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Projektet Water Smart Cities (WSC) 
 

Water Smart Cities var et 4-årigt Grand Solution projekt der blev gennemført 2016 – 2020 med støtte fra 
Innovationsfonden med et samlet budget på lidt over 28 mio kr. Projektets formål var at være 
bindeledet der samler modeller og målinger i nye, let tilgængelige produkter der muliggør en bedre 
overvågning, styring og planlægning af afløbssystemet. Partnere i projektet var Vandcenter Syd, HOFOR, 
BIOFOS, Århus Vand, DMI, Krüger, DHI, Rambøll og DTU.  

Water Smart Cities tog udgangspunkt i eksisterende data, modeller og studier. Figur 1 viser det 
verdensbillede der blev udviklet i projektet, dvs. hvordan dataene kan strømme til gavn for 
forsyningernes hverdag. Udviklingen i projektet har koncentreret sig på tre store indsatsområder der 
også er markeret i figuren: 

A. Operationelle ICT værktøjer til realtidsovervågning og styring af afløbssystemet (med afsæt i de 
hydrauliske modeller der findes i mange forsyninger) 

B. Operationelle ICT værktøjer til opsamling af sensor data og data-baserede prognoser af flow og 
stof 

C. Bedre strategiske beslutninger ved hjælp af værdisætning af merværdier af blå-grøn 
infrastruktur og kvantificering af usikkerheder fra klima og byudvikling 

En væsentlig del af WSC var at opbygge ICT infrastrukturen der gør det muligt at samle modeller, data 
fra sensorer og vejrprognoser in en platform, og let at afprøve nye analyse og forecast produkter 
baserende på dataene. Flere outputs (Figur 2) fra WSC bygger på nye typer af vejrprognoser som DMI 
har gjort operationelt tilgængelige i løbet af projektet. 

 

Figur 1. Water Smart Cities verdensbillede og outputs 
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Figur 2. Outputs fra Water Smart Cities 
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Integration af hydrauliske modeller og sensordata 
til overvågning og styring  
 

Med de udviklinger der blev gennemført i Water Smart Cities, er det nu muligt at integrere hydrologiske 
og hydrauliske modeller med sensor data til realtidsovervågning, beregning af prognoser og styring af 
afløbssystemer. Disse udviklinger er implementeret i DHI’s operationelle platform MIKE OPERATIONS. 
Modelberegninger udføres løbende og automatiseret, således at data og model kan holdes op mod 
hinanden og data assimileres i modellen, og vandstand og afstrømning løbende kan overvåges alle 
steder i afløbssystemet. Derudover giver systemet prognoser for afløbssystemet baseret på 
vejrprognoser fra DMI i form af nedbørsprognoser fra radar og vejrmodeller. I den forbindelse er der 
udviklet og implementeret metoder til forudsigelse af indløb til renseanlæg inklusiv kvantificering af 
prognoseusikkerheder, der er vigtige parametre for styring af renseanlæg. Systemet blev implementeret 
og afprøvet i samarbejde med Århus Vand, Biofos og HOFOR. 

Den nye platform til realtidsmodellering inkluderer desuden en ny metode til styring af afløbssystemer, 
der er udviklet under WSC projektet. Metoden kombinerer beregningseffektive simuleringsmodeller og 
optimeringsalgoritmer til dynamisk optimering af styring af afløbssystemet. Styringsmodellen blev 
implementeret og afprøvet i samarbejde med Århus Vand. 

 

 

Figur 3. MIKE OPERATIONS web brugergrænseflade, der viser prognose inklusiv usikkerhed for indløb til renseanlæg Damhusåen. 
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Datadrevne modeller til prognoser af flow og stof 
 

Udviklingen i WSC har ført til en række nye produkter, der udnytter, at vejrprognoser og sensordata er 
tilgængelige i en samlet platform, i Krüger’s AQUAVISTA™. Her forædles data til produkter der har værdi 
for driften af afløbssystemet. I samarbejde med BIOFOS, HOFOR og Århus Vand er nedenstående 
prognoser bl.a. udviklet. 

• Forventet vejrtype/nedbørsmængde. Kan anvendes til at beslutte tømmestrategier og 
planlægge vedligehold på systemet. Prognosen anvender både radarforecast og vejrmodeller fra 
DMI og skelner mellem tørvejr, lille regn, mellem regn og stor regn. 

• Flow i indløbet til renseanlæg. Baseret på en ny modeltype (greybox modeller) der kombinerer 
realtidsmålinger fra systemet og nedbørsprognoser. Forudsigelsen bruges nu som fast del af den 
daglige styring af renseanlæg Damhusåen og er under implementering hos andre forsyninger 
som en standardiseret del af Krügers AQUAVISTA™. 

• Ammonium i indløbet til renseanlæg. Baseret på en kombination af sensormålinger og 
flowprognose. 

• Hydraulisk kapacitet af renseanlæg. I form af en indledende prognosemodel for slamspejl i 
efterklaringstanke. Modellen er opsat og testet for renseanlæg Damhusåen og vil have stor 
værdi, i forhold til udnyttelse af potentialet i samstyring mellem afløbssystem og renseanlæg.  

For løbende at evaluere kvaliteten af de forskellige prognosemodeller er der blevet udviklet 
performance indikatorer (KPI’er), der vises i platformen og bruges som grundlag for at vurdere 
kvaliteten af de modellerede prognoser op mod de faktiske forhold.   

Figur 4 viser et eksempel af AQUAVISTA™’s brugergrænseflade. 
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Figur 4. Udsnit af AQUAVISTA™ brugergrænsefladen, der viser den forecastede nedbør over oplandet til renseanlæg 
Damhusåen. 
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Nye prioriteter i planlægningen 
 

Hvis vandinfrastrukturen bedst muligt skal bidrage til den grønne omstilling, er det en forudsætning at 
løsninger vælges ud fra hvad der skaber værdi for borgerne og samfundet som helhed. Derudover 
påvirkes vandhåndtering af byudvikling på forskellige niveauer, som derfor skal tænkes ind i 
planlægningen.  

I WSC er der arbejdet med metoder til socioøkonomisk værdisætning af planlægningsmål. Metoderne 
kan finde anvendelse både i helt konkrete klimatilpasnings- og regnvandshåndteringsprojekter samt ved 
udarbejdelse af masterplaner og byplanlægning på strategisk niveau (Figur 5). WSC har udvidet de 
eksisterende cost-benefit analyser der fokuserer på skadesomkostninger ved oversvømmelse, ved at 
udvikle metoder til at identificere hvilke andre værdier ’grønne løsninger’ skaber i byrummet 
(rekreation, reduktion af luftforurening, m.fl.) og hvordan de kan værdisættes. Metoderne inkorporeres 
løbende i Rambølls metodekatalog, sammen med procedurerne for udvælgelse af planlægningsmål. 

 

Figur 5. Ny fremgangsmåde til strategisk planlægning der udvælger den bedste løsning baserende på en kvantificering af både 
reduktion af oversvømmelsesskader og andre værdier der skabes i byrummet. 

For at beslutninger om nye infrastrukturer kan træffes på et robust grundlag, har DTU udviklet en 
modeltilgang der kan sandsynliggøre hvor byudvikling vil foregå og hvordan den kommer til at påvirke 
vandsystemet. Systemet blev afprøvet i Odense og Figur 6 viser et eksempel for hvordan den forventede 
afstrømning til renseanlæg bliver mere usikkert i den længere fremtid. Generelt er der stor variation i 
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beregningsresultaterne og selv over en 5-10 årig periode er det svært at træffe forudsigelser om f.eks. 
afstrømningsmængder eller overløb hvis den spatiale skala er under 1000 ha. Ved ændringer af 
afløbssystemet skal det derfor helst vurderes om der kan ske ændringer af byen opstrøms der skal 
analyseres i en scenarietilgang. 

 

 

Figur 6. Udvikling i årlig tilstrømning til 2 renseanlæg i Odense som funktion af udviklingen i befolkningstilvækst. 

I et samarbejdet mellem Rambøll, Vandcenter Syd og DTU er værdisætningsprocedurerne og mulige 
byudviklings- og klimascenarier blevet testet under et casestudie i Odense. Analyserne blev udført for 
tre forskellige klimatilpasningstiltag; etablering af regnvandsbassin, etablering af åben regnvandskanal, 
samt å-genopretning. Mens alle strategier reducerer oversvømmelsesrisikoen, adskiller de sig markant 
fra hinanden hvis man ser på de andre planlægningsmål og deres robusthed overfor uforudsete 
udviklinger af by og klima.  
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Kontakt 
 

For mere information kontakt: 

DTU Miljø, professor Karsten Arnbjerg-Nielsen, karn@env.dtu.dk  

DTU Compute, professor Henrik Madsen, hmad@dtu.dk  

DHI, Technical Director Henrik Madsen, hem@dhigroup.com 

Krüger A/S, projektleder Tina Kunnerup Hestbæk, tnk@kruger.dk 

Rambøll A/S, ingeniør Ida Bülow Gregersen, ibg@ramboll.dk 

Århus Vand, fagspecialist Malte Ahm (malte.ahm@aarhusvand.dk), fagleder Lene Bassø Duus 
(lene.basso@aarhusvand.dk) 

HOFOR A/S, chefkonsulent Susanne Skov Mikkelsen, susk@hofor.dk 

VCS Denmark, projektchef Nena Kroghsbo, nk@vandcenter.dk 

BIOFOS A/S, projektingeniør Carsten Thirsing, ct@biofos.dk 

DMI, senior scientist Henrik Vedel, hev@dmi.dk  
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