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TEMA: Samarbejde på tværs

Faglig fest og frisk fornyelse på årets Døgnkursus
PORTRÆT: Se ind i fremtiden…

Nyt om mikroforurening i spildevand



“Vi leverer gennemtestede systemer, 
solide løsninger og et stærkt partnerskab!”

Wasys A/S · Langebjergvænget 18 · DK4000 Roskilde · Tlf: +45 72 21 79 79 · www.wasys.dk

DASH

Kommunikation med FIREFLY og GEKKO 
Overløbsregistrering med eventbaseret logning
Overløbsberegning med mængde, tid og varighed
Resultater kan tilgås fra SRO system via standard Modbus interface
To-vejs kommunikation som muliggør ændringer i GEKKO konfiguration
Cloud-baseret eller installation på egen lokal server

Glædelig jul 
og godt nytår

OVERLØBSREGISTRERING OG DATAOPSAMLING

4G

 vi holder 
åbent imellem 
jul og nytår
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LEDER

Taknemmelighed, forundring og irritation

Lige for tiden skifter mit humør frem og tilbage mellem de tre forskellige sindstilstande.

Taknemmeligheden er den nemmeste følelse. Spildevandsteknisk Forening har lige afviklet endnu et velbesøgt 

døgnkursus. Som altid var det en stor fornøjelse at opleve engagerede talere, nysgerrige deltagere og udstillere, 

der med rette er stolte af deres produkter. Selv om jeg efterhånden har været med til mange døgnkurser, så bliver 

jeg stadig imponeret over entusiasmen hos deltagerne. Tusind tak for det.

Jeg undrer mig, når jeg læser Arbejdstilsynets seneste årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker. (Se www.amid.dk, 

vand i tal, Årsopgørelse: Anmeldte arbejdsulykker 2018) Her er Vand, Kloak og Affald igen branchegruppen med langt 

de fleste arbejdsulykker. Vi er registreret med 464 anmeldte arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede, hvilket er langt 

over den næsthøjeste branchegruppes ulykkestal, som vel at mærke er bygge- og nedbrydningsbranchen. Jeg har 

meget svært ved at forstå det. Selvfølgeligt er det risikabelt at beskæftige sig med spildevand. Vi håndterer det, der 

vil gøre mennesker syge, hvis ikke det bliver skaffet væk på forsvarlig vis. Men vi er da for pokker forberedt på det, vi 

er uddannet til det, vi har udstyr, vi har erfaring, og frem for alt så har vi et ansvar for både os selv og hinanden.

Hvorfor går det så galt alligevel?
Her overgår forundringen til irritation. En af forklaringerne på de mange ulykker er sammenblandingen med affalds-

indsamling og -sortering. Skraldemænd får mange snubleskader, især i vintermørket. De får både en del sårskader 

og løfteskader. En anden forklaring er, at der sker mange fejlregistreringer, hvor andre brancher registrerer ulykker 

i vores branchekode. Det ved vi, at der sker i vid udstrækning. 

Men selv om jeg gerne vil finde på undskyldninger og kaste bebrejdelser på andre, så er det ikke forklaring nok. 

Jeg tror desværre, at det i høj grad også er vores egen adfærd, der er grunden. Her kan jeg se to forklaringer. Den 

ene er, at vi, som de duksedrenge vi er, anmelder alt muligt småtteri og ikke kun det anmeldepligtige, hvor der er 

fravær ud over skadesdagen. Det gør vi i nogen udstrækning, fordi vi dermed står os bedre, hvis vi senere står over 

for forsikringssager eller andet. 

Den anden mulige forklaring, der får min irritation til at gå over i mere indædt arrigskab, er, at tallene viser en grad 

af sandheden. Forholder det sig virkeligt sådan, at vi ikke er blevet bedre til at passe på os selv, selv om vi i adskil-

lige år har haft fokus på arbejdsmiljø og –sikkerhed?

Hvis det er tilfældet, så skal vi gøre det bedre. Vi skal gøre det meget bedre. Jeg har ikke nogen patentløsning på, 

hvordan vi sikrer os mod arbejdsulykker, men hvis min påstand om, at vi har både den rette viden og det rette udstyr, 

er rigtig, så er der kun vores opførsel tilbage at ændre på. Det og meget andet inden for arbejdsmiljøet kommer vi til 

at sætte fokus på, når Spildevandsteknisk Forening afholder en arbejdsmiljødag den 28. januar 2020. Her skal vi som 

altid diskutere sikkerhed og arbejdsmiljø. De samtaler skal vi tage med os tilbage på arbejdspladsen, for vi skal have 

sikkerheden med os hver dag og hele tiden. Statistikken viser, at det er nødvendigt, hvis de rigtige sikkerhedsmæssi-

ge valg skal rodfæste sig og blive til reflekshandlinger, og den kedelige kurve for alvor skal vendes.

Tak for 2019. Vi ses i 2020  

til et sundt og sikkert arbejde  

med spildevand.  

Pas godt på jer selv.

Jacob Andersen

Formand, Spildevandsteknisk Forening 

Hjørring Vandselskab A/S
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INDHOL D

AUTOMATISERET CO2 RAPPORTERING 
FRA SKANDERBORG RENSEANLÆG
Få indblik i, hvordan Skanderborg Forsyning har implemen-
teret et automatiseret CO2-regnskab, som rapporterer om 
den daglige udledning fra centralrenseanlægget. Dette er 
blandt andet et led i et af virksomhedens indsats områ der 
om en ambitiøs miljø indsats og bruges som videns kort-
læg ning i ambitionen om at nedsætte forsy nin gens carbon 
footprint. 

8 10 NYT FULDSKALA-PROJEKT VIL 
FJERNE MIKRO-FORURENING FRA 
KOMMUNALT SPILDEVAND 
To innovative teknologier til fjernelse af mikro-
forurening fra kommunalt spildevand bliver på 
Brædstrup Renseanlæg testet i fuldskala. Disse to 
teknologier er flerpunkts ozonering og integreret 
aktiv kul adsorption til aktivslam renseproces. 

TEMA: SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
Der er lang tradition for, at man samarbejder på tværs af forsyninger, rådgivere og 
forskningsinstitutioner i branchen. Spildevand ser på, hvordan vi kan forstå 
samarbejderne, hvor de bevæger sig hen i fremtiden, og hvordan vi kan udvikle os 
igennem dem, hvis vi samarbejder endnu bredere. Desuden besøger vi en del af 
samarbejdet bag en vejrradar i Aalborg og ser nærmere på et partnerskab, der 
rækker ud over Østersøens bølger. 

34

SAMARBEJDE  
PÅ TVÆRS
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PORTRÆT: FORTÆL OS, HVAD DER 
SKER I FREMTIDEN
Og det gør direktør og fremtidsforsker ved Fremforsk, 
Center for Fremtidsforskning, Jesper Bo Jensen. I 
hvert fald hvis han kan basere sine udtalelser på 
statistiske analyser. 

18

Leder  3

Spildevandsbranchens ildsjæle blev hædret  6 
ved Dansk Vand Konference

Automatiseret CO2 rapportering fra 8 
Skanderborg Renseanlæg

Demonstration af flerpunkts ozonering - fjernelse af mikro- 10 
forurenede stoffer fra kommunalt spildevand i fuldskala 

rÅdnetanken var på toppen i Skagen 14

PORTRÆT:  I fremtiden er der måske slet ikke noget,  18 
der hedder spildevand

24 timer på Døgnkursus  24

24 timer med faglighed, frisk fornyelse og festligheder 27

FORSKER I SPILDEVAND: 32 
Projekter med 10 samarbejdspartnere kræver skarpt fokus  
på dialog for at lykkes

TEMA: SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 
 Flere tværfaglige samarbejder er et oprør mod  34 
 årtiers bundlinjefokus

 Vi satser på tillidskultur 38

 NOAH: Et samarbejde på kryds og tværs af Østersøen 42

 Samarbejde transformerer dråber til data 45

 Ingen kan få succes ude i verden - alene 48

 10 gode råd fra temaets kilder til at styrke 50 
 samarbejder på tværs

UNG I SPILDEVAND: 52 
Vil gerne gøre spildevandet endnu mere grønt

Microflora Danica: Kortlægning af mikrober i Danmark 53 
– også i spildevand og fra renseanlæg

STFs aktivitetspulje – Hvad er der givet støtte til? 57

Besøg på Keswick Renseanlæg, Cumbria, Nordvest-England 58

STFs Årsmøde 2020 - på Lynetten 62

Blowin' in the Wind 65

Fra Spildevandshåndtering til Ressourcecenter 71

U-S-E Water skal sælge danske vandløsninger i Kina 75

STUDERENDE I SPILDEVAND: 76 
Døgnkursus binder teori og praksis

KORT NYT 78

NAVNENYT  83

PRODUKTNYT 87

Planlagte aktiviteter i 2019-20 90

Deadlines og udgivelser 2019 90

VAR DU MED PÅ STFs 
DØGNKURSUS 2019?
(Gen)oplev 24 interessante timer med faglig-
hed, frisk fornyelse og festligheder og få indblik 
i jeres evaluering af døgnkurset. Du kan finde 
det og meget mere om spildevandsfagets 
faglige fest inde i bladet.

24 
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Spildevandsbranchens ildsjæle blev 
hædret ved Dansk Vand Konference
 
TEKST OG FOTO: BIOFOS

DTU’s Institut for Vand og Miljøteknologi, som om noget 
må siges at danne det solide fundament for Danmarks 
ekspertise i spildevandshåndtering, løb med årets BIOFOS 
Ressourcepris. Prisen blev uddelt til Dansk Vand Konference 
tirsdag den 12. november. Som noget helt nyt blev der også 
uddelt en inspi rationspris. Den gik til Helle Strandbæk, en 
sand foregangskvinde fra Aalborg Forsyning.

Ressourceprisen gik til de dedike rede forskere 
fra DTU’s Institut for Vand og Miljøteknologi 
Det er den ekstraordinære indsats, der fejres med BIOFOS 
Ressourcepris, der i år velfortjent gik til DTU’s Institut for 
Vand og Miljøteknologi, som i høj grad har medvirket til 
Danmarks renommé på miljøområdet.
”Jeg blev glad på alle mine kollegers vegne, da jeg fik at vide, at 
vi vandt prisen. Jeg ser det som et skulderklap til alle de gode 
aktiviteter og den ildhu, som vores forskere og undervisere 
lægger for dagen. Pengene fra prisen skal bruges til initiativer 
på instituttet, som yderligere kan styrke samarbejde på tværs af 
vores mange fagligheder inden for området”. Det fortæller insti-
tuttets leder, Claus Hélix-Nielsen, som fik overrakt prisen ved 
Dansk Vand Konference i Aarhus den 12. november.
Instituttet har taget det lange seje træk og gennem under-
visning, forskning og samarbejde med industri og offentlig 
myndighed udviklet viden, som anvendes i dag til etable-
ringen af nye og mere effektive løsninger på vandområdet i 
Danmark. Instituttets medarbejdere er optagede af den blå 
omstilling af hele vandsektoren som en forudsætning for at 
nå i mål med den grønne omstilling. Det indebærer blandt 
andet en bedre udnyttelse af digitaliseringspotentialet og 
ressourcerne i spildevand.

Foregangskvinden Helle Strandbæk fra Aalborg 
Forsyning anerkendes for sin fremsynethed 
Ildsjælen Helle Strandbæk fra Aalborg Forsyning blev hæd-
ret for sin 27 år lange ihærdige og vedvarende indsats i spil-
devandsbranchen, da hun modtog BIOFOS Inspirationspris. 
Helle Strandbæk er funktionschef i Produktion i Aalborg 
Forsyning, hvor hun er og har været foregangskvinde for, at 
vandsektoren opfatter spildevand som en ressource og ikke 
et affaldsprodukt.

Helle Strandbæk fortæller, at det er karakteristisk for hendes 
måde at arbejde på, at hun inddrager både interne og ekster-
ne kompetencer og benytter den nyeste viden om innovation 
og udvikling, og at hun har stort fokus på, at visioner og 
strategier kan omsættes til handlinger. Hun forsøger altid 
at kigge i krystalkuglen for at se ind i, hvad der måtte ske i 
fremtiden - og dermed søge at skabe robuste, fleksible og 
bæredygtige løsninger.

”Jeg har blandt andet været med til at formulere vores 
Vision2100, hvor mottoet er ”separat – det er klart”, som 
rummer en vision om at adskille regn og spildevand samt 
håndtere spildevandsbehandling på få større anlæg. Vi udar-
bejdede visionen ved at se 125 år tilbage i vores historie og 
forsøge at se næsten 100 år frem. Vi inddrog bl.a. historikere, 
fremtidsforskere, klimaforandringer og ressourceudnyttelse i 
visionsarbejdet,” forklarer Helle Strandbæk.

BIOFOS, som uddeler Ressourceprisen og Inspi ra tions prisen er 
Danmarks største spildevandsvirksomhed, som renser spilde-
vand for cirka 1,2 millioner mennesker i hovedstadsområdet.
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Spørgsmål til foredraget på Døgnkursus 2019

Grundet den store politiske- og mediemæssige bevågenhed, der pt. finder sted, om-
kring overløb, og ikke mindst udledning af (urenset?) spildevand til recipienter, har 
vi for nylig, afholdt et foredrag om emnet på Døgnkursus 2019, sammen med Peter 
Berg (Frederikshavn Forsyning) og Jan Jørgensen (SK Forsyning). 

Da der var stor interesse og spørgelyst blandt deltagerne, men tiden var knap, har vi 
nu på danova.dk, oprettet muligheden for, at se foredraget samt at stille eventuelle 
spørgsmål.  

Vi håber at så mange som muligt vil benytte lejligheden, til at se eller gense fore-
draget, samt få uddybet eventuelle spørgsmål man måtte sidde inde med.

         

Vi ønsker alle en rigtig god Jul og et godt Nytår
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Automatiseret CO2 rapportering fra 
Skanderborg Renseanlæg
 
CARINA CUPIT BAYLEY, SKANDERBORG FORSYNING   GRAFIK: MARGRETHE NEDERGAARD, SKANDERBORG FORSYNING

EN AMBITIØS MILJØINDSATS 
I Skanderborg Forsyning har vi implemen-
teret et automatiseret CO2-regnskab, som 
rapporterer om den daglige CO2-udledning 
fra Skanderborg Centralrenseanlæg. Dette 
er et led i et af virksomhedens indsatsom-
råder om en ambitiøs miljøindsats og indgår 
i vores ledelsessystem som en del af vores 
ISO14001-certificering. Vi skal hermed sikre,  
at vores anlæg drives under de mest miljø -
venlige vilkår. Samtidig bruges CO2-regn ska-
bet som videnskortlægning i ambitionen om 
at nedsætte forsyningens carbon footprint, 
og vi håber at skabe en større miljøbevidst-
hed både internt i virksomheden og hos 
vores partnere og besøgende i forsyningen 
og i AquaGlobe.

AUTOMATICERET CO2 

RAPPORTERING 
Den daglige CO2-udledning fra Skanderborg 
Centralrenseanlæg drives af en række CO2-
poster, hvoraf elforbrug og lattergas emis-
sion fra procestankene udgør de største 
cost drivers. 
Mængdedata fra de enkelte CO2-poster regi-
streres online via opsatte målere på anlæg-
get (elmålere, flowmålere og lattergasmåler) 
med forbindelse til vores SRO-system. I 
tilfælde af de CO2-poster, vi endnu ikke 
har online registrering af, indtastes mæng-
dedata (afhentning af affald, kemilevering 
mv.) af driftsmedarbejdere i et portalpro-
dukt (Envitronic). Data fra alle CO2-poster 
eksporteres til vores SQL-server, hvorfra 
de omregnes til daglige CO2-ækvivalenter 
baseret på en fast emissionsfaktor for den 
enkelte CO2-post. Således registrerer CO2-
regnskabet den daglige CO2-udledning fra 
renseanlægget.

For at synliggøre CO2-udledningen fra ren-
seanlægget har vi udarbejdet et dashboard, 
som visualiserer vores carbon footprint samt 
CO2-nøgletal. På denne måde kan vi dagligt 
følge med i, om anlægget drives under de 
mest miljøvenlige vilkår, og hvorvidt den bio-
logiske omsætning i procestankene fungerer 
optimalt. Endvidere har vi mulighed for at 
synliggøre effekten af de initiativer, der tages 
i driften. Eksempelvis har vi i samarbejde med 
Stjernholm implementeret en OXxOFF-styring 
af beluftningen på den ene procestank på 
anlægget. Hermed styres beluftningen af 
procestanken på baggrund af den mest opti-
male iltomsætning i vandsøjlen. I perioden 
med OXxOFF-styret beluftning har vi hermed 
sparet 14% på elforbruget på beluftningen i 
forhold til foregående periode, hvilket svarer 
til en CO2-besparelse på 13 tons pr. år.  

FREMTIDIGE MULIGHEDER
Vi arbejder løbende på at forberede CO2-
rap porteringen fra Skanderborg Central -

rense anlæg og ønsker på sigt en online 
registrering af alle CO2-poster. Dette inklu-
derer eksempelvis online registrering af 
polymerforbrug, brændstofforbrug mv. CO2-
regnskabet kan i fremtiden med fordel også 
medtage forsyningens øvrige renseanlæg og 
vandværker, så vi får et samlet overblik over 
vores carbon footprint som følge af drift af 
disse aktiviteter. 

Med synliggørelse af vores CO2-udledning 
sætter vi fokus på miljøbevidsthed og ind-
tænker CO2-reduktion i de beslutninger, 
vi tager i virksomheden. Ved at nedsætte 
vores forbrug (og dermed CO2-udledning) 
skaber vi samtidig økonomiske besparel-
sesmuligheder. Som forsyningsselskab 
udgør vi en væsentlig miljøpåvirkning, men 
ved løbende at arbejde med CO2-reduktion 
og vores ISO14001-certificering, tager vi 
som virksomhed et nødvendigt ansvar for 
den miljøpåvirkning, vi forsager lokalt og 
globalt.    

 Forbrug Kemi Affald Drivhusgasser Transport

 El Jernklorid Slam Lattergas Benzin

 Vand Polymer Sand Metan Diesel

 Varme  Ristegods  

   Pap  

   Fedt  
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mjk.dk     45 56 06 56

3G + 4G modems 
til MJK´s Connect-serie

Nyt fra MJK Xylem!

BÅDE SOM NYE STYRINGER OG 
SOM OPGRADERING AF EKSISTERENDE

Samtidig kan vi tilbyde opgradering til eksisterende 
styringer til en fast lav pris.

Opgradering af eksisterende styringer fra 2G modem til 3G eller 4G modem 
foregår således: 

• For nConnect og MµConnect gælder det at de sendes til MJK Xylem for op-
gradering af modem og firmware. Opsætning gemmes i styringen.

• For Connect gælder det som ovenstående, alternativt kan kunder foretage 
dette selv, da det ikke inkluderer lodning af komponenter.

Nu fås 3G + 4G modems 
til følgende pumpestyringer:

nConnect

MµConnect

Connect

*På styring 
og niveau
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Demonstration af flerpunkts ozonering  
- fjernelse af mikro-forurenede stoffer  
fra kommunalt spildevand i fuldskala
TEKST: TAHEREH FARAJI, SUEZ WATER A/S OG NANA WIRENFELDT JENSEN, SUEZ WATER A/S  
GRAFIK: SUEZ WATER A/S

To innovative teknologier til fjernelse af mikroforure-
ning fra kommunalt spildevand bliver på Brædstrup 
Renseanlæg testet i fuldskala. Disse to teknologier 
er flerpunkts ozonering og integreret aktiv kul ads-
orption til aktivslam renseproces. Renseanlægget 
modtager 100% byspildevand. Resultaterne viser, at 
begge løsninger er effektive til at eliminere mikrofor-
urenende stoffer og til en samlet ejeromkostning på 
ca. 25 DKK/person/år. 

Mikroforurening i kommunalt 
spildevand er et problem, der skal løses
En lang række kemikalier, der bruges dagligt i hjem-
met, på arbejdspladsen eller i bymiljøet, ender i klo-
akkerne. Dette er især tilfældet med "down the dra-
in"-produkter. Blandt andet rengøringsmidler og deres 
tilsætningsstoffer, personlige plejeprodukter, læge-
midler og deres metabolitter, der udskilles i urin og 
fæces, adskillige husholdningskemikalier som fødeva-
rer eller plasttilsætningsstoffer og flammehæmmende 
tekstiler. Kommunalt spildevand indeholder desuden 
tungmetaller, pesticider og kulbrinter, der udvaskes 
under regnafstrømning fra veje, bygninger, byparker 
og haver. 

Der er i nogle lande et stigende fokus på tilstedevæ-
relsen af lægemidler i miljøet, som stammer fra kom-
munal spildevandsudledning. Forskellige initiativer er 
iværksat på tværs af Europa. Schweiz er i øjeblikket 
det eneste land, der regulerer farmaceutiske stoffer 
og mikroforurenende stoffer i spildevandet.

Siden 2011 har det Danske Miljøministerium fokuse-
ret på, at lægemiddelstoffer ikke udledes fra de nye 
superhospitaler uden behørig vurdering af effekt og 
eventuelt behov for rensning og tilsvarende spilde-
vandstilladelse. I 2018 har Miljøministeriet desuden 
påpeget, at lægemiddelstoffer udledt generelt fra 
husspildevand ligeledes skal vurderes for effekt på 

miljøet og om nødvendigt renses centralt - eventuelt 
sammen med hospitalsspildevandet. 

Muligheden for at rense for mikroforurening på et 
konventionelt renseanlæg afhænger af mikrofor-
ureningens fysisk-kemiske egenskaber, især deres 
hydrofobicitet, slammets adsorptions affinitet, deres 
biologiske nedbrydelighed og flygtighed. Mange af 
dem fjernes dårligt og er således kendetegnet ved 
en relativt konstant tilførsel ved lave koncentratio-
ner (ng/l til μg/l) i vandmiljøet. Da de fleste af disse 
stoffer er designet til at være biologisk aktive, kan de 
have alvorlige konsekvenser selv i meget lave kon-
centrationer hos vandlevende organismer. Derfor bør 
det undgås at frigive disse stoffer.

I øjeblikket er der identificeret to hovedteknologier, 
der har potentiale til anvendelse i stor skala med 
hensyn til effektivitet, omkostninger og energikrav: 
oxidation af mikroforurenende stoffer med ozon og 
adsorption på aktivt kul. 

Fuldskala demonstration af flerpunkts 
ozonering
Fjernelse af mikroforurenende stoffer ved flerpunkts 
ozoninjektion er en innovativ teknologi i SUEZ. Test 
og demonstration udføres på to parallelle spilde-
vandsstrømme på Brædstrup Renseanlæg. Anlægget 
i Brædstrup har en kapacitet på 16.000 PE. Test og 
demonstrationen har en samlet varighed på 10 måne-
der. Ozon tilføres i to punkter på den ene strøm: i 
beluftningstanken i en konventionel aktiveret slam 
(CAS)-proces ved hjælp af en venturi-ejektor og i udlø-
bet af efterklaringstanken ved hjælp af en keramisk 
diffusor i en ozonkontakttank. Ydelsen af flerpunkts 
ozoneringen sammenlignes med den konventionelle 
aktive slamproces i strømmen uden ozonering.
I alt blev 36 organiske mikroforurenende stoffer 
valgt, baseret på deres tilstedeværelse i EUs vand-
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rammedirektiv (WFD), den Schweiziske indikatorli-
ste og den danske AMK-liste. Yderligere parametre 
blev systematisk overvåget herunder TSS, kemisk 
iltforbrug (COD), absorbans ved 254 nm (UV254), 
nitrogenforbindelser, fosfor arter, temperatur, pH og 
slamvolumenindex (SVI). Prøverne blev opsamlet som 
24-timers flow-proportionale. Fra prøveudtagningen 
til ekstraktionstrinnet opbevares prøverne ved 4 °C 
og beskyttet mod lys. I henhold til det eksperimen-
telle program blev prøver taget fra råspildevand, 
behandlet spildevand og slammet.

Effektiviteten af ozon blev desuden undersøgt på 
mikrobiologisk og genomisk niveau ved at se på 
evnen til at reducere antallet af antibiotikaresisten-
te heterotrofiske bakterier (ARB) og reduktionen 
af udvalgte antibiotika resistente gener (ARG). 
Udvælgelsen af fem ARB var baseret på deres dæk-
ning af forskellige antibiotikaklasser. Sulfamethoxazol 
tilhørende sulfonamider, trimethoprim tilhørende 
familien diaminopyrimidiner og anvendt enten alene 
eller i kombination med sulfonamider, ciprofloxacin 
og ofloxacin tilhørende fluoroquinoloner og beta-lac-
tam-familien, herunder resistens over for tredje 
generation af cefalosporin gennem den udvidede 
Spectra Beta Lactamase (ESBL) modstand. De gener, 
der giver resistens over for μ-lactam-antibiotika 
(blaKPC), quinoloner (qnrS), sulfonamider (sul1) samt 
en klasse 1 integrase (intI1) blev kvantificeret og nor-
maliseret mod den samlede bakteriepopulation ved 
anvendelse af 16SrRNA-genkvantificering.

Høj fjernelses effektivitet i spildevandet 
Fjernelseseffektiviteten for 21/36 mikroforurenede stof-
fer er beregnet for flerpunkts ozonations-teknologi til 
sammenligning med konventionel aktiveret slamproces.
Selvom nogle stoffer kan fjernes effektivt og kon-

sistent ved konventionel aktiv slamproces, såsom 
paracetamol og Ibuprofen, er fjernelsen af mikro-
forurenende stoffer grundlæggende ikke under 
kontrol, og der er endda nogle forbindelser, der viser 
negativ eliminering såsom venlafaxin. Resultaterne 
af udløbsanalyser viser gennemsnitlige fjernelses-
grader på 49-63%. Disse resultater stemmer overens 
med konklusionerne i et tidligere studie, der bekræf-
ter, at mikroforurenende stoffer kun delvist fjernes 
ved hjælp af mekanisk og biologisk behandling. 
Koncentrationen af 6/36-forbindelser ligger desuden 
over PNEC (Predicted no-effect concentration) og 
kan derfor udgøre en miljørisiko, herunder azithromy-
cin, bicalutamid, candesartan, diclofenac, sulfametho-
xazol og venlafaxin.

Efter to ozoneringspunkter med en koncentration 
på i alt 11 mgO3/L steg fjernelsesgraden til 93%. 
Derudover blev alle undersøgte mikroforurenede stof-
fer fjernet til under deres respektive PNECs og udgør 
dermed ingen miljørisiko.

Diclofenac og carbamazepin fjernes 
effektivt fra slam 
Opløselig- og partikel-fraktion af 11 forbindelser i slam-
met er blevet analyseret, og resultaterne viser op til 78% 
reduktion i koncentration af forbindelser som diclofenac 
og carbamazepin takket være første punkt ozonering.

Antibiotikaresistente bakterier og gener
Mens den typiske fjernelse af heterotrofiske bakterier 
er under 3 log (målt på konventionel aktiveret slam-
proces), opnåede flerpunkts ozonering en yderligere 
logfjernelse fra 0,4 til 1,2. En lignende tendens blev 
observeret for E. coli og ESBL-producerende E. coli, 
for hvilken hele fjernelseseffektiviteten var op til 1,5 
log højere end for den aktiverede slamproces.
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Søjlediagrammet viser den gennemsnitslige fjernelse samt dertilhørende standardafvigelse af de undersøgte mikro-
forureninger i henholdsvis referencelinjen med konventionel aktiveret slamproces og den eksperimentelle linje med 
ozonering. Som det fremgår er fjernelsesgraden for en række biologisk sværere nedbrydelige stoffer efter flerpunkts 
ozonering højere. Med en samlet ozonkoncentration på 11 mgO3/L var den gennemsnitlige fjernelse efter flerpunkts 
ozonering for alle stoffer 93%, mens den i reference linjen var 63%.
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Analyse af antibiotikaresistente bakterier gener viste 
også positiv fjernelseseffekt på generne qnrs og Intl1 
sammenlignet med aktiveret slamproces.

Driftsomkostninger
De operationelle parametre i flerpunkts ozonering 
viser, at energiforbruget er ca. 0,12 kWh/m3, og 
LoX- (flydende ilt) forbruget er omkring 0,07 kg/m3. 
Betragtes energiomkostningerne på 0,75 kr/kg /kWh 
og 2,25 kr/kg kg LoX estimeres de samlede driftsom-
kostninger til at være på 0,225 kr/m3. For de samlede 
omkostninger, der specifikt er relateret til fjernelse af 
mikroforurenede stoffer, skal omkostninger grundet 
ozonsystemsudstyr pålægges. 

Flerpunkts ozonering vs. integreret 
aktiv kul adsorption
Ved simpel modifikation af aktiveret slamproces viser 
flerpunkts ozonering høj fjernelseseffektivitet af 
mikroforurenende stoffer fra vand og slam, samt posi-

tiv effekt i eliminering af antibiotikaresistente bakteri-
er og gener. Resultater opnået under de eksperimen-
telle betingelser med en samlet dosis på 11 mgO3/L 
vil blive sammenlignet med kontinuerlig tilsætning af 
5 og 10 mg aktivt kul /L tilført beluftningstanken i en 
konventionel aktiveret slamproces. Det er forventes, 
at flerpunkts ozonering viser højere investeringsom-
kostninger, men lavere driftsomkostninger sammen-
lignet med integreret dosering af aktivt kul.

Ved flerpunkts ozonering i forsøgslinjen steg eliminering af antibiotikaresistente bakterier fra 0,4 til 1,2 til sammenligning 
med konventionel aktiveret slamproces 

Adjunkt Mads Koustrup Jørgensen fra Aalborg Universitet, snakker om driftsmæssige erfaringer af flerpunkt ozon erings-
teknologien med spildevandsoperatøren på Brædstrup Renseanlæg, Steen Nygaard Petersen. 
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SonFlow A/S | Nordager 25 | DK – 6000 Kolding | Tlf: 8657 1344

DanPumps pumper & reservedele

Hos SonFlow har vi altid vores kunder i fokus 
– at skabe en god kunderelation er en af vores 
grundværdier i virksomheden.  
Vores fornemmeste opgave er at løse dine 
pumpeproblemer samt lette og effektivisere 
din virksomheds hverdag. Vi har besøgt en 
af vores kunder, Vejen Forsyning, hvor der 
blev talt om start på nyt projekt ift. forskellige 
pumpeløsninger samt DanPumps reservedele, 
som passer til Pumpex og PX pumper.  
Behovet for service og vedligeholdelse er mi- 
nimalt, og kan foretages på driftsstedet uden 
specialværktøj -  ’’lynhurtig service, hvilket kan 
klares på få timer’’, ifølge Lars Jørgensen, Vejen 
Forsyning.

AQUATECH 2019

SonFlow har haft stor glæde 
af at deltage på AQUATECH 
messen i Holland den 5. – 8. 
november i samarbejde med 
Danish Export Association på 
en fællesstand, hvor der var 
netværksmuligheder, man hjalp 
hinanden, delte ud af viden og 
erfaringer. 
Vi har fået en ny hollandsk 
forhandler, som har mange års 
erfaring indenfor pladevarme- 
vekslere, og har et attraktivt  
netværk i pumpebranchen. 
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Der var fra morgenstunden en forventnings-
fuld summen i Forsyningens mødelokaler 
i udkanten af Skagen. Helt ekstraordinært 
var rÅdnetanken nemlig samlet for anden 
gang i år. Første gang var i Odense i foråret, 
men med en helt ny 3iEN Slamlagertank fra 
Krüger A/S og en ny måde at håndtere eks-
tremt svingende spildevandsmængder på fra 
både fiskeindustri og privatkunder, var der en 
god grund til at lave en ekstra netværksdag. 
Omkring 25 gæster havde da også fundet vej 
til Skagen, hvor de ved selvsyn kunne opleve 
de nye installationer i efterårssolen.

Formiddagen startede med en gennemgang 
af Forsyningens specifikke udfordringer af 
Forsyningschef Spildevand, René Hansen. 
En af de helt store har været de voldsomt 
svingende mængder spildevand, rense-
anlægget i Skagen har skullet håndtere. 
Udsvingene er forårsaget af fiskeindustrien, 
som genererer voldsomt varierende belast-
ninger. Det har gjort det umuligt for rense-
anlægget at overholde anlæggets udleder-
krav, særligt hvad angår kvælstof.  
 
Skagen Circle bliver til
Løsningen for Frederikshavn Forsyning har 
været at udvikle samarbejdet Skagen Circle, 
hvor Forsyningen sammen med fiskevirk-
somheder, Skagen havn, Skagen Varmeværk 
og Krüger har set på grønne løsninger, der 
kunne løse fiskeri- og turist byens særeg-
ne udfordringer på spildevandsområdet.  I 
toppen af Danmark har parterne udvidet 
kapaciteten og dermed sikret miljøet 
ved at investere i en ny rådnetank samt 
driftsoptimere den eksisterende. Samtidig 
har man omlagt driften til mesofil drift og 
udvidet kapaciteten i forhold til forafvan-
ding. Nogle af ønskerne til det nye anlæg 
var, at det skulle være driftssikkert og have 
arbejdsmiljø og -sikkerhed for øje. Desuden 
skulle det udvinde energi, således at biogas 
kunne anvendes til el-og varmeproduktion. 
Sidst men ikke mindst skulle det kunne 
klare de store udsving fra fiskeindustrien, 
så Forsyningen ikke længere skulle køre 
mellem to og fire fyldte slambiler af sted til 
Frederikshavn Kommunes andre renseanlæg 
om dagen. 

Resultatet lyste op i solskinnet lige udenfor 
mødelokalets vinduer. Et forafvandingsan-
læg, en kedelcentral, to rådnetanke på hen-
holdsvis 2400 og 3000m3, en slamlagertank 

rÅdnetanken var  
på toppen i Skagen
Den 10. oktober samledes rÅdnetanken helt ekstraordinært i Skagen. 
Grunden var en ny 3iEN Slamlagertank og utraditionelle løsninger  
på ekstreme udfordringer. For de fremmødte var der meget  
viden og inspiration at hente samt en uovertruffen udsigt  
til toppen af Danmark.

TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD

Alle fik mulighed for at 
inspicere rådnetankene og 
slamlagertanken oppefra.
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på ca. 600m3 (Forafvandet slam) / 700m3 (Udrådnet slam) 
et kondensatbygværk og en gasbeholder på 970m3 kan ses 
over jorden, mens en ca. 750m fjernvarmeledning er gravet 
ned under. Systemet er unikt og ét, projektleder Lars Dalum 
Nielsen ved Krüger er stolt af.
- Den overdækkede dobbelttank i Skagen er jo noget helt nyt.  

Her opsamler vi gassen fra tanken, så det ikke bare bliver 
lukket ud i atmosfæren. Desuden overføres der også varme 
fra det varme udrådnede slam til det kolde forafvandede 
slam. Alt i alt er det en stor energi- og miljømæssig forbed-
ring, og det giver meget mening lige nøjagtig i Skagen. Her 
er der nemlig meget energi i gassen på grund af spildevan-
det fra fiskeindustrien. 

Faktisk produceres der så meget gas og varme i den nye 
tank, at det er nok til at opvarme ca. 100 parcelhuse, og den 
gevinst gjorde ikke nysgerrigheden til det nye anlæg mindre. 

Stor tilfredshed med dagen
Gæsterne fik da også meget ud af at se anlægget, og der 
blev stillet mange spørgsmål til faglig leder ved Frederiks-
havn Forsyning, Poul Holme Pedersen, da han efterfølgende 
tog gæsterne med på en rundtur. En af dem, der var med, var 
Ivan Boeskov fra Silkeborg Spildevand. Han arbejder til daglig 
med rådnetanksprojekter, så dagen var en god inspirations-
kilde.
- Der er altid noget at hente fra netværksdagene i rÅdnetan-

ken. I Skagen var specielt den nye 3iEN Slamlagertank 
interessant, og det var spændende at høre om de enorme 
variationer i belastningen fra fiskeindustrien samt alle de 
udfordringer, det medfører politisk og styringsmæssigt. 
Jeg fik også meget ud af at høre Mette Dam Jensen fra 
Krüger. Hun fortalte om metangas og CO2-belastning, og 
det gav stof til eftertanke, hvordan vi på renseanlæggene 
kan forsøge at reducere denne belastning lige fra udråd-
ning til udbringning på landbrugsjord.

Tankerne, som dagen har sat i gang hos gæster som Ivan 
Boeskov, glæder Poul Holme Pedersen, for idéen med net-

værksdagene er netop at opleve nyt sammen og dermed 
være med til at fremme innovation og udvikling. 
- Vi har fået gode tilbagemeldinger på dagen. Vi har nogle 

specifikke udfordringer her, men mange andre byer kan 
hente inspiration fra de løsninger, vi har valgt. Det er sær-
ligt det med, at vi i stedet for at bruge energi til at køre en 
masse slam væk, nu udvinder væsentligt mere gas til el 
og varme med den ny rådnetank og slamlagertank, der er 
interessant for andre.

Netop udnyttelsen af energien fra slamlagertanken er da 
også noget helt nyt i Skagen, for tidligere fordampede gassen 
fra den åbne lagertank. Netværket rÅdnetanken er heller ikke 
de eneste, der er interesserede i at se det nye anlæg og høre 
om de nye løsninger. Poul Holme Pedersen er allerede booket 
til rundvisning i forbindelse med et åbent hus-arrangement 
på renseanlægget senere i november, og han glæder sig til at 
vise borgerne rundt.
- Borgerne har jo kunnet se, at vi bygger herude. De er 

nysgerrige, så nu har vi inviteret dem herud. Vi vil gerne 
fortælle om tanken, og at vi nu begynder at levere varme 
til fjernvarmeværket. Det er jo noget, den enkelte borger 
mærker, og så kan vi vise dem, at vi tænker grønt.

rÅdnetanken mødes næste gang i efteråret 2020 – mere 
præcist den 22. september i Vejle. Som tiden nærmer sig, kan 
du læse mere om dagen på stf.dk.

Der var nok at se på og forklare for faglig leder Poul Holme Peder-
sen, der viste rundt på Skagen Renseanlæg den 10. oktober.

Udsigten fra toppen af den nye rådnetank i Skagen er uovertruffen 
i solskin, og den blev nydt af de fremmødte gæster.

Fakta om Skagen Renseanlæg
Anlægget blev etableret i 1994. Det blev udbygget yder-
ligere i 1998-99. Kapaciteten er 145.000 PE middelbelast-
ning / 277.000 PE spidsbelastning. Anlægget behandler 
tre mio. m3 spildevand, og 90% af belastningen stammer 
fra fiskeindustrien. Der produceres én mio. m3 biogas og 
4000 ton slam med 25% tørstof. Slammet bringes på land-
brugsjord.
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Din nye leverandør af kvalitetsprodukter

www.biomizing.dk

BioMizing er en sammentrækning af ordene Biologi og optimering. Det er BioMizing´s mission at bidrage med opti-
merede løsninger inden for sektorerne vand-/spildevand samt affald-/biomasse.

BioMizing er et mindre handels-/produktion samt ingeniørfirma. Såvel vores medarbejdere, leverandører samt sam-
arbejdspartnere har alle mangeårig erfaring i branchen, vor målsætning er altid at sikre et tilfreds kundeforhold. 

BioMizing trækker på den bedst tilgængelige know-how der findes på markedet, vores styrker er primært mekanisk 
udrustning. Når det drejer sig om el samt proces tekniske udfordringer, benytter vi de bedste specialister på mar-
kedet. 

BioMizing går ind i opgaven med fokus på følgende: Kundens behov, kundens ønsker og ikke mindst kundens 
forventningsafstemning. BioMizing vision er ikke ”Cheep Charlie” men derimod ”Best in Class” vores fokus vil altid 
være at levere den mest optimale løsning, hvor funktionalitet, kvalitet, servicevenlighed samt ”Life time cost” er i 
fokus. Vi ønsker altid det rigtige forhold mellem investering og driftsomkostninger også betegnet Capex / Opex.
 

Kontakt BioMizing vi er løsnings orienteret og praktisk anlagt, og vi kan tilbyde alt fra beregnin-
ger til 3D tegning

Aerostrip Diffusorer
 
Vi er stolte af at repræsentere den østrigske producent, af højeffektive diffuso-
rer. Aerostrip diffusorer er bla. monteret på Avedøre, Aalborg Vest og Øst. Kon-
takt os for en uforbindende snak angående jeres fremtidige beluftnings-projekt.  

Tilt-Tømmer-Tanken 

TILT= Et sikkert arbejdsmiljø.  
Tilt sikrer at palle-tanken tømmes helt, uanset om der bruges su-
ge-lanse eller tanken tømmes vha. bundventilen. Tilt er en nyud-
viklet hydraulisk håndterings samt vippe anordning for palle tanke. 
Tilt kan håndteres vha. truck, stabler eller løftevogn og vippe funk-
tionen sker let med den indbyggede hydrauliske donkraft, samtidigt 
sikrer en kant, at pallen ikke kan rutsje. Tilt er i aluminium og findes 
i to palle størrelser: Tilt-EU 80*120, samt Tilt-XL 100*120
Tilt er CE mærket.

Iris Valve

Regulering af procesluft ved alle er en meget vanskelig øvelse, med den 
Schweizisk producerede Egger Iris Valve er det muligt nøjagtigt at indre-
gulere til det ønskede luftflow. BioMizing tilbyder forskellige løsninger som 
alle reducerer din luft og dermed energiforbrug. Kontakt os for yderligere 
oplysninger.

Egger Pumps

Foruden Iris Valve har Emile Egger i mere en 70 år fremstillet høj kvalitets 
pumper til en lang række formål såvel til håndtering af spildevand, samt in-
dustrielle medier. Kontakt os for yderligere så vil vi rådgive dig på bedste vis.  

Aminodan Flotationsanlæg

BioMizing er forhandler af Aminodans produkter i Scandinavian 
omfatter følgende:
 
DAF FLOTATION SYSTEMS - Conventional Flotation systems 
(Dissolved Air Flotation)

DAC FLOTATION SYSTEMS - Advanced and more controllable 
Flotation systems (Dissolved Air Concentration) that produces 
less sludge, from 2 m3/hour to 1.400 m3/hour have until now 
been installed
 
AMB BIOLOGICAL TREATMENT SYSTEM -     Modular biolo-
gical treatment systems. from 50 m3/day to 3.000 m3/day have 
until now been installed
 
Du skal være velkommen at kontakte os hvis ovennævnte kunne 
have din interesse. 

Tlf. 82820030
Hesselly 12, 6000 Kolding 
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Din nye leverandør af kvalitetsprodukter

www.biomizing.dk

BioMizing er en sammentrækning af ordene Biologi og optimering. Det er BioMizing´s mission at bidrage med opti-
merede løsninger inden for sektorerne vand-/spildevand samt affald-/biomasse.

BioMizing er et mindre handels-/produktion samt ingeniørfirma. Såvel vores medarbejdere, leverandører samt sam-
arbejdspartnere har alle mangeårig erfaring i branchen, vor målsætning er altid at sikre et tilfreds kundeforhold. 

BioMizing trækker på den bedst tilgængelige know-how der findes på markedet, vores styrker er primært mekanisk 
udrustning. Når det drejer sig om el samt proces tekniske udfordringer, benytter vi de bedste specialister på mar-
kedet. 

BioMizing går ind i opgaven med fokus på følgende: Kundens behov, kundens ønsker og ikke mindst kundens 
forventningsafstemning. BioMizing vision er ikke ”Cheep Charlie” men derimod ”Best in Class” vores fokus vil altid 
være at levere den mest optimale løsning, hvor funktionalitet, kvalitet, servicevenlighed samt ”Life time cost” er i 
fokus. Vi ønsker altid det rigtige forhold mellem investering og driftsomkostninger også betegnet Capex / Opex.
 

Kontakt BioMizing vi er løsnings orienteret og praktisk anlagt, og vi kan tilbyde alt fra beregnin-
ger til 3D tegning

Aerostrip Diffusorer
 
Vi er stolte af at repræsentere den østrigske producent, af højeffektive diffuso-
rer. Aerostrip diffusorer er bla. monteret på Avedøre, Aalborg Vest og Øst. Kon-
takt os for en uforbindende snak angående jeres fremtidige beluftnings-projekt.  

Tilt-Tømmer-Tanken 

TILT= Et sikkert arbejdsmiljø.  
Tilt sikrer at palle-tanken tømmes helt, uanset om der bruges su-
ge-lanse eller tanken tømmes vha. bundventilen. Tilt er en nyud-
viklet hydraulisk håndterings samt vippe anordning for palle tanke. 
Tilt kan håndteres vha. truck, stabler eller løftevogn og vippe funk-
tionen sker let med den indbyggede hydrauliske donkraft, samtidigt 
sikrer en kant, at pallen ikke kan rutsje. Tilt er i aluminium og findes 
i to palle størrelser: Tilt-EU 80*120, samt Tilt-XL 100*120
Tilt er CE mærket.

Iris Valve

Regulering af procesluft ved alle er en meget vanskelig øvelse, med den 
Schweizisk producerede Egger Iris Valve er det muligt nøjagtigt at indre-
gulere til det ønskede luftflow. BioMizing tilbyder forskellige løsninger som 
alle reducerer din luft og dermed energiforbrug. Kontakt os for yderligere 
oplysninger.

Egger Pumps

Foruden Iris Valve har Emile Egger i mere en 70 år fremstillet høj kvalitets 
pumper til en lang række formål såvel til håndtering af spildevand, samt in-
dustrielle medier. Kontakt os for yderligere så vil vi rådgive dig på bedste vis.  

Aminodan Flotationsanlæg

BioMizing er forhandler af Aminodans produkter i Scandinavian 
omfatter følgende:
 
DAF FLOTATION SYSTEMS - Conventional Flotation systems 
(Dissolved Air Flotation)

DAC FLOTATION SYSTEMS - Advanced and more controllable 
Flotation systems (Dissolved Air Concentration) that produces 
less sludge, from 2 m3/hour to 1.400 m3/hour have until now 
been installed
 
AMB BIOLOGICAL TREATMENT SYSTEM -     Modular biolo-
gical treatment systems. from 50 m3/day to 3.000 m3/day have 
until now been installed
 
Du skal være velkommen at kontakte os hvis ovennævnte kunne 
have din interesse. 

Tlf. 82820030
Hesselly 12, 6000 Kolding 
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I  FREMTIDE N ER  DER  MÅS K E 
SLET IK K E NO GET,  

DER HEDDER  S PILDEVAND
 

Fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen kan godt lide at provokere.  
Ruske op i indgroede tankemønstre og servere nye perspektiver på, hvordan verden 
hænger sammen. Med udgangspunkt i fakta, forstås. I sit arbejde gør han brancher 

klogere på, hvordan de skal indrette sig – og om spildevand mener han blandt andet, 
at der er overvejende sandsynlighed for, vi i fremtiden slet ikke har noget,  

der hedder … ja, spildevand. I hvert fald ikke i traditionel forstand.

TEKST: ANNE MØLLER KRISTENSEN, SPILDEVAND
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Fremtidsforsker. Det lyder som en selv-
bestaltet titel; lettere luftigt og uden 
sådan ordentlig substans. Jeg ved ikke, 
om du nogensinde har mødt en, men 
hvis dine fordomme ligner mine, tænker 
jeg umiddelbart, det må være et nemt 
arbejde at spå om fremtiden. For hvem 
skal sige dig imod? Uden at komme med 
et modbud? Som sætter dig i samme, 
luftige bås som fremtidsforskeren selv.

I denne portrætartikel er det – som du 
måske allerede har gættet - ikke den 
sædvanlige spildevandsmedarbejder 
med fingrene nede i suppedasen, hvis 
liv du får et indblik i. I dette nummer 
af Spildevand, der er det sidste i 2019, 
bruger vi spaltepladsen på én uden for 
branchen, som dog har en mening OM 
branchen - og skuer ind i fremtiden. 
Også længere end 2020. Og det sker ude-
lukkende baseret på statistiske analyser, 
lader han mig vide og sparker på den 
måde mine fordomme om, hvad fremtids-
forskning er, helt hen i skammekrogen. 
Hvor de nok egentlig også hører til.

- Jeg indrømmer gerne, at jeg – især i, 
lad os sige, de mere konservative bran-
cher - bliver mødt med en vis skepsis. 
Men når jeg så åbner ballet med at 
fortælle folk i spildevandsbranchen, at 
I inden 10 år skal rense spildevand fra 
244.000 flere danskere – og at spilde-
vandet desuden bliver så og så meget 
mere belastet af medicinrester i kraft af 
ældrebyrden – så begynder selv de mest 
stædige folk at åbne lidt op for, at jeg 
måske har fat i noget, de kan bruge til 
noget, fortæller Jesper Bo Jensen, direk-
tør og fremtidsforsker ved Fremforsk, 
Center for Fremtidsforskning, om sit 
arbejde, der i år blandt andet har ledt 
ham ind på spildevandssporet.

Verden udvikler sig
Han er ellers mest kendt i den finansielle 
sektor, hvor han efter en forskerkarriere 
på Aarhus Universitet har arbejdet som 
analytiker ved Nykredit. Efter et forløb 
med Institut for Fremtidsforskning (ja, 
sådan et findes) om Fremtidens Hjem, 
blev han tilfældigt tilbudt en stilling som 
fremtidsforsker. Han har gennem årene 
arbejdet meget med boligudvikling, og 
det hænger godt sammen med byudvik-
linger, hvor klima og regnvand spiller en 
stor rolle (som du ved). Derfor har både 
DANVA og Aarhus Vand brugt hans 
ekspertise og viden om nye trends og 
tendenser – også inden for spildevand.
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- Spildvandssektoren er præget af 
traditioner og viden. Men nu begynder 
der at komme nogle påvirkninger ude 
fra, som der skal tages højde for. Nye 
politiske rammer, klimaforandringer og 
ændret borgeradfærd har betydet øget 
interesse for, hvordan verden udvikler 
sig, og så bliver det interessant at få 
input fra sådan en som mig, lyder Jesper 
Bo Jensens forklaring på, hvorfor spilde-
vandsbranchen synes, fremtidsforskning 
pludselig er vigtigt at vide noget om.

Og forandringer er der nok af, nikker du 
måske genkendende til. Fx betyder den 
øgede levealder i befolkningen, at der 
er flere medicinrester i spildevandet, I 
skal håndtere. Måske mærker I til den 
kraftigt stigende grundvandsstand, der 
giver ekstra vand i kloakledningerne. 
Ændrede nedbørsforhold, der øger 
risikoen for oversvømmede kældre og 
måske endda er med til at danne bag-
grund for byfornyelsesprojekter. Politisk 
pres om effektivisering.

Rammevilkår, der betyder, at det er på 
tide at vågne op og skue ud mod verden.

- Nogle af de mest hårdnakkede i bran-
chen trænger nok til det, man kan kalde 
en provokation ude fra. Den leverer jeg 
gerne. Og jeg bliver for det meste taget 
godt i mod af spildevandsfolk – de synes 
selv, de trænger til noget ny viden og er 
modtagelige for det, når de hører, hvor 
veldokumenteret, den viden er. Og så er 
der også nogle få, der mener, jeg ikke 
fatter en brik, men det tager jeg nu ret 
roligt, siger fremtidsforskeren, der kun har 
én kritisk ting at sige om teknikere: at de 
ikke tænker som alle os andre. Sagt med 
et glimt i øjet. Og han fortsætter med at 
fortælle om en spændende observation, 
hvis man er bare lidt optaget af diversitet: 

der vil komme flere og flere kvindelige 
inge niører i fremtiden, og det kan forandre 
faget og de løsninger, der arbejdes med. 

Hvordan det, tænker du måske. Og med 
fare for at støde nogen på manchetter-
ne, er en af forskellene - ifølge Jesper 
Bo Jensen, må jeg hellere skynde mig 
at tilføje - på mænd og kvinder, at 
mænd er rigtig dygtige til at fokusere 
på detaljen, mens kvinder er stærke i 
helheden. Tænke i kontekst og formål. 
Og der er brug for begge dele, når 
fremtidens teknologier skal udvikles.

Det her skal du vide om 
fremtiden
Men hvad er det ellers for tendenser i 
samfundet, der blandt andet vil få indfly-
delse på spildevandsbranchen?, spørger 
jeg nysgerrigt manden over for mig om.

- Den første samfundstendens, der er 
værd at bemærke, er, at unge menne-
sker generelt vil noget godt. De går ind 
for genbrug, og de vil gerne hjælpe 3. 
verdenslandene. Men de vil ikke tales 
ned til, så det nytter ikke noget at bruge 
pegefinger-metoden, hvis man fx gerne 
vil nedbringe brugen af vådservietter i 
toiletkummen. De unge skal bruges som 
ambassadører i stedet. Fortæl dem, hvad 
de skal gøre – ikke, hvad de IKKE skal 
gøre, siger Jesper og kommer dermed 
med et input til den aktuelle kampagne 
”Tre ting i toilettet”, der netop skal få 
danskerne til at stoppe med at putte 
andet i toilettet end lort, pis og papir.

En anden tendens vil kræve noget mere 
at tage hånd om.

- Vi ser en opblomstring af det, vi kan 
kalde ”tilfældige nyheder”, som kræver 
modsvar. Et godt eksempel er plastde-

batten, der har fået meget medvind i 
sejlene og ikke altid afspejler sandheden. 
Fx myten om store øer af plast i vores 
oceaner. Det er en samfundsmæssig 
opgave at formidle sandheden, og det 
kan være tungt at løfte for en branche, 
der ikke har tradition for at være synlig 
i medierne, siger fremtidsforskeren og 
opfordrer på den måde til et opgør med 
talemåden ”vi lever skjult, men godt”.

Klimaforandringer er ikke til at komme 
uden om som en af de store fokusområ-
der for spildevandsfolket. Ikke kun her 
og nu, men som en af de opgaver, der 
kommer til at præge hverdagen mange 
år frem. 

- Lige nu befinder vi os på et stadie 
af panik, og der er brug for kræfter, 
der maner til ro og tænker langsigtet. 
Temperaturen stiger – det kan vi ikke 
komme uden om – men hvad vil det kon-
kret have af betydning? Som branche er 
der mulighed for at tage ansvaret på sig 
og opstille konkrete eksempler på, hvor-
dan et forandret klimabillede vil påvirke 
fx spildevandsområdet. Og så naturligvis 
bruge så meget krudt som overhovedet 
muligt på at forske i nye teknologier. Her 
har vi i Danmark en helt særlig position, 
fordi vi traditionelt set er bioteknisk 
dygtige, så på en måde kan man sige, 
det bør være os, der kommer med det 
nye, også internationalt set, lyder det 
fra Jesper Bo Jensen, der som eksem-
pel fremhæver det fremskridt, danske 
forskere netop har gjort inden for redu-
cering af køers udskillelse af metan, som 
du måske har hørt om.

Den sidste fremtidstendens, du skal 
kende til, er, at verden ikke er stabil. Det 
nytter ikke længere noget at have 20, 
50 eller sågar 75 års planer. Udviklingen 
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af nye teknologier vil føre til mange 
såkaldte teknologispring, som vil ændre 
det verdensbillede, vi alle arbejder efter 
i dag. Jesper Bo Jensen opfordrer til at 
tænke langt mere kortsigtet – ikke læn-
gere end ti år frem – og så skrue endnu 
mere op for forskningsindsatserne.

- Det skal jo ikke forstås som en und-
skyldning for ikke at gøre noget, når jeg 
siger, man skal tænke langt mere kort-
sigtet. Men man behøver ikke lægge 
store, dyre planer mange år frem i tiden, 
fordi det højst sandsynligt slet ikke bli-
ver relevant, fortæller han og vender på 
den måde tilbage til påstanden om, at 
vi i fremtiden måske slet ikke har noget, 
der hedder spildevand.

Fra vugge til vugge 
En af de største forandringer, de fleste 
spildevandsfolk har hørt meget om de 
seneste år, er skiftet fra at tænke spil-
devand som affald og til at tænke på 
det som en ressource. Cirkulær økono-
mi har vundet indpas, blandt andet på 
grund af den snarlige mangel på fosfor. 
Det vil vi komme til at mærke meget 
mere til, spår Jesper.

- Der er samfundskrav om at minime-
re mængden af affald, og vi ser mere 
og mere genbrug og vugge-til-vugge 
tænkning. Samtidig er der pres på vores 
ledningssystemer, der er gamle og for 
underdimensionerede til at håndtere 
de større mængder regnvand. Det vil 
måske lede til helt nye teknologier og 
måder at håndtere spildevandet på, fx 
ved hjælp af hjemme-separationslæg, 
nye typer af toiletter, systemer og 
vaskeformer, siger han og spørger:

- Måske skal vi også vænne os til flere 
formål i kloakkerne – fx kan vandet 
måske producere el i fremtiden og 
dermed øge integrationen med andre 
samfundsudfordringer?

Ideerne er mange, og jeg tror ikke, det 
er sidste gang, du kommer til at høre 
om hverken cirkulær økonomi, nye 
teknologier eller presset om at blande 
sig mere i en samfundsdebat. Én ting 
er i hvert fald sikker: det bliver aldrig 
kedeligt at være spildevandsmand eller 
-kvinde. Og heldigvis for det.

Portrætserie 
I Spildevand bringer vi i hvert 
nummer et portræt af en person-
lighed fra spildevandsbranchen. 
Denne gang kan du læse om 
fremtidsforskeren Jesper Bo 
Jensen, der hjælper forskellige 
brancher og virksomheder med 
at indrette sig efter fremtidens 
udfordringer. Han har for nyligt 
bevæget sig i spildevandsbran-
chen, hvor han har blandt andet 
har gjort opmærksom på sig selv 
med ytringer som ”i fremtiden 
har vi måske slet ikke noget spil-
devand”. Det blev vi (naturligvis, 
fristes jeg til at sige) nysgerrige 
på at vide mere om, og derfor er 
det hans vinkel på dit arbejde i 
fremtiden, du kan læse om i dette 
nummer af Spildevand.

BLÅ BOG  JESPER BO JENSEN

Job: 
Fremtidsforsker og direktør ved Fremforsk, Center for 
Fremtidsforskning

Alder: 
60 år

Civilstatus:  
Gift med Marianne, som også er fremtidsforsker - i samme 
virksomhed. Sammen har parret fire voksne børn, hvoraf 
kun den yngste på 18 år bor hjemme.

Privat:
Bruger meget af sin fritid på gåture i skoven, hvor han 
holder af at samle svampe. Det har været en god måde at få 
børneflokken med ud i naturen på – og så er der en vis grad 
af nørderi i at finde de rigtige svampe, hvilket passer ham  
 godt. Han går også på østers-safari og jagt og er for  
    nyligt begyndt at lytte til opera.
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TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD

Kl. 12-14: 
STFs Døgnkursus var ikke mange minutter 
gammelt, før folk begyndte at (gen)finde 
hinanden. Udstillingen skabte igen i år gode 
rammer for møder og gensyn i den første 
time, mens frokosten gav anledning til at 
få overblik over, hvem der var med. I alt 
deltog omkring 380 på årets døgnkursus på 
Comwell i Kolding.   

Kl. 14-16: 
Døgnkursets planlægningsgruppe ønskede i år 
at aktivere deltagerne på nye måder. Det skete 
blandet andet ved, at de kunne stille deres 
spørgsmål via SMS og ved at have flere ind-
lægsholdere på scenen ad gangen for at skabe 
dynamik. Procesingeniør Aviaja Anna Hansen 
fra Krüger A/S og konsulent i DANVA, Helle 
Kayerød – begge med i Inter essegruppen for 
medicinrester i spildevand - tog udfordringen 
til sig ved blandt andet at bede deltagere 
stemme via mentimeter.com. Tilhørerne skulle 
tage stilling til, om medicinrester skal fjernes 
på centrale eller decentrale renseanlæg.

Kl. 16-18: 
Efter kl. 16 kunne deltagerne vælge mellem 
emner baseret på udfordringer henholdsvis 
inden- og udenfor hegnet. Igen var der lagt 
vægt på samspillet mellem oplægsholderne, 
og SK Forsynings Jan Jørgensen, Peter Berg 
fra Forsyningen i Frederikshavn samt Jan 
Bidsted fra Danova lagde stærkt ud i Lokale 
A ved at fortælle om deres erfaringer med 
registrering og overvågning af overløb. 

24 timer på Døgnkursus
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24 timer på Døgnkursus
Kl. 18-20: 
En paneldebat om verdensmål og klima 
rundede fredag eftermiddag af i Teatersalen. 
Debattørerne var fra højre projektchef 
Per Henrik Nielsen fra Vandcenter Syd, 
advokat Pia Lisbeth Nielsen fra Aumento 
Advokatfirma, centerleder Henrik Wenzel 
fra SDU og STF-formand, Jacob Andersen. 
Facilitator var kommunikationsleder Tue 
Knudsen fra BlueKolding. 

Kl. 20-22: 
Lars AP fik alle deltagere trukket med ind 
i Teatersalen efter middagen med sit show 
Fucking Flink. I en time underholdt han med 
statistikker, humor og venlighed og fik at 
dømme efter bifaldet langt de fleste over-
bevist om, at man både kommer længere 
og får det bedre ved at møde verden som 
fucking flink. 

Kl. 22-24: 
Udstillingen åbnede igen efter aftenunder-
holdningen i salen. Efter et kvart døgn med 
intensiv fagsnak blandede fadøllen sig dog 
med folkene i korridoren. Lidt natmad blev 
det også til – her serveres lækker suppe af 
Comwells personale.
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24 timer på Døgnkursus
Kl. 24-…: 
For de festglade var natten lang.... 

Kl. …-8: 
For de absolut morgenfriske var der motion, 
for de lidt mere sultne var der morgenmad, 
mens de tørstige fik et glas juice på vej ind 
til formiddagens indlæg. 

Kl. 8-10: 
Kl. 9 lørdag formiddag var døgnkurset klar 
til at starte op igen. Forinden havde et par 
meget morgenfriske nået en løbetur, mens 
andre havde travlt med at få øjne. De fleste 
var dog til stede i Teatersalen, da stress-
coach Suzanne Nyvang gik på scenen for at 
fortælle om sund og usund stress i højrisiko-
brancher, og Nis Kjær fra NIRAS JobLife 
fulgte efter med et indlæg om arbejdsmiljø. 

Kl. 10-12: 
Ikke lang tid efter udstillingen lukkede ned 
for sidste gang lørdag formiddag gik udstil-
lerne i gang med at pakke sammen. Imens 
fik de sidste indlægsholdere og arrangører-
ne rundet årets STF Døgnkursus af.

Farvel og tak: Efter de sidste ord fra STFs 
formand Jacob Andersen og kursusleder for 
Ferskvandscentret, Charlotte Frambøl nåede 
de fleste at få en sandwich med i hånden, 
inden de drog hjem på weekend. STF siger 
farvel og tak for denne gang.
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24 T IME R MED FAGL I GHED,  
FRISK FORNYE L SE O G F ESTL I GHEDER
Den 8. og 9. november samledes det meste af spildevandsbranchen i Kolding for at netværke, 

vidensdele og lære nyt. Med 13 faglige indlæg og én paneldebat samt en udstilling  
med 24 virksomheder repræsenteret havde alle mulighed for at tage nye input med sig derfra  

– godt krydret med samvær med kolleger fra nær og fjern.

TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD

Der var mange nye rekorder og tiltag på det nyligt overståe-
de STF Døgnkursus. Der var for eksempel rekord i antal del-
tagere: 378 var med i alt. Der var også flere indlægsholdere 
end tidligere, og antallet af debattører i paneldebatten steg 
også fra sidste års tre til fire i år. 

Som noget nyt kunne deltagerne også sende deres spørgs-
mål til indlægsholderne via et sms-nummer i stedet for at 
række en hånd i vejret i Teatersalen. Det var der en del, der 
benyttede sig af. Mange deltog også i afstemningen i forbin-
delse med Aviaja Anna Hansen og Helle Kayerøds indlæg. 
Begge kvinder kommer fra Interessegruppen for medicinre-
ster i spildevand og fra scenen opfordrede de deltagerne til 
at gribe deres mobiltelefoner og finde hjemmesiden men-
timeter.com. Her kunne man vise sin holdning til rensning 
af spildevand med medicinrester og afgive sit bud på, hvad 
gruppen skal arbejde videre med fremover. På bordene lå 
desuden en stemmeseddel, som deltagerne blev opfordret til 
at fylde ud. De to spørgsmål handlede om deres kendskab til 
stress blandt kolleger og hos dem selv. Resultatet vender vi 
tilbage til, men ca. halvdelen af deltagerne gav deres besyv 
med, og resultatet kunne bruges i forbindelse med foredra-
get om stress lørdag formiddag. Nu venter vi så spændt på 
at høre, hvad I mener om de nye tiltag. I kan melde ind med 
idéer og tanker via det evalueringsskema, der er blevet sendt 
ud til alle deltagere. Arrangørerne ser frem til at høre fra jer. 

Velkommen til nye…
Mange gav dog deres mening til kende alene ved at være 
med til indlæggene og støtte op om udstillingen. Fra fredag 
middag var der trængsel i Comwells udstillingsområde, og 
udstillerne tættest på Lokale A kæmpede for at få stande-
ne klar. På grund af en anden konference dagen før, kunne 
de desværre først begynde at sætte op kl. 12, men det gav 
anledning til samtaler, som gæsterne kom forbi. Da frokosten 
var ovre, og deltagerne begyndte at finde ned i Teatersalen, 
var stort set alle helt på plads, og døgnkurset var derfor klar 
til at blive skudt officielt i gang. 
I år stod Ferskvandscentrets nye kursuschef Charlotte Frambøl 
for den del sammen med STFs formand Jacob Andersen. I 
salen var Charlotte Frambøl langt fra den eneste debutant, for 
otte studerende havde fået gratis pladser og en del folk fra 
branchen var også med for første gang. Blandt de studeren-
de var der glæde over at få chancen for at være med, og to 
maskinmesterpraktikanter var rejst helt fra Hillerød.
- Det har været ekstremt lærerigt at være med. Vi har været 

med til en del af indlæggene og har læst godt op på, hvilke 
leverandører og forsyninger, der er interessante for os at 
tale med her. Vi skriver bachelorprojekt om måleudstyr til 
lattergasemissioner og er færdige til januar. Derfor er det 
godt for os allerede nu at vide lidt om, hvor de spændende 
job findes derude, siger Martin Krogh og Thomas Dietz 
samstemmende.
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…og erfarne
Blandt udstillerne var der to nye navne – Dansk Industri 
Service (DIS) A/S og Cobalch ApS. Resten af de 22 udstillere 
havde været med før, og derfor havde de også en god idé om, 
hvad der skal til for at tiltrække folk til standene. Fadøl, cho-
kolade, sodavand, bolsjer og vand blev nydt hele dagen, men 
særligt efter Lars APs onemanshow Fucking Flink rykkede 
festlighederne ud på standene. Flere udstillere stod klar med 
en godnatdrink eller to, og det fik diskussionerne til at fortsæt-
te ud i de små timer. En af dem, der var med til det sidste var 
WASYS-partner Jan Giltoft.
- Vi er syv medarbejdere fra WASYS på døgnkurset. Vi har 

det sjovt og bliver rystet sammen af at være med. Vi kan 
også tiltrække nye medarbejdere ved at være her, og så 
er der selvfølgelig muligheden for at skabe nye kontakter 
og ikke mindst for at møde andre leverandører. Det her er 
leverandørernes chance for at snakke sammen og se, hvad 
vi hver især arbejder med. 

Et mødested for idéer, samarbejder og 
kontakter
På samme måde fungerer de to scener i Teatersalen og 
Lokale A. For herfra kan forsyninger, leverandører og forskere 
fortælle om deres arbejde med spildevand. Det kan lede til 
nye idéer, samarbejder og kontakter, og det oplevede en af 
døgnkursets sidste indlægsholdere, teamleder Lea Vangstrup 
fra Aalborg Forsyning, da hun fortalte om slam som en 
værdi. Straks efter indlægget kom en repræsentant fra GEA 
Westfalia Separator DK A/S over for at spørge ind til indlæg-
get og dele erfaringer med hende.
- Det har været interessant at få snakket med virksomheder 

om, hvordan de ser cirkulær økonomi, og jeg har også haft 
meget fine samtaler med kolleger fra andre forsyninger. 

Som indlægsholder er der ikke meget tid til at fortælle om 
sit emne, men det er dejligt, at nysgerrige kommer hen for 
at høre mere bagefter. 

Flere kom også hen til stresscoach Suzanne Nyvang efter 
hendes indlæg om stress på arbejdspladsen. Stress er da 
også et emne, der berører langt de fleste spildevandsfolk. 
For selv om de to spørgsmål på stemmesedlerne rundt om 
på bordene i Teatersalen på ingen måde gør det ud for en 
videnskabelig undersøgelse, så viste de med al (u)ønskelig 
tydelighed, at stress er en del af hverdagen rundt omkring. 
160 deltagere besvarede spørgsmålene, og af dem kendte 
79% til kolleger, der følte stress, mens 37,5% selv har oplevet 
stresssymptomer på deres nuværende arbejdsplads. 

Vi ses om et år
Tallene og indholdet af alle Døgnkursets indlæg skulle gerne 
give branchen noget at snakke om indtil næste døgnkursus 
den 6. og 7. november 2020 i Kolding. Indtil da kan STF og 
formand Jacob Andersen se tilbage på et intenst, spænden-
de og veloverstået døgn, der bød på nyheder, rekorder og 
tanker til refleksion.
- Overordnet set er det en fornøjelse, at afviklingen af 

døgnkurset under skiftet fra Thomas Plesner til Charlotte 
Frambøl er gået så gnidningsfrit. Charlotte har ført os 
sikkert igennem, og sammen med indlægsholderne har 
hun sikret niveauet og tid til både vidensdeling og debat. 
Endvidere er jeg glad for at se, hvordan indlægsholderne 
virkelig havde taget udfordringen om dynamik på scenen 
og fornyelse af formidlingsmetoder til sig. Og hvordan del-
tagerne ’legede’ med, når de fik mulighederne for det. Nu 
ser vi frem til deltagernes svar på evalueringsskemaet, så 
vi kan rette til og forbedre kurset endnu mere næste år.

STFs sekretær Susanne Brandt og bestyrelses medlem Karin Refs-
gaard er allerede fra morgen stunden i gang med at måle stand-
pladserne op udenfor Teatersalen på Comwell, Kolding.

Døgnkurset byder på næring til både hjerne og mave. Her er det 
frokost buffeten, der samler deltagerne.

Der er gensynsglæde, da deltagerne begynder at dukke op fredag 
middag.

Udstillingen var i alt åben seks gange, og det giver leverandørerne 
mulighed for at møde deres kunder, men også de andre 
leverandører.
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Hvad syntes I om Døgnkurset 2019?
Halvdelen af jer, som deltog på årets døgnkursus, har som Spildevand gik i trykken svaret på 
det udsendte evalueringsskema. Skemaet hjælper arrangørerne bag med at gøre næste års 
døgnkursus endnu bedre. Tak til de af jer, der svarede (I andre kan nå det endnu).

TEKST: ANNA KLITGAARD

Hvad I sagde om indlægsholderne
Indledningsvist bad vi jer bedømme de faglige indlæg både fre-
dag eftermiddag og aften samt lørdag. I alle kategorier kunne I 
vælge mellem en 1) sur, 2) utilfreds, 3) tilfreds, 4) godt tilfreds og 
5) imponeret smiley, og om indlæggene gav 68% af jer, der sva-
rede, udtryk for, at de enten var godt tilfredse eller imponerede. 
På trods af den tilsyneladende brede enighed om, at indlæggene 
levede op til jeres forventninger, er der kommentarer omkring 
ønsker og kritikker, der går igen. Én skriver blandt andet til os:
”Jeg oplever, at der er ønske om mere tid til spørgsmål, 
debat og supplerende input (idéer) efter indlæggene…”

Andre hæfter sig ved formidlingsformerne:
”Dejligt med fokus på forskellige præsentationsformater… 
Gav en god dynamik i løbet af dagen.”

Flere har også nævnt paneldebatten, som blev introduceret 
sidste år:
”Savnede at deltagerne i paneldebatten så spildevands-
branchens problemstillinger med fx mikroplastik og medi-
cinrester mere i ”droneperspektiv”, og at FNs verdensmål 
kunne give branchen medvind rent politisk til at påvirke 
politikerne […].”

Blandt fredagens indlæg var ”Lægemidler og miljøfremmede 
stoffer” det mest populære, mens lørdagens mest populære 
var ”Kan slam sælges?”.

Som altid er der forskellige meninger om de samme indlæg. 
Nogle præsentationsformer og indlæg får flere ord med på 

vejen end andre, og hvordan arrangørerne skal forstå og 
forholde sig til de mange holdninger, vil STFs bestyrelse sam-
men med Ferskvandscentret bruge tid på i løbet af vinteren.

Hvad I sagde om rammerne
Langt den overvejende del af jer, der har besvaret evalue-
ringsskemaet, er enten imponerede (langt de fleste) eller 
godt tilfredse med salene, indlæggene afvikledes i, udstil-
lingsområdet, forplejningen i løbet af døgnet og værelserne, 
STF indkvarterede deltagerne i. Faktisk svarer 92% af jer, at 
I har været enten godt tilfreds eller imponeret i de fem kate-
gorier. Der, hvor begejstringen er en smule mere afdæmpet 
(74% er enten godt tilfreds eller imponeret), er, når det kom-
mer til middagen fredag aften:

”Man kunne godt gøre lidt mere ud af maden fredag aften. 
Det er trods alt en fest, hvor vi mødes på tværs og netvær-
ker.”

Hvad I sagde om organisation og afvikling
Når det kommer til tilmeldingssystemet, modtagelse af 
informationer mv. og afviklingen af døgnkurset, er 96% af jer 
imponerede eller godt tilfredse. 94% er enten imponerede 
eller godt tilfredse med helhedsoplevelsen

Alle jeres vurderinger - samt jeres mange konstruktive 
kommentarer og forslag til indhold næste år – vil vi arbejde 
videre med. Vi glæder os til at dykke ned i det og videreud-
vikle jeres døgnkursus. Vi ses i Kolding til næste år – 6.-7. 
november.

Lars AP leverede et sjovt, tankevækkende og meget venligt show 
fredag aften. Fucking Flink fik smilene frem og historierne på 
bordet – og måske var deltagerne en smule mere flinke, da de 
mødtes rundt om på udstillingsarealerne efter showet…

Professor ved Institut for Kemi og Biovidenskab (AAU), Per 
Halkjær Nielsen, fortæller om det store forskningsprojekt 
Microflora Danica, som STFs aktivitetspulje har støttet med 
150.000 kr. 
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Nye virksomheder på årets døgnkursus
TEKST: ANNA KLITGAARD

Dansk Industri Service (DIS) A/S:
For første gang er Finn Ellebæk med for Dansk Industri Service. 
Virksomheden tilbyder lige nu fem typer frostfrie vand- og 
tappestationer, baseret på et PLC-styret system med cloud-
baseret opsamling af data. Systemet sælges som bruger- og 
klimavenligt og kan anvendes alle steder, hvor der er behov for 
spuling, højtryksrensning eller hurtig påfyldning af for eksem-
pel opsamlet regnvand eller søvand. Finn Ellebæk ønskede at 
bruge tiden på døgnkurset til at udvide sit netværk i branchen 
og skabe opmærksomhed om DIS’ produkter. Og det lykkedes, 
siger han, som han pakker ned lørdag formiddag.
- Jeg har fået talt med en del mennesker om vores produk-

ter og har lært mere om branchen. Det har været givende 
at være med, og jeg har fået nye kontakter, som jeg vil 
følge op på. Vi synes selv, vi har et interessant produkt, så 
det er altid spændende at komme ud og høre, om andre 
er enige med os. Og det har de været, for interessen har 
været stor for vand- og tappestationerne.

Cobalch ApS:
Jan Enevoldsen deltog for første gang på årets døgnkursus 
for Cobalch. Virksomheden er leverandør og rådgiver af rør-
ledningstilbehør til blandt andet renseanlæg og har tidligere 
været repræsenteret på STFs årsmøder. Hans hovedformål 
med at stå på standen var at få nye kontakter i branchen og 
udvide kendskabet til virksomhedens rensegrise samt afsen-
der- og modtagerstationer blandt forsyninger og andre leve-
randører. Med Cobalch´s produkter, ønsker vi at fokusere på 
værdien af forebyggende vedligehold, og interessen var stor, 
fortæller Jan Enevoldsen som døgnkurset lukker ned.
- Jeg har fået syv til 10 nye kontakter i løbet af døgnkur-

set. Det er med de ”rigtige” personer, og der er noget at 
arbejde videre med, så jeg er tilfreds. Som udstiller virker 
døgnkurset som et sted, der er mere koncentreret end for 
eksempel årsmøderne og tiltrækker fagfolk på udsigt efter 
nye løsninger.

Maskinmesterpraktikanterne Martin Krogh og Thomas Dietz var 
med for første gang. De arbejder begge på deres bachelorprojekt 
hos Hillerød Forsyning A/S og er færdiguddannede til sommer.

De to medlemmer af Interessegruppen for medicinrester i 
spildevand, Aviaja Anna Hansen fra Krüger A/S og Helle Kayerød 
fra Danva fik folk til tasterne, da de bad dem om deltage i en 
afstemning om gruppens arbejde. 
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Kombiner biologisk og kemisk 
spildevandsbehandling 
Se vores undervisning på www.kemira.com/bio-chem og lær om fordelene 
ved kombinationen af biologisk og kemisk vandbehandling:

• Reducer opløst BOD og kvælstof
• Overhold grænseværdierne for udledning af fosfor
• Sænk CO2 aftrykket ved energi reduktion og biogas produktion 
• Udvid eksisterende kapacitet til laveste omkostninger 
• Nedbring omkostningerne til slamhåndtering

WWW.KEMIRA.COM/BIO-CHEM
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Projekter med 10 samarbejds-
partnere kræver skarpt fokus  
på dialog for at lykkes
Lektor ved DTU Miljø, Roland Löwe, samarbejder med 10 partnere om udvikling af tek
no logier til bedre styring og planlægning af afløbssystemer. Water Smart Cities støttes 
øko nomisk  ud over af partnerne  af Innovationsfonden Danmark. Projektet rundes af 
næste år.

TEKST: ROLAND LÖWE OG ANNA KLITGAARD / FOTO: DTU

DTU Miljø, hvor Roland Löwe er ansat, er blot én af 
10 partnere i Water Smart Cities. De resterende er 
DTU Compute, DHI, Krüger, Rambøll, Vandcenter 
Syd, HOFOR, BIOFOS, Aarhus Vand og DMI, og sam-
men søger de at finde metoder til værdisætning af 
merværdi i grønne løsninger, lave analyser af plan-
lægningsusikkerheder, udvikle prognosemodeller for 
flow og ammonium samt opbygge modeller til real-
tidsovervågning og -styring. Roland Löwe har været 
involveret i Water Smart Cities siden opstarten i 2016 
og har en forskningsmæssig baggrund i hydrologi og 
anvendt statistik.

Hvad forsker du I? 
Jeg gennemfører modelanalyser af usikkerheder i 
planlægning af afløbssystemer og klimatilpasning. 
I de senere år har mit fokus været at kvantificere 
effekter fra byudvikling, der påvirker afstrømning i 
afløbssystemet og oversvømmelser i mindst lige så 
høj grad som klimaændringer.

For at kunne inkludere denne type usikkerheder i 
planlægningen er der brug for modeller, der beregner 
hurtigere end de hydrauliske mo deller, vi ellers bruger. 

Hvad skal forskningen bag dit arbejde i 
Water Smart Cities bruges til? 
Vi ønsker:
1. at kvantificere og reducere investeringsusikkerhe-

der. Hvis vi kender usikkerhederne, kan vi lave en 
økonomisk analyse og beslutte, hvor stor en risiko 
vi skal indregne, når vi designer infrastrukturen. 

2. at skabe businesscases for grønne og multifunk-
tionelle løsninger. Vi vil gerne komme dertil, hvor 
både gevinster i form af merværdier og omkost-
ninger kan tilskrives forsyninger og kommuner og 
derved skabe basis for samarbejdsaftaler.

Hvorfor har du valgt at forske i netop dette 
område?
Jeg har tidligere beskæftiget mig med hydrologi 
og arbejdet med modellering af regnvandshåndte-
ring for virksomheden ITWH (Institut for Teknisk-
Videnskabelig Hydrologi) i Dresden og Hannover. 
Der fik jeg for alvor en interesse for byhydrologi og 
afløbsplaner.

Hvad finder du mest inspirerende ved at 
samarbejdet Water Smart Cities?
Det er arbejdet med interfacet mellem byplanlægning 
og vandhåndtering samt at udvikle modelmetoder, 
der fremmer samarbejdet mellem mange partnere. 
Jeg har lært meget om planlægningsprocesser og de 
udfordringer og begrænsninger, der opstår i praksis.

Når man samarbejder med mange partnere, 
hvad skal man så være opmærksom på?
Det har krævet en del dialog at skabe enighed om, 
hvordan arbejdet skal foregå, og professor ved DTU 
MILJØ, Institut for Vand og Miljøteknologi, Karsten 
Arnbjerg-Nielsen har sørget for at etablere en løben-
de opfølgning med alle partnerne. Det er vigtigt, at 
man fra starten får klart defineret, hvad projektets 
formål er, ellers er der en risiko for misforståelser.

FOR SKE R I  SPILD EVAND

BLÅ BOG:
Navn: Roland Löwe
Alder: 37
Hjem: Søborg
Forskningsmæssig baggrund: Kandidat i hydrologi 
fra Dresden og PhD i anvendt statistik fra DTU 
Compute. Postdoc ved DTU Miljø siden 2014 og 
udnævnt til lektor i 2019.

De sorte prikker viser parcel-
huse i Odense, mens farverne 
angiver, hvor nye ud  vik linger 
anses for mest sand synligt 
base ret på en analyse af place-
ringen af de eksiste rende byg-
ninger. Røde farver angiver høj 
sandsyn lig hed, mens grønne far-
ver angi ver lav sand syn lig hed. 
Model len er en viden ska be lig 
analy se af den histo ri ske ud vik-
ling og kan dermed bruges til 
frem skrivninger, men den er 
ikke en plan for byudvikling.

Roland Löwe fra DTU Miljø 
samarbejder med folk fra DTU 
Compute, DHI, Krüger, Ram-
bøll, Vandcenter Syd, HOFOR, 
BIOFOS, Århus Vand og DMI 
om udviklingen af tek nologier 
til bedre styring og planlæg-
ning af afløbssystemer. Projek-
tet Water Smart Cities løber 
indtil 2020.
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204996 Opgradering af MμConnect® 
modem fra 2G til 3G modem*

204997 Opgradering af MμConnect® 
modem fra 2G til 4G modem* 

204991 Ombytning af Connect® 
modem fra 2G modem til 3G modem

204992 Ombytning af Connect® 
modem fra 2G modem til 4G modem

 * Skal udføres af intern MJK Xylem tekniker hos MJK Xylem.

DKK 2.600,00

DKK 3.200,00 

DKK 2.600,00

DKK 3.200,00

PRISER

Blokken 9, 3460 Birkerød
Tlf.: 45 56 06 56

www.mjk.dk - mjkinfo@mjk.dk

Både som nye styringer - og som 
opgradering af eksisterende til en 
fast lav pris.

Opgradering af eksisterende styringer fra 
2G modem til 3G eller 4G modem foregår 
således: 

• For nConnect og MμConnect gælder 
det at de sendes til MJK Xylem for 
opgradering af modem og firmware. 
Opsætning gemmes i styringen. MJK 
Xylem kan også tilbyde at udføre dette 
i ”marken” for en beskeden mérpris. 
Derved er styringen hurtigt køreklar 
igen. 

• For Connect gælder det som oven-
stående. Alternativt kan kunder foretage 
dette selv, da det ikke inkluderer lod-
ning af komponenter.

nConnect

MµConnect

Connect

Nu fås 3G + 4G modems 
til følgende pumpestyringer:

Nyt fra MJK Xylem!
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TEMA: SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

FLERE TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDER  
ER ET OPRØR MOD  

ÅRTIERS BUNDLINJEFOKUS

I spildevandsbranchen som i mange andre brancher taler man stadig mere om tværfaglige eller 
tværsektorielle samarbejder. Men hvad er de, hvad kræver de af medarbejdere, ledelse og organisation, 

hvad får vi ud af dem, og hvordan skal vi samarbejde i fremtiden?

TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: AAU OG FUTURIA APS
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TEMA: SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

I disse år er der mange organisationer, der tager initiativ 
til at samarbejde mere på tværs. Ifølge Mads Peter Klindt, 
lektor ved CARMA – Center for Arbejdsmarkedsforskning 
på Aalborg Universitet, kan man forstå denne tendens 
som et oprør imod tre årtier, hvor fortalere for New Public 
Management har reformeret og decentraliseret den offent-
lige sektor, alt imens den er blevet målt og vejet igennem 
(del)mål og resultatstyring. Det betyder, at offentlige insti-
tutioner og organisationer er blevet meget fokuseret på 
egen bundlinje, ofte ud fra en kort tidshorisont, således at 
etårige budgetter og en snæver ledelsesstil kommer til at 
styre udviklingen i virksomheden.

Tidspres og et ensidigt fokus på økonomi er noget af det 
sværeste at få til at gå op med samarbejder på tværs. For 
det tager tid at lære andre og deres arbejdsområder at 
kende. Ofte vil samarbejder indledningsvist være lang-
somme til at levere resultater, da flere faggrupper skal 
i spil, og forventninger skal afstemmes. Der skal derfor 
afsættes tid, økonomi og medarbejdere med viljen til 
samarbejde, hvis det er en vej, ledelsen ønsker at gå. Dog 
giver samarbejder utrolig god mening i en sektor, der 
dagligt står overfor langsigtede, strukturelle udfordringer 
og komplekse problemstillinger, mener Mads Peter Klindt.

- Desværre har der de seneste årtier været et næsten 
ensidigt fokus på effektivisering og besparelser – ofte 
igennem New Public Management-styring – men faktisk 
passer managementstilen overhovedet ikke til de meget 
langsigtede og komplekse udfordringer, den offentlige 
sektor er sat i verden for at løse. I stedet er der netop 

brug for tværgående samarbejder. I disse år kan vi se, at 
blandt andre EU forsøger at udvikle nye partnerskaber 
med nye strukturfondsmidler. Det nye er, at i stedet 
for at fokusere på egen bundlinje, så siger man, at den 
opgave, vi står overfor, den løser vi bedst ved at samar-
bejde med andre faggrupper. 

Mads Peter Klindt arbejder i CARMA meget med kob-
lingskompetencer. Begrebet dækker over kompetence-
udvikling i samarbejder og går blandt andet ud på, at 
man skal have kendskab til hinandens arbejdsverdener 
og kende til de begreber, samarbejdspartnerne bruger. 
En måde at udvikle koblingskompetencer på er at få 
indsigt i hinandens forretningsområder – en form for 
erhvervspraktik – samt at studere samarbejdspartnernes 
arbejdskulturer, -sprog og kompetencer. Først når man 
har en viden og et overblik over samarbejdspartnernes 
virkelighed, er det muligt fuldt og helt at gå ind som part-
ner, lyder det fra Mads Peter Klindt.

- Vi skal have mere fokus på de relationelle kompeten-
cer i vores arbejde og samarbejde med andre. Hvis vi 
vil samarbejde på tværs af kulturer eller på tværs af 
sektorer, så skal vi være rustet til det, ellers får vi ikke 
nok ud af investeringen i samarbejdet. I vidensbrancher 
som spildevandssektoren er der ofte fokus på efter-
uddannelse i hårde, faglige kompetencer, men de kan 
ikke alene afhjælpe den altoverskyggende udfordring 
fremadrettet – nemlig klimaforandringer. Ingen kan 
klare den udfordring alene, så vi bliver nødt til at finde 
løsninger i samarbejde.

Mads Peter Klindt er lektor ved Institut for Politik  
og Samfund ved AAU. Han er tilknyttet CARMA - et tvær-
videnskabeligt forsk ningscenter, der har ekspertise i analyser 
af arbejds markeds forhold og arbejdsmarkedspolitik samt 
tilgrænsende politikområder og fordelingspolitiske aspekter af 
arbejds markeds udviklinger.  
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Kreativitet som problemløsnings- og 
samarbejdsværktøj 
Samarbejder kan bygges op af vidt forskellige faggrupper 
eller blandt kolleger. Formålet med samarbejdet afgør, 
hvor kreativt eller traditionelt man har brug for at gå til 
værks, mener en anden AAU-lektor, Christian Byrge fra 
Creative Genius under Institut for Økonomi og Ledelse. 
Han har igennem flere år trænet ledere og medarbejde-
re – også indenfor drikke- og spildevandsbranchen – i 
kreativitet, for at få dem til at bruge faglighed på tværs 
til hverdagens små og store udfordringer. Og ønsker man 
originalitet i sine samarbejder, er det en god idé at invite-
re helt andre faggrupper med, siger han.

- Forestil dig for eksempel en videreudvikling af den tra-
ditionelle limpistol. Det indvendige del af forenden på 
limpistolen varmer en limpatron. Ved at skubbe patronen 
fremad kommer flydende lim ud af forenden på pistolen. 
Problemet opstår, når man - efter at have slukket pisto-
len i noget tid - skal bruge den igen. Rester af limen sæt-
ter sig ofte fast udvendigt foran på limpistolen. Det er 
umiddelbart ikke nogen god løsning blot at sætte endnu 
et varmeelement udvendigt, hvor hinden sætter sit fast, 
da det vil gøre den farligere at bruge for børn. Forestil 
dig så, at der i udviklingsteamet sidder en fritids-jockey. 
Denne jockey vil være i stand til at lade sig inspirere af 
en hest. Når hesten skubber afføringen ud, trækken den 
nemlig automatisk de sidste rester af afføringen tilba-
ge. Herved sidder der kun lidt eller ofte ingen afføring 
udvendig. Hestens afføringsmetode er genial til at løse 
limpistolens udfordringer.

Nu er det ikke sådan, at spildevandsfolk landet over skal 
ud og hente samarbejdspartnere med alle mulige og 
umulige baggrunde. For eksempel, siger Christian Byrge, 
ville det give god mening at starte med at sætte sig sam-
men med skadedyrsbekæmpere, for de har nogle af de 
samme udfordringer som spildevandsfolk. 

- Fælles for skadedyrs- og spildevandsbranchen  
er, at det er rigtig dyrt at udføre vedligeholde ude  
i fel ten. Selve udstyret til rottebekæmpelse er billigt. 
Men det er dyrt at køre ud og tjekke, om der er en 
rotte i fælden, om den virker korrekt og så videre. Fordi 
disse to brancher principielt set har samme udfor-
dringer, så kunne der være et kreativt potentiale i at 
under søge, om man kan lade sig inspirere af hinandens 
løsninger hertil, siger Christian Byrge og fortsætter. 

- Fælles for kirurger og spildevandsingeniører er, at det er 
selve indgrebet, der er dyrt og omfangsrigt (operation og 
gravning, respektivt). Derfor har de principielt set samme 
udfordringer med at forsøge at lave nogle grundige forun-
dersøgelser, inden selve indgrebet gennemføres. 

Christian Byrge opfordrer til at se sin branches udfordrin-
ger på et principielt niveau, for så vil man faktisk finde 
ud af, at der findes mange andre domæner og industrier, 
som principielt prøver at løse de samme udfordringer 
med andre typer af løsninger.

I det hele taget skal man gøre et forarbejde, om man 
arbejder med kreativitet eller samarbejder. For er man 
ikke forberedt, kan det synes som tidsspilde. Mange 
mennesker er ikke dygtige til at være kreative eller 
samskabende på kommando, og det gælder særligt i 
meget videnstunge og tekniske miljøer, mener lektoren. 
Desuden skal der i virksomheden være en kultur, der ser 
kreativitet som ligeså nødvendig som fagligheden. 

- Vi skal derhen, hvor vi ser kreativitet som et værktøj 
for udvikling og samarbejde; hvor vi ser det som vær-
difuldt for virksomheden. Det er et problemløsnings-
redskab og ét, der giver virksomheder flere valgmulig-
heder, fordi man ved at sætte forskellige faggrupper 
sammen om idéudvikling af et bestemt emne, får bragt 
mere viden og flere erfaringer i spil. Det giver os et 
bedre grundlag at tage beslutninger ud fra, og det har 
vi brug for i en stadig mere kompleks verden. 

Christian Byrge har en Ph.D i kreativitet og er lektor ved 
Institut for Økonomi og Ledelse på AAU. Han har skrevet flere 
bøger om anvendelsen af kreativitet og tilbyder kurser og 
work shops både på universitetet og til virksomheder.
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Anne-Marie Dahl er fremtidsforsker og grundlægger af Futuria 
ApS, der holder til i Aarhus. Hun har tidligere været med i et 
projekt med blandt andre Aarhus Vand A/S og Københavns 
Energi (nu en del af HOFOR A/S) om spildevand i fremtiden.

Stadig flere og mere ’spontane’ 
samarbejder i fremtiden
Netop de stadig mere komplekse problemer, som vores 
samfund står overfor, vil også for spildevandsektoren 
komme til at betyde, at ”alle mand skal af huse”, siger 
fremtidsforsker Anne-Marie Dahl. For mens man tidligere 
ventede på, at en udviklingsafdeling eller forskere skulle 
komme med en løsning, så kan man fremover forvente 
mere samskabelse - for eksempel med borgere. 

- Vi skal tænke samarbejde endnu bredere end i dag. 
Det kan være med alle, der er berørt af en given udfor-
dring. Den gode idé respekterer ikke ledelseslag, den 
kan komme fra alle steder i systemet eller samfundet. 
Derfor skal vi udvikle andre ledelsesformer, som måske 
er mere nænsomme, inkluderende og frie end tidligere. 
Udvikling kræver kreativitet, og det kan man ikke styre. 
Som samfund kommer vi til at afhænge af skæve idéer. 
For at fremme dem skal vi turde lytte og tage fejl.

For forsyninger og virksomheder betyder det, at man skal 
definere og arbejde hen imod det samme fremtidsbillede. 
Som altid er det svært at spå om, hvad der kommer til at 
ske, men Anne-Marie Dahl er sikker på et par tendenser.

- Borgerne kommer i stadig højere grad til at forvente 
hurtig service og individuelle løsninger. De vil også 
forvente, at de ydelser, de betaler for, kommer ’pakket 
ind’ i en historie. De vil kunne mærke og føle, hvorfor 
en given ydelse er vigtig, og hvordan de passer ind i 
fortællingen om den. Ingeniører vil veje og måle, men 
det er ikke nok fremover. Der skal kobles en historie på. 

Anne-Marie Dahl mener for eksempel, at kloaknettet ud 
over til spildevand kan bruges som en oplevelsesbane, 
hvor vi kan følge vandets vej. Man kan også overveje at 
åbne op til rør og ledninger under jorden, så borgerne 
rent faktisk kan se, hvad de betaler til og får en oplevelse 
ud af at bevæge sig ovenpå det. 

For at kunne udvikle nye løsninger i fremtiden er det 
nødvendigt, at turde afprøve nye samarbejds- og arbejds-
former. For hvem siger, at man kun kan samarbejde ved at 
sidde i samme rum. Kan det også ske via telefonen? Fra 
det lokale kontorfællesskab? For Anne-Marie Dahl er det 
sikkert, at i fremtiden vil samarbejdsformer udvikle sig, 
og de og de digitale løsninger, der understøtter dem, vil 
udfordre vores fritid. Dog er samarbejderne, kreativiteten 
og åbenheden overfor idéer udenfor vores egen faggruppe 
essentielle, hvis branchen og samfundet skal takle de store 
udfordringer, vi står overfor.
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VI  SATSER PÅ TI L L IDSKULTUR
Aarhus Vand og Favrskov Forsyning har i flere år deltaget i partnerskabet 

Vandpartner sammen med en række entreprenør og rådgiverfirmaer.  
Det giver bedre projekter, siger de.

TEKST: JESPER WITH, JOURNALIST / FOTO: AARHUS VAND

Tillidskultur har afløst konfliktkultur, når de to 
østjyske kommunalt ejede selskaber udvikler 
og gennemfører projekter i fællesskab indenfor 
vand og spildevand. Det sker i partnerskabet 
Vandpartner, der er et offentligt-privat partner-
skabssamarbejde mellem Aarhus Vand, Favrskov 
Forsyning og 11 virksomheder (indenfor entrepre-
nør- og rådgiverområdet) om fornyelse af vand-
lednings- og spildevandsledningsanlæg. Det kører 
nu på femte år. I Aarhus Vand valgte man først 
og fremmest partnering-modellen, fordi man var 
trætte af konfliktkulturen, der ligger latent i den 
traditionelle udbudsform. 

- Den model handler næsten kun om prisen og 
hver især går ind i projektet med egen agenda. 
I partnerskabet er det tillidskulturen, der styrer, 
og det har vist sig samlet set at gøre vores 
projekter bedre, at alle er med i udviklingen af 
et konkret projekt fra begyndelsen. Det betyder 
blandt andet, at entreprenørerne tager ejer-
skab for projektet på en helt anden måde end 
tidligere. Vi er meget begejstrede for modellen, 
siger Morten Østergaard, der er projektchef i 
Aarhus Vand. 

Han lægger ikke skjul på, at partnerskabet ikke 
alene handler om at skabe bedre projekter, men 
også at det gerne må blive billigere end før. Og 
det bliver det som oftest. 

- Vi får flere meter ledning for de samme penge. 
Den gamle udbudsmetode endte tit med ekstra 
udgifter for os og mange konfliktsituationer, 
siger han. 

Partnerskabet Vandpartner omfatter planlægning, 
opgravning, tv-inspektion, pumpestationer, foring 
og opmåling og har i alt 11 deltagende virksom-
heder. Alle deltager ikke i alle projekter, og der 
er logisk nok flere projekter i en stor kommune 
som Aarhus, end der er i Favrskov. Men alle, der 
deltager i partnering-aftalen, kan få glæde af de 
erfaringer, som opstår indenfor samarbejdet, her-
under forbedringer der udvikles af de forskellige 
deltagende entreprenører. 

- I Vandpartner arbejder konkurrenter side om 
side for at udvikle bedre processer – det gæl-
der alle led i værdikæden fra de administreren-
de direktører til folkene ude på byggepladsen, 
siger Morten Østergaard.

Innovative løsninger
Innovation og afprøvning af nye metoder og tekno-
logier er en vigtig del af samarbejdet. For eksempel 
eksperimenterer Aarhus Vand med brugen af 3D til 
at skabe nemmere løsninger. I et projekt arbejder 
man sammen med entreprenørfirmaet Aarsleff 
og rådgiveren EnviDan om udarbejdelsen af en 
såkaldt LOD-plan (Level Of Detail). Projektet går 
ud på at opbygge og udbygge 3D-modellering ved 
løbende at øge detaljeringsgraden, efterhånden 
som projektet bliver mere detaljeret beskrevet. 
Metoden anvendes med stor succes i byggebran-
chen, hvor man ved opførelsen af en bygning 
starter med en tredimensionel kasse på en grund 
og ender med en detaljeret model over bygningen 
med vinduer, stik, afløb mv. Selv om de ikke delta-
ger aktivt, kan Favrskov Forsyning lære af Aarhus 
Vand, fordi der hele tiden foregår vidensdeling.   

Robotstøbning af brønde
I forbindelse med renovering af kloakbrønde i 
Aarhus har entreprenørfirmaet Arkil i samarbejde 
med robotudvikleren Odico udviklet en støbeform i 
polystyren, der laves på basis af en scanning af den 
konkrete brønd. Scanningen lægges ind i et compu-
terprogram, som styrer en robot. Den fræser så en 
støbeform ud i polystyren, der passer til brønden, 
sådan at støbeformen kan lægges ned i brønden.

- Den teknologi er et 7-mileskridt for os, og vi vil 
bruge metoden overalt, hvor det er muligt. Det 
har reduceret arbejdstiden per brønd fra 14 til 
to dage. Alternativet er den klassiske støbe-
form med beton, armeringsjern og forskallings-
brædder. Det er meget besværligt, særligt inde 
i byer, hvor der ikke er meget plads, og asfalt 
der skal graves op, siger Morten Østergaard. 

Den nye model er en incitament-model, hvor man 
har et target-budget med underskudsdeling på 
projekterne – og overskudsdeling, hvis man kom-
mer under target-budgettet. Det motiverer til at 
tage ansvar for projekterne. 

- Vi reducerer også enhedspriserne med ca. 
2% årligt, da vi som kommunalt ejet selskab 
har det kommunale krav pålagt om 2 % i årlig 
besparelse. Derfor skal vi også hele tiden gøre 
tingene smartere. Nu er de lavt hængende frug-
ter ved at være plukket, og det stiller endnu 
større krav til os om at innovere og afprøve nye 
veje, siger Morten Østergaard. 

I Beder har Vandpartner 
adskilt regn- og spilde-
vand i forbindelse med 
et klimatilpasnings-
projekt.

SAMARBEJDE  
PÅ TVÆRS
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Favrskov vil gerne videre
I Favrskov Forsyning, der ejes af Favrskov 
Kommune nord for Aarhus, glæder man 
sig også over deltagelsen i Vandpartner. I 
starten skulle man lige lære, hvordan det 

fungerer bedst muligt, og der blev brugt en 
del mandetimer på det. Men samarbejdet er 

blevet bedre og bedre jo flere projekter, man har 
været igennem, og innovation er altid et centralt 
element. 

- Vi har for eksempel haft en række renoverings-
modne brønde. Her har Aarsleff afprøvet en 
ny metode, hvor de forer brøndene med en 
glas fiberstrømpe. Det er en nem, hurtig og 
billi gere løsning fremfor at skulle grave op, og 
det giver langt mindre gener for omgivelserne. 
Den lærer de andre i Vandpartner af, ligesom vi 
følger nøje med i, hvad der for eksempel sker i 
Aarhus med 3D og afprøvning af robotteknolo-
gien, siger Lone Bejder, der er udviklingschef i 
Favrskov Forsyning. 

Vidensdelingen foregår hele tiden. Som et mindre 
forsyningsselskab er det vigtigt for Favrskov at 
være med i udviklingen af projekter, som man 
ikke har kapaciteten til at gennemføre internt i 
eget hus. 

- Ingeniørerne hos os får for eksempel sparring 
om konkrete projekter i partnerskabet, som de 
har meget gavn af. På den måde kan vi nem-
mere opfylde de høje ambitioner, vi har som 
selskab, siger Lone Bejder.

Samtidig byder Favrskov også ind med fagligt 
dygtige projektmedarbejdere, der har flere roller – 
både omkring planlægning og udførelse. 

- I Aarhus Vand sidder der mange i planlæg-
ningsafdelingen. Vi er så få, at vi må have flere 
kasketter på, og så kan vi måske nogle gange 
se tingene fra andre vinkler, end de kan, siger 
Lone Bejder.  

Vandpartner fortsætter foreløbig til 2021, men 
Lone Bejder fortsætter gerne i en ny aftale, da 
hun har fået en stor tro på, at partnering er frem-
tiden. Hun vurderer, at styrken ligger i ejerskabet. 
Alle har input til løsninger i projektet fra dag 
ét. Det betyder for eksempel, at når rådgiveren 
slipper et projekt, så kan entreprenøren ikke bare 
sige, at når noget er gået mindre godt, er det 
rådgiverens skyld, for entreprenøren var selv med 
fra start - og modsat. Skyttegravsbeskydningen 
er væk, og det giver bedre projekter. Samtidig får 
man mere for pengene.

Udviklingschef i Favrskov Forsyning, Lone Bejder ses yderst til venstre ved et planlægningsmøde i Vandpartner. 
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- Godt nok bruger vi mere tid i planlægningsfa-
sen, men det gør mindre, for der holder de store 
maskiner jo ikke endnu og venter. Entreprenøren 
har god tid til at planlægge sin maskinpark med 
denne metode, siger Lone Bejder. 

Hun sidder selv med i flere grupper i partnerska-
bet. Det gælder styregruppemøder, hvor ledere 
fra de deltagende partnere mødes hver tredje 
måned, og det gælder innovationsmøder, hvor 
man diskuterer, hvad man kan udvikle og afprøve 
i fremtiden. I styregruppen har man sat retningen 
for hvilken type projekter, der skal fokuseres på. 
Overordnet har man valgt at prioritere emner som 
klimatilpasning, effektiviseringer og digitalisering.

- Vi prøver også at brande os som partnerskab, 
da vi gerne ser flere forsyningsselskaber benyt-
te vores metode, og måske også deltage i et 
partnerskab med os i fremtiden, siger Lone 
Bejder. 

Projektchef ved Aarhus Vand, Morten Østergaard ses yderst til højre ved etableringen af et vejbed i Viby.

Partnering
Samarbejdsform, der tilstræber at modvirke konflikter og skuffelser 
mellem kontraktsparter, som følge af de interesse- og rollemodsæt-
ninger, der altid implicit er indbygget i længerevarende (gensidigt 
bebyrdende) kontraktsforhold, fx it-, værft- eller entrepriseforhold.

Ved partnering etableres et samarbejde der - gennem vedtagelse af 
fælles målsætninger og etablering af rammer for en åben og ærlig 
kommunikation - tilstræber at øge den gensidige respekt og tillid mel-
lem (kontrakts-)parterne. Herved søges adfærden i højere grad regu-
leret af "handlinger end af regler". En entydig (gængs) partneringdefi-
nition lader sig dog næppe opstille. I praksis ses samarbejdsformen da 
også i forskellige mere eller mindre diffuse varianter.

Kilde: denstoredanske.dk

Vandpartner
Vandpartner er et offentligt-privat partnerskabssamarbejde mellem 
Aarhus Vand, Favrskov Forsyning og 11 virksomheder (indenfor entre-
prenør- og rådgiverområdet) om fornyelse af vandlednings- og spil-
devandsledningsanlæg. Projektet indebærer alt fra klimatilpasnings-
anlæg over pumpestationer til opgravning og opmåling. Vandpartner 
løber over en 6-årig periode frem til 2021 og har ”formået en skabe 
en effektiv og innovativ proces med en ekstrem god samarbejdskul-
tur, hvor alle led arbejder sammen om et fælles mål”, som det lød, da 
Vandpartner for nylig modtog Boligfonden Kubens procespris.
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NOAH: 

Et samarbejde på kryds og 
tværs af Østersøen
Siden januar i år har 18 partnerne fra seks lande omkring Østersøen samarbejdet 
for en sundere fælles recipient. Både spildevandsforsyninger, kommuner og univer
siteter medvirker i samarbejdet, der skal linke teori med praksis igennem videns
deling og implementering af de nyeste digitale teknologier i mindre kommuner.

TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: NOAH

Et exceptionelt samarbejde startede i januar i år 
op mellem mindre kommuner og vandselskaber 
samt tekniske forskningsinstitutioner i Sverige, 
Polen, Estland, Letland, Finland og Danmark. 
Kommunernes rolle er at indsamle data om regn- og 
spildevand i samarbejde med spildevandsforsynin-
ger, mens forskningsinstitutionerne skal levere tek-
nologier og løsninger baseret på realtidsdata. Målet 

er klart defineret: Overløb af ubehandlet spildevand 
fra byer i forbindelse med regnvandshændelser skal 
mindskes for et grønnere og sundere havmiljø.

NOAH kører over tre år og er støttet økonomisk af 
Interreg Baltic Sea Region-programmet under EU. 
En forudsætning for at få midler derfra er samarbej-
de mellem de lande, der ligger ud til Østersøen, men 

I tilfælde af høj vandstand i 
Øster  søen har man i byen 
Haapsalu, Estland hidtil brugt 
den manuelt kontrollerede 
lukkemekanisme, der ses på 
billedet herunder. Den skulle 
hindre, at havvand kunne komme 
ind i spildevandssystemet.
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derudover har NOAH søgt at øge berøringsfladen 
mellem praktikere og teoretikere i regionen. Ved 
at invitere mindre kommuner og vandselskaber på 
tværs af landegrænser til at deltage, sikrer man, 
at de forsyninger, der ellers ikke ville have råd til 
at gå ind i større projekter med miljøet som fokus, 
nu kan få viden og værktøjer til at implementere 
mere effektive løsninger. Da de seks kommuner og 
to vandselskaber, der er med, ikke er store, har det 
være ’nemmere’ for NOAH at teste teknologier og 
løsninger, og derfor ser man allerede nu resultater, 
siger projektkoordinator ved Tallinn University of 
Technology, Estland, Ph.D. Ivar Annus.
- Vi er ikke færdige med at indsamle data, men vi 

ved, hvad vi mangler. I indsamlingsprocessen har 
vi lært, hvor vigtigt det er at have adgang til kon-
tinuerlige og pålidelige data. Vi har også lært, at 
ressourcer betyder mindre for et projekts succes 
end god og opdateret information og viden om 
det eksisterende system.

Ikke et typisk samarbejde
Udfordringerne er generelle for mange samarbejder, 
men med NOAHs 18 meget forskellige og til dels – i 
det mindste i regionen – atypiske partnere, kan de 
forstærkes. Derfor er det essentielt med klare mål 
og delmål samt en klar kommunikation med færre 
tov holdere, der så er ansvarlige for at melde tilba-
ge til andre. Således er Riga Technical University 
i Letland ansvarlig for at formidle beslutninger og 

Fremover vil en selvstyrende 
real-timekontrolleret lukke-
mekanisme selv indstille højden 
ud fra hav vand standen.

Ivar Annus er projekt koor di nator 
for NOAH ved Tallinn University 
of Technology, Estland.
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krav videre til kommuner og forsyning i Letland, for-
klarer Ivar Annus.
- Vi arbejder på tværs af faggrænser, landegrænser 

og systemer. Landene imellem er afløbssyste-
mer og samfundsforhold forskellige, og det skal 
vi være opmærksomme på. Økonomien og den 
tilgængelige viden er heller ikke den samme i 
alle partnerlandene, så der er mange potentielle 
udfordringer at tage højde for.

DTU Miljø er den danske samarbejdspartner i projektet 
med ansvar for at udvikle realtids-løsninger. I Danmark 
er forsyningerne generelt langt foran nogle af de andre 
partnerlande, så det har ikke været vigtigt at få danske 
kommuner og vandselskaber involveret i projektet. 
Alligevel er det vigtigt for Danmark og DTU at være 
med i Interreg-projekter som NOAH, mener Morten 
Borup, der er lektor ved DTU Miljø. For alle vinder ved 
samarbejdet – ikke mindst miljøet i hele Østersøen.
- DTU spiller en nøglerolle i projektet i kraft af 

universitetets state-of-the-art-viden inden for 
modellering og realtidskontrol af afløbssystemer. 
I løbet af projektet vil DTU udvikle værktøjer til 
automatisk kalibrering og modelbaseret datava-
lidering samt til automatisk identifikation af 
parametre til realtidskontrol, således at styringen 
både bliver bedre og nemmere at sætte op.

Dog mener Ivar Annus, at det er de små forsyninger 
og kommuner ud til den østlige del af Østersøen, 
der står til at vinde mest ved samarbejdet. De får 

nemlig adgang til ny viden og en mulighed for at 
opgradere og implementere nye systemer, der er 
langt mere effektive og miljøvenlige end dem, de 
uden NOAH ville have haft adgang til.

NOAH slutter i oktober 2021, og projektet er støttet 
af Interreg Baltic Sea Region-program med tre mio. 
euro.

Repræsentanter for partnerne bag NOAH mødes for at gøre status i København i september i år.

Kort om NOAH
Samarbejdet er et knapt treårigt projekt, 
der startede i januar 2019. Partnerne er fra 
Estland: Tallinn University of Technology, 
City of Haapsalu, Estonian Waterworks 
Association, Rakvere Water Company og City 
of Rakvere. Fra Letland medvirker: Liepaja 
municipal authority “Komunala parvalde”, 
Jurmalas udens Ltd., Ogre municipality og 
Riga Technical University; fra Sverige: The 
municipality of Söderhamn og Halmstad 
University; Fra Polen: Gdansk University 
of Technology, Economic Chamber Plish 
Waterworks og Slupsk Water Supply. Fra 
Finland deltager: Satakunta University 
of Applied Sciences, Natural Resources 
Institute Finland og City of Pori og endelig fra 
Danmark DTU (Miljø).
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Samarbejde transformerer 
dråber til data 
Siden 2004 har Aalborg Universitet og Kloak  Aalborg Forsyning haft et 
samarbejde om opsætning af en vejrradar og udvikling af et skybrudskort. 
Samarbejdet har udviklet sig til VeVa, der i dag har fem deltagende forsyninger, 
videnspartnerne AAU og DMI samt en række eksterne rådgivere involveret i at 
se på brugen og udviklingen af produkter og løsninger baseret på vejrradardata. 
Spildevand har besøgt Aalborg for at høre mere om samarbejdet.

TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD

Lidt vest for Aalborg står vejrradaren, der tilhører 
Kloak - Aalborg Forsyning og Aalborg Universitet 
(AAU). Den gør ikke meget væsen ud af sig i land-
skabet, men hvis man ved, hvad man kigger efter, kan 
man lige skimte den mellem træerne fra hovedvejen. 
Vejrradaren har stået på pladsen ved pumpehuset i 
snart 15 år. I den tid er der sket en gradvis udskift-
ning af udstyr, så i dag er der monteret en Furuno-
antenne med en dual-pol radar øverst oppe. Den kan 
sende mikrobølger op til 100 km ud over Nordjylland 
– og ikke mindst læse dem, når de vender tilbage. 
Ikke nok med at den sender mikrobølger nærmest 
horisontalt ud over landskabet, så læser den også 
atmosfæren i op til 10kms højde over radaren. 
Dermed kan forskerne følge vandets vej ned igennem 
atmosfæren fra is til krystaller, hagl eller sne til regn. 

Ligeledes kan forskerne ved AAU følge dråbernes 
vej til data via en projekteringsenhed på vejrradarens 
mast videre til en PC i pumpehuset. Herfra ’oversæt-
tes’ data igennem en software, AAU-forskerne ved 
Institut for Byggeri og Anlæg har udviklet, således at 

man i real-time kan følge med i regnskyers bevægel-
ser op til 50 km i alle retninger. Data sendes endvide-
re til Envidan, som bruger dem til at understøtte sky-
brudskortet. Fra det kan ansatte som Mette Godsk 
Nicolajsen, der er Teamleder i Forretningsudvikling 
og digitalisering, Vand under Aalborg Forsyning, 
blive klogere på, hvordan forskellige regnhændelser 
påvirker kloaknettet i forskellige dele af kommunen. 
En anden fordel ved kortet er, at borgerne selv kan 
undersøge, hvor meget regn der er faldet på deres 
matrikel en given dag. Det kan de eventuelt bruge i 
forsikringssager, hvor kældre er oversvømmet.

Fra få til mange
Samarbejdet startede tilbage i 2004 baseret AAUs 
ønske om forskning i data fra vejrradar og forsynin-
gens ønske om at vide mere om påvirkningen af regn 
på kloaknettet. Desuden ønskede forsyningen at 
hjælpe borgerne ved skybrudshændelser, og derfor 
blev målet for samarbejdet et konkret produkt – sky-
brudskortet, forklarer professor med særlige opgaver 
ved Institut for Byggeri og Anlæg (AAU), Michael 

Teamleder i Forretnings ud-
vikling og digi talisering, Vand, 
Mette Godsk Nico lajsen og 
Michael Rasmussen, professor 
med særlige opgaver ved Insti-
tut for Byg geri og Anlæg, AAU 
er på besøg ved den vejrradar, 
der blev opstillet i 2014. Vejr-
radaren er en dual-pol-radar og 
kom mer til en pris af ca. 1,5 mio. 
kr. Med soft ware udviklet af AAU 
kan real-tids data af ned børs-
skyer bruges til at forud sige 
be last   ninger på kloak syste met i 
kom mu nen. 
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Rasmussen. Men sigtet var bredere end blot 
at få gavn af det i Aalborg Kommune.
- Oversvømmelser og overløb er noget alle 

forsyninger kæmper med. Derfor er samar-
bejdet også vokset, som tiden er gået. Da 
vi startede ud, var det AAU, forsyningen i 
Aalborg og DMI som videnspartner, men i 
dag er der fem store forsyninger med, og 
AAU er gået fra samarbejds- til videnspart-
ner. Udviklingen af samarbejdet til VeVa har 
Aarhus Vand været initiator på, fordi det 
netop giver mening at udvikle i fællesskab. 

I dag er VandCenter Syd, HOFOR, BIOFOS, 
Aarhus Vand og Aalborg Forsyning med 
som samarbejdspartnere i VeVa. VeVas for-
mål er ”baseret på en fælles hensigt om at 
gøre brugen af vejrradardata til hydrologiske 
og hydrauliske formål nemmere og mere 
gennemskuelig for ”ikke vejrradar speciali-
ster” på tværs af vandsektoren i Danmark.”  
Og selv om det er de store forsyninger, der 
lige nu står bag VeVa, så bliver VeVa fra 1. 
januar 2020 til en forening. Herefter kan alle 
forsyninger, som anvender vejrradardata 
og er interesseret i en videreudvikling af 
brugen af vejrradardata, melde sig ind som 
medlemmer. 

De store i VeVa skal bane vejen for 
de små
Fællesskabstanken bag Veva er nemlig, at de 
store forsyninger med flere ressourcer tager 
de første skridt til at udvikle de nye værktøjer 
baseret på deres og DMIs vejrradardata, men 
at mindre forsyninger så kan ’købe’ sig ind i 
VeVa, hvis de ønsker adgang til produkterne. 
Har de ikke selv adgang til egen vejrradarda-
ta, kan de få adgang til DMI-data, som VeVa 
har købt ind i fællesskab. På den måde er alle 
brugere af produkterne med til at investere 
i forskning, udvikling af produkter og fælles-
skabet, forklarer Mette Godsk Nicolajsen.
- Jeg synes generelt, vi har en tradition for 

at samarbejde i vand- og spildevands-
branchen. Og det er godt, for det bliver 
mere og mere nødvendigt - vi har ikke råd 
til andet. Forsyningerne skal hele tiden 
spare, og vi har kunder, der stiller nye 
krav. Igennem VeVa og også den nystif-
tede vandklynge kan vi gå sammen og 
udvikle nye løsninger og produkter, som 
hele branchen har brug for.

For Mette Godsk Nicolajsen stopper goder-
ne ved samarbejdet ikke ved den danske 
grænse. For med verdensmålene er der 
kommet mere fokus på partnerskaber og 

samarbejder, der kan være med til at imøde-
komme udfordringer andre steder i verden. I 
det hele taget skal vi indstille os på at være 
mere beredte på at dele, supplerer Michael 
Rasmussen, for det er ikke bare, når vi taler 
biler, at deleøkonomien er over os. 
- Det er ikke nødvendigt at eje metoden 

eller viden. Vi går hen imod deleviden – 
og vejrradarsamarbejdet er et eksempel 
på dette. Vi har baseret produktet på en 
europæisk standard, så det kan bruges 
her og i Europa. Så taler vi pludselig ind 
i verdensmål og sam-udvikling. Det skal 
ikke blot gavne os selv. Vi skal flytte os 
sammen.

Dog skal man ikke se samarbejder som den 
lette løsning på alle udfordringer. For suc-
cesfulde samarbejder kræver ressourcer for 
at lykkes.

Samarbejde kræver fokus og 
ressourcer
Noget af det, der er vigtigt at holde sig for 
øje, hvis man overvejer at samarbejde med 
andre om en problemstilling, er at være kon-
krete omkring forventede formål og resul-
tater fra dag ét. Endvidere skal man klart 
definere rollerne på samarbejdspartnerne og 

Vejrradaren står vest for Aalborg og har en max. rækkevidde på 100km. Kloak – Aalborg Forsyning står for driften, mens AAU udvikler den software, der 
gør vejr radardata brugbar for ”ikke-vejrradar specialister”.
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SAMARBEJDE  
PÅ TVÆRS

Veva består af samarbejdspartnerne Vand-
Center Syd, HOFOR, BIOFOS, Aarhus Vand og 
Aalborg Forsyning, mens DMI og AAU er 
videnspartnere.

finde en tovholder, der har nok ressourcer 
til at udføre arbejdet. For det er godt nok 
at udstikke individuelle opgaver, men hvem 
samler op, indkalder til næste møde, rykker 
i dem, der ikke leverer til tiden og så videre, 
spørger Mette Godsk Nicolajsen.
- Efter Skybrudskortet blev udviklet i 2016 - 

baseret på data fra en ny og bedre vejrradar 
- har arbejdet med vejrradar-data stået stille 
i Aalborg Forsyning. Det har det, fordi vi ikke 
har haft ressourcerne i en meget kaotisk 
periode. Hvis man ikke arbejder på samme 
arbejdsplads eller befinder sig på forskellige 
adresser, mødes man ikke bare ’lige’ og afta-
ler næste møde. Desuden kræver samarbej-
de stabilitet. Med kommunesammenlæg-
ninger, udskillelse af forsyningsselskaber, 
omstruktureringer og så videre er det svært 
for medarbejderne at finde overskuddet til 
samarbejde og også vide, hvem de samar-
bejder med. Ressourcer går tabt, når samar-
bejdspartnere skiftes ud.

En anden altafgørende faktor for gode sam-
arbejder er kommunikation, siger Michael 
Rasmussen. 
- Man skal følge op og tale sammen, for i 

samarbejder sker der ændringer og udvik-
linger konstant. Man skal holde diskus-
sionerne i gang, så alle er afklarede med, 
hvad man arbejder sig hen imod. Her skal 
forsyningerne være aktive samarbejdspart-
nere, for hvis man bare sætter sig, venter 
og siger, ”vi har bestilt den her løsning”, så 
vil samarbejderne gå i stå. Forsyningerne 
sidder med viden, der er vital for udvikler-
ne, så de skal være med- og modspiller.

God kommunikation fører også til den tillid, 
der er vital, hvis fagligt tunge organisationer 
skal dele viden og erfaringer for at udvikle nye 

tekniske løsninger. Man skal kunne stole på 
aftaler, være sikker på at partnerne leverer, og 
man skal tage ejerskab for projekter og løsnin-
ger lavet i samarbejde. Det sker kun, hvis man 
kender hinanden, hinandens jobfunktioner og 
ved at tage ansvar og føle en reel indflydelse 
på samarbejdet, mener Michael Rasmussen. 
- Alle skal føle, de har en aktie i samarbej-

det. Det kan være svært, hvis der sidder 
meget store forsyninger og nogle meget 
små. Derfor mener jeg, at de mindre for-
syninger skal fokusere på at specialisere 
sig – det kan for eksempel i regnvands-
bassiner. Så kan andre mindre forsyninger 
specialisere sig i noget andet. Deler man 
sin viden, får man adgang til meget og 
forskellig viden.

At forsyningerne skal åbne op for yderligere 
samarbejder og vidensdeling er helt natur-
ligt, mener Michael Rasmussen, for som 
monopoler behøver de ikke holde kortene 
så tæt på kroppen. Derfor burde mindre 
forsyninger også tænke i at samarbejde om 
for eksempel erhvervs-Ph.D’er, for derved 
kan de få adgang til endnu mere og nyere 
viden og blive de specialister, som kan lede 
til vidensklynger. 

Fremtiden for VeVa
Både Mette Godsk Nicolajsen og Michael 
Rasmussen forudser, at interessen for VeVa 
stiger markant, når de mindre forsyninger 
finder ud af, hvad de kan få ud af at være 
med i foreningen. Også fra udlandet er der 
interesse. For eksempel vil nogle sven-
ske forsyninger gerne med i samarbejdet 
omkring VeVa, men det er lige tidligt nok 
endnu, mener Michael Rasmussen. 
- Vi er endnu ikke der, hvor vi har version 1.0 

kørende. Værktøjerne er der ikke endnu. 

Men vi har lagt op til, at det er en åben 
platform. Det er forsyningernes legeplads, 
og viden og data bliver stillet til rådighed 
for alle medlemmer. Også rådgivere, så vi 
forhåbentligt får mange produkter. Jeg 
ser VeVa som et økosystem, hvor der er 
mange aktører, der lever af hinanden ved 
at samarbejde med hinanden.

De produkter, som rådgiverne udvikler på 
basis af data fra de medvirkende forsyninger, 
ejes af foreningen VeVa og kan bruges af 
kontingentbetalende medlemmer. Derved 
bliver prisen på udvikling af applikationer og 
løsninger baseret på vejrradar løftet af flere 
og kan derved holdes nede. For både Michael 
Rasmussen og Mette Godsk Nicolajsen er 
det vejen frem for samarbejder i branchen 
fremover, for i en tid med stadig flere krav, 
muligheder og løsninger er det med at bruge 
udviklingskronerne så effektivt som muligt.

VeVa står for Vejrradar i Vand sek toren. 
Det opstod i 2016 som et samarbejde 
mellem parterne Aarhus Vand, Vand  
 Center Syd, BIOFOS, HOFOR og 
Aalborg Forsyning. Des uden er DMI 
og AAU videnspartnere. Den 1. januar 
2020 etableres VeVa som en forening, 
hvor medlemmer betaler et ’kontin-
gent’ for at være med og få adgang til 
de i fællesskab udviklede produkter 
og løsninger. Det er VeVa, der ejer de 
produkter og løsninger, der udvikles af 
fællesskabet. Eksterne rådgivere kan 
løbende byde ind med opgaver. 
Aarhus Vand har været initiativtager 
til foreningen VeVa.
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INGEN KAN FÅ SUCCES  
UDE I  VERDEN -  ALENE

Der er i disse år stort fokus på, hvordan alliancer, klynger,  
partnerskaber og samarbejder skal være med til at sprede dansk viden og danske 

vandteknologier i resten af verden. Eksport sikrer nemlig ikke  
blot penge i kassen og nye arbejdspladser rundt om hos virksomhederne,  

men også udvikling og innovation til gavn for hele samfundet.

TEKST: ANNA KLITGAARD 

I Danish Export Association arbejder Head of Water, 
Andreas Julskjær Pedersen, hårdt på at fremme 
dansk eksport af vandteknologi for medlemmerne 
af netværket Danish Export – Water. Hvert år pro-
moverer netværket, sammen med en række samar-
bejdspartnere, danske virksomheder på internationale 
konferencer og messer. 

De danske leverandører af vandteknologi, som delta-
ger i erhvervsfremstød, har ifølge Andreas Julskjær 
Pedersen alle løsninger med, som kan bidrage til at 
løse akutte udfordringer med for eksempel vandman-
gel, vandtab eller ubehandlet spildevand. Danmark 
har i mange år været en af frontløberne inden for 
håndtering af vand- og spildevand, og den viden eks-
porterer danske virksomheder nu til hele verden.  
- De danske leverandører er anerkendte globalt for 

at kunne levere kundetilpassede løsninger, der 
er med til sikre øget energieffektivitet, innovativ 
vandbehandling og lavere driftsomkostninger hos 
kunderne, siger Andreas Julskjær Pedersen.

For at lykkedes med eksportarbejdet er det vigtigt, 
at der er fokus på innovation af den danske vand-
branche, for det er der brug for, hvis Danmark skal 
fastholde sin nuværende position som foregangsland 
på drikke- og spildevandsområder globalt. 

Samarbejde om innovation
Lige nu skal de fleste forsyninger dog omkostnings-
minimere, siger Andreas Julskjær Pedersen, og derfor 
har branchen været nødt til at gå sammen på nye 
måder for fortsat at udvikle sig under effektivisering. 
DI Vand og Den Danske Vandklynge er to sådanne 
samarbejder, der både skal være en platform for 
udvikling, networking og policy-påvirkning. Dog er 
det Water Technology Alliance (WTA), konsulenten 
fra Danish Export Association fremhæver som et 
succesfuldt samarbejde om eksport af danske vand-
teknologier.

- WTA er i den grad lykkes med at samarbejde 
og sælge ind til de samme kunder. Alliance-
tilgangen virker ude i verden, og det fungerer 
med en dansk forsyningsrepræsentant – ansat af 
Udenrigsministeriet, der kører rundt og repræsen-
terer alle alliancens partnere. Derved bliver fokus 
på vidensdeling, og vi kan vise verden, hvad den 
danske vandbranche som helhed kan tilbyde.

Indtil videre har Trade Council of Denmark 
under Udenrigsministeriet og med opbakning fra 
Miljøstyrelsen udbredt WTA til USA og Tyskland, 
men Andreas Julskjær Pedersen har noteret sig, at 
modellen i sine delelementer bliver anvendt på flere 
markeder.

Eksport bunder i tillid
WTA er vigtig for de danske virksomheder, der er 
med, fordi de kan få adgang til forsyninger i udlandet 
og markeder, som de enkeltvis ikke ville have mulig-
hed for at finde fodfæste på. Det er nemlig dyrt at 
tage springet fra en national til international virksom-
hed, men igennem WTA kan de deles om udgifterne, 
forklarer Claus Homann, der er CSO - Chief Strategy 
Officer, COO - Chief Operation Officer ved Aarhus 
Vand.
- Alene kan det være svært at få eksport på vand 

eller spildevandsområdet op og stå, men sammen 
er muligheden for succes større - specielt hvis du 
er en mindre virksomhed. Da vi startede op, var det 
de store forsyninger og virksomheder, der havde en 
strategi og ressourcerne til at gå ind. Men mange 
flere får noget ud af det i dag. Samarbejder fortæl-
ler en fælles historie og en vision, der sælger og 
markedsfører Danmark bedre, end vi kan gøre det 
enkeltvis.

Som alle andre succesfulde samarbejder bunder WTA 
også i tillid mellem partnerne. Med flere private virk-
somheder, der alle ønsker at sælge deres produkter 

Andreas: Andreas Julskjær 
Pedersen er Head of Water, 
Danish Export Association. 

Foto: Danish Export 
Association.

Claus Homann er CSO - Chief 
Strategy Officer, COO - Chief 
Operation Officer ved Aarhus 
Vand.  Foto: Aarhus Vand
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på de nye markeder, kunne man dog frygte for allian-
cens sammenholdskraft, men den holder, og samar-
bejdet bliver stadig bedre, siger Claus Homann.
- Nogle virksomheder har de samme produk ter, men 

de forholder sig til konkurrencen ved at screene 
de samarbejdspartnere, som kan skabe synergier. 
Det er anderledes for forsyningerne, for vi skal ikke 
direkte sælge noget. For os handler det mere om 
viden til nye løsninger for vores kunder, rekrut-
tering af medarbejdere, branding og muligheder 
for at fortælle om og reflektere over den måde, vi 
arbejder på.

Innovation i vandbranchen er nødvendig 
for dansk eksport
Både Claus Homann og Andreas Julskjær Pedersen 
advarer mod at tro, at samarbejder bliver succeser fra 
den ene dage til den anden. Det kræver både langsig-
tede mål, tålmodighed og ressourcer.
- Man skal være villig til at afsætte tid, mandskab 

og penge. Der er ikke noget, der lykkes med en 
kortsigtet horisont. Det skal indarbejdes i virksom-
hedens strategi og DNA, forklarer Claus Homann. 
Desuden skal man være indstillet på at træde ud 
af det, hvis man ikke bidrager eller får noget ud 
af det. Samarbejder skal være agile og bygget på 
ordentlighed. Derfor, vælger man at træde ud, skal 
det være i god forståelse, så man kan vende tilbage 
senere, hvis det giver mening for alle parter.

En sidste læring af samarbejdet omkring WTA har 
været, at den innovation og udvikling, der sker i 
Danmark, ikke kun skal udspringe fra ønsket om mere 

eksport, men også bunde i hjemlige behov for at 
opnå de største synergier. For kun hvis vi selv bruger 
de løsninger, vi ønsker at eksportere, og de passer 
ind i vores systemer, kan WTAs rådgivere udbrede 
kendskabet til holistiske, danske løsninger, mener 
Claus Homann. Dermed kan alliancen bibeholde den 
troværdighed, samarbejdet har opbygget i løbet af de 
sidste fem-seks år.

En verden af samarbejds mu lig heder 
skal styrke vand branchens stemme 
For Andreas Julskjær Pedersen er det særdeles 
positivt for dansk eksport, at der er så meget fokus 
på samarbejder i vand- og spildevandsbranchen. For 
ud over WTA har Danmarks største forsyninger og 
virksomheder etableret en national vandklynge, som 
skal fremme innovation og udvikling og samtidigt 
sætte større fokus på FN’s Verdensmål. Læg hertil, 
at DI Vand er blevet oprettet, hvilket blandt andet 
skal sætte ekstra tryk på, at Danmark får en ambitiøs 
miljø- og erhvervspolitik, styrke indsatsen for forsk-
ning og udvikling samt skabe fokus og retning i eks-
portaktiviteter på vandområdet. 
- Samlet set oplever jeg, at ministerier, forsyninger, 

kommuner, regioner, brancheforeninger, vidensin-
stitutter og danske virksomheder er rykket tættere 
sammen i bussen og ønsker, at vandbranchen får 
en stærkere stemme nationalt og internationalt. 
Der er ikke nogen tvivl om, at IWA 2020 har været 
medvirkende til dette samarbejde, hvor målet er at 
markedsføre Danmarks bæredygtige vandløsninger 
over for forsyninger, virksomheder og byer i hele 
verden, slutter Andreas Julskjær Pedersen.

WTApartnere:
• American AVK 

Company
• Applied Biomimetic
• AVK
• Danfoss
• DHI
• Grundfos
• I-GIS
• Kamstrup
• Landia
• Leif Koch A/S
• Nissen
• Rambøll
• SkyTEM
• Stjernholm
• Aarhus Vand
• Vandcenter Syd
• HOFOR

WTA: Water Technology Alliance (WTA) er et offentligt-privat partnerskab mellem de danske forsyningsselskaber i 
3Vand-samarbejdet – Aarhus Vand, Vandcenter Syd, BIOFOS og HOFOR – danske vandteknologivirksomheder og The 
Trade Council i Nordamerika (under Udenrigsministeriet) samt Miljøstyrelsen. Billedet her viser samarbejdspartnerne 
bag WTA og er fra Weftec-konferencen i Chicago, USA, i september. Billede: Generalkonsulatet i Chicago
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10 gode råd fra temaets kilder til 
at styrke samarbejder på tværs:
1. Fastsæt et klart mål for dine samarbejder 

2. Formuler og afstem dine forventninger til samarbejdet fra start

3. Udnævn en tovholder, der er ansvarlig for, at samarbejder udvikler sig

4. Definer rollerne for samarbejdspartnerne

5. Afsæt tid til samarbejder

6.  Afsæt ressourcer til uddannelse i samarbejder (koblingskompetencer)

7. Husk dialog og god kommunikation mellem alle partnere

8. Tag ansvar og ejerskab for dine opgaver i samarbejder

9. Vær åben, ærlig og ordentlig

10.  Vær forberedt på at trække dig fra samarbejdet, hvis det ikke virker –  
og komme tilbage senere, hvis det giver mening

TEMA: SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
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Member of Summit Group
www.liscotech.dk  |  sales@liscotech.dk  |  +45 39 90 39 05  |  Stamholmen 147  DK-2650 Hvidovre  Danmark

TØRSTOFMÅLING I SPILDEVAND
Model TS fra Valmet
Montering mellem flanger – Fås fra DN50 til DN300
Enheden er basiskalibreret ved levering
Model TS har ingen bevægelige dele – i praksis ingen vedligehold

Kontinuerlig tørstofmåling der fører til optimeret polymerforbrug

Typisk måleområde 0-10 % - mere end 15-17 % TS – kontakt LISCO
Typisk målenøjagtighed ± 0,1% TS 
Høj gentagelsesnøjagtighed ± 0,01%
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BLÅ BOG: 

Navn:  Natascha Kock Pedersen
Alder:  25 år
Stilling:  Biolog ved SK Forsyning A/S
Drømmer om:  At påvirke branchen i en endnu 

grønnere retning

Vil gerne gøre spildevandet 
endnu mere grønt
Biolog Natascha Kock Pedersen ved SK Forsyning A/S er vild med sit arbejde i 
spildevandsbranchen. Her føler hun virkelig, hun kan være med til at præge den 
grønne udvikling og har en særlig interesse i optimering af biogas og reduktion af 
mikroplast.

Hvordan er du havnet i et spildevandsjob?
Jeg er uddannet biolog ved Aalborg Universitet og 
har haft nogle dygtige vejledere, der er store inden 
for spildevand, biogas og forsyningsbranchen i det 
hele taget. Derfor har det været helt naturligt at 
beskæftige sig med løbende på studiet for mig.

Gennem hele min kandidatgrad arbejdede jeg med 
biogas, og da jeg skrev speciale, fik jeg drejet min 
uddannelse ind på forsyningsverdenen. Mit spe-
ciale handlede om nedbrydning af mikroplast i en 
rådnetank, hvor jeg lavede laboratorieundersøgelser 
af slam fra Aalborg Vest-anlægget og fandt ud af, at 
man godt kan se noget kemisk overfladenedbrydelse 
af plasten.

Efter en periode i virksomhedspraktik hos SK 
Forsyning, som udviklede sig til en fast stilling, er 
jeg netop blevet fastansat, og det er jeg bare så glad 
for. Jeg har egentlig altid vidst, jeg ville være biolog. 
Det er den klassiske historie med, at man som barn 
gerne vil redde dyr, men jeg fandt senere ud af, at 
det mikrobiologiske var noget sjovere. Jeg synes, det 
er enormt fedt at være i laboratoriet – især når man 
kan koble det til noget, der også fungerer ude i den 
virkelige verden. Molekylærbiologi og bioteknologi 
har altid interesseret mig, fordi jeg virkelig godt kan 
lide at arbejde med optimering af processer. Det er 
enormt nørdet og mega interessant, og så er det et 
stort felt i hastig udvikling.

Hvad består dit arbejde typisk af?
Jeg laver lidt af det hele, både inden for drikkevand 
og spildevand, dog overvejende spildevand, da der 
er flest kemiske og biologiske processer her. Vi er 

fx i øjeblikket ved at teste at få kørt overskudsmælk 
ind fra Arla, hvor min opgave er at holde øje med 
rådnetanken - om den opfører sig, som den skal. 

Så kigger jeg også meget på, om man kan forudsige 
mængden af svovlbrinte ude i vores ledningsnet, 
så vi kan dosere kemien mest optimalt. Den kemi, 
vi tilsætter i ledningsnettet, skal vi jo fjerne igen på 
renseanlægget. Det er svært, men sjovt! Jeg får lov at 
bruge noget tid på det, så jeg virkelig kan sætte mig 
ind i det, tænke over tingene og komme i dybden. Det 
kan jeg rigtig godt lide – at tingene gøres ordentligt 
og veldokumenteret.

Der har jeg været enormt heldig med min chef, der 
har gang i mange forskningsprojekter, hvor jeg får 
lov til at fordybe mig i noget. Det tager altid lang tid 
at teste noget nyt, så det kræver en klar prioritering. 
Vi er fx med i det nye Microflora Danica-projekt, hvor 
Aalborg Universitet vil at kortlægge bakterier fra alle 
habitater i Danmark til en ny database.

Hvilke tanker har du om fremtiden i dit job?
Nu er det hele stadig meget nyt, men jeg kunne vir-
kelig godt tænke mig at være med i nogle projekter 
om optimering af biogas og arbejde med at reducere 
mængden af mikroplast, der fx bliver spredt på vores 
marker.

Jeg synes også, det er spændende generelt at arbej-
de med optimering af spildevand og blive endnu 
bedre til at udnytte det. Hvis vi nu begynder at forstå 
de biologiske processer endnu bedre, kan vi bruge 
mindre kemi. Det kunne være enormt fedt. Jeg vil helt 
sikkert gerne være med til at rykke os mod endnu 
mere klimatænkning og håber, jeg får mulighed for at 
forske lidt i det også på et tidspunkt.

Andre unge synes måske nok, spildevand er lidt 
ulækkert. Men det er virkelig en fed branche at arbej-
de i - der er så mange muligheder! Enhver biolog har 
jo en person siddende i maven, der gerne vil redde 
klimaet, og det her er virkelig et sted, hvor man kan 
medvirke til det. Jeg har i hvert fald fået frie rammer 
til at bruge noget tid på det. Det er bare rigtig godt 
at komme i sådan en branche, hvor der er masser af 
udvikling – alt foregår ikke kun nede i kloakkerne.

UNG I  S PILD E VA ND

TIP OS!
Kender du et enga-
geret ungt menneske 
(cirka mellem 20 og 
35 år), der arbejder 
med spildevand? Så vil 
vi gerne høre fra dig! 
Vedkommende kan 
arbejde både i driften, 
i planlægningen og i 
forskningen.
Skriv til red@stf.dk for 
mere information.

UNG I SPILDEVAND
I hvert blad dedikerer 
vi spalteplads til unge 
mennesker i spilde-
vandsbranchen. Hvad 
laver de? Hvordan stif-
tede de bekendtskab 
med branchen? Hvilke 
tanker har de om fremti-
den? Svarene får du her.
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MICROFLORA  DA N I CA : 

KORTLÆGNING AF MIKROBER  
I  DANMARK 

– O G SÅ I  SPILDEVA N D O G  FRA  REN S EA N LÆG
TEKST OG GRAFIK: PER HALKJÆR NIELSEN OG MADS ALBERTSEN,  
CENTER FOR MICROBIAL COMMUNITIES, AALBORG UNIVERSITET

Hvor mange forskellige mikroorganismer findes der i 
Danmark?  Hvorledes er de fordelt i forskellige områ-
der? Og er der forskelle i den bakteriesammensætning, 
som er i de biologiske renseanlæg, og som måske kan 
forklare forskelle i driften?  Det er nogle af de spørgs-
mål, som det nye projekt "Microflora Danica" vil forsøge 
at besvare de næste tre år. Projektet er støttet af Poul 
Due Jensen Fonden (PDJF). Formålet er at kortlæg-
ge så mange mikroorganismer som muligt over hele 
Danmark ved hjælp af DNA-sekventering. 

Hvor mange mikroorganismer findes der? 
Når vi taler om mikroorganismer, tænker de fleste 
på bakterier, men det dækker normalt også arkæer 
(archaea på engelsk) og encellede planter/dyr, også 
kaldet mikro-eukaryoter. Arkæer ligner på mange 
måder bakterier og inkluderer blandt andet metan-
dannende organismer. Mikro-eukaryoter omfatter en 
masse smådyr, 
blandt andet amø-
ber, flagellater og 
encellede svampe. 
Vi ved forbavsende 
lidt om, hvor mange 
arter af disse orga-
nismer der findes 
på jorden. Blandt 
bakterierne er der 
ca. 10.000 arter, 
som er isoleret og 
velbeskrevet, og 
andre ca. 300.000 
arter, som man ved 
findes på baggrund 
af, at man kender 
dele af deres DNA 
-sammensætning. 
Men om der findes 
fem, 10 eller 50 
millioner arter, er 
der ingen der ved! 
Der er endnu færre 
arter kendt blandt 

arkæer og mikro-eukaryoter, og her ved man endnu 
mindre om, hvor mange arter der findes i alt. 

Hvorfor vil vi gerne vide, hvor mange arter 
der findes? 
Vi er nok alle lidt fascineret af den vrimmel af arter af 
større dyr, insekter, planter og fisk, som findes på jor-
den, og det bedste bud på deres antal er i dag otte til 
10 millioner. Vi kan se dem, og vi kan i et vist omfang 
forstå deres levevis og funktion i deres biotoper. Det kan 
vi derimod ikke så nemt med mikroorganismerne. De 
er meget små, typisk mellem 0,2-100 μm (tusindedele 
millimeter), så man kan ikke se dem med det blotte øje. 
Til gengæld er der mange af dem; i en skefuld jord er 
der milliarder af individer!  De er også helt afgørende 
for jordens omsætning af næringsstoffer, produktion 
af drivhusgasser, dyrkning af afgrøder i landbruget, 
sygdomme hos planter, dyr og mennesker, og som hjæl-

pere til rensning af 
drikke- og spilde-
vand. Den eneste 
måde, vi kan holde 
styr på alle arterne 
og forstå deres 
funktion, er ved at 
identificere dem og 
give dem et unikt 
navn (eller ID-kode), 
hvortil man kan 
knytte viden om 
deres funktion. Det 
er denne referen-
cedatabase, som vi 
først og fremmest 
ønsker at opbygge 
i projektet. Når vi 
først har den, kan 
den benyttes til al 
fremtidig forskning 
om mikroorganis-
mernes levevis, 
funktion, forekomst 
og så videre.

Figur 1. Nyopdaget trådformet bakterie fra Aalborg Vest renseanlæg. 
Den har fået navnet Candidatus Amarolinea aalborgensis. Der er brugt 
fluorescerende markører og fluorescensmikroskopi til at synliggøre de 
gule tråde mens andre bakterier er grønne. Foto Marta Nierychlo.
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Flora Danica er inspirationen
Flora Danica er et stort, dansk bogværk, som blev udgi-
vet i årene 1761-1883. Det blev igangsat i 1753 for at 
give en samlet beskrivelse af alle planter i Danmark og 
har siden tjent som et samlet opslagsværk. Det inde-
holder 3.240 flotte tegninger, og hverken omfang eller 
kvalitet er næppe blevet overgået sidenhen. Mange af 
tegningerne er også benyttet som motiver på porcelæn 
fra Royal Copenhagen. Vi vil i Microflora Danica lave 
en tilsvarende oversigt, en referencedatabase, over alle 
mikroorganismer i Danmark. Dog ikke med tegninger, 
men med hjælp af deres DNA-sekvens. Vi vil dog også i 
særlige tilfælde synliggøre nogle mikroorganismer ved 
hjælp af mikroskopi og særlige fluorescensmarkører, 
som kan udvikles, når vi kender deres DNA-sekvens. Så 
vi håber, vi finder nogle flotte bakterier! Og måske ender 
nogle af dem på et kaffestel en dag, hvem ved…..

Vi identificerer mikroorganismer ved hjælp 
af DNA-sekventering
Alle organismer, store som små, har arvemateriale 
i form af DNA, der findes som kromosomer eller 
genomer. Dele af kromosomerne, generne, koder for 
organismernes funktion og et af disse gener, 16S 
rRNA-genet, er tilstede i alle organismer. Dette kan 
bruges som fingeraftryk og dermed til unik identi-
fikation. Vi har lavet en ny metode til at analysere 
sammensætningen af dette gen i alle organismer på 
en hurtigere og mere nøjagtig måde end hidtil. Vi kan 
derfor nu lave denne DNA sekvensanalyse af tusind-
vis af prøver og få kendskab til fingeraftryksgenet i 
alle organismerne. Disse får hver en unik kode og vil 
indgå i vor referencedatabase.  Derefter kan al frem-
tidig viden om mikroorganismerne, for eksempel om 
levevis, funktion og forekomst, blive knyttet til disse 

Figur 2. Oversigt over 80 renseanlæg, som indsamler prøver af spildevand og aktivt slam til kortlægning af bakterie-
sammensætningen. Specialestuderende ved AAU, Admir Murguz, er hovedaktør på projektet.
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gener og dermed den særlige art. Hvis vi finder sær-
ligt spændende DNA-sekvenser, som kunne stamme 
fra organismer, som er meget forskellige fra de orga-
nismer, som man kender i dag, vil vi undersøge dem 
nærmere.  Det indebærer, at vi får kendskab til DNA-
sekvensen af hele genomet, og at vi visualiserer dem 
ved hjælp af fluorescensmikroskopi. Derved får man 
også tilstrækkelig viden om de pågældende mikro-
organismer til, at de kan navngives. Vi har tidligere 
gjort det for en række arter, blandt andet en ny art af 
trådformede bakterier fundet i blandt andet Aalborg 
Vest Renseanlæg (Figur 1), og den har fået navnet 
Candidatus Amarolinea aalborgensis. ”Candidatus” 
betyder, at den ikke er isoleret, ”Amarolinea” er 
slægtsnavnet, og ”aalborgensis” angiver artsnavnet 
og betyder, at den kommer fra Aalborg (på latin).

Over 80 renseanlæg er med i projektet
Spildevandsteknisk Forening støtter et delprojekt af 
Microflora Danica de næste 2 år, og der er over 80 
renseanlæg med. De er fra alle dele af landet (se Figur 
2), så vi kan se, om der er geografiske forskelle på 
bakteriesammensætningen enten i spildevandet eller i 
det aktive slam. Vi ved, at bakteriesammensætningen i 
danske renseanlæg varierer noget fra anlæg til anlæg, 
men vi ved ikke hvorfor. Vi håber derfor, at undersø-
gelsen kan vise, om det kan skyldes, at bakteriesam-
mensætningen i spildevandet varierer i forskellige 

dele af landet, eller om det er driften af anlæggene, 
som bestemmer sammensætningen. I andre dele af 
Microflora Danica-projektet kortlægger vi mikroor-
ganismerne i forskellige jordtyper, grund/drikkevand, 
søer, vandløb og mange andre steder, så vi håber på 
at finde ud af, hvor de bakterier, som er kritiske for 
processerne i renseanlæggene, faktisk kommer fra. Vi 
forventer, at de kommer fra deres ”naturlige” steder, 
men hvor det er, ved vi ikke noget om. 

De deltagende renseanlæg udtager prøver fra både 
spildevand og det aktive slam gennem nogle uger her 
i efteråret. Der udtages op til 10 prøver af hver prøve-
type for at få repræsentative prøver. Prøverne bliver 
analyseret hen over vinteren, og vi forventer at have 
resultaterne i hus sidst på foråret 2020. Samtidig 
indsamler vi en del data om de deltagende anlæg for 
at se, om forskellige anlægs- eller driftstyper påvirker 
bakteriesammensætningen. Der bliver udarbejdet 
en rapport, som tilsendes alle deltagere, og der vil 
også komme en artikel her i bladet, som opsummerer 
resultaterne. Første del af projektet skulle være fær-
digt efteråret 2020, og der bliver måske en follow-up 
undersøgelse det følgende år. 

Yderligere information om Microflora Danica fås hos 
Per Halkjær Nielsen (phn@bio.aau.dk) og på vor hjem-
meside:  https://www.en.bio.aau.dk/microflora-danica/.

LOKALT OG GLOBALT

KUNDETILPASSEDE ENERGISYSTEMER

ENERGILØSNINGER

www.nissenenergy.com

”Kan du bruge sparring fra en af branchens mest 
erfarne aktører? Vi sidder klar  l at hjælpe dig på 
reee vej...”
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pbjas.dk Energivej 3 , 7600 Struer

Effektiv fjernelse af svovlbrinte fra 
pumpestationer samt gravitationsledninger

Undgå naboklager ved etablering af luftrensningsanlæg fra 
PBJ Miljø.  Luftrensnings-enheden leveres som plug and play 
løsning, der kan anvendes på pumpestationer,  
gravitationsledninger samt renseanlæg. 
Luftrensningsanlægget anvender naturmaterialer til rensning 
af svovlbrinte, hvilket givet et tryggere arbejdsmiljø samt en høj 
driftssikkerhed. Denne metode muliggør ingen brug af kemi.
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ST Fs A KTI VI TETSP UL JE  
–  HVA D  E R D E R GIVET STØTTE TI L?

Det er fire år siden, at Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse formaliserede ansøgningsprocessen 
vedrørende foreningens aktivitetspulje – en pulje, der kanaliserer genereret overskud til udvalgte projekter. 

Til stadighed efterlyses nye, unikke projekter med relevans for en bred kreds af foreningen medlemmer.  
Denne artikel belyser hvilke projekter, der de seneste fire år er ydet støtte til. 

TEKST: SUSANNE BRANDT, SEKRETÆR SPILDEVANDSTEKNISK FORENING 

Projekter skal gavne bredt
Det ligger STFs bestyrelse på sinde, at for-
eningens økonomiske overskud løbende kan 
kanaliseres videre til projekter, hvis udbytte 
kan være til gavn for foreningens medlem-
mer i relativt bred forstand.

Projektansøgninger kan indsendes til for-
eningen løbende og bliver behandlet på 
førstkommende bestyrelsesmøde. I behand-
lingen forholder bestyrelsen sig særligt til 
relevansen af det ansøgte, men også til hvor 
realistisk et projekt er beskrevet, og om 
det forventes at skabe reel ny viden, bedre 
arbejdsvilkår, nye arbejdsværktøjer etc. til 
gavn for en bred skare.

Opfordringen fra STFs bestyrelse er fortsat: 
Indsend flere ansøgninger!

Sund skepsis og en vis 
risikovillighed
En række projektansøgninger har de sene-
ste fire år været over bestyrelsens bord. 
Altid forholder bestyrelsen sig kritisk til en 
ansøgning, herunder: ”Hvem har gavn af 
projektet?” ”Er der tale om en reel nyværdi?” 
”Er projektet forankret i et eller flere forsy-
ningsselskaber?”

En del ansøgninger er blevet forkastet, eller 
er faldet til jorden af sig selv. Men heldigvis 
er flere gode projekter gennem årene blevet 
helt eller delvis finansieret via STFs aktivi-
tetspulje. 

To konkrete bevillinger fra puljen omtales 
efterfølgende, mens skemaet oplister de sid-
ste fire års bevillingerne.

Det første projekt handlede om svovlbrinte, 
hvor et håndgribeligt output var publikatio-
nen ”Svovlbrintehåndbogen”, som i dag 
findes online. 

Det næste projekt handlede om at undgå 
fremmedelementer i kloakken, primært fiber-
klude. Den ansøgning var på bordet flere 
gange, og der blev undervejs diskuteret høj-
lydt - ikke mindst fordi projektet i kraft af for-
skellige parters idérigdom nærmest løb løbsk. 
Bølgerne gik højt, og i et bestyrelsesmødere-
ferat er STFs formand Jacob Andersen citeret 
for følgende udtalelse: ”Hurra for dynamikken, 
men pis at det er noget andet, end vi har 
aftalt”. STFs tilsagn om støtte fra aktivitetspul-
jen til kampagnen var tæt på at blive trukket 
tilbage, men heldigvis blev der fundet en løs-
ning. I dag kender tilnærmelsesvis alle – både i 
og uden for spildevand – den landsdækkende 
kampagne ”Kun 3 ting i dit lokum”. 

Årstal Titel Beløb, ex. moms

2016 Svovlbrinte i kloaksystemer - årsager, 
konsekvenser og løsninger

Kr. 100.000,-

2017 Kampagne mod fre|ımmedelementer i kloakken  
(Senere kendt som kampagnen ”Kun 3 ting i 
dit lokum”)

Kr. 125.000,-

2017 Afklaring af juridiske forhold ved håndtering 
af KOD på forsyningens renseanlæg

Kr. 30.683,-

2018 International videndeling om Danmarks styrke-
position på arbejdsmiljø i vandsektoren

Kr. 100.000,-

2019 Mikrober i danske renseanlæg - en del af 
Microflora Danica

Kr. 150.000,- 
Bevilliget men pt ikke udbetalt

2017-
2020

Rammeaftale med Orbicon om køb af arbejds-
miljø konsulenttimer ifm. nærmere definerede 
medlemsrettede arbejdsmiljøprojekter.

Kr. 400.000,- er forbrugt
Kr. 100.000,- resterer

Du kan se, hvad du skal gøre for at søge midlerne og hvilke krav, der stilles i forbindelse med 
ansøgningen på denne side: www.stf.dk/forside/aktivitetspuljen
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B ESØ G PÅ  
K E SW ICK RENSEANLÆG, 

CUMB RIA ,  NORDVEST-ENGLAND
Sidste år blev jeg tildelt Vandmiljøprisen for 2017, som for mig nok er  
den største anerkendelse nogensinde. Med prisen fulgte et rejselegat,  

der betinger, at man besøger et renseanlæg.  
Da jeg elsker at vandre, var jeg ikke et sekund i tvivl om,  

hvad legatet skulle bruges til. En kontakt, som jeg har  
i NordvestEngland, satte mig i forbindelse med Production Manager  

Luke Watson fra United Utilities, som tilbød mig en rundvisning  
på deres renseanlæg i Keswick, der er beliggende i Lake District.

TEKST OG FOTO: LOTTE LARSEN, MILJØTEKNIKER, FORS A/S

Lake District også kaldet Lakeland eller The 
Lakes er en bjergrig region i det nordvestlige 
England. Området er kendt for sine søer og 
højder, og det er et populært rekreativt ferieom-
råde, der kulturelt er blevet prist af de såkaldte 
Lake Poets med William Wordsworth i spidsen. 
Ligeledes var det her, den succesfulde forfatter 
Beatrix Potter i 1900-tallet skrev mange af sine 
berømte børnebøger om bl.a. Peter Kanin.

Nordvest-England

Centralt i området og også mest besøgt er Lake 
District National Park, som blev udnævnt til nati-
onalpark i 1951. Det er den største af de tretten 
nationalparker, der findes i England og Wales og 
næststørst i Storbritannien (efter Cairngorms 
National Park i Skotland). Området ligger i 
Cumbria-regionen. Englands højeste områder 
ligger i Lake District National Park - herunder 
Scafell Pike, der er det højeste punkt i England. 
I parken finder man desuden de dybeste og de 
længste søer i England. 

På besøg hos Storbritanniens største 
vandforsyning
Den 26. juli i år mødtes jeg med Process 
Controller Keith Bell fra United Utilities, som var 
så venlig at hente mig på busstationen i Keswick. 
Derfra vi kørte til renseanlægget, der ligger i 
Cumbria-regionen i Nordvest-England.

Anlægget hører under United Utilities Group, 
som er det største vandselskab i Storbritannien. 
Det blev grundlagt i 1995 ved en fusion mellem 
North West Water og NORWEB. United Utilities 
administrer vand- og spildevandsnettet i Nordvest-
England, som udover Cumbria omfatter regionerne 
Cheshire, Greater Manchester, Lancashire og 
Merseyside. I alt bor der ca. syv millioner menne-
sker i området. Hovedkontoret ligger i Warrington 
(Cheshire), og virksomheden tæller ca. 5.300 
ansatte. Driften af samtlige renseanlæg i Cumbria 
varetages af omkring 80 Process Controllere. 
På renseanlægget blev jeg vist rundt af Process 
Controllerne Keith Bell og Paul (efternavn ukendt), 
der har været ansat i henholdsvis 11 og 10 år.

Process Controllers Paul & Keith
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MBBR-anlæg

Bæreelement fra MBBR-anlæg

Renseanlægget i Keswick behandler ca. tre millioner 
m³ spildevand om året (50 l/sek. i tørvejr og mellem 
100 - 150 l/sek. i regnvejr). Processen er meget 
udfordret pga. store mængder ammonium, der tilfø-
res anlægget på grund af de mange turister, der er i 
området året rundt. Anlægget er bygget til at hånd-
tere 6.000 PE, men belastes dagligt med ca. 10.000 
PE. Tre uger om året afholdes der en religiøs festival 
i byen, og dette bringer belastningen op på mellem 

Step screen-riste

 
30.000 – 40.000 PE. I disse uger ligger ammonium- 
koncentrationen i tilløbet på ca. 40 mg/l. Den ekstra 
ammonium-belastning klares blandt andet med 
et interimistisk MBBR-anlæg, som foreløbigt har 
kørt i tre år.

I forbindelse med tilløbet til anlægget er der 
placeret to udligningsbassiner, der benyttes ved 
større regnhændelser. Den mekaniske rensning 
består blandt andet af fire smalle step screen-ri-
ste (6 mm).

I to primærtanke fældes der med store mæng-
der jernsulfat ud fra fosfor-indholdet. Den store 
mængde fældningskemikalie får pH til at falde, 
og derfor tilsættes efterfølgende natriumhy-
droxid. Herefter sørger seks skærvefiltre og før- 
omtalte MBBR-anlæg for at fjerne ammoniummet. 
Da kapaciteten mht. ammoniumfjernelsen stadig 
er for lille, skal skærvefiltrene i nærmeste fremtid 
have tilført ca. 0,5 meter ekstra skærver, hvilket 
man håber vil afhjælpe problemet.

Inden udløbet til Derwent River efterpoleres van-
det i to discfiltre. Disse kræver en del vedligehold 
på grund af den store mængde jern.
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Skærvefiltre

Slammet opbevares i omrørte siloer, inden det 
afhentes og køres til afvanding på et af forsy-
ningens større renseanlæg. Det afvandede slam 
spredes efterfølgende ud på landbrugsjord.

Udover et udløbskrav på 15 mg ammonium/l er 
der også krav til udledning af jern, fosfor, suspen-
deret stof, pH og BOD.

Tilbage til naturen
Udledningskravene afhænger, ligesom i Danmark, 
af recipientens størrelse. Overholdes kravene 
ikke, får forsyningsvirksomheden en bøde fra 
miljø myndighederne. Bødens størrelse afhang 
tidligere af anlæggets størrelse, men dette er nu 
ændret til, at alle anlæg skal betale den samme 
bøde størrelse for samme kravoverskridelse.

På Keswick Renseanlæg blev der tidligere hvert 
år udtaget 12 myndighedsprøver fra udløbet, men 
på grund af flere overskridelser er dette antal nu 
hævet til 24 prøver. Det er miljømyndighederne, 
der søger for at disse prøver udtages.

Process Controllerne kører en ”rullende” vagtord-
ning, som betyder, at hver Controller kun har 
vagt et døgn ad gangen. Hvis de har haft udkald 
i perioden, holder de fri, så 11-timers reglen bliver 
overholdt.

Lake District

Overvågningen af renseanlæggene foregår via 
hovedcentralen i Warrington, der prioriterer alar-
merne, inden de sender besked om et eventuelt 
udkald til Process Controllerne.

Rundvisningen sluttede af med ”a nice cup of tea” 
i Process Controllernes lille frokoststue.

Keswick Renseanlæg

Herefter gik min tur videre til et B&B i Ambleside, 
hvor jeg mødtes med 17 andre vandreglade men-
nesker for at tilbringe en uge i Lake Districts 
skønne bakker og bjerge.
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Industrivej 2
6940 Lem St.

tlf. 9734 1244

Se vores mange
løsninger på landia.dk

 Omrørere 
 Pumper
 Beluftere
 Landia GasMix

Ring til Jacob
            på 9694 5540

Mit navn er Jacob, og jeg er uddannet maskinmester. 
I 2013 startede jeg hos Landia og har siden arbejdet 
med tekniske løsninger til projekter i hele verden. 
De sidste par år har jeg arbejdet med teknisk salg til 
industri- og spildevandskunder på det Skandinaviske 
marked. Min erfaring sikrer, at vi i fællesskab finder 
en løsning der dækker netop dit behov.
 
Ring til mig, så kommer jeg gerne ud til en uforpligt-
ende snak. Uanset om du har en standardopgave, 
eller har behov for en 100% kundetilpasset løsning.

  Til Tornved Renseanlæg fik vi en kundetilpasset 
løsning. Hele processen fra idé til færdigt projekt har 

været fantastisk og har hele vejen handlet en løsning der 
dækkede vores behov. Du kan roligt ringe til Jacob.

                                                              Henrik Thygesen, Fors A/S
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STFs ÅR SMØDE 2020 
–  PÅ LY NETTEN

Hovedstaden og BIOFOS kalder, når Spildevandsteknisk Forening  
i 2020 holder Årsmøde. Der er udsigt til et traditionelt  

endagsårsmøde med udstilling, generalforsamling og fest.  
Sæt kryds i kalenderen ved fredag d. 12. juni 2020.

TEKST: SUSANNE BRANDT, SEKRETÆR I SPILDEVANDSTEKNISK FORENING  

Lynetten på Refshaleøen danner 
rammen
BIOFOS - Danmarks største spildevands-
virksomhed har inviteret Spildevandsteknisk 
Forening til at afholde årsmødeudstillingen 
på renseanlægget Lynetten, som er det stør-
ste af selskabets tre renseanlæg. 
Lynetten ligger yderst på Refs hale øen – en 
ø i Københavns Havn. Refshaleøen var fra 
1872 til 1996 hjemsted for skibsværftet 
Burmeister & Wain, der i sin storhedstid 

beskæftigede 10.000 medarbejdere. Der er 
stadig tung industri på Refshaleøen, men 
i dag findes der blandt andet også kunst-
center, klatrefaciliteter og restauranter fra 
Street Food til gourmet.

Masser af plads til udstillingen
Renseanlæg Lynetten ligger på et 35 hek-
tar stort areal. Selvom tanke og bygninger 
optager adskillige hektar, så er der stadig 
god plads til STFs årsmødeudstilling og 
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til den færdsel, som udstillingen medfører. 
På et sammenhængende grønt område på 
den sydlige del af grunden skal udstillingen 
bygges op. Positivt er også, at al parkering 
relateret til årsmødeudstillingen kan foregå 
på Lynettens område. 

De første streger til udstillingen  
er slået
STFs årsmødeplanlæggere har for længst 
været samlet for at slå de første streger til 
årsmødeudstillingen 2020. De gæve gutter 
– Lars Erik Hansen, Frans Balzer og Hans 
Regnersgaard – kan derfor levende se det 
hele for sig: En kompakt og overskuelig 
udstilling i perfekte omgivelser. Ansøgning 
om byggetilladelse med udkast til udstil-
lingsplan som bilag blev sendt til myndig-
hedsbehandling i oktober.

Standbestilling fra februar
De kommende årsmødeudstillere skal på 
banen i februar og marts 2020. Da er det 

tid for bestilling af stand på udstillingen. 
Standbestillingen bliver online – ligesom 
den plejer. 
Der kan vælges mellem såkaldt indendørs 
stand (i fællestelte, som STF skaffer) eller 
udendørs stand, som udstiller selv indretter 
med evt. telt og udstyr. Mindste indendørs-
stand er på 3 x 3,5 meter. Mindste uden-
dørsstand er på 6 x 4 meter. De nærmere 
informationer om standtyper med videre 
bekendtgøres samtidig med, at standbestil-
lingen åbner.
Spildevandsteknisk Forening bruger nyheds-
breve, hjemmeside og LinkedIn til at bekendt-
gøre, når standbestillingen åbner. 
Fristen for bestilling af stand er sat til den 1. 
april 2020.

Meget mere om Lynetten
Det oprindelige renseanlæg Lynetten blev 
indviet i 1980 – et udelukkende mekanisk 
renseanlæg. Sidenhen er renseanlægget 
udbygget i flere etaper og med flere ren-

setrin. Anlægget har i dag en kapacitet på 
750.000 PE og er dermed Danmarks største 
renseanlæg for kommunalt spildevand. 
I tiden frem til at årsmødet skal løbe af stablen, 
vil du her i Spilde vand kunne læse detaljeret 
om det renseanlæg, som du skal besøge, når 
du deltager i STFs årsmøde 2020.  

Deltagerregistrering fra april 
Primo april – når udstillerne er på plads – 
åbnes for deltagerregistrering / -tilmelding. 
Inden da har du i både spildevand #1 og #2 
kunnet læse om generalforsamling, alterna-
tiv eftermiddag og årsmødefesten, som også 
er vigtige elementer i STFs årsmøde. 
Allerede nu – læg i din kalender, at du – 
dit firma – dit forsyningsselskab – skal til 
København den 12. juni 2020. 

Opfordring
STF og BIOFOS gør i fællesskab sit til, at års-
mødet 2020 bliver særdeles attraktivt – vil du 
gøre dit til, at årsmødet bliver velbesøgt?

Renseanlæg Lynetten set fra luften - årsmøde-
udstillingen indplaceres ved markeringen midt i 
billedet.

BIOFOS renser spildevandet for 1,2 mio. 
indbyggere i hovedstadsområdet på  
virksomhedens tre renseanlæg  
Lynetten, Avedøre og Damhusåen. 

Fristen for bestilling 
af stand: 1. april 2020
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Regulering af vand

KONTRAKLAPPER · LEJDERE
DÆKSLER · SKYDESPJÆLD

Gerhard Christensen
Landholmvej 10 · 9280 Storvorde · gc@gc.dk · www.gc.dk

Tlf. +45 98 31 67 33 · Fax +45 98 31 67 33
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BLOWIN’  IN  THE WIND
En meget positiv udvikling af VandCenter Syds energibalance fra 2011 til 2018 er blandt andet 

opnået gennem mange forskellige tiltag på renseanlæggene. Det er tiltag som mange andre 
også kan implementere, hvis man har de rette forudsætninger teknisk, kompetencemæssigt, 

økonomisk, strategisk, politisk, lovgivningsmæssigt og så videre.   

TEKST OG FOTO/GRAFIK: IVAN VØLUND OG VANDCENTER SYD

VandCenter Syd har i en årrække haft fokus på at optimere 
energibalancen. I 2010 afholdt vi et internationalt udbud og 
startede i 2011 et samarbejde med konsulentvirksomheden 
CH2M Hill, som siden er opkøbt af Jacobs. Det var også 
på det tidspunkt, at vores forsyning kom til at dække både 
Odense og Nordfyns Kommune, så det er oplagt at se på, 
hvordan vores energital har udviklet sig siden 2011.

Tallene er gået i en særdeles positiv retning. I 2011 brugte 
vi 12 mio. kWh mere, end vi producerede, mens vi i 2018 kun 
brugte 0,65 mio. kWh mere, end vi producerede (Se Figur 1). 
Vi er således tæt på at være energineutrale som forsyning. 
Denne artikel vil fortælle om de tiltag, vi har taget for at 
bevæge os fra et minus på 12 mio. til nu kun minus 0,65 mio. 
kWh i håb om at det kan være til inspiration for andre.
Først vil jeg dog beskrive en række af de forudsætninger, der 
ligger til grund for vores tiltag, og som også har betydning 
for beregningen af energineutralitet. Man ser lige så mange 
definitioner på at være energineutral, som der er forsyninger 
i Danmark. Det kan være svært at gennemskue, hvad det 
dækker, når nogen siger, at de er energineutrale eller har en 
målsætning om at blive det. Alligevel anerkender jeg værdi-
en af sådan en målsætning. Man skal ikke underkende den 

menneskelige energi, engagement og PR, der ligger i arbejdet 
med at blive energineutral. I forbindelse med denne artikel 
er det dog mindre interessant, om vi er energineutrale, men i 
langt højere grad er følgende interessant:
• Forudsætningerne
• Udviklingen i vores tal
• Tiltagene som har været årsag til udviklingen

Forudsætningerne
Data er et meget simpelt billede af verden og mange infor-
mationer er valgt fra, når man præsenterer data. Ved at 
kende forudsætninger for nogle data, får man flere nuancer 
og farver på det samlede billede. At kende til forudsætnin-
gerne øger muligheden for at vurdere om en god idé hos 
VandCenter Syd også vil være en god idé andre steder.
Af hensyn til at bevare fosforressourcen plantetilgængelig, 
samt af hensyn til økonomi har VandCenter Syd besluttet 
ikke at brænde vores slam. Nogle forsyninger får et bidrag 
til energibalancen fra afbrænding af slam eller fra levering af 
slam til forbrænding i andre virksomheder. Her er således en 
forskel i forudsætninger, da forbrændingsløsningen strate-
gisk og økonomisk er en dårlig idé i VandCenter Syd.
VandCenter Syd har et stort anlæg med stor energiprodukti-

Teamet til workshop i 2011 med CH2M Hill (i dag Jacobs), som startede samarbejdet omkring energioptimering på renseanlæg i VandCenter 
Syd. Samarbejdet har givet nye/ændrede samarbejdspartnere, synsvinkler, erkendelser, processer og projekter.
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on og syv anlæg uden energiproduktion. Når vi ser på vores 
otte renseanlæg som en helhed, så er det store anlæg årsag 
til at den samlede energibalance er god. Andre forsyninger 
har kun mindre anlæg og ingen chance for at producere mere 
energi, end de forbruger på grund af befolkningstæthed, 
historisk struktur, geografi med mere. Kigger vi mod hoved-
staden, så har de til gengæld en befolkningstæthed, der er 
langt bedre. 
Vores energibalance angivet med de blå søjler i Figur 1 inde-
holder ud over renseanlæg også vandforsyning, pumpesta-
tioner, administration, brændstof til vores biler og eksternes 
brændstof, når de kører vores slam til kompostering. Andre 
forsyninger har måske affald og varme med i forsyningens 
energibalance og andre igen har ingen vandforsyning og 
afløbssystem. Nogle regner ikke brændstof med. Havde vi 
ikke regnet brændstof til bilerne med, så ville vi kunne frem-
vise en energiproduktion, som er større end vores forbrug i 
2018 på tværs af hele virksomheden.
Vi har besluttet ikke at modtage ekstra kulstofkilder end 
dem, der kommer med spildevandet. Vi ønsker således ikke 
at indkøbe glykol eller madaffald for at producere mere ener-
gi, da vi ikke anser det som vores kerneopgave. På Ejby Mølle 
er vi begunstiget af at have et bryggeri og en fabrik, der pro-
ducerer organiske olieprodukter, som kunder. Det bidrager 
med kulstof i vores spildevand og betyder, at vi har godt med 
kulstof at producere energi fra.
Nogle forsyninger opgraderer gassen og sender den på et 
gasnet og får et energitab, når gassen opgraderes, mens vi 
har et tab i gasmotorer, kedler og varmevekslere. Vi er dog 
begunstiget af, at vi har et stort fjernvarmenet i Odense, som 
vi kan afsætte varmt vand til. Når vi ser på, om vi er energi-
neutrale, så ser vi på, hvor mange kWh vi har produceret af el 
og varme, og hvor mange vi har brugt i el, varme og brænd-
stof. Her bidrager varmen rigtig meget og har man ikke et 
fjernvarmenet at sælge til, så gør det forudsætningerne 
anderledes.
VandCenter Syd har som mange andre en stor andel fælles-
kloakerede områder og indsivning mange steder. Det betyder 

et øget energiforbrug til pumpning, og at noget kulstof for-
svinder med vores overløb i stedet for at bidrage i rådnetan-
ken. Det giver også større variationer i koncentrationer og 
flowmængder til vores renseanlæg. Et mere ensartet tilløb 
ville gøre det lettere at køre processerne på renseanlægget 
effektivt.
Når vi i VandCenter Syd mener, at vi er ved at være energi-
neutrale som selskab, så er det en beregning på, hvor mange 
kWh energi vi køber og sælger. Alt energi, der bruges til at 
producere varer, som vi køber samt eksterne leverandører/
håndværkeres energiforbrug, er ikke med i balancen - bortset 
fra lidt ekstern kørsel med vores slam, som vi indregner. Det 
betyder, at en højere grad af udlicitering kan forbedre vores 
energibalance.
Svaret på, om man er energineutral, afhænger i høj grad af 
ens forudsætninger, og eksemplerne på forskellige forudsæt-
ninger beskrevet ovenfor er ikke udtømmende. Bob Dylan har 
således givet svaret på, hvilken forsyning der har den bedste 
energibalance ”The answer, my friend, is blowin in the wind”.

Udviklingen i vores tal
Man kan godt benchmarke egne tal med andres, men det er 
vigtigt at være bevidst om de store forskelle i forudsætnin-
ger. Og skal man lære noget, så er der i højeste grad brug for 
at kende til forudsætningerne. Man kan også bruge tal fra 
egne anlæg til at benchmarke med. Selvom forudsætninger 
som spildevandssammensætning, temperatur, teknik, medar-
bejdere osv. ændrer sig fra år til år, så vil man have forholds-
vis ens forudsætninger sammenlignet med en benchmarking 
med et eksternt anlæg.
Figur 2 viser, at VandCenter Syds tal har flyttet sig i meget 
positiv retning fra 2011 til 2018. Det er kun vores vandfor-
syning, som har øget energiforbruget med 1% på grund af 
UV-behandling af drikkevandet. På øvrige områder er der 
sket en reduktion i energiforbruget og en stigning i energi-
produktionen. Sidstnævnte er steget 48% på elproduktionen 
fra biogassen og 43% på varmeproduktionen. 
Den øgede energiproduktion bidrager positivt til energiba-

Figur 1. Den samlede højde af søjlerne angiver mængde af forbrugt energi. Den grønne andel viser, hvor meget energi vi selv har 
produceret. Den blå angiver forskellen mellem forbrug og produktion og er faldet fra 12 mio. til 0,65 mio.
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lancen, men gør det sværere at reducere energiforbruget på 
vores renseanlæg. Vi har gennem årene opsat en del varme-
vekslere, som ganske vist bidrager til energiproduktionen, 
men samtidig giver et øget energiforbrug, når medierne skal 
pumpes gennem varmevekslerne. 
Fortsætter udviklingen i vores nettoenergiforbrug, kunne vi 
i princippet blive energiproducerende som selskab i 2019. Vi 
har dog haft begge vores gasmotorer ude af drift i henholds-
vis to og tre uger på grund af planlagt service. Ydermere er 
der planer om, at rådnetanke bliver taget ud af drift nogle få 
dage sidst på året for at øge rørføring fra tankene. Det bety-
der, at det bliver svært at nå helt i mål i 2019.
Forbedringen i energitallene er opnået via løbende forbed-
ringer og en række større og mindre tiltag af teknik og pro-
cesser. Det er således ikke et stort forkromet quickfix, men 
derimod vedholdenhed, hårdt arbejde og et åbent sind til at 
afprøve nye tiltag, som har været grundlaget for disse kur-
vers udvikling.

Tiltagene som har været årsag til udviklingen
Selvom vores opgørelse starter i 2011, så starter oplistningen 
af vores tiltag i 2010, hvor et vigtigt grundlag for tallene blev 
skabt, da vi byggede en ny slamafvanding. Den har mulig-

gjort flere optimeringer de sidste 10 år. Vi fik nye effektive 
dekantere med tilstrækkelig kapacitet, en fleksibel opbygning 
og mulighed for effektiv forafvanding af det biologiske over-
skudsslam før udrådning, hvilket har haft stor betydning. 
Vi har efterhånden nedlagt slamafvanding på fem af vores 
otte renseanlæg. Vi startede med nogle små anlæg og kører 
i stedet tyndslam med tankbil til slamafvanding på større 
anlæg. I Odense har vi tre renseanlæg med en kapacitet på 
37.000, 75.000 og 410.000 PE. Den nye slamafvanding og 
lukkede industrier betyder, at Ejby Mølle kan håndtere slam-
afvanding og udrådning fra alle tre renseanlæg. Vi lavede 
derfor trykledninger til pumpning af tyndslam. Det har funge-
ret rigtig godt og gjort driften af de to mindste anlæg meget 
lettere. Sidste år var slamafvandingsudstyret på Otterup 
Renseanlæg slidt helt ned. Efter grundig analyse besluttede 
vi at lukke slamafvandingen her og transportere tyndslammet 
med tankvogn til behandling på et større anlæg.
Vi øgede rørdimensionen mellem koncentreringstank og rådne-
tanke for at kunne pumpe slam ind i rådnetankene med højere 
tørstofindhold. Det betyder mindre vand i rådnetankene, og 
der ved får slammet længere opholdstid. Vores mange tiltag 
har efterhånden gjort gasproduktionen så stor, at gasrør ud af 
rådne tanken er en flaskehals. Det betyder, at sikkerhedsventiler-

Figur 2. Energiforbrug er vist over nullinien, og energiproduktion er vist under nullinien og viser fald i energiforbrug samtidig med en 
stigning i energiproduktionen fra 2011 til 2018. Den grønne kurve viser summen af forbrug og produktion.

Figur 3. Recuperativ slamafvanding går ud på at fjerne vand fra rådnetanken og derved give plads til længere opholdstid for tørstoffet. 
Det gøres ved at afvande slam fra rådnetanken og føre det tilbage til rådnetanken.
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ne på rådnetanken af og til lukker methan ud. For at undgå dette 
øger vi også her rørdimensionen. Det vil ske i slutningen af 2019.
I 2011 sparede vi 200.000 kWh årligt, da vi reducerede mixing 
i vores rådnetanke fra 24 timers drift til 4 X 1 timers drift pr. 
døgn. Vi får ikke ophobning af sand og flydeslam i tanken, og 
gasproduktion er uændret.
Vores rådnetanke havde hulmure, så vi fyldte isolering i og 
reducerede derved varmetabet fra de fire rådnetanke.
Recuperativ slamafvanding er en metode, hvor man bruger 
sit slamafvandingsudstyr til at afvande slam fra rådnetanken 
og derefter pumpe det afvandede slam tilbage i rådnetanken. 
Herved fjerner vi noget af vandet fra rådnetanken og skaber 
plads til længere opholdstid for tørstoffet, så vi får en øget 
gasproduktion gennem en forøget udrådning. Princippet er 
vist i Figur 3.
I 2014 lavede vi sidestrømsbehandling til vores rejektvand 
med en demonproces, der omsætter ammonium med lavt 
energiforbrug sammenlignet med aktiv slam. Siden har vi 
optimeret styringen af processen med anammoxbakterierne, 
så man nok ikke længere kan kalde det en demonproces.
En gasmotor blev skiftet i 2013 til en ny og langt mere effek-
tiv installation, hvor både motorvirkningsgrad og røggastem-
peratur er optimeret, således at totalvirkningsgraden var 94% 
for den nye installation. Virkningsgraden er faldet lidt gen-
nem årene, men et stort service på motoren i 2019 har atter 
forbedret den.
Ved renoveringsprojekter har vi to gange kunnet installere 
varmegenvinding fra nogle transformere. I et tredje renove-
ringsprojekt har vi forbedret styring og udnyttelse af fjern-
varmen ved at installere ny ventilation og nye kaloriferer. Et 
andet sted vi har installeret varmevekslere, det er efter vores 
rådnetanke, hvor vi i 2015 har installeret slam/slam vekslere. 
Vores erfaring er dog, at det er noget, man skal overveje 
grundigt, inden man kaster sig ud i det.
Et af de større renoveringstiltag, vi har gennemført, er reno-
veringen af vores filterpumpestation, der havde pumper til-
bage fra 60’erne. Første hug tog vi i 2014, hvor vi byggede en 
helt ny pumpestation for 80% af tilløbsmængden. Ved at pla-
cere pumpestationen et andet sted på anlægget kortede vi 
vandets vej ned til en tredjedel, så vi får mindre ledningstab, 
og vandet pumpes med nye energieffektive pumper. Den 
gamle pumpestation er nu også renoveret, og de nye pumper 
er netop sat i drift. De pumper energieffektivt de sidste 20% 
af tilløbsmængden og giver en fleksibilitet, der gør, at vi kan 
fordele flowet mere optimalt mellem skærvefiltre og aktiv 
slam i regnvejr/tørvejr og sommer/vinter.

Nogle gange vil man også have mulighed for at påvirke den 
råvare, man får ind på renseanlægget, så sammensætningen 
af spildevandet forbedres. Det gjorde vi i 2013, hvor vi lavede 
en aftale med en virksomhed, som har noget vand med orga-
niske olieprodukter i. I stedet for at overbelaste et mindre 
renseanlæg i Otterup, fik vi dem til at komme med spildevan-
det i tankbil til Ejby Mølle, hvor olien kan omsættes til energi 
i vores rådnetanke. Det er ren win-win for begge renseanlæg.
Det er ikke kun på vores største anlæg, Ejby Mølle, at vi har 
optimeret. På Bogense Renseanlæg har vi skiftet til mere 
energieffektive omrørere, da de gamle var udtjente. På 
Nordøst Renseanlæg har vi skiftet til sparemotorer på vores 
rotorer og på Nordvest Renseanlæg har vi installeret bund-
beluftning. For at begrænse investeringen i bundbeluftning, 
så har vi beholdt overfladebelufterne til spidsbelastninger. 
Normalt skifter vi til sparemotorer og effektive pumper, når 
gammelt udstyr er slidt og skal skiftes, som en del af de dag-
lige løbende forbedringer.

Nye idéer
Vi stopper naturligvis ikke her og har planer for yderlige-
re tiltag de kommende år. Vi er meget langt fremme med 
et projekt omkring installation af varmepumper på vores 
udløbsvand. Dette er et stort projekt med Fjernvarme Fyn 
som bygherre, hvor vores rolle er at levere vandet. De har 
brug for nye varmekilder, når de inden for få år skal udfase 
kulkraften. Vores slamlagertank vil blive skiftet i 2020, da der 
i dag forsvinder en del metan ud med ventilationen af tanken. 
Ydermere er det en dårlig konstruktion, som ikke kan tøm-
mes under drift, så en del af volumen optages af uorganisk 
materiale. Endelig overvejer vi også, om vi skal have termisk 
hydrolyse på Ejby Mølle og installere et pyrolyseanlæg til 
slammet fra vores mindre anlæg.

På konferencer hører man ofte om idéer til lovende projek-
ter med store potentialer, men hvor idéen indeholder store 
usikkerheder og den reelle effekt foreløbigt er ”blowin’ in the 
wind”. Vi har på gamle renseanlæg opnået bemærkelsesvær-
dige resultater gennem en vedvarende optimeringsindsats. 
Det er tiltag som rent faktisk er gennemført, og som vi år for 
år kan dokumentere effekten af. Andre forsyninger, som ikke 
allerede har gjort noget tilsvarende, kan også gennemføre en 
markant udvikling. Det kræver, at man vedvarende arbejder 
på at opnå indsigt og forståelse for sine processer, holder sig 
ajour med udviklingen, lader sig inspirere af andre og er åben 
for at afprøve nye idéer.

Ejby Mølle Renseanlæg er fra 1908, og rådnetankene er etableret i 1950’erne. I stedet for at rive det hele ned og bygge op på ny, har vi 
valgt at optimere på de gamle installationer. Derigennem har vi opnået markante forbedringer.
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GRØNBECH & SØNNER ER TURN-KEY  
LEVERANDØR AF MASKINUDSTYR  

TIL RENSEANLÆG

- og vi servicerer også maskinerne i hele deres levetid

+45 33 26 63 00 

linkedin.com/company/gronbechsonner/

www.g-s.dk 
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Fredericia Spildevand og Energi’s Centralrense-
anlæg set oppefra. Her kan det ses, at mulighe-
derne for udbygning er begrænsede af belig gen-
heden mellem bebyggelse og fredede arealer.  
Kilde: Fredericia Spildevand og Energi A/S
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Fra Spildevandshåndtering  
til Ressourcecenter
Til at bane vejen for et grønnere og mere klimavenligt Fredericia, 
har Fredericia Kommune sammen med en række partnere fået godt 
11 mio. kr. gennem EU’s Regionalfond til projektet ”Energioptimering 
og affalds håndtering – Kildesorteret organisk affald og have og 
parkaffald til biogas”.  

TEKST: AMELIA REIMER BORREGAARD [HOVEDFORFATTER] (AALBORG UNIVERSITET) 
OG ANNEMARIE GOTFREDSEN (FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI A/S)

”Hvad har det så med spildevand og rense-
anlæg at gøre?”, kan man måske tænke, men 
det kommer. I lyset af fokus på klima, res-
sourcer og genanvendelse er der i Fredericia 
brug for nytænkning. Dette store treårige 
EU-støttede projekt skal gøre Fredericia 
Kommune mere klimavenlig og understøtte 
Fredericia Spildevand og Energi A/S’ (FRSE) 
vision om at være selvforsynende med ener-
gi i 2019 og CO2-neutrale i 2030. Udover 
Fredericia Kommune og FRSE deltager 
Syddansk Universitet (SDU), Det Økologiske 
Råd og Aalborg Universitet (AAU) også 
i projektet. I projektet bliver en cirkulær 
løsning for kommunens biomasseressour-
cer undersøgt. Blandt andet ser det på, 
hvorledes biomasseressourcerne kan køres 
ind på renseanlæggets eksisterende biogas-
produktion for derved at øge produktionen 
af biogas. Der afdækkes også muligheder 
for at kunne anvende det afgassede slam 
til jordforbedring ved økologiske landbrug. 
Samtidig vil der være en gennemgang på 
renseanlægget og i ledningsnettet af meto-
der til energioptimering og -produktion 
samt renseteknologier. I denne artikel vil 
der være fokus på sidstnævnte omkring 
optimering af spildevandsbehandlingen i 
forhold til en mulig energibesparelse. Her 
samarbejder FRSE med AAU om at finde 
smartere og mere datadrevne styringstiltag 
til renseanlægget og ledningsnettet blandt 
andet ved brug af onlinemålinger i kloakker 
på udvalgte lokationer. Derudover bliver led-
ningsnet og renseanlægsprocesser kortlagt, 
analyseret og modelleret med henblik på 
mulige reduktioner i energiforbrug på rense-
anlægget.

Energistatus
Der blev i 2013 produceret energi svaren-
de til ca. 65% af renseanlæggets eget 
energiforbrug. I 2017 var andelen steget til 
ca. 80%. Derfra er der stadig 20% til mål. 
En udfordring for FRSE er, at nogle nye 
metoder og teknologier kræver enten store 
ombygninger eller konstruktion af tank, 
bassiner med mere, og FRSE’s beliggenhed 

begrænser mulighederne for dette på grund 
af bebyggelse og fredede arealer. Der kræ-
ves altså optimering og nytænkning. Her er 
FRSE allerede godt på vej med optimerin-
gen. I 2019 er der blevet udskiftet beluftere 
og omrørere i procestankene. Dette har 
både øget blæserkapaciteten og sænket 
energiforbruget med syv til ni procent. 
Udskiftningen har også givet en væsent-
lig forbedring for arbejdsmiljøet omkring 
procestankene. Men renoveringer på ren-
seanlægget er ikke nok, hvis FRSE vil være 
energi- og CO2-neutrale. 

Spildevandsudfordringer
Fredericia har en unik situation. Selvom der 
kun bor 50.000 indbyggere i et opland på 
ca. 25,5 km2, så har Fredericia Danmarks 
næststørste renseanlæg med en kapacitet 
på 420.000 PE. Grunden hertil er, at indu-
strier i oplandet bidrager med 85% af den 
samlede belastning på renseanlægget. De 
væsentligste større industrier er et olieraf-
finaderi, en olieterminal for råolie, en gød-
ningsfabrik, et bryggeri, mejerier og et oste-
ri. Dette betyder, at den daglige belastning 
på renseanlægget kan variere betydeligt 
afhængig af industriernes produktion. Men 
det er ikke kun flowmængden, som er vari-
abel. Det er også den stoflige koncentration 
og temperaturen, som kan give spidsbe-
lastninger over korte tidsinterval. Den gen-
nemsnitlige spildevandstemperatur ligger 
om vinteren på 12-14°C og om sommeren på 
22-25°C. COD-målinger ved industrierne har 
vist COD-koncentrationer mellem 140-2800 
mg/L, og indløb til renseanlægget havde i 
2018 en mediankoncentration på 1270 mg/L 
og maksimalkoncentration på 3000 mg/L, 
hvilket er væsentlig mere, end hvad et 
dansk renseanlæg typisk modtager. Dette 
har selvsagt stor indvirkning på tørvejsspil-
devandet. Disse kraftige stødbelastninger 
giver driftsmæssige udfordringer særligt i 
forhold til overbelastning af procestanke-
ne, og der skal vælges mellem et voldsomt 
energiforbrug til beluftning eller ikke at 
overholde udledningskravene. Hvilket må 
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siges hverken at være bæredygtigt, klima- 
eller miljøvenligt. Ydermere kan forhøjede 
stoflige koncentrationer og temperaturer 
medføre svovlbrinteproblemer i kloaknettet.

Modellering
Derfor har Sektionen for Vand og Miljø 
ved AAU lavet en dynamisk og integreret 
simulering af ledningsnet og renseanlæg. 
Modelleringen er lavet i WATS (Wastewater 
Aerobic/anaerobic Transformations in 
Sewers), en model der simulerer biologiske 
og kemiske processer i kloaksystemer, og en 
skræddersyet renseanlægsmodel baseret på 
aktiv-slam modelkonceptet. Disse to model-
ler er ikke tidligere blevet koblet sammen 
til integreret modellering. I WATS-modellen 
er der inkluderet tre væsentlige industrier - 
udvalgt i samarbejde med FRSE; bryggeriet, 
et mejeri og et olieraffinaderi. Outputtet fra 
WATS-modellen blev anvendt som input til 
renseanlægsmodellen. En bonus ved WATS-
modellen er, at FRSE også får kortlagt 
risikozoner for svovlbrintedannelse, lugt og 
betonkorrosion i forsyningens ledningsnet. 
For at kunne evaluere optimeringsmulig-
heder, er der konstrueret tre scenarier. Et 
basisscenarie med normal tilførsel af spilde-
vand og almindelig COD-variation, et sce-
narie med kortvarig 50% forøgelse af spil-
devandstilførslen og 50% forøgelse i COD-
koncentrationen ved industrierne, samt et 
scenarie med normal tilførsel af spildevand 
og kortvarig meget høj COD-koncentration 

ved mejeriet. For at imødekomme de kortva-
rige variationer er der lavet fire løsningsfor-
slag; en forklaringstank, et udligningsbassin, 
en kombination af de første to eller tilbage-
holdelse i ledningsnettet. Til evaluering af 
mulighederne antages det, at øget iltforbrug 
i renseanlæggets luftningstanke er proporti-
onalt med øget energiforbrug.

Optimeringsmuligheder
Modelleringerne har vist, at forklaringstan-
ken i kombination med udligningsbassin 
vil være den mest reducerende løsning 
med 45% reduktion i iltforbrug og dermed 
energi til beluftning. Uden udligningsbassin 
vil forklaringstanken reducere med 38%. 
Udligningsbassinet og tilbageholdelse i 
ledningsnettet vil minimere iltforbruget i luft-
ningstankene med henholdsvis otte og syv 
procent. Forsinkelse i ledningsnettet kunne 
sandsynligvis på sigt blive en mulighed, men 
den stiller store krav til ledningsnettets kapa-
citet både med hensyn til opmagasinering og 
tilløbende ledninger. Derudover skal det være 
muligt at detektere spidsbelastningerne, 
automatiseret og med onlinestyring, samt at 
man skal kunne tage højde for regnhændel-
ser og regnbetingede overløb. For udlignings-
bassinet er det ligeledes en udfordring, at 
der er behov for automatiseret detektion af 
variationen i spildevandssammensætningen 
for at undgå anaerobe forhold i tanken. Det 
efterlader én mulighed; forklaringstanken. 
Denne har flere fordele udover at være den, 

som giver størst reduktion i iltforbrug. Ved 
indførelse af ekstra trin i renseprocessen, 
vil en del af det organiske indhold kunne 
udtages i forklaringstanken og pumpes direk-
te over på rådnetårnene. Dette reducerer 
mængden af organisk stof til omsætning 
under beluftning samtidig med, at det orga-
niske indhold i slammet øges og derved øger 
biogasproduktionen. En anden fordel er, at 
der frigives kapacitet på renseanlægget. 
Ydermere skal der ikke udbygges for at få 
plads til installationen, da FRSE tidligere har 
drevet en forklaringstank, der igen kan brin-
ges i spil. Anlægsfasen til (gen)etablering af 
forklaringstanken er påbegyndt i 2019.

Perspektivering og  
fremtidigt fokus
Derved er FRSE endnu et skridt videre i 
processen fra renseanlæg til ressourcecen-
ter. Men det er ikke kun nu og her, at det 
er vigtigt at være på forkant med styring 
og optimering af spildevandsressourcerne. 
Fredericia er en af de største trafikhubs i 
Danmark og derved en attraktiv placering 
for virksomheder. Men mange industrier er 
som sagt ikke kun positivt. Ved benyttelse 
af den dynamisk og integreret simulering 
af ledningsnet og renseanlæg formuleret 
af Sektion for Vand og Miljø ved AAU, er 
det muligt for FRSE at forudsige, hvilken 
påvirkning tilflyttende virksomheder vil have 
på ledningsnettet og renseanlægget også i 
forhold til deres placering.

Procestankene på Fredericia Spildevand og Energi’s centralrenseanlæg, som står for en stor andel af det samlede energiforbrug på rense anlægget på 
grund af beluftningen.  Kilde: Fredericia Spildevand og Energi A/S.
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Det kræver sand innovation at opnå en høj effektivitet i lav-hastigheds 
spildevandsmixning. Flow boosteren type ABS XSB fra Sulzer er 
den mest effektive langsomt kørende mixer af sin slags – den er i 
stand til at reducere energiforbruget med op til 25%. Besparelserne 
begynder med XSB’ens premium-efficiency motor og dens robuste 
gearkasse. Derudover er der også de unikke selvrensende propeller, 
hvis overlegne thrust og flow kapacitet kan erstatte to andre mixere. 
Resultatet er derfor ikke kun et mindre energiforbrug, men også 
lavere investerings- og vedligeholdelsesomkostninger.

Sulzer Pumps Denmark A/S
Telefon 4817 1110, info.abs.dk@sulzer.com, www.sulzer.com/denmark

Fremragende  
lav-hastigheds  
effektivitet
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Ultrasonisk niveaumåling

Wow! Kender du den troværdige og
nøjagtige ultralydsfamilie?
Du kan registrere alt af  betydning med Siemens procesinstrumentering.

Ultralyd familien har en lang og succesfuld historie, hvor produkterne har sikret troværdige og nøjagtige
resultater, selv under de mere ekstreme forhold. Vi kan nævne: HydroRanger 200 i forbedret udgave,
MultiRanger 200 med de mange features eller den kompakte og intelligente SITRANS Probe LU240. Alle kan
indstilles på få minutter. Uanset om kravet er tårnhøj nøjagtighed eller applikation i hårde miljøer, så kan
Siemens levere et ultralydsprodukt til applikationen.

Alle produkter i familien kan på en enkel og nem måde integreres i et automatiseringssystem - på samme
måde som den øvrige del af flow, tryk-, temperatur-, niveau-, vejning- og ventilstyringskomponenter fra
Siemens procesinstrumentering.
Fordi vi tror på, at enhver succes starter med en troværdig og pålidelig måling.

siemens.com/ultrasonic
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U-S-E Water skal sælge  
danske vandløsninger i Kina
VandCenter Syd deltager som forsyningsselskab i et projekt, der skal hjælpe 
virksomheder ind på det vanskelige kinesiske marked

TEKST: HELLE BUSK, VANDCENTER SYD / FOTO: DANISH EXPORT

Det kinesiske marked byder på et stort poten tiale, 
men er svært tilgængeligt. Et treårigt projekt, 
U-S-E Water, vil gøre det muligt for flere danske 
virksomheder at finde relevante partnere og indgå 
i kommende vandprojekter på markedet. Bag 
U-S-E Water-projektet står Danish Export (tidligere 
Eksportforeningen) og netværket ”Danish Export - 
Water China”, finansieret af Industriens Fond og de 
deltagende private virksomheder. 
VandCenter Syd er partner i og bidrager med 
praktisk erfaring og anlæg, der tjener som ”show-
room” for nogle af de teknologier, der bruges i 
den danske vand- og spildevandssektor. Der er 
også produceret en markedsføringsvideo, hvor 
Ejby Mølle renseanlæg er eksemplet på, hvad vi 
kan i Danmark.
Nogle af de ting, der bliver fremhævet overfor 
kineserne, er den høje kvalitet i spildevandsrens-
ningen og muligheden for at producere energi 
af slam. Det sidste har yderligere den fordel, at 
slammængden reduceres.

Bredt forankret projekt
Første del af projektet har blandt andet handlet om 
at analysere hvilke produkter og services, der har 
størst potentiale til at sælge i Kina samt samle dan-
ske virksomheder, der ønsker at komme ind – eller 
styrke deres position - på det kinesiske marked. 
Virksomheder som Danfoss og Grundfos er med, 
men også mindre virksomheder der leverer løs-

ninger og udstyr til brug i spildevandssektoren. 
Udover VandCenter Syd er Udenrigsministeriet 
og Shanghai Environmental Protection Industry 
Association partnere i projektet.

Inviteret til Beijing
Som offentligt ejet forsyningsvirksomhed har 
VandCenter Syd ingen produkter at sælge. Til gen-
gæld er projektet en mulighed for at understøtte 
dansk erhvervsliv og samtidig få ny inspiration. 
Vi har lagt hus til en workshop og to gange haft 
en repræsentant afsted ved eksportfremstød i 
Kina. Senest var direktør Mads Leth i Beijing i 
midten af september, inviteret af U-S-E Water-
projektet. Ved denne lejlighed var danske virk-
somheder og kinesiske samarbejdspartnere sam-
let til et stort Danish Sustainable Water Summit 
på den danske ambassade og et roadshow i 
Beijing og Shanghai.
Senere vil VandCenter Syd deltage i tekniske works-
hops i Kina, og kinesiske delegationer kunne komme 
på besøg på for eksempel Ejby Mølle rense  anlæg og 
se automatisk styring af processer, sensorteknologi, 
biogasproduktion, sidestrømsanlæg, genanvendelse 
af renset spildevand og meget mere.
Det er stadig muligt for interesserede virksom-
heder at koble sig på projektet, der løber til efter-
året 2021, og siden videreføres af Danish Export i 
regi af ”Danish Export - Water China”.
Læs mere om projektet på www.usewaterproject.com

Mads: Direktør i VandCenter Syd, Mads Leth, deltog ved et eksportfremstød i Beijing i september. Her i samtale 
med salgsdirektøren for Hoyer i Asien.
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Døgnkursus binder  
teori og praksis
For kandidatstuderende Admir Murguz er STFs Døgnkursus en unik chance for 
at lære mere om spildevandsbranchen og se, hvordan forskningen bag Microflora 
Danicaprojektet, som hans speciale er en del af, kan bruges i praksis.

TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD

Admir Murguz er kandidat i bioteknologi ved Aalborg 
Universitet (AAU). Til sommer bliver han færdig efter 
at have afleveret speciale om immigration af bakterier 
fra indløbet til det aktive slam. Baggrunden for spe-
cialet er at forstå, hvilken indflydelse den mikrobielle 
komposition i indløbet har på indholdet i luftnings-
tanken. Derudover vil forskergruppen bag Microflora 
Danica-projektet kortlægge alle Danmarks mikrober 
samt beskrive deres kendetegn og funktioner. De gør 
det ved at tage prøver fra indløb og slamtanke landet 
over for at lave 16S-sekvensering af prøverne.

Spildevand er fremtiden
Det lå ikke i kortene fra starten af Admir Murguz’ 
tid på AAU, at han ville skrive speciale om bakterier 
i spildevand. Interessen for området og ikke mindst 
sekvensering kom nemlig først i forbindelse med 7. 
semester, hvor han blev introduceret for fag som 
mikrobiel aktivitet og diversitet samt bioinformatik. 
Det handlede om mikrobielle studier, sekvensering og 
analysering af biologisk information, og det ændrede 
hans fokus for studiet, fortæller han i dag.
- Vi havde et projekt, hvor vi arbejdede med sekven-

sering, og jeg syntes, det var vildt spændende. 
Da jeg senere så et specialeopslag, Per Halkjær 
havde lavet, vidste jeg præcist, hvad jeg skulle. 
Det interesserer mig helt vildt, for der er så mange 
muligheder, og vi er først lige begyndt at opbygge 
en forståelse for området.

Admir Murguz er en del af en større hovedgruppe, 
hvor forskernes fokus er på miljøet og mikrobiologi-
en. Men selv om de er mange kandidatstuderende, 
ph.d’ere, lektorer og professorer tilknyttet, så er det 
et enormt arbejde at kortlægge Danmarks bakterier, 
forklarer Admir Murguz.
- Vi har et kæmpestort kloaknet i Danmark, og klo-

akkerne er blot en lille del af de systemer, vi tager 
prøver fra. Kloaksystemet giver et godt indblik, 
fordi det kommer fra diverse forskellige kilder. 
MicroFlora Danica er et enormt forskningsprojekt, 
men det gør det bare endnu mere specielt at være 
en del af holdet.

På døgnkurset møder forskningen 
praktikkens verden
Om Admir Murguz efter sommerferien fortsat 
skal være en del af holdet på AAU, ved han endnu 
ikke. For om han går ph.d.-vejen eller skal ud og 
finde et arbejde kommer an på mulighederne. 
Drømmescenariet er en blanding af begge dele, 
for idéen om, at forskningen tager udgangspunkt i 
praktikkens verden, tænder ham. Derfor kunne en 
erhvervs-ph.d. være svaret, men indtil videre holder 
han alle muligheder åbne.
- Jeg har været lidt rundt og se på de stande, der 

arbejder med nogle af de samme udfordringer, som 
vi gør. Det er interessant at høre, hvordan vores 
forskning nu og fremover kan bruges udenfor 
universitetets mure. Jeg er åben overfor at blive i 
Aalborg eller flytte – også til udlandet, så verden 
ligger ret åben for mig, føler jeg. 

Dog er han sikker på, at hans fremtidige karriere 
ligger i spildevandsbranchen, for efter at have fået 
øjnene op for bakterier og sekvensering er der ingen 
vej tilbage.
- Jeg sætter pris på en dagligdag præget af nye 

udfordringer og ny viden. Det kan jeg få her, for 
alle anlæg er forskellige, når man taler om mikro-
ber. Jeg vil gerne arbejde med noget praktisk, jeg 
elsker at være i et laboratorium, men jeg forstår 
også nødvendigheden af at være teoretisk stærk.

Har du et spændende jobtilbud til Admir Murguz, 
kan du fange ham på amurgu14@student.auu.dk eller 
telefon 2625 6163.

STUDER E ND E  I  SPIL DEVAND

Admir Murguz er 24 år, oprindeligt fra Viborg og ved at færdiggøre en kandidat i biotekno logi 
ved Aalborg Universitet. Han kom med i Microflora Danica-projektet efter at have respon deret 
på et specialeopslag fra Per Halkjærs forskningsgruppe. I år var han for første gang med på 
døgnkurset i Kolding, og han nød at opleve, hvordan der er plads til og interesse for både 
forskning og praktik. 

STUDERENDE  
I SPILDEVAND
I hvert blad dedikerer 
vi spalteplads til unge 
mennesker i spilde-
vandsbranchen. Hvad 
laver de? Hvordan 
stiftede de bekendt-
skab med branchen? 
Hvilke tanker har de 
om fremtiden? Svarene 
får du her.
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Aktive kul mod 
Svovlbrinte og Siloxaner
Dankalk forhandler desuden aktive kul  
til dioxinfjernelse i røggasser samt  
granuleret og pulverkul til vandrensning.

Tlf. 33 68 74 00 • dankalk@dankalk.dk • www.dankalk.dk
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KORT N Y T

Locumskoncert 
på Vejles  
største toilet
Koncert i en slamhal på et renseanlæg. Det 
lyder for de fleste ikke som to ting, der 
passer sammen, men det var netop, hvad 
der skete på Vejle renseanlæg i efteråret.

TEKST OG FOTO: VEJLE SPILDEVAND A/S

Her gav sangeren Christian Hjelm en for-
rygende koncert sammen med sit band 
som en del af Vejles alternative byvandring 
’Locumskoncerter’. Locum er den latinske 
betegnelse for sted, og byvandringen tager 
udgangspunkt i byens skjulte perler. Det 
er fjerde gang, at Vejle Kommune sammen 
med en række kulturinstitutioner arrangerer 
denne musikalske byvandring.  
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INDIEN HAR BYGGET  
110 MILLIONER TOILETTER PÅ FEM ÅR 

– men ikke udbygget kloakkerne

TEKST: TV2 / FOTO: ANNA KLITGAARD

I efteråret kunne den indiske premiermini-
ster, Narendra Modi, triumferende erklære, 
at hans regering med opførelsen af 110 mil-
lioner toiletter på fem år succesfuldt har sat 
en stopper for, at inderne besørger under 
åben himmel.
Der bor 1,3 milliarder mennesker i Indien, og 
der har langt fra været toiletter nok til alle. 
Derfor har langt de fleste mennesker lavet 
stort og småt i alt fra buske til åer.
- Verden er imponeret over, at vi har bygget 
toiletter til mere end 600 millioner menne-
sker på 60 måneder, lød det videre fra Modi.

Kritik
Men Modis udmelding bliver kritiseret fra 
flere sider. Heriblandt af Nazer Khalid fra 
r.i.c.e., en nonprofitorganisation, der arbejder 
for bedre forhold for fattige indere.
- Det er en kæmpe farce, fordi besørgelse i 
det fri overhovedet ikke er blevet elimineret, 
siger Nazer Khalid.
Ifølge en undersøgelse fra r.i.c.e. besørgede 
44% af den landlige befolkning i Indiens fire 
nordlige provinser i det fri.

Ingen udbygning af kloaknet 
Nazer Khalid peger videre på, at den indiske 
regering nok har bygget toiletterne, men 
ikke har tænkt på hverken vedligehold eller 
kloakering.

Problemet med manglende toiletter i Indien er 
størst på landet, men i byernes slumkvarterer 
må beboerne også tit besørge i det fri. Her er 
det Asiens største slumkvarter Dharavi i Mum-
bai, hvor mere end én million mennesker bor på 
ca. 2km2.
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KORT N Y T

Enorme fedtbjerge 
består næsten 
udelukkende af 
engangsklude 
– og koster samfundet millioner

TEKST: ANNA KLITGAARD 
FOTO: MUSEUM OF LONDON

En ny rapport fra brancheorganisationen 
Water UK har anslået prisen på stoppede 
kloakrør i Storbritannien til £100 millio-
ner (ca. 860 mio. kr.) om året. Det er de 
såkaldte fedtbjerge i kloakkerne, der ska-
ber overskrifter hjemme – og rundt om i 
verden - men med flere hundredetusinde 
tilfælde af tilstoppede rør om året over hele 
Storbritannien, er problemet langt mere 
udbredt, end det fremgår af avisoverskrif-
terne. Fedtbjergene er et problem over hele 
kongeriget og spildevandsselskaberne har 
svært ved at spore synderne. Dog ved man 
præcist, hvad de indeholder. 
Et hold forskere fra University of Exeter tog 
nemlig fire prøver á 10kg fra et 64 meter 
langt fedtbjerg i byen Sidmouth. De ville 
se, hvad fedtbjerget bestod af, og de fandt 
både gebisser og knoglerester. Mest opsigts-
vækkende var det dog, at hele 93% af massen 
bestod af engangsvaskeklude.  
Interesseorganisationer i Storbritannien vil 
nu have briterne til at huske deres tre P’er: 
Pee, poo and paper! 

Det enorme fedtbjerg, kloakarbejdere opdagede 
under Østlondon, blev skilt ad, og et stykke blev 
for en tid udstillet på Museum of London. Inter-
esserede fra hele verden kunne derfra følge med 
i fedtbjergets udvikling, da museet under stor 
bevågenhed live-streamede fra udstillingen. Det 
oprindelige fedtbjerg var 250 meter langt og 
vejede 130 tons.

Nyt forløb af driftsleder-
uddannelsen starter op
Skal du eller en fra din organisation på det nye forløb af drifts leder
uddannelsen? Uddannelsens første af i alt tre moduler begynder den  
28. januar 2020. Der er tilmeldingsfrist den 2. januar 2020.

TEKST: SUSANNE BRANDT

 Målgruppen for driftslederuddannelsen er primært driftsledere, men også teamledere, miljø-
teknikere, laboranter og driftsassistenter ved spildevandsforsyningsanlæg kan have gavn af 
uddannelsen. På COK's hjemmeside kan du læse mere uddybende om den lovpligtige driftsle-
deruddannelse for spildevandsforsyningsanlæg: 
https://www.cok.dk/lovpligtige-driftslederuddannelse-spildevandsforsyningsanlaeg 
Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem COK, Naturstyrelsen, KL og 
Spildevandsteknisk Forening.

Spildevandsteknisk Forening 
inviterer til arbejdsmiljødag 
- For din egen og kollegernes sikkerhed, så tag med 
Er du i tvivl om, hvorvidt arbejdet med spildevand kan være risikobetonet, 
skal du blot kaste et blik på Arbejdstilsynets opgørelser over arbejdsulyk
ker fordelt på forskellige brancher for 2018. Her er branchegruppe 23, der 
rummer vand, kloak og affald, igen gruppen med de fleste anmeldte arbejds
ulykker set i forhold til de beskæftigede. Derfor er der al mulig grund til at 
deltage på STFs arbejdsmiljødag den 28. januar 2020 i Kolding.

TEKST: JACOB ANDERSEN

Uanset om tallene fra Arbejdstilsynet viser det rigtige billede af vores branche eller ej, så er 
antallet af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme tårnhøjt i Danmark. Og mens vi 
i spildevandsbranchen ikke kan tage ansvaret for de samlet set 42.000 arbejdsulykker, der 
bliver anmeldt i Danmark om året, så har vi en pligt til at reducere antallet af dem, der ram-
mer vores kolleger i branchen. Ligeledes har vi en pligt til at reducere antallet af anmeldte 
erhvervssygdomme. Her er der godt nok kun registreret 15 anmeldte sygdomme inden for 
”Opsamling og behandling af spildevand”, men det er jo også 15 for mange. 

Den 28. januar 2020 afholder STF derfor en arbejdsmiljødag på Comwell i Kolding. Et af 
de store emner bliver kemisk APV, hvor der er kommet en ny bekendtgørelse, der flytter 
fokus mere over på risikovurdering og instruktionspligt. Et andet emne bliver den påvirk-
ning af bakterier, spildevandsfolk udsættes for. Her vil Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø fortælle nyt. Måske kan et helt nyt forskningsprojekt lanceres. Det ved vi forhå-
bentligt mere om inden dagen. Derudover skal vi høre og tale om konflikthåndtering og psy-
kisk beredskab. Vi skal også tale om arbejdsglæde, og sidst men ikke mindst skal vi tale om 
sikkerhedsinstruktioner. Orbicon har nemlig udarbejdet instruktioner tilrettet vores branche 
for STF, der frit skal kunne hentes og bruges fremover. 

Skal vi kaste os over nye emner? Kom med dit input om hvilke – skriv til sek@stf.fk inden 
sidste frist for tilmelding den 2. januar 2020.

Et præcist program for dagen kommer, når de sidste detaljer er på plads. Vi ser frem til at 
se jer i Kolding i det nye år.
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K LIMA LØ SNING  I 
VERDE NSK L ASSE  

I  GL A D SA XE
TEKST OG FOTO: GLADSAXE KOMMUNE

Kong Hans Have i Gladsaxe er fremhævet som en af de mest innovati-
ve klimaløsninger i verden i den nye Cities100-rapport, som er offent-
liggjort i dag. Dermed er det anden gang, at Gladsaxe har et projekt 
med i oversigten over verdens mest innovative klimaløsninger.

Kong Hans Have er et grønt område nær Buddinge Station i Gladsaxe, 
som er blevet forvandlet fra en flad græsplæne, som ingen brugte, 
til en frodig, kuperet have til udfoldelse og afslapning for borgerne. 
Samtidig fungerer haven som klimatilpasning, der forebygger over-
svømmelser i området ved skybrud.

Det helt særlige ved projektet er, at borgerne har fået 125.000 kroner 
af Gladsaxe Byråd, som de selv kunne bruge til at indrette området 
efter egne ønsker. Borgerne valgte i projektet at etablere en kælke-
bakke, sti, bænke, fuglehuse, motionsredskaber til udendørs træning, 
balancebane og vippedyr.

Bynatur fremfor oversvømmelser
Også Novafos, der er er vand- og spildevandsselskab i Gladsaxe 
Kommune, er glade for projektet.
- Det tætte samarbejde mellem vandselskab, kommune og borgere 

har gjort det muligt at tænke i helt nye, grønne løsninger. Vi er 
meget stolte over at være en del af et så vellykket projekt, som 
Kong Hans Have er, siger Carsten Nystrup, adm. direktør i Novafos.

Kong Hans Have kan tilbageholde op til 2.300 m3 regn, der ellers kunne 
oversvømme veje, kældre og den nærliggende Buddinge Station.

Kong Hans Have er et grønt område nær Buddinge Station i Gladsaxe.

Med renseanlægget 
i børnehave
TEKST OG FOTO: CHALOTTE CHRISTENSEN OG AJA BRODAL 

Emma rejser sig og går hen til den store kuffert. Efter at have tænkt 
sig om, vælger hun en sok og vender sig mod de andre børn fra 
stuen. Chalotte Christensen smiler: ”Hvad så – må man putte en sok i 
toilettet?” spørger hun. ”NEEEJ” råber alle børnene i kor og Chalotte 
Christensen nikker ”I er så dygtige! Det er helt rigtigt.”

I Fredericia har vi mange rundvisninger på vores renseanlæg. Vi sen-
der alle skolebørnene hjem med budskaberne – om ikke andet - at vi 
renser effektivt, og at de kun må komme tre ting i deres lokum.

Men vi ville gerne have fat i de endnu yngre børn. Hvis vi kan fortæl-
le dem, hvad der må komme i toilettet, skal de nok hjælpe med at få 
mor og far på ret kurs. Renseanlægget er bare ikke et sted for børn 
på 3-6 år, så vi måtte finde en anden måde at få fat i dem på.

Og den måde er fundet. Bevæbnet med et lille toilet og en kuffert 
fyldt med alskens småting besøger Chalotte Christensen børnehaver. 
Opgaven er enkel: Hvert barn skal op til kufferten, vælge en ting og 
så skal de fortælle om den må komme i toilettet. 

Når det hele er overstået, ligger der tyggegummi, hår, vatpinde, skum-
klude, bleer, legetøj, briller og meget andet ved siden af kufferten. Nede 
i toilettet ligger der til gengæld de tre ting, der gerne må komme i: tis 
(rapsolie, men det ligner), lort (plastic, men det ligner) og toiletpapir.

”Det tager ca. en halv time, og vi besøger en børnehave ca. hver 
anden uge” forklarer Chalotte Christensen, der er laborant på anlæg-
get. ”Og børnene er meget opmærksomme. Vi får skabt nogle gode 
ambassadører for, hvad der må komme i toilettet.”

Chalotte Christensen møder børnene i øjenhøjde, mens de lærer om, hvad 
der må komme i toilettet.
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 PolyUnit
Ny version - PB10 Evo
• Pålidelig polymerdosering

    
 

 
HM Pumpevasker
• Fleksibel vask af pumper og dele

    
 

 
RDS Tromleafvander
• Meget driisikker, minimum vedligehold

    
 

 
• Høj ydelse og lavt energiforbrug
• Kapacitet mellem 25-1700 kg TS

    
 

Vi ønsker alle 
en Glædelig Jul og 
et Godt Nytår, med 

tak for året der 
er gået.          

+45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk  

 

 
Sterapore 
MBR
       Hollow Fibre filterteknik 
       fra Mitsubishi - nu på det 
      skandinaviske marked

    

 Vi forhandler         kvalitetsprodukter
på det danske marked også RotoSieve og HSW varmevekslere.

MASKINUDSTYR TIL
SPILDEVANDSRENSNING

- i mere end 35 år

Tlf. 4363 4330 - www.weiss.dk

MASKINUDSTYR TIL
SPILDEVANDSRENSNING

- i mere end 35 år

Tlf. 4363 4330 - www.weiss.dk

Ekstern slammodtagelse
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Peter Dalgaard er ny teknisk 
salgsingeniør i BioMizing 
Peter Dalgaard er pr. 1/8 2019 ansat som 
teknisk salgsingeniør i det nystartede 
produktions- og handelsfirma BioMizing i 
Kolding.
Han skal stå for teknisk rådgivning samt 
salg af BioMizings produkt portefølje 
inden for spilde vand og biogasindustrien. 
Produkt porte føljen omfatter såvel egen 
produktion som kendte udenlandske 
højkvalitetsprodukter såsom Aero strip dif-
fusorer, Eggers ”Iris” ventil samt Wangen 
eksenter snekkepumper.
Peter Dalgaard har en mangeårig fortid 
i branchen og har senest været direk-
tør for Biovac Danmark A/S samt KD 
Maskinfabrik A/S.

Sandra P. Pedersen, Teknisk 
designer BioMizing 
Sandra P. Pedersen er pr. 1. december 
2019 ansat som teknisk designer i det 
nystartede produktions- og handelsfirma 
BioMizing i Kolding. Hendes opgaver bli-
ver ud over teknisk design at rådgive kun-
der i BioMizings produktportefølje inden 
for spildevand og biogasindustrien. 
Sandra er specialist i tegnesystemet 3D 
Inventor og har de seneste 10 år haft tilsva-
rende funktion hos KD Maskinfabrik A/S.  

Troels Sander Poulsen, er ansat 
som projektchef i EnviDan  
pr. 1. november 2019
Troels Sander Poulsen er ansat på konto-
ret i Aalborg, hvor han med sin erfaring i 
relation til design af såvel renseanlægs- 
som oplandsstyringer kommer til at bidra-
ge til udviklingen af styrings- og automa-
tionsområdet.
Troels Sander Poulsen spænder fagligt 
bredt mellem renseanlæg og afløb, hvor 
han særligt har specialiseret sig inden 
for onlinestyring og herunder samstyring. 
Han kommer fra en stilling i Krüger.

Surya Projapati er ny projekt-
ingeniør på EnviDans kontor i 
Aarhus
Surya Projapati er ansat i en toårig pro-
jektansættelse pr. 1. oktober 2019, og er 
blandt andet ansat til et projekt omhand-
lende etablering af et vandforsyningsnet-
værk (inkl. boringer, ledninger, målere og 
så videre.) i tre landsbyer i Nepal. 

Anne-Kristine Sverdrup er ansat 
som projekt- og markedschef i 
EnviDan pr. 1. oktober 2019
Anne-Kristine Sverdrup er ansat på 
EnviDans kontor i Lyngby, hvor hun skal 
styrke EnviDans aktiviteter inden for 
natur- og vandmiljøområdet i Østdanmark. 

Line Winther er ansat som projekt-
ingeniør i EnviDan pr. 1. november 
2019 
Line Winther er ansat på EnviDans kontor 
i Lyngby, hvor hun skal arbejde på natur- 
og vandmiljøprojekter. 
Line Winther kommer fra en stilling hos 
Orbicon.

Ny salgsingeniør i HACH Danmark
Mark Aagerup er pr. 1. november 2019 
ansat som salgsingeniør i Hach. Han bliver 
en del af Hachs danske salgsteam, som alle 
rådgiver og samarbejder med kunder, der 
har fokus på vandkvaliteten i deres produk-
tion, samt i spilde- og drikkevandsprodukti-
on. Mark Aagerup vil arbejde med løsninger 
målrettet forsyningskunder i Østdanmark 
med fokus på samspillet og optimering 
mellem laboratoriet og online målinger. 
Mark Aagerup kommer med en baggrund 
inden for salg til byggebranchen i London, 
hvor han har arbejdet, boet og studeret de 
sidste 11 år. 

NIRAS: Ny markedschef inden for 
Vand og Forsyning 
Jan Scheel, 45 år, er ansat i NIRAS i en 
nyoprettet stilling som tværgående mar-
kedschef inden for Vand og Forsyning. 
Han er oprindeligt uddannet civilingeniør 
fra Aalborg Universitet og kommer fra en 
stilling som afdelingschef for Plan, Byg 
og Vej i Randers Kommune. I NIRAS er 
Jan Scheel en gammel kending. Han var 
ansat i virksomheden i godt 10 år frem til 
maj 2018 – senest som forretningschef for 
Sewage & Waste Water. Nu skal han som 
markedschef stille sig i spidsen for NIRAS’ 
udvikling i Sverige og Norge inden for Vand 
og Forsyning.  
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Katrine Orland Led ansat som 
projektingeniør hos Rambøll
Katrine Orland Led er ansat som projekt-
ingeniør i rensning og behandling af vand 
og spildevand. Hun får base på Rambølls 
kontor i København. Hun er nyuddannet 
civilingeniør i miljø og vand fra University 
of Waterloo i Canada med speciale i bl.a. 
avanceret vandbehandling og blødgøring af 
vand. Hos Rambøll skal Katrine Orland Led 
arbejde med projekter inden for rensning af 
drikke-, industrielt-, og spildevand, avance-
ret vandbehandling og blødgøring af vand. 
Hun har tidligere arbejdet for blandt andre 
SCADA og NIRAS.

Michel Johansson ansat som 
seniorkonsulent hos Rambøll
Michel Johansson er pr. 1. august 2019 
ansat som seniorkonsulent i Rambølls 
vand- og spildevandsafdeling i København. 
Han er uddannet smed og leder med 18 års 
erfaring fra forsyningsbranchen i design, 
drift og vedligeholdelse af spillevandsanlæg, 
heriblandt pumpestationer og maskinudstyr. 
Hos Rambøll skal Michel Johansson arbejde 
med design og layout inden for renseanlæg, 
maskin- og pumpeinstallationer samt indu-
strianlæg. Michel Johansson kommer fra en 
stilling som projektleder hos Novafos.

Markedschef hos Sweco Danmark i 
Ørestad
Jonathan Leonardsen er pr. 1. oktober 2019 
ansat som markedschef for klimatilpasning 
og byudvikling i vand- og energiafdelingen 
på Swecos kontor i Ørestad. Han er 30 år og 
uddannet M.Sc. International Finance. Hos 
Sweco skal Jonathan Leonardsen arbejde 
med at udvikle bæredygtige og klimatilpas-
sede byer, bl.a. ud fra et strategisk og øko-
nomisk perspektiv.  
Jonathan Leonardsen kommer fra en stil-
ling som seniorrådgiver hos Moe A/S, hvor 
han arbejdede med strategisk rådgivning 
af bygherrer i forbindelse med udvikling af 
bæredygtige bydele.  

Senior projektleder hos Sweco 
Danmark i Odense
Thomas Steen er pr. 1. november 2019 ansat 
som senior projektleder i vand- og energi-
afdelingen på Swecos kontor i Odense. Han 
er 52 år og uddannet teknikumingeniør. Hos 
Sweco skal Thomas Steen stå for projekt-
ledelse af anlægs- og afløbsprojekter samt 
varetage byggeledelse, sikkerhedskoordine-
ring og tilsyn.
Thomas Steen kommer fra en stilling som 
projektleder hos Orbicon, hvor han arbejde-
de inden for samme felt.

Projektingeniør hos Sweco 
Danmark i Ørestad
Per Koch er pr. 1. november 2019 ansat som 
projektingeniør i vand- og energiafdelingen 
på Swecos kontor i Ørestad. Han er 55 år 
og uddannet kloakmester. Hos Sweco skal 
Per Koch blandt andet arbejde med LAR-
projekter, projektering af kloak og afløbs-
tekniske anlæg samt varetage byggeledelse, 
sikkerhedskoordinering samt tilsyn. 
Per Koch, der tidligere har været ansat i 
Sweco, kommer fra en tilsvarende stilling 
hos Norconsult.

Ingeniør hos Sweco Danmark i 
Odense
René Vincent er pr. 1. november 2019 ansat 
som ingeniør i vand- og energiafdelingen 
på Swecos kontor i Odense. Han er 28 år 
og uddannet diplomingeniør i bygningstek-
nik. Hos Sweco skal René Vincent arbejde 
med projekter inden for afløbsteknik og 
vejanlæg, herunder projektering af regn- og 
spildevandssystemer, LAR-løsninger, regn-
vandsbassiner, vejafvanding mv. 
René Vincent kommer fra en stilling som 
ingeniør hos COWI, hvor han arbejdede 
inden for samme felt.

Fagspecialist hos Sweco Danmark i 
Ørestad
Mustafa Makhukhi er pr. 1. oktober 2019 
ansat som fagspecialist i vand- og ener-
giafdelingen på Swecos kontor i Ørestad. 
Han er 29 år og uddannet ingeniør. Hos 
Sweco skal Mustafa Makhukhi arbejde med 
planlægning og projektering af klimatilpas-
ningsprojekter, herunder skybrudsløsninger, 
afløbsanlæg og LAR-projekter. 
Mustafa Makhukhi kommer fra en stilling 
som fagansvarlig hos Norconsult, hvor han 
blandt andet arbejdede inden for samme felt.    
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FSP Vand- og tappestation 
m/Hedtvands-højtryksrenser

Miljø- og ressourcebesparende!

Den perfekte løsning til påfyldning og afvaskning af materiel!

Ratél
Ratél Aps
Ambolten 41A
6000 Kolding
+45 6989 8686
info@ratel.dk Stand E-4108

RRaattTTrraapp  -- ddeenn  mmeesstt  fflleekkssiibbllee  KKllooaakkffæællddee

VVii  sseess  ppåå  KKllooaakkmmeesssseenn  ii  jjaannuuaarr!!

Størrelser fra Ø160 til Ø500 + Banket-inlet
IP68 – ATEX godkendte dele i brønden

5 års batterilevetid
Nem montage og service

Intuitiv webplatform og APP
Kom forbi og hør mere!
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SALG AF PUMPER, SLANGER OG KOBLINGER

Kongstedvej 6-10, Slagelse    70 12 00 14    Danskoverpumpning.dk    Info@danskoverpumpning.dk

24 timers service
Alle typer pumper
+5000 meter rør
Totalløsninger

Stejlhøj 16     4400 Kalundborg     tlf. 5955 0700     info@alumichem.com     www.alumichem.com

Nordisk Aluminat
skifter navn til
ALUMICHEM A/S

Vi er eksperter i udvikling og produktion 
af aluminater, polyaluminiumklorider og 
calciummagnesiumacetat til anvendelse 
indenfor vandrensning, betonindustrien, 
luftforurening og vintervedligeholdelse.
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PRODUKT NY T

Gratis 
rådgivning
Nöding Messtechnik - som i Danmark er 
repræsenteret af Tech Instrumentering, 
har opdateret deres program af slid stær-
ke tryktransmittere. Både ned hængte 
tryktransmittere og indstik s trans mittere 
kan nu leveres i alle gængse dimensioner 
og procestilslutninger. Transmitterne kan 
bestilles i en bred vifte af måleområder. 
Kontakt: Thomas Gisselmann,  
tg@tech.dk eller 40700793.

Krohne DK32 til lavt flow nu med elektrisk signaloutput
Flowmåleren DK32 kan nu fås med et 
elek trisk signaloutput. Den nye version 
af DK32/ESK3x med 4…20mA/HART 7 
kommunikation kan bruges til kontinuerlig 
monitorering, logning eller kontrol af lav-
flowsapplikationer med væsker og gasser.
DK32-serien, som har været i porteføljen i 
over 60 år, er en rigtig KROHNE-klassiker 
til små flows med lokal indikation af aktuelt 
flow via den mekaniske skala. 
Den kommer med et kompakt design, intet 
behov for lige tilløbs- og udløbssektioner  
samt en justeringsventil til flowregulering. 

Typiske anvendelsesområder for DK32, 
som i øvrigt kan byde på godkendelser til 
farlige områder, inkluderer procesgasser, 
dosering af kemikalier eller additiver, pur-
ging, monito rering af analyse/prøveflow 
osv. Hvor kun min/max grænsealarmer var 
mulige førhen, kan den nye version af DK32/
ESK3x nu overføre det aktuelle flow til en 
PLC via 4-20mA/HART7 til en konkurrence-
dygtig pris og samme høje kvalitet.

Kontakt Fagerberg: JanErik Hellevang 
jeh@fagerberg.dk / 43290239

Nyt produkt fra PetersenBach A/S 

TeleGuardOne
Intelligent og trådløs overvågning af afløbs og spildevandsniveauet.

Behovet for overvågning af spildevand 
og afløb stiger i takt med b.la klima-
forandringer.

Med TeleGuard-One kan man opsamle 
data samt starte/stoppe forskelligt måle-
udstyr.
Systemet er baseret på en batteridrevet 
alarm og dataopsamlingsenhed, der via
GSM/GPRS kommunikerer med en given 
modtager.
Enheden er robust og vejrbestandig med 
fuld logning af måledata og afsendelse af 
batteristatussignal. 
For nem håndtering af større datamæng-
der, logninger og konfiguration anvendes 
tilhørende web-interface.
Få sikkerhed og tryghed - og spar penge 
med den batteridrevne TeleGuard-One.

Vil du vide mere  så kontakt os på  
info@petersenbach.com eller  
tlf.: 4816 6681  www.petersenbach.com
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Tilstandsvurdering og renoveringsbehov for  
vand og spildevandsledninger
Geopartner Inspections kan som noget 
helt nyt tilbyde en samlet tilstandsvurde-
ring af vand og spildevandsledninger. Med 
ny satellitteknologi kan den almindelige 
ledningsinspektion suppleres med en 
stressvurdering, som kan anvendes til at 
prioritere og planlægge vedligeholdelses-
indsatsen. Ved at kombinere den nye satel-
litteknologi med nivellement til brøndene 
med Geopartner Inspections unikke ”grøn-
ne” motoriserede præcisionsnivellement 
opnås en effektiv fremadrettet overvågning 
af ledningsnettet tæt på real-tid, hvilket 
giver mulighed for en dynamisk vedlige-

holdelse med øget forsyningssikkerhed og 
økonomiske besparelser til følge.  Ønskes 
en langsigtet løsning med stor nøjagtig-
hed mht. vurdering af stress-påvirkninger 
og vedligeholdelses behov, kan Geopartner 
Inspections eta blere permanente radarreflek-
torer som refe ren ce- stationer for satellitbe-
regningerne. Virk som heden kan også hjælpe 
med at loka li sere og koordinatsætte under-
jordiske led nin ger, samt bestemme præcis 
hvilken dybde de ligger i - helt uden at 
grave - ligesom Geopartner Inspections kan 
tilbyde at kortlægge sedimentlag i bassiner 
ved hjælp af dronebaseret radarteknologi.

Kontaktpersoner:
Karsten Vognsen +45 51 51 73 51 eller 
kvo@geopartner.dk    
Niels Henrik Broge +45 41 31 85 34 eller 
nhb@geopartner.dk

Forsyningskatalog, forår 2020 er klar 

Forårskataloget 2020 målrettet forsyninger er klar!  

Du kan downloade en pdf af kataloget fra vores hjemmeside 
www.fvc-kursus.dk. De trykte kataloger uddeles på vores kur-

ser mv.  

  
www.fvc-kursus.dk  

Tilmeld dig  
nyhedsmail via  

www.fvc-kursus.dk 

Følg os på  
LinkedIn 

PRODUKT NY T
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SPIL DEVAND SSL AM
Det er temaet for årets første nummer af Spildevand,  

der udkommer til marts. 

Har området din eller din virksomheds særlige interesse,  
så meld venligst ind med redaktionelt materiale til Anna Klitgaard på red@stf.dk  

eller med annoncer til Jeanette Hennings på spildevand@hornsletbogtrykkeri.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Vi ønsker alle en rigtig  
glædelig jul samt et godt nytår
Vi håber, at I får tid til at nyde årets sidste nummer af “Spildevand” i 
årets sidste, travle måned. Vi forsøger hele tiden at producere et bedre 
blad med artikler, der både sigter bredt og artikler, der henvender sig til 
specialister.

Spildevandsteknisk Forening arbejder hele tiden med den elektroniske 
medlems kommu nika tion. Så husk at opdatere dine til mel dinger til vores 
nyheds breve, så du ikke går glip af vigtige nyheder, invitationer m.v. 
Vi kommunikerer med vores medlem mer via foreningens hjemmeside 
www.stf.dk, via sociale medier og via forskellige nyhedsbreve. 

spildevand #
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Artikler modtages med tak
Redaktionen modtager gerne forslag og ideer til artikler, 
ligesom du er meget velkommen til selv at skrive og levere 
tekster til Spildevandsteknisk Forenings medlemsblad. 
Ligger du for eksempel inde med viden eller erfaring, som 
andre i spilde vands branchen kunne have gavn af - er der 
udviklet nye teknolo gier - eller er der spændende nye tiltag 
på dit renseanlæg, så skriv til red@stf.dk.

 Handling Dato Bemærkninger

 Tekst-deadline nr. 1 - 2020 10. februar

 ANNONCE-deadline nr. 1 - 2020 24. februar

 Blad nr. 1 udgivelse Uge 11

 Tekst-deadline nr. 2 - 2020 6. april

 ANNONCE-deadline nr. 2 - 2020 20. april

 Blad nr. 2 udgivelse Uge 20 Af hensyn til Årsmøde 12. juni uge 24

 Tekst-deadline nr. 3 - 2020 29. juni

 ANNONCE-deadline nr. 3 - 2020 29. juni

 Blad nr. 3 udgivelse Uge 32

 Tekst-deadline nr. 4 - 2020 14. september

 ANNONCE-deadline nr. 4 - 2020 28. september

 Blad nr. 4 udgivelse Uge 42 Af hensyn til Døgnkursus 6.-7. november

 Tekst-deadline nr. 5 - 2019 9. november

 ANNONCE-deadline nr. 5 - 2019 23. november

 Blad nr. 5 udgivelse Uge 50

Spildevand – deadline og udgivelser 2020

Planlagte aktivi teter i 2019-20
Arbejdsmiljødag: 28. januar 2020 i Kolding

Slamflokkens Døgn 2020: 13.-14. maj 2020 i Køge

Årsmødet 2020: 12. juni 2020 i København

rÅdnetanken: 22. september 2020 i Vejle

Døgnkursus: 6.-7. november 2020 i Kolding

Stjernholm A/S  ·  Birkmosevej 1 · 6950 Ringkøbing
Tel +45 7020 2505 · stjernholm@stjernholm.dk

www.stjernholm.dk

Ny kollega?
Har du fået en ny kollega, der skal arbejde  

med spildevand?  
Så send endelig foto plus tre-fire linjer om 

vedkommende til red@stf.dk

Nye produkter?
Vidste du, at du som leverandør til  

spildevandsbranchen har mulighed for  
at få bragt dine produktnyheder  

i Spildevand ganske gratis?  
Eneste krav er medlemskab af  
Spildevandsteknisk Forening.
Send foto og cirka 150 ord om  
det nye produkt til red@stf.dk
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Vil du vide mere?
www.dk.endress.com/vand&spildevand

Vi forstår udfordringen om at fi nde den rette balance mellem 
anlægseff ektivitet samt overholdelse af industristandarder og lovkrav.

OBSERVERE
+ ØKONOMISERE

Du opfylder dine eff ektivitetsmål og reducerer omkostningerne 
uden at gå på kompromis med vandkvaliteten.

Optimer dine processer med vores omfattende portefølje af måleinstrumenter:

Micropilot FMR20: 
Niveauradaren, som er 
den mest kompakte radar 
på markedet, reducerer 
omkostningerne ved brug af 
enkle Bluetooth® funktioner.

Promag L 400: 
Den populære magnetiske 
fl owmåler, med Heartbeat 
funktion, WLAN og med 
mulighed for at installere 
uden respektafstande.

Turbimax CUS51D: 
Den selvrensende, 
prekalibrerede Memosens 
turbiditetssensor letter 
idri� sættelse og vedligeholdelse.

spildevand #
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SMP Magasinpost

ID-NR.: 42793

• Robust teknologi til pålidelig beskyttelse mod 
tilstopning i pumpestationer, rørsystemer, 
kanaler osv.

• Effektiv beskyttelse af pumper og system
komponenter mod tilstopning, blokeringer og 
skader

• Kan leveres som, dykkede, tørt opstillede, til 
rørtilslutning og kanal med guidesystem.

• Patenteret knivrotor aksel. Skåret i 1 stykke, 
ingen mellem skiver, lejer på lange udgaver.

• Særdeles fordelagtig pris på ny, når din 
eksisterende macerator af andet fabrikat skal 
renoveres vil det ofte kunne svare sig at købe  
en Vogelsang XRipper i stedet for at renovere

ENGINEERED TO WORK

Vogelsang X-Ripper:

Simpel vedligeholdelse,  
lavt energioptag

Industriparken 2, DK-6880 Tarm, Tlf. +45 9737 2777, info@vogelsang-as.dk


