvænget 31, 2630 Taastrup,
tlf. 70 23 98 98, fax 70 20 41 01
mailto@leifkoch.dk – www.leifkoch.dk
Lednings-, lækage- og spindelsøgning, 
logger for lækagestøj og tryk.

Instrumentering

ABB A/S

Flowmåling, Trykmåling, Analyse, Skrivere, 
Temperatur, Aktuatorer, Positioners, Regule-
ring, Niveaumåling, Gaskromotograf.

Laboratorie

Ormhøjgårdvej 8b, 8700 Horsens
Tlf. 70 21 25 31, fax. 70 21 25 41
www.landisgyr.dk, dk.info@landisgyr.com

Lækagesøgning

Landsdækkende Døgnservice
Rugvænget 31, 2630 Taastrup,
tlf. 7023 9898, fax 70 20 41 01
mailto@leifkoch.dk – www.leifkoch.dk
Lednings-, lækage- og  spindelsøgning.

Målerlaboratorier

Lombjergevej 22, 5750 Ringe
Tlf. 62 62 12 05, Fax 62 62 27 05
www.midtfynsvand.dk

niveaumåling

Nørregade 25, 7280 Sdr. Felding
Tlf. 97 37 42 92, fax 97 37 47 48
e-mail: mail@rotek.dk – www.rotek.dk 
Dataloggere og manuelle pejlere

Pumper

Tagholm 1, 9400 Nørresundby
Tlf. 7244 0250, fax 9817 5499

                           

Xylem Water Solutions Denmark ApS
Ejby Industrivej 60, 2600 Glostrup
Tlf. 43 200 900
www.flygt.dk
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Leverandører til VA-forsyninger

Rørrenovering

Sivmosevænget 4, 5260 Odense S
tlf. 70 13 20 20, fax 66 13 11 22
e-mail: pmx@munck-forsyning.dk
www.munck-forsyning.dk
Lokalafdelinger: Skovlunde, Vejle, Esbjerg.
Rørsprængning, bursting med MaxiPipe
– store udvidelser uden jordfortrængning.

PER AARSLEFF A/S – RøRTEKnIK
Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj
tlf. 87 44 22 22, fax 87 44 24 49.
Industriholmen 2, 2650 Hvidovre
tlf. 36 79 33 33, fax 36 79 34 49

Uponor Infrastruktur
Haraldsvej 60, L6, 8960 Randers SØ
tlf. 99 52 11 22, fax 98 57 20 22 
infrastruktur.dk@uponor.com 
www.uponor.dk

nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1, 8450 Hammel
Tlf. 86 96 20 00, fax 86 96 94 61
wavin@wavin.dk – www.wavin.dk

Rådgivende ingeniører

Kolding 88 191 000
Odense 88 191 000
Virum 88 191 000
Århus 88 191 000
www.alectia.com

Besøg os på www.cowi.dk 
eller ring 5640 0000

Rådgivende Ingeniører FRI
Kirsebærallé 9-11, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 06 66, fax 48 26 17 00
dj@dj-co.dk – www.dj-co.dk

Silkeborg: 86 80 63 44
Kastrup: 32 50 79 44
Aalborg: 98 11 63 44
Aarhus: 86 80 63 44
www.envidan.dk
www.envidanwater.dk

København tlf. 4588 4444
Aarhus tlf. 8627 3111
geo@geo.dk, www.geo.dk 

Glostrup 4348 6645
Holeby 2723 6684
Odense 8220 3575
Sønderborg 8228 1426
Aabenraa 8228 1426
Haderslev 7352 2524
Kolding 8228 1426
Århus 8210 5223
Grenå 2723 7075
Viborg 8928 8122
Holstebro 9612 7565
Aalborg 9879 9876
info@grontmij.dk
www.grontmij.dk

København 44 57 60 00
Roskilde   46 36 02 00
Århus 87 50 87 00
Aalborg 98 12 19 11
Fredericia 75 93 50 30
www.moe.dk

Allerød tlf. 48 10 42 00
Aalborg tlf. 96 30 64 00
Århus tlf. 87 32 32 32
Odense tlf. 63 12 15 81
Herning tlf. 96 26 62 26
Holstebro tlf. 97 42 20 55
Esbjerg tlf. 75 13 50 22
Kolding tlf. 76 31 23 00
Hjørring tlf. 98 90 36 11
Frederikshavn tlf. 98 42 07 00
Nykøbing F tlf. 48 10 57 60
Holbæk tlf. 48 10 42 00
Ørestaden tlf. 48 10 42 00

Århus tlf. 86 99 37 99
Ballerup tlf. 44 20 98 34
Kalundborg  tlf. 40 57 73 70
www.norconsult.dk

Aalborg tlf. 99 30 12 00
Viborg tlf. 87 28 11 00
Århus tlf. 87 38 61 66
Esbjerg tlf. 36 97 36 36
Odense tlf. 66 15 46 40
Roskilde tlf. 46 30 03 10
www.orbicon.dk

Esbjerg             tlf. 5161 3949
Haderslev          tlf. 5161 3060
Herning             tlf. 5161 3914
Hillerød             tlf. 5161 8637
København        tlf. 5161 8327
Køge                 tlf. 5161 5030
Næstved           tlf. 5161 5030
Odense             tlf. 5161 5849
Sønderborg       tlf. 5161 3060
Vejle                 tlf. 5161 5849
Viborg               tlf. 5161 3914
Aalborg             tlf. 5161 3914
Århus                tlf. 5161 7638

Servicering af den danske vandsektor siden 
1902. Fra helhedsorienteret planlægning og 
bygherrerådgivning til detailprojektering og 
projektopfølgning:
Vandbehandlingsanlæg	•	ledningsnet	•	 
pumpestationer	•	energioptimering	m.m.
Landsdækkende rådgivning: Tlf. 39 61 01 61
ing@ollgaard.dk	•	www.ollgaard.dk

Råvandsstationer

Aut. Brøndboringsfirma
A. Højfeldt A/S
Mads Eg Damgaards Vej 52, 7400 Herning
tlf. 97 12 02 22, fax 97 12 65 22 
www.a-hoejfeldt.dk

Adelgade 29, 8400 Ebeltoft
tlf. 86 34 36 00, fax 86 34 33 98
e-mail: info@vandmand.dk, 
www.vandmand.dk

Styret underboring

Sivmosevænget 4, 5260 Odense S
tlf. 70 13 20 20, fax 66 13 11 22
e-mail: pmx@munck-forsyning.dk
www.munck-forsyning.dk
Lokalafdelinger: Skovlunde, Vejle, Esbjerg.

Styring Regulering Overvågning

Pic'er, Hovedstationer, Komplette SRO-anlæg, 
Dataopsamling, Rapportering.

Aarhusvej 38, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 88 44 40, fax 54 86 14 92
www.contech-automatic.dk

Michael Drewsens Vej 23, 8270 Højbjerg
Tlf. 87 44 10 55 - www.vandogteknik.dk

Tankinspektion 

Jørgen Høgberg, tlf. 40 82 3000
www.jh-dyk.dk, jh@jh-dyk.dk
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Trykforøgningsanlæg

Martin Bachs Vej 3, 8850 Bjerringbro
tlf. 87 50 50 50, fax 87 50 51 51
Info_gdk@grundfos.com, www.grundfos.dk

Adelgade 29, 8400 Ebeltoft
tlf. 86 34 36 00, fax 86 34 33 98
e-mail: info@vandmand.dk,
www.vandmand.dk

                           

Xylem Water Solutions Denmark ApS
Ejby Industrivej 60, 2600 Glostrup
Tlf. 43 200 900
www.flygt.dk

vandbehandling

Kemira Water Danmark A/S
G- vej 3, 2300 København S
tlf. 33 13 67 11, fax 33 13 85 42. 
www.kemira.dk
Kemira Water Danmark A/S er dansk leve-
randør af fældningsmidler og polymer til 
drikke- og spildevandsrensning. Vi råder over 
markedets bredeste sortiment af jern- og 
aluminimums baserede produkter.

Hovedkontor og fabrik: Århusvej 79, 
Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. 87 93 83 00
Sjællandsafdeling: Høgevej 15A, 
3400 Hillerød – tlf. 48 20 10 00
www.silhorko.dk, E-mail: info@silhorko.dk

vandmålere

Glentevej 1, 6705  Esbjerg Ø 
tlf. 76 13 43 00 - www.diehl-metering.dk 

Industrivej 28, 8660 Skanderborg
Tlf. +45 8993 1000, Fax + 45 8993 1001
www.multical21.dk; www.kamstrup.dk
Elektroniske vandmålere med fjernaflæsning

Dalbergstrøget 5, 1.sal, 2630 Taastrup
Tlf. 70 21 25 30, fax. 70 21 25 40
www.landisgyr.dk, dk.info@landisgyr.com

Håndværkervej 14, 9000 Aalborg
tlf. 96 30 60 00 – www.sanistaal.dk

Adelgade 29, 8400 Ebeltoft
tlf. 86 34 36 00, fax 86 34 33 98
e-mail: info@vandmand.dk, 
www.vandmand.dk

vandstandspejlere

Nørregade 25, 7280 Sdr. Felding
Tlf. 97 37 42 92, fax 97 37 47 48
e-mail: mail@rotek.dk – www.rotek.dk 
Leverer alle typer af vandstandspejlere

vandværksfirmaer, udførende

Spånnebæk 3B, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 02 30
post@dahlgaard.dk, www.dahlgaard.dk

Aut. Brøndboringsfirma
K. Sørensen & Søn A/S
Sjællandsvej 10
9000 Frederikshavn
Tlf 9842 3351  Fax 9842 5833
www.k-sorensen.dk

Brøndborerfirmaet
Poul christiansen A/S
Brøndborervej 1, 7841 Højslev
tlf. 97 53 52 22
www.pcdrill.dk

Hovedkontor og fabrik: Århusvej 79,
Stilling, 8660 Skanderborg, tlf. 87 93 83 00
Sjællandsafdeling: 
Høgevej 15A, 3400 Hillerød, tlf. 48 20 10 00
www.silhorko.dk, E-mail: info@silhorko.dk

Michael Drewsens Vej 23, 8270 Højbjerg
Tlf. 87 44 10 55 - www.vandogteknik.dk

Aut. Brøndboringsfirma
vand-Schmidt A/S
Platinvej 59, 6000 Kolding
tlf. 7556 1111
www.vand-schmidt.dk, info@vand-schmidt.dk

ventiler og aktuatorer

Glostrup tlf. 46960000
www.armatec.dk
email: armatec@armatec.dk

Bizonvej 1, Skovby, 8464 Galten
tlf. 87 54 21 00, fax 87 54 21 20
Ventiler og tilbehør til vand- og gasforsyning 
samt rensningsanlæg
e-mail: salg@avk.dk 
www.avkventiler.dk 

J.c. Hansen Metalvarefabrik Aps
Karetmagervej 21, 7100 Vejle
tlf. 75 85 84 08 – jchansen@jchansen.dk
Kuglestopventiler – Indbygningsgarniturer – 
 Sommerhusgarniturer

Håndværkervej 14, 9000 Aalborg
tlf. 96 30 60 00 – www.sanistaal.dk

Socla sas
Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg
email: socladk@socla.com   
www.socla.com

Industriholmen 3-5, 2650 Hvidovre
Tlf. 36 49 61 11, fax 36 49 08 91
www.ulefosnv.dk – post@unv.dk

Adelgade 29, 8400 Ebeltoft
tlf. 86 34 36 00, fax 86 34 33 98
e-mail: info@vandmand.dk, 
www.vandmand.dk

nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1, 8450 Hammel
Tlf. 86 96 20 00, fax 86 96 94 61
wavin@wavin.dk – www.wavin.dk
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MULTI/JOINT® 3000 Plus
NYHED MULTI/JOINT®DN350 og DN400!

Dokumenteret teknologi  
ved alle danske vandværker

De klare fordele:
•	 Komplet program DN50-DN400
•	 Afvinkling ±8°
•	 Tefloncoatede bolte mv. i A4 rustfri stål 
•	 Al støbegods i epoxycoatet duktilt  

støbejern GGG45
•	 Omgående levering fra  

Nordisk Centrallager

MULTI/JOINT® 3000 Plus

Den sikre løsning til trækfast sammenkob-
ling af alle rørtyper i renovering og repara-
tion.

Simpel og hurtig installation.

De nye koblinger i:  
DN350 (352-393 mm) og  
DN400 (392-433 mm) har løfteøjer for  
lettere installation. 

One size fits and grips all!

www.georgfischer.dk


