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1. Intro og resumé 

Med bevilling fra Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske 
Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har Assens  
Forsyning A/S i samarbejde med Grundfos A/S, Krüger A/S,  
ARTOGIS A/S og DTU MILJØ gennemført projektet HEPWAT – 
Higher Environmental Performance in Waste wATer systems. 

 
1.1 Intro 
Assens Forsyning A/S har som del af en langsigtet drifts- og udviklingsstrategi mod-
taget accept og godkendelse til at opføre en ny og samlet Forsyningspark med nyt 
vandværk, biogasanlæg, renseanlæg samt administration, værksted og lager.  
Forsyningsparken, som geografisk placeres i den østlige udkant af Assens by, for-
ventes færdigopført i 2022. 
 
Renseanlægget indgår i Assens Kommunes Spildevandsplan 2018-20271, hvor spil-
devandsrensningen centraliseres og otte mindre renseanlæg nedlægges samt erstat-
tes af Ny Assens Renseanlæg. 
 
Med bevilling fra Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og De-
monstrationsprogram (MUDP) har Assens Forsyning A/S i et partnerskab med 
Grundfos A/S, Krüger A/S, ARTOGIS A/S og DTU MILJØ gennemført projektet 
Higher Environmental Performance in Waste wATer systems, som står for ”Højere 
miljømæssig ydeevne i spildevandssystemer” (efterfølgende benævnt HEPWAT). 
 
Intentionen med HEPWAT har været at udvikle, afprøve og definere et helt nyt spil-
devandssystem, som både kan inspirere lokalt, nationalt og internationalt. 
 
Ved at bruge det eksisterende renseanlæg i Gummerup som et levende laboratorium 
(LiveLab), hvor der er udviklet og afprøvet kendte, men også nye løsninger til spilde-
vandshåndtering i et intelligent og innovativt system, er der blandt andet testet løs-
ninger til håndtering af lattergas, svovlbrinte, medicinrester og mikroplast – og det 
med henblik på at definere – dels den fremtidige teknologi i Ny Assens Renseanlæg 
– men også på at fremme miljøet og på at bringe ny viden og nye løsninger til ver-
den, som kan skabe markante miljømæssige forandringer samt fremme salget og ek-
sporten af dansk vandteknologi. 
 
Projektet har herudover søgt at imødekomme de udfordringer, forsyningsbranchen 
generelt har med voksende krav til miljørigtig samt energi- og omkostningseffektiv 
spildevandshåndtering. Hensigten har været at introducere nye processer og proces-
kombinationer, som både forøger renseanlæggets evne til at omdanne organisk stof 
til bioenergi, og som samtidigt bruger mindre energi. Der er herudover arbejdet med 
at skabe bedre integration mellem oplandet og renseanlægget samt med at adskille 
spildevand og uvedkommende vand. 
 
                                                           
1 https://spildevand.assens.dk/  

http://www.hepwat.dk/
https://spildevand.assens.dk/
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Projektet har endvidere haft til formål at udvikle løsninger til fjernelse af miljøfrem-
mede stoffer fra spildevandet, ligesom det har været hensigten at samle de forskel-
lige processer i en integreret styring og overvågning, hvor data fra sensorer i rør og 
pumper bliver indsamlet og analyseret, og hvor de forskellige processer til opsamling 
og behandling af spildevand, interagerer og retter sig ind efter hinanden. 
 
 

 
Formålet med HEPWAT har været at udvikle nye løsninger til styring og rensning af spilde-
vand. Der skal styres og renses bedre – og det skal ske med mere fokus på miljø og økonomi. 
Projektet er gennemført på Gummerup Renseanlæg, 15 kilometer øst for Assens på Fyn. 
 
 
 
1.2 Resumé 
HEPWAT-projektet er gennemført etapevis i form af fire (parallelle) arbejdspakker og 
fokusområder: 
 

• Arbejdspakke 1: Pumpeteknologi  
• Arbejdspakke 2: Procesteknologi  
• Arbejdspakke 3: IT-løsning 
• Arbejdspakke 4: Projektledelse, rapportering og formidling  

 
Arbejdspakkerne har taget udgangspunkt i Gummerup Renseanlæg og oplandet her-
til, hvor der kommer meget varieret spildevand ind – både fra industri og hushold-
ning.  
 
Projektet igennem har Gummerup Renseanlæg været belastet med 5.000-10.000 PE 
(afhængigt af mængden af industrispildevand). Industrispildevandet indeholder me-
get COD (kulstof). 
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1.2.1 Arbejdspakke 1 – Pumpeteknologi 
- har omhandlet flow og styring af afløbssystemet med en række innovative tiltag, 
som har fokuseret på effekterne ved svovlbrinte, uvedkommende vand, driftsoptime-
ring samt optimering af belastninger fra afløbssystemet og ind på renseanlægget.  
 
Krüger A/S og Grundfos A/S har i Arbejdspakke 1 gennemført forsøg med intelligent 
styring, online-data og forecasts. 
 
Ved at koble en pumpestyring (Dedicated Controls fra Grundfos A/S2), som er kon-
strueret til avanceret styring og overvågning af pumpestationer, sammen med 
SewerView fra Krüger A/S3, der er konstrueret til både forecast, online-overvågning 
og styring/dokumentation af bassinfyldning, overløb, spjældstilling og flow, er der 
skabt et unikt styresystem, som effektivt kan optimere den daglige drift af et afløbs-
system, og som kan styre og udligne flowet til renseanlægget.  
 
Yderligere har Arbejdspakke 1 arbejdet med identifikation af uvedkommende vand 
ved brug af IoT-sensorer og algoritmer. Formålet har været at identificere hvilke 
strækninger i afløbssystemet, der har mest uvedkommende vand samt at kunne 
kæde uvedkommende vand til langsom eller hurtig indtrængende vand – det vil sige 
om vandet er relateret til grundvand eller regnvejrsbetinget vand. Gevinsten herved 
er viden om, hvor meget vand, der transporteres til og renses på renseanlægget 
sammenlignet med spildevandsnormen for opland af Gummerups størrelse. 
 
Grundfos A/S har installeret flere end 20 svovlbrinte-målere i oplandet, som har iden-
tificeret områderne med de største koncentrationer. Løsningerne fra Grundfos A/S 
har tillige bekæmpet forekomster af svovlbrinte i afløbssystemet i de mest belastede 
områder. 
 
På dette datagrundlag er der udviklet nye løsninger til at opgøre skadeeffekt og be-
grænse svovlbrinte-problematikken i dele af oplandet. 
 
1.2.2 Arbejdspakke 2 – Procesteknologi 
- har omhandlet rensning af spildevandet. Der er i tilknytning til det eksisterende 
Gummerup Renseanlæg opsat et fleksibelt og modulært forsøgsanlæg til spilde-
vandsrensning (et mobilt renseanlæg), som består af henholdsvis et biosorptions-an-
læg, et membrananlæg og et biologisk efterpoleringsanlæg (eXeno™), der samlet 
fjerner organisk stof, næringssalte og medicinrester ved hovedsageligt biologiske 
processer. 
 
Indløbet til forsøgsanlægget pumpes ind på modulanlægget fra eksisterende sand-
fang på Gummerup Renseanlæg. Udløbet og overskudsslammet føres tilbage til 
Gummerup Renseanlæg. 
 
Systemet er kompakt, ressourceeffektivt og indeholder de nyeste teknologier inden 
for spildevandsrensning. Samtidig giver det et renere udløb, end de nuværende pro-
cesser på Gummerup Renseanlæg (C, N, P, miljøfremmede stoffer, patogener og 
mikroplast).  
 

                                                           
2 https://dk.grundfos.com/products/find-product/dedicated-controls.html 

3 http://www.kruger.dk/krugeras/ressources/files/1/40584,Kruger_STAR_Utility-solutions_WWM_.pdf 

http://www.hepwat.dk/
https://dk.grundfos.com/products/find-product/dedicated-controls.html
http://www.kruger.dk/krugeras/ressources/files/1/40584,Kruger_STAR_Utility-solutions_WWM_.pdf
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På grund af forsinkede leverancer og en korrigeret tidsplan, har forsøgsanlægget 
først haft samtlige rensetrin i drift fra august 2018 til juni 2019. I perioden har anlæg-
get behandlet en delstrøm på op til 5.000 PE. 
 
1.2.3 Arbejdspakke 3 – IT-løsning  
- omhandler udvikling og afprøvning af en integreret IT-løsning, der har haft til hen-
sigt at samordne og skabe synergi på tværs af eksisterende planlægnings- og drifts-
systemer blandt forsyningsselskaber og leverandører.  
 
Løsningen, der er udarbejdet af ARTOGIS A/S4, giver ét samlet overblik over alle re-
levante data, idet datarobotter sørger for at sammenstille og koordinere data fra de 
datakilder, det giver mening at inkludere og vurdere. 
  
Formålet har været at gøre det hurtigere, lettere og billige at monitorere, styre,  
optimere samt dokumentere de driftsmæssige aktiviteter. 
 
Med Arbejdspakke 3 er det lykkedes at påvise, hvordan IT-løsninger kan nytænkes.  
 
Både hos Assens Forsyning A/S, andre danske vandselskaber samt globalt (eksport-
perspektiv) er det epokegørende, at IT-løsningen foreslår en mulig nedbrydning af de 
klassiske ”IT-siloer”, som påfører vandsektoren (og dens leverandører) store ”døde” 
omkostninger og en lav innovations- og omstillingsevne. 
 
I projektet har det dog været vanskeligt at sikre den planlagte koordinering og imple-
mentering af dataindsamling, anvendelse og offentliggørelse på tværs af de fire part-
nere og deres tilknyttede IT-leverandører. Projektet er derfor primært gennemført 
med udgangspunkt i den eksisterende SRO-database hos Assens Forsyning A/S. 
 
Det skal i forhold til Arbejdspakke 3 bemærkes, at ARTOGIS A/S ikke aktivt har med-
virket til udarbejdelse af denne rapport, men har bidraget med synspunkter og kom-
mentarer samt al indhold i bilag AP3-1. ARTOGIS A/S deler endvidere ikke de øvrige 
partneres opfattelse af projektets forløb og resultater, ligesom ARTOGIS A/S anser 
rapporten som subjektiv. 
 
1.2.4 Arbejdspakke 4 – Projektledelse, rapportering og formidling 
- har udover projektledelse omhandlet formidling og kommunikation af projektets for-
mål, mål og opnåede resultater. Som udgangspunkt og omdrejningspunkt herfor, har 
projektet haft sin egen hjemmeside5. 
 
Ved projektets start blev der etableret en kommunikationsgruppe og udarbejdet en 
kommunikationsstrategi, der skulle sikre, at kommunikationen og formidlingen blev 
målrettet og planlagt så hensigtsmæssigt som muligt.  
 
Kommunikationsstrategien har projektet igennem givet partnerne et godt udgangs-
punkt for at planlægge fælles og egne formidlings- og salgsaktiviteter. Den har samti-
dig sikret, at projektet er blevet fulgt af og omtalt i medierne. 
 

                                                           
4 http://www.artogis.dk/produkter/sago-fonto-platformen/ 

5 http://www.hepwat.dk  

http://www.artogis.dk/produkter/sago-fonto-platformen/
http://www.hepwat.dk/
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På kort sigt er det fortsat planen at bruge forsøgsanlægget ved Gummerup Rensean-
læg til demonstration og udstillingsvindue – både for lokale, nationale og internatio-
nale fagfolk/medier, men også for studerende og den brede offentlighed. 
 
På længere sigt bliver HEPWAT og formidlingen af projektets resultater, en del af Ny 
Assens Renseanlæg og den formidling, som planlægges der med rundvisninger, un-
dervisningsforløb, skoletjenester, fremvisninger for fagfolk og offentligheden m.v. 
  

http://www.hepwat.dk/
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1.3 Summary 
The HEPWAT project has been executed in stages in the form of four (parallel) work 
packages (WPs) 
 

• WP 1:  Pump technology  
• WP 2:  Process technology 
• WP 3:  IT-solution  
• WP 4:  Project management, reporting and dissemination  

 
The packages are based on Gummerup Wastewater Treatment Plant (WWTP) and 
its catchment area. The wastewater received is of a very varied nature – from indus-
try as well as households. 
 
Through this project, Gummerup WWTP has operated under a load of 5,000-10,000 
PE (depending on the amount of industrial wastewater). The industrial wastewater 
has a high content of COD (carbon). 
 
1.3.1 Work Package 1 – Pump technology 
Work Package 1 has covered flow and control of sewer systems including a number 
of innovative measures with focus on the effects of hydrogen sulphide, Infiltration wa-
ter, operations optimisation, as well as optimisation of load from the sewer system 
and into the plant. 
 
Krüger A/S and Grundfos A/S have tested intelligent control, online data and fore-
casts during Work Package 1. 
 
In the catchment area of Gummerup, Grundfos iSolutions Cloud for wastewater Net-
work have been installed to identify Infiltration water by converting pumping data into 
sewage flow in the network with differentiation of dry weather flow, Infiltration and 
rain weather flow. 
 
The combination of a pump control (Dedicated Controls from Grundfos A/S), which is 
designed for advanced control of monitoring of pumping stations, together with 
SewerView from Krüger A/S, designed for forecast, online monitoring and con-
trol/documentation of tank filling, overflow, gate positions and flow, a unique control 
system has been created to efficiently optimize the daily operation of a sewer sys-
tem. 
 
Grundfos A/S has installed more than 20 hydrogen sulphide meters in the catchment 
area which have identified the areas with the highest concentrations. The solution 
from Grundfos A/S has also controlled the occurrence of hydrogen sulphide in the 
sewer system in the most critical areas. 
 
On the basis of these data, new solutions have been developed to assess damage 
levels and limit the challenge of the hydrogen sulphide in parts of the catchment 
area. 
 
1.3.2 Work Package 2 – Process technology 
Work Package 2 has covered treatment of the wastewater. A flexible, modular pilot 
plant for wastewater treatment (a mobile wastewater treatment unit) has been in-
stalled next to the existing wastewater treatment plant. The unit is comprised of a bi-
osorption plant (MBBR), MBR plant and an eXenoTM (tertiary treatment). 
 
The inlet to the pilot plant is pumped from the existing grit chamber at Gummerup 
WWTP. The outlet and the excess sludge are returned to Gummerup WWTP in order 
to comply with the environmental requirements during the tests. 
 
The system is compact, resource efficient and is comprised of the latest technologies 
within wastewater treatment. At the same time, it provides a more clean outlet than 
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the existing processes at Gummerup WWTP (C, N, P, environmentally hazardous 
substances, pathogens and micro plastic). 
 
Owing to delay in supplies and a revised time schedule, the pilot plant has only had 
all treatment steps in operation as of August 2018 to July 2019. In this period, the 
plant has treated a sub stream of up to 5,000 PE. 
 
1.3.3 Work Package 3 – IT-solution  
Work Package 3 covers development and testing of an integrated IT solution in-
tended for coordination and creation of synergy across the existing planning and op-
erations systems among the utility companies and suppliers. 
 
The solution prepared by ARTOGIS A/S provides one overall view of all relevant data 
as data robots group and coordinate data from the data sources that are found rele-
vant to include and evaluate. The purpose has been to make it faster, easier and less 
expensive to monitor, control, optimise and document the operational activities. 
 
Work Package 3 has managed to demonstrate how to innovate IT solutions.  
 
For Assens Forsyning A/S, other Danish water companies as well as globally (export 
perspective) it is epochal that the IT solution suggests to potentially break down the 
conventional “IT silos” that impose large “dead” costs on the water sector (and its 
suppliers) as well as a low ability to innovate and adapt to changes. 
 
However, it has been difficult to secure the planned coordination and implementation 
of data collection, utilisation and publication across the four partners and their associ-
ated IT suppliers. Therefore, the project has been executed primarily on the basis of 
data from existing SCADA database of Assens Forsyning A/S. 
 
In relation to Works Package 3, it should be noted that ARTOGIS A/S has not ac-
tively contributed to the preparation of this report but has contributed views and com-
ments as well as all content in Appendix AP3-1. Thus, ARTOGIS A/S does not share 
the other partners’ perceptions of the project’s progress and results, and ARTOGIS 
A/S regards the report as subjective.  
 
1.3.4 Work Package 4 – Project management, reporting and 

dissemination 
Apart from project management, Work Package 4 has covered dissemination and 
communication of the project’s purpose, goal and the results achieved. Therefore, 
the project’s own homepage, http://www.hepwat.dk/ has been pivotal in the commu-
nication of the results. 
 
At the project start, a communication group and a communication strategy were set 
up to secure that communication and dissemination was targeted and planned as ex-
pedient as possible.  
 
Throughout the project, the communication strategy has provided the parties with a 
good basis to plan joint and own presentation and sales activities. At the same time, 
it has ensured that the project has been followed and mentioned in the media. 
 
In the short term, it is still the plan to use the pilot plant at Gummerup WWTP for 
demonstration and show case window - for Danish as well as international specialists 
and media, but also for students and the general public.  
 
In the longer term, HEPWAT and the dissemination of the project’s results will be-
come part of Ny Assens Wastewater Treatment Plant and dissemination that will take 
place at the plant, nationally as well as internationally. 
  

http://www.hepwat.dk/
http://www.hepwat.dk/
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1.4 Projektbeskrivelse 
Med udgangspunkt i de nævnte arbejdspakker har partnerne bag HEPWAT-projektet 
ønsket at demonstrere potentialet i at optimere de muligheder, der findes inden for 
miljø, energi og økonomi.  
 
Herudover er der lanceret nye løsninger for spildevandshåndtering og for at binde af-
strømning, rensning og forretningsintelligens sammen. Det er sket med fokus på:  
 

• Optimal produktion af energi 
• Minimal gennemløbstid 
• Optimal rensning og forbedret ydre miljø 
• Minimal tilsætning af kemikalier 
• Minimalt energiforbrug i processerne 
• Mest mulig anvendelse af vedvarende energi 
• Optimeret levetid 
• Minimering af gener og nedbrud 
• Forbedret økonomi hos spildevandsproducerende industri (ingen for-rens-

ning) 
• Mulighed for bedre samspil med øvrige miljøtiltag i Assens, på Fyn og i 

Danmark 
 
1.4.1 Design og set-up i projektet 
Herunder ses designet og hovedelementerne i HEPWAT-projektet: 
 

 

 
Figur 1: Principper og design i HEPWAT-projektet. 
 
 

1.5 Problemstilling 
Den grundlæggende forståelse af, at spildevand er affald, er under opbrydning, og 
mange steder udnyttes og genvindes energi og værdifulde stoffer allerede i dag. På 
vejen hertil er det vigtigt for virksomheder og forsyningsselskaber at sikre den opti-
male sammensætning af spildevandet, således at processerne kan optimeres og om-
kostningerne begrænses.  
 
Mange spildevandssystemer har i dag online-målinger, som i nogen grad gør det mu-
ligt at reagere på de data, der løbende bliver rapporteret. Historiske samt online- og 
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forecast-data er dermed vigtige, da de kan give driftsoperatøren indflydelse på, hvor-
dan spildevandet sammensættes, sådan at det procesmæssigt og økonomisk kan 
blive behandlet så hensigtsmæssigt som muligt.  
 
Det er blandt andet muligt at planlægge rensningen af spildevandet, så det altid er 
den type spildevand, der økonomisk og miljømæssigt, giver mest værdi, som bliver 
påkaldt og behandlet. 
 
I behandlingen af spildevand mangler der i dag effektive løsninger til håndtering af: 
 

• Minimering af lattergasudledning (drivhusgas-effekt 300 gange så høj som 
CO2) 

• Svovlbrintedannelsen (der gør levetiden på spildevandssystemer, inklusive 
rensningsanlæg op til otte gange kortere, og dermed øger anlægsinvesterin-
gen, forurener luften og udgør et arbejdsmiljøproblem)  

• Miljøfremmede stoffer som mikroplastik, medicinrester og patogener, der alle 
i stigende grad findes i så store og voksende mængder, at de kan true vand-
miljøet og folkesundheden 

 
Hertil kommer, at  
 

• der er behov for en fleksibel og agil anlægsopbygning for at nedbringe an-
lægsinvesteringer, lette afskrivningsbyrden samt reducere driftsomkostnin-
gerne og dermed sikre større fleksibilitet i forhold til fornyelse i takt med 
fremtidens rensekrav og systemopbygning,  

• overvågning og styring af behandlingen af spildevandet i dag er ikke optimal 
i forhold til de teknologiske muligheder, der foreligger, 

• der er Big Data fra sensorer i rør og pumper samt fra styringssystemer og 
eksterne datakilder, som p.t. ikke indsamles og analyseres, og derfor foregår 
meget af håndteringen reaktivt og ikke proaktivt, 

• de forskellige processer til opsamling og behandling af spildevandet styres 
hver for sig, i stedet for at interagere, 

• der skal opnås langt højere ressourceeffektivitet i behandlingen af spildevan-
dets indhold af molekyler (N, P, C osv.) gennem bedre biologiske processer, 
minimering af energi-induktion og forøgelse af energiproduktion. 
 

Erfaringer fra mange danske forsyninger viser samtidig, at der stadig gennemføres 
on-site-tilsyn med faste frekvenser, uanset om der er behov for det eller ej. 
 
Overvågningssystemerne kan med markante forretningsmæssige fordele sættes i 
stand til at detektere driftsafvigelser, inden de optræder som deciderede fejl, sådan 
at driftsorganisationen er i stand til at reagere på og afhjælpe driftsafvigelsen.  
 
1.6 Baggrund og formål 
I Danmark arbejder forsyningsselskaberne med stadig stigende krav til effektivisering 
og bedre performance. Projektet har derfor haft til formål at forberede danske vand-
selskaber på denne nye virkelighed i den mest effektive version – og dermed nå mar-
kant længere end state-of-the-art med hensyn til håndtering af spildevand.  
 
Dette er søgt gennem konkrete svar på nuværende og kommende miljø- og effektivi-
tetsudfordringer med anvendelse af moden teknologi, nye processer, ny viden, IT og 
en markant mere fleksibel anlægsopbygning. 
 

http://www.hepwat.dk/
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Projektet har haft til formål at dokumentere markante forbedringer i løsningen af de 
kendte problemer med lattergas, svovlbrinte, miljøfremmede stoffer og uvedkom-
mende vand.  
 
HEPWAT-konceptet gør dermed fremtidens afløbssystemer og renseanlæg langt 
mere miljøvenlige, fleksibelt opbygget i forhold til fremtidige krav og samtidig fysisk 
betydelig mindre i kraft af eksempelvis langt mindre betonforbrug. Dermed bliver det 
også økonomisk attraktivt at renovere spildevandsanlæg overalt i verden, hvilket kan 
starte en moderniseringsbølge.  
 
Projektets resultater vil ikke kun kunne bruges som en totalløsning i nye spildevands-
systemer, men delelementerne af projektets løsninger vil også kunne bruges i eksi-
sterende, ikke-moderne anlæg. 
 
Endvidere forløses et hidtil uudnyttet potentiale i driftsoptimeringen af et spildevands-
system, idet projektet forbinder adskilte proces- og informationsteknologier og disse 
teknologiers data i en holistisk-integreret, åben og proaktivt virkende løsning, der 
skaber og udnytter Big Data. 
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1.7 Mål og succeskriterier 
 

Tabel 1: Følgende mål er formuleret som de vigtigste i HEPWAT: 

Projektets mål Succeskriterier  

Miljømæssig forbedring i recipienter Mere spildevand gennem renseanlæg (overløb sænkes med mindst 20 
%) og flere potentielle problemstoffer fjernes (se bl.a. mål vedrørende mil-
jøfremmede stoffer) 
Den samlede årlige belastning med N, P og COD sænkes med 50 %.  

Miljømæssig forbedring vedr. lattergas. Ud-
slippet er 300 gange mere skadeligt for miljø 
og klima end CO2 

Projektet minimerer lattergas emission fra renseanlæg. Forbedret styring 
af anammox-processen sænker N2O-emission med mindst 25 %.  

Forbedret levetid på rør, brønde og installatio-
ner, samt minimering af lugtgener 

Svovlbrinte minimeres og øger levetid for maskininstallationer øvrige an-
lægsdele med mindst 50 %. 

Reduktion i udledningen af miljøfremmede 
stoffer (MFS) 

Der påvises en markant effekt på almindeligt forekommende miljøfrem-
mede stoffer (medicinrester, eks. ibuprofen og dichlofenak). Udledningen 
af medicinrester reduceres med minimum 50 % 

CO2-Footprint sænkes markant I forhold til traditionelt anlægsdesign og drift, sænkes det samlede CO2 
aftryk med mindst 20 % (både anlæg og drift – eksempelvis via vedva-
rende energi etc.). Dette mål opregnes eksklusiv lattergasemission 

Sænkning af mængden af uvedkommende 
vand. 
 

Databearbejdningen vil assistere i målretning af indsats mod uvedkom-
mende vand. Der skal fjernes mindst 50 % i oplandet til Gummerup Ren-
seanlæg 

Bedre anvendelse af industrispildevand Industrispildevand modtages, når det kommunale renseanlæg har brug 
for det – uden forrensning hos industrien. Renseanlægget får bedre betin-
gelser som bioraffinaderi og industrierne får bedre konkurrencekraft, idet 
de sparer forbehandling. 

Reducerede omkostninger til anlæg Styring og forudsigelse af afstrømning hjælper med udjævning og optime-
ring af anvendelsen af anlægsvolumen. Det ventes at give anlægsbespa-
relser på mindst 15-20 % 

Dokumenteret bidrag til Smart-Grid og lavere 
energiudgifter for Assens Forsyning  
 

Projektet udjævner spidslast og gør Assens Forsyning A/S netto-energi-
producerende (EnergiPLUS). 
De forskelligartede processer har konsekvenser for energiforbruget.  
Nogle nye processer kræver mere energi, end der bruges i dag, og andre 
processer er energibesparende. 
Stærkt energikrævende processer udføres, når energien er billigst og 
overskudsenergiproduktion udføres, når energien er dyr og i underskud 

Driftsmæssige forbedringer og øget sundhed 
hos medarbejderne.   

Arbejdet med spildevandshåndtering vil med HEPWAT-konceptet kræve 
færre ansatte, fordi det bliver mere overskueligt, mere automatiseret og 
enklere at drive. Lønomkostninger til drift falder med mindst 20 % i pro-
jektets første tre år i fuld drift. 
Sundhed: Efter tre år i fuld produktion med nyt renseanlæg udviser et-
hvert tilsyn svovlbrinteniveau på under 10 PPM (det lovlige niveau). 

Open Source demonstreres i Spildevands-
branchen.   
 

Forsyningsselskab og kunder konstaterer, at det er blevet billigere at 
bruge IT, at IT anvendes langt mere aktivt til systemintegration, og desu-
den lettere og mere kvalificeret muliggør monitering, styring og optimering 
samt dokumentation i forhold til det samlede spildevandssystem. 

http://www.hepwat.dk/
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2. Arbejdspakke 1 

Pakken indeholder en række aktiviteter vedrørende innovation in-
den for afløbssystemet med fokus på effekterne ved svovlbrinte, 
uvedkommende vand, driftsoptimeringer samt optimering af be-
lastninger fra afløbssystemet ind på renseanlægget. 

 
2.1 Indledning 
I Arbejdspakke 1 er der fokuseret på at identificerer niveauet af svovlbrinte i afløbs-
systemet samt påvise svovlbrinteeffekten på rør, brønde og installationers levetid 
samt reducere genereringen af svovlbrinte i afløbssystemet for at minimerer lugtge-
ner og begrænse konsekvenserne af korrosion.  
 
Figur 2 viser en oversigt over afløbssystemet med markering af de vigtigste punkter i 
forhold til Arbejdspakke 1: 
 

 

Figur 2: Oversigtskort over oplandet til Gummerup Renseanlæg med markering af nøglepunk-
ter i forhold til arbejdspakke 1. 
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Der er i Arbejdspakke 1 opbygget en styring, som kan udligne den hydrauliske be-
lastning på renseanlægget.  
 
Yderligere har Arbejdspakke 1 haft fokus på uvedkommende vand i afløbssystemet 
for på en lettere måde at identificere, hvor og hvor meget uvedkommende vand, der 
er i Gummerup-systemet, da uvedkommende vand er en ekstra omkostning i forbin-
delse med pumpning og rensning af vand, der ikke nødvendigvis er relateret til spil-
devand.  
 
Arbejdspakke 1 har blandt andet arbejdet med besparelser ved energirigtig pump-
ning samt med smart-styring af belastningen fra afløbssystemet og ind på rensean-
lægget. 
 
2.2 Projektmål 
En række af projektmålene er behandlet i Arbejdspakke 1. Disse kan ses i Tabel 2. 
 

Tabel 2: Oversigt over projektmål, der er behandlet i Arbejdspakke 1: 

Projektets mål Succeskriterier 
Miljømæssige forbedringer i recipienter Mere spildevand gennem renseanlæg (over-

løb sænkes med mindst 20 %) og flere po-
tentielle problemstoffer fjernes (se blandt 
andet mål vedrørende miljøfremmede stof-
fer). 
Den samlede årlige belastning med N, P og 
COD sænkes med 50 %  

Forbedret levetid på rør, brønde og installa-
tioner samt minimering af lugtgener 

Svovlbrinte minimeres og øger levetid for 
maskininstallationer øvrige anlægsdele med 
mindst 50 % 

CO2-footprint sænkes markant I forhold til traditionelt anlægsdesign og drift, 
sænkes det samlede CO2-aftryk med mindst 
20 % (eksklusiv lattergasemission) 

Sænkning af mængden af uvedkommende 
vand 

Databearbejdningen vil assistere i målret-
ning af indsats mod uvedkommende vand. 
Der skal fjernes mindst 50 % i oplandet til 
Gummerup Renseanlæg 

Reducerede omkostninger til anlæg Styring og forudsigelse af afstrømning hjæl-
per med udjævning og optimering af anven-
delsen af anlægsvolumen. Det ventes at 
give anlægs-besparelser på mindst 15-20 % 

 
 
2.3 Resultater 

 
2.3.1 Miljømæssig forbedring i recipienter 
Der er på én lokalitet opstillet en styring, som udjævner tilløbet til Gummerup Rense-
anlæg. Styringen anvender beregnet tilløb til pumpestationen samt forudsigelser af 
fremtidigt tilløb ud fra nedbørs-forecast. Ved hjælp af disse informationer beregnes 
sætpunkter for et spjæld, som styrer tilløbet til en pumpestation. Tilløbet udjævnes 
ved hjælp af et eksisterende udligningsbassin. Resultaterne er baseret på en drifts-
periode på 16 uger.  
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Der er udført kortlægning af uvedkommende vand, som på sigt kan medføre en re-
duktion af vand i systemet (se afsnit 2.3.4). 
 
I teorien kan den opstillede styring samt reduktionen af uvedkommende vand føre til 
færre overløb ved indløbet til Gummerup Renseanlæg. Dette har dog ikke kunnet på-
vises på grund af manglende datagrundlag. 
 
Ved udarbejdelsen af ansøgningen var det planlagt at opstille et filter i oplandet, der 
kunne anvendes til at filtrere og udlede spildevand i perioder, hvor høj indsivning og 
lille spildevandsmængde i kloakken resulterede i koncentrationer, der var acceptable 
til direkte udledning i oplandet og i nogle tilfælde mindre, end udløbet fra rensean-
lægget. Denne del blev dog nedprioriteret af tekniske og økonomiske grunde. 
 
Bilag: 
 
AP1-1: Udligning af tilløb til mobilt renseanlæg – forsøg med aktiv slam drift 
AP1-2: Uvedkommende vand i gravitationssystem 
AP1-3: Uvedkommende vand via pumpedata 
 
2.3.2 Forbedret levetid på rør, brønde og installationer samt 

minimering af lugtgener 
På baggrund af 22 traditionelle gasfaseloggere og én IoT-svovlbrintemåler er der ge-
nerelt identificeret forekomster af svovlbrinte i afløbssystemet – og på flere steder 
med problematiske koncentrationer. Det er desuden på én lokalitet opstillet prøveud-
styr, der over en periode har testet en indikatormetode til påvisning af korrosion af 
beton på grund af svovlbrinte.  
 
I forhold til forsøgsopstillingen med indikatorvæske til påvisning af skader fra svovl-
brinte blev forsøgene gennemført på den planlagte måde. Desværre var det på 
grund af forsinkelser med etableringen af den opdaterede dosering kun muligt at te-
ste skadespåvirkningen fra svovlbrinten i tiden før den nye doseringsløsning. Her vi-
ste resultaterne, at der potentielt var kraftig korrosion af beton nedstrøms for op-
pumpningsbrønden.  
 
En sammenligning med erfaringstal viser således, at hvis den fundne pH-værdi på 
visse områder i oppumpningsbrønden er den samme i systemet nedstrøms, så redu-
ceres levetiden af for eksempel et betonrør med dimensionen Ø500 til under 10 år.  
 
Figur 3 viser en del af forsøgsopstillingen med en betonklods, hvor der er sprøjtet in-
dikatorvæske på, så man kan se hvilken pH-værdi, der er på overfladen.  
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Figur 3: Klodsen, der var ophængt for at teste indikatorvæske. Den røde farve angiver, at pH-
værdien er meget lav, og at betonen derved er under meget kraftigt angreb af svovlbrinte. 
 

 
Der er i HEPWAT-projektet udført forsøg med optimering af bekæmpelse af svovl-
brinte på to strækninger, hvor Assens Forsyning A/S i forvejen bekæmpede svovl-
brinte.  
 
I et simpelt system med pumpning af spildevand fra én pumpebrønd til én oppump-
ningsbrønd uden sidetilledninger, er der påvist effektiv bekæmpelse af svovlbrinte 
ved hjælp af styring af dosering.   
 
Figur 4 viser, hvordan doseringen har nedsat mængden af svovlbrinte i en pumpesta-
tion.   
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Figur 4: Svovlbrinte målinger og doseringsmængder for PST 227. 
 

 
I det mere komplekse system, hvor der pumpes fra to pumpestationer til én oppump-
ningsbrønd, et det ikke lykkedes at udføre en styring, der entydigt bekæmper svovl-
brinteproduktionen.  
 
Forsøget med det prisbillige alternativ (UV-bekæmpelse af svovlbrinte) har ikke kun-
net påvises at have effekt på forekomster af svovlbrinte. 
 
Det var et projektmål at fremstille en model for svovlbrinteproduktion i afløbssyste-
met, da der var ønske om at minimere svovlbrinteproduktionen ved kontrol af op-
holdstider af spildevand i systemet. Dette er ikke lykkes, da projektet ikke har kunnet 
dokumentere aktuelle opholdstider. 
 
Bilag: 
 
AP1-4:  H2S data-logning, modellering og kemibekæmpelses 
AP1-5:  Svovlbrinte – påvisning af doseringseffekt 
AP1-6: H2S bekæmpelsesforsøg med UV-lampe 
 
2.3.3 CO2-footprint sænkes markant 
På en udvalgt strækning har projektet arbejdet med energioptimeret pumpestyring.  
 
På den pågældende strækning er det ikke lykkedes at påvise en energioptimeret 
pumpedrift på grund af pumpevalg og afløbssystemets fysiske dimensioner.  
 
Der kunne være opnået en reduktion af CO2, hvis der i projektet var brugt pumper 
med forskellige driftspunkter, som passede til variationen i tilløb. Samtidig viser ana-
lyser i projektet, at de fysiske dimensioner på afløbssystemet ikke er optimale i for-
hold til de vandmængder, der skal transporteres.  
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I projektet er der yderligere udskiftet flere pumpestyringer for at kunne forbedrede af-
løbssystemet energioptimalt og til intelligent pumpestyring på basis af data. Disse re-
sultater er ikke realiseret i skrivende stund – blandt andet på grund af forsinkelser i 
installation og integration til Assens Forsynings SCADA. 
 
Bilag: 
 
AP1-7:  Effektiv styring af pumpestationer 
 
2.3.4 Sænkning af mængden af uvedkommende vand 
Der er i projektet opstillet en hydraulisk model af afløbssystemet, som er anvendt til 
at estimere spildevands- og regnvandspåvirkningen i udvalgte punkter. Derudover er 
der i afløbssystemet opsat 26 IoT-målere, som dokumenterer vandføringen i ud-
valgte punkter. Denne vandføring opdeles i to fraktioner, dels spildevandsmængde 
fra plangrundlaget, dels i uvedkommende vand via algoritmer. Resultatet vises i to 
brugerflader. 
 
Der er udført analyser af data fra indløbspumpestationen til Gummerup Renseanlæg, 
hvilket fremgår af Figur 5 som viser, at tilløbet har variationer på 143 % mere flow i 
forhold til spildvandsnormen i oplandet.  
 
Flowvariationer spænder fra +100 % til 233 % ekstra-flow i tilløbet. Tidligere analyser 
bekræfter disse størrelsesordener – iht. Figur 5: 
 

 

Figur 5: Flow-analyse af tilløbet til Gummerup Renseanlæg. 
 

 
Projektet har ikke medført en reduktion af uvedkommende vand, men har identifice-
ret mulige geografiske områder for Assens Forsynings fremtidige arbejde med at mi-
nimere uvedkommende vand. 
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Bilag: 
 
AP1-2:  Uvedkommende vand i gravitationssystemet 
AP1-3: Uvedkommende vand via pumpe data  
AP1-8: MIKE URBAN-model af opland til Gummerup Renseanlæg 
 
2.3.5 Reducerede omkostninger til anlæg 
Der er ikke i projektet entydigt dokumenteret at det er muligt at reducere omkostnin-
ger til anlæg i opførelse af Ny Assens Renseanlæg. Det forventes, at den opstillede 
type styring kan udligne tilløbet til det nye anlæg i Assens og dermed medvirke til re-
duktion i anlægsomkostninger, når hele oplandet til Ny Assens Renseanlæg er tilslut-
tet og styringen fuldt implementeret på flere styringspunkter. 
 
Omkostninger til anlægsrenoveringer i afløbssystemet bliver reduceret ved effektiv 
identifikation af områder med mest uvedkommende vand. 
 
Bilag: 
 
AP1-1:  Udligning af tilløb til Gummerup Renseanlæg 
 
2.4 Diskussion, perspektiv og læring 
I projektet er det lykkedes at implementere en styring, der muliggør udjævning af hy-
draulisk indløb til Gummerup Renseanlæg ved at styre afløbet fra en opstrøms pum-
pestation. Præmisserne for styringen er, at man kender flow til pumpestationerne i 
realtid. Hvert andet minut opdateres beregningen af det aktuelle tilløb, og der bereg-
nes et nyt estimat af tilløbet i løbet af de næste to timer ud fra radar-forecast. 
 
Disse oplysninger udnyttes til at beregne den optimale videreførende vandføring fra 
pumpestationen. En begrænsning i denne model er den periodiske karakter i enkelt-
stående pumpecykler på grund af pumpestationernes indretning med start/stop-drift. 
Styringen kunne muligvis optimeres ved at oprette flowstyring af det samlede sy-
stem.  
 
Set i et større perspektiv kunne man forestille sig, at der ved etableringen af Ny As-
sens Renseanlæg kunne opstilles en styring, som udjævner det hydrauliske tilløb 
over døgnet ved at styre afløbet fra alle omegnsbyerne. Det forventes, at et udjævnet 
tilløb vil medføre en generel forbedret rensning og bedre udløbskvalitet. En styring af 
tilløbet fra oplandet vil gøre renseanlægget mere robust i perioder med for eksempel 
høj belastning fra industrier eller perioder med lokal nedbør, hvor styringen vil kunne 
tilbageholde vand fra omegnsbyer med ledig opmagasinering, hvor vandet kan opbe-
vares og ledes videre når anlægget atter har ledig kapacitet.  
 
Styringen vil medføre, at man reducerer risikoen for overløb til sårbare recipienter 
under regn. En intelligent styring af tilledningen vil også forberede systemet til æn-
drede nedbørsmønstre som konsekvens af klimaforandringer. For Assens Forsyning 
A/S vil styring øge fleksibiliteten i forhold til fremtidige tilslutninger af nye industrier 
eller boligområder i forsyningsoplandet. 
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I det nuværende system arbejder Assens Forsyning A/S med dublering af pumper i 
alle pumpestationer for at sikre sig mod eventuelle nedbrud. Erfaringer fra projektet 
har vist, at en optimering af dette setup kunne være at arbejde med to pumper med 
forskellige ydelser, sådan at pumpestationerne kan optimeres til regnvejrssituationer 
og perioder med tørvejrsafstrømning. Dette kan betyde, at man i perioder med ned-
brud vil være tvunget til at benytte en pumpe med en “forkert” ydelse. Det vurderes 
dog, at den samlede gevinst er større end risikoen for nedbrud på et ubelejligt tids-
punkt og deraf følgende overløb. 
 

 
Voldtoftebassinet med tilhørende pumpestation. 
 
 
Delopgaven med opstilling af et filter udgik idet Assens Forsyning A/S ikke anså op-
gaven for relevant i forhold det aktuelle scenarie, hvor Assens Kommune forventer, 
at alt spildevand opsamles og ledes til Ny Assens Renseanlæg, uden væsentlige 
overløb. Dermed en prioritering af ressourcerne. Det vurderes, at denne løsning i an-
dre systemer vil kunne medvirke til decentrale udledninger af vand, som er mindst li-
geså rent som det, der udledes fra renseanlægget og derved reducere omkostnin-
gerne til transport og rensning af spildevand. Det anbefales derfor at undersøge 
denne mulighed i andre projekter med fokus på udledningskvalitet gennem filteret og 
styring af tilledningen til det. 
 
Styringen til udligning af tilløb til renseanlægget kan få den uheldige konsekvens, at 
man får længere perioder med stillestående vand, som kan forværre de allerede kon-
staterede svovlbrinteproblemer. Der er allerede konstateret væsentlige udfordringer 
med forekomsten af svovlbrinte i oplandet til Gummerup Renseanlæg, og det må for-
ventes at lignende problemer kan findes i de andre omegnsbyer i Assens. Det er mu-
ligt at afhjælpe disse problemer. Det kan ske ved at indtænke svovlbrinteproblematik-
ken i den fremtidige planlægning af afløbssystemet i Assens.  
 
I dette projekt er der testet to løsninger til afhjælpning af svovlbrinteproblematikker, 
og det er påvist, at det er muligt fuldstændig at fjerne svovlbrinteforekomster. Projek-
tet har dog også vist, at der er behov for flere forskellige løsninger til håndtering af 
problemet, og Assens Forsyning A/S anbefales derfor at arbejde med modellering af 
svovlbrinte i det fremtidige planlægningsarbejde. 
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Erfaringerne fra projektet peger i retning af, at de positive gevinster ved udligning af 
tilløbet til renseanlægget, separering af oplandene og fjernelse af uvedkommende 
vand står i skarp til kontrast til den produktion af svovlbrinte, der allerede er konstate-
ret i projektet og som må forventes forværret ved en fremtidig reduktion af vandføring 
i systemet og heraf forøgede opholdstider. 
 
Assens Forsyning A/S arbejder med en strategi om at lede mindst muligt vand til Ny 
Assens Renseanlæg ved at arbejde med separering og reduktion af indsivning i alle 
omegnsbyer baseret på erfaringerne fra HEPWAT. Assens Forsyning A/S er bevid-
ste om, at der er potentielle svovlbrinteudfordringer med denne strategi, men arbej-
der med at indtænke svovlbrinteløsninger i planlægningsfasen af systemændringer. 
Denne tilgang følger fint erfaringerne og anbefalingerne fra HEPWAT. 
 
I arbejdet med detektering af uvedkommende vand er der i projektet udnyttet stan-
darddata fra afløbssystemet, som er nemt tilgængelige – enten ved at udnytte alle-
rede tilgængelige pumpedata eller ved at opsætte let installerbare sensorer i gravita-
tionssystemet. Disse data konverteres til informationer, som kan bruges til at træffe 
beslutninger i systemerne. I beregningerne af mængden af uvedkommende vand er 
der høstet værdifulde erfaringer i forhold til validering og kommunikation af data, som 
i projektet har medvirket til at styrke produkterne til detektering af uvedkommende 
vand og derved bragt dem tættere på en løsning, som kan anvendes i andre forsy-
ninger. 
 
Med styring af tilløb og tilbageholdelse af vand i specifikke situationer var det hensig-
ten at omkostningerne til anlæg skulle reduceres. Assens Forsyning A/S står midt i 
store investeringer i planlægningen og etableringen af Ny Assens Renseanlæg og et 
transportsystem, der skal bringe vandet fra omegnsbyerne til det nye renseanlæg.  
 
Erfaringerne med de afprøvede løsninger i HEPWAT-projektet dokumenterer ikke 
besparelser, men har ført til klare indikationer på, at kunne nedbringe anlægsomkost-
ninger – eksempelvis til pumpestationer, som skal etableres på den nye transportled-
ning til renseanlægget. Desuden vil de buffervolumener, der skal etableres i syste-
met af sikkerhedshensyn kunne anvendes til at udligne spidsbelastninger, sådan at 
systemet ikke skal dimensioneres til disse i samme grad. 
 
 

HEPWAT og Assens Forsynings strategi for spildevandsrensning  
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3. Arbejdspakke 2 

Pakken indeholder en række aktiviteter vedrørende innovation in-
den for spildevandsrensning – både for traditionelle parametre 
som N, P, COD/BOD og for miljøfremmede stoffer (medicin m.v.). 

3.1 Indledning 
Der er demonstreret et samlet koncept for integration af et nyt, fleksibelt og modulært 
system til spildevandsrensning. Systemet var kompakt og ressourceeffektivt, med et 
renere udløb end fra nuværende processer på traditionelle renseanlæg (C, N, P, mil-
jøfremmede stoffer, patogener og mikroplast).  
 
Gummerup Renseanlæg var den ideelle placering af det mobile forsøgsanlæg, da 
der hertil ledes en større mængde industrispildevand sammen med husspildevandet 
til indløbet på anlægget, hvilket kunne udnyttes til at optimere driften af anlægget og 
sænke driftsomkostningerne. Derudover var det et mål at sænke etableringsomkost-
ningerne samt at efterlade et mindre miljøaftryk. 
 
Mobilrenseanlægget er illustreret i Figur 6. 
  

 

Figur 6: Illustration af mobilrenseanlægget på LiveLab. 
 

Det mobile forsøgsanlæg bestod af følgende anlægsdele: 

• Biosorptionsanlæg (primær rensning og kulstofhøst) 
Biosorptionstank og tromlefilter 

• MBR-anlæg (sekundær rensning og slamseparation) 
Nitrifikation- og denitrifikationstanke (IFAS-tanke), samt MBR-tank  

• eXeno™ (tertiær rensning) 
Biologisk fjernelse af MFS 

 
Indløbet blev pumpet fra eksisterende sandfang på Gummerup Renseanlæg. Udlø-
bet og overskudsslammet blev ført tilbage til Gummerup Renseanlæg.  
 
Bilag: 
 
AP2-1: Mobilt renseanlæg – Forsøg med aktiv slam-drift. 
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3.2 Mål med Arbejdspakke 2 
 

Tabel 3: Mål med arbejdspakke 2. 

Projektets mål Succeskriterier  

Miljømæssige forbedringer i recipienter Overløb sænkes med mindst 20 % 
Den samlede årlige belastning med N, P og 
COD sænkes med 50 % 

Miljømæssige forbedringer ift. lattergas Sænker N2O-emission med mindst 25 % 

Reduktion i udledningen af miljøfrem-
mede stoffer (MFS) 

Udledningen af lægemidler reduceres med mi-
nimum 50 % 

CO2-footprint sænkes markant I forhold til traditionelt anlægsdesign og drift, 
sænkes det samlede CO2 aftryk med mindst 
20 % (eksklusiv lattergasemission) 

Bedre anvendelse af industrispildevand Industrispildevand modtages, når det kommu-
nale renseanlæg har brug for det – uden for-
rensning hos industrien. 

Reducerede omkostninger til anlæg Udjævning af afløbsmængder sænker anlægs-
omkostninger med 15-20 % 

Driftsmæssige forbedringer Lønomkostninger til drift sænkes med 20 % 

Øget sundhed hos medarbejderne.  Svovlbrinteniveau (H2S) under 10 ppm 

 
 
3.3 Resultater 
 
3.3.1 Miljømæssig forbedring i recipienter 
Den miljømæssige forbedring af recipienten vurderes baseret på færre overløb og 
samlet lavere udledning af N, P og COD/BOD.  
 
På forsøgsanlægget er der udført en samlet indsats i Arbejdspakke 1 og Arbejds-
pakke 2 for at mindske overløb. I Arbejdspakke 1 blev Voldtoftebassinet brugt til at 
udligne den hydrauliske spidsbelastning på Gummerup Renseanlæg (se afsnit 
2.3.1).  
I Arbejdspakke 2 blev mobilrenseanlægget etableret parallelt med det eksisterende 
Gummerup Renseanlæg og det kunne behandle halvdelen af tørvejrsflowet. 
 
Belastning af mobilrenseanlæg 

Tabel 4: Gennemsnitlig belastning af mobilrenseanlægget i perioden 2018-04-01 til 2019-07-
04 ift. designgrundlag. 

Parameter Total Opløst 

COD  80 % 39 % 

BOD  48 % 42 % 

SS 150 % - 

P (opløst = orto-fosfat) 210 % 99 % 

N (opløst = ammonium) 210 % 160 % 
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Under projektet har belastningen af mobilrenseanlægget været markant anderledes, 
end de data, som er designgrundlaget – se Tabel 5. Det var især forholdet mellem 
kulstof, kvælstof og fosfor, som var ændret, hvor både C/N- og C/P-forholdet var 
mere end halveret, se Tabel 5. En sådan variation i belastningen i forhold til design-
grundlaget, har selvfølgelig haft en stor betydning for driften af mobilrenseanlægget. 
Derfor har fokus været på optimering af kvælstoffjernelsen. 

Tabel 5: Forholdstal for kulstof, kvælstof og fosfor i designgrundlaget for mobilrenseanlægget 
og gennemsnit af døgnprøveanalyser fra perioden 2018-04-01 til 2019-07-04. 

Parameter Designgrundlag Testperiode 

CODtotal / Ntotal 37 14 

CODtotal / Ptotal 200 77 

   

 
Spildevandsrensning på mobilrenseanlægget 
Mobilrenseanlægget har været testet med to driftsformer for MBR-anlægget, traditio-
nel aktiv slam-drift og IFAS (Integrated Fixed-film Activated Sludge) via MBBR-medie 
med anammox-proces.  

Tabel 6: Gennemsnitlig udløbskoncentration fra Gummerup renseanlæg (2014-2017) og mo-
bilrenseanlægget under testperioder. Henholdsvis ved drift af MBR-anlæg med aktiv slam drift 
og med IFAS-drift med anammox-proces. 

Parameter Gummerup RA 
Udløb 

    Aktiv slam 
        Udløb                  Forbedring 

IFAS m. anammox 
Udløb           Forbedring 

COD total 27 mg/L 18 - 19 mg/L 30 - 35 % 17 mg/L 37 % 

BOD total 3,7 mg/L < 2,8** mg/L  > 24** % NA*** NA*** 

SS 14 mg/L < 0,91** mg/L > 94** % NA*** NA*** 

P total 0,38 mg/L 0,35* - 0,83 mg/L > 35* % 0,40 mg/L - 4,6 % 

N total 3,6 mg/L 7,7 - 9,2 mg/L  -160 - -120 % 10 mg/L - 180 % 

* Få udløbsprøver er ikke-målbare og detektionsgrænsen bruges derfor i udregningen 
** De fleste udløbsprøver er ikke-målbare og detektionsgrænsen bruges derfor i udregningen 
*** Alle udløbsprøver er ikke-målbare (Not Available) og detektionsgrænsen er ikke oplyst 
 
Traditionel aktiv slam-drift 
Der blev opnået 30 til 35 % bedre fjernelse af COD i mobilrenseanlægget, end på 
Gummerup Renseanlæg. Den resterende mængde COD på 16-24 mg/L var opløst 
inert COD, som ikke kan fjernes ved konventionelle metoder. 
 
Udledningen af fosfor afhang direkte af, hvor effektiv en styring, der var på den kemi-
ske fældning. For mobilrenseanlægget kunne det ses, at der blev opnået en 35 % 
forbedring ved fast dosering og minimum 45 % forbedring med STAR online-styring. 
 
Kvælstofbelastningen af anlægget var over dobbelt så stor som beskrevet i design-
grundlaget, se Tabel 4. Det betød, at procesvolumen for den biologiske kvælstoffjer-
nelse var halv så stor i forhold til den belastning, der blev ført til MBR-anlægget. Det 
var derfor ikke muligt at opnå en 50 % forbedring af udledning, men med STAR on-
line-styring var den gennemsnitlige udledning (7,7 mg/L) under udledningskravet for 
Gummerup Renseanlæg (8,0 mg/L). Det var også muligt med online-styringen at 
opnå en 63 % forbedring af udledning af ammonium, ved at benytte biosorptionsan-
lægget som en del af nitrifikationsprocessen. 
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Bilag: 
 
AP2-1: Mobilt renseanlæg - Forsøg med aktiv slam drift. 
 
 

 
Carriers i biosorptionstanken. 
 
 
IFAS-drift med anammox-bæremedie 
Det var ikke muligt at opnå komplet fjernelse af kvælstof i MBR-anlægget med IFAS-
drift og anammox-bæremedie. Baseret på laboratorieforsøg udført af DTU MILJØ 
kunne anammox-bæremediet alene på det mobile renseanlæg fjerne 12 % af kvæl-
stoffet fra dets indløb. Det ville have været muligt at opnå en større kvælstoffjernelse, 
hvis der var blevet tilført et højere antal anammox-bæremedie (carriers). De største 
udfordringer med implementeringen af anammox-teknologien var:  

1) Laboratorieforsøg viste, at effektiviteten af anammox-processen faldt ved  
50 % per temperaturfald på 10⁰ C  

2) Membranfiltreringen krævede konstant og høj beluftning for at holde mem-
branen fri for slam. Den øgede tilbageførelse af ilt fra MBR-tanken vanskelig-
gjorde undertrykkelsen af NOB’er i IFAS-tankene og reducerede herved til-
gængeligheden af nitrit for anammox-bakterierne 

Bilag: 
 
AP2-2: Autotrof kvælstoffjernelse i hovedstrømmen. 
 
 
3.3.2 Miljømæssig forbedring vedr. lattergas 
Lattergas (N2O) er en drivhusgas med et drivhusgaspotentiale 300 gange højere end 
CO2. Udledning af selv relativt små mængder lattergas har derfor stor betydning for 
den samlede udledning af klimagasser målt i CO2-ækvivalenter. Yderligere er latter-
gas nu en af de største trusler mod ozonlaget. Lattergas dannes som et biprodukt af 
biologisk kvælstoffjernelse (nitrifikation og denitrifikation). 
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Den gennemsnitlige N2O-emissionsfaktor for mobilrenseanlægget var mindre end 0,1 
% (N2O frigivet/kvælstof fjernet), når anlægget var fuldt belastet og mere end 30 % af 
indløbet blev bypasset udenom biosorptionsanlægget. Under normal drift på Gum-
merup Renseanlæg var emissionsfaktoren 0,4 %. Dermed var den gennemsnitlige 
emissionsfaktor lavere på mobilrenseanlægget, end Gummerup Renseanlæg. I 
begge anlæg var N2O-frigivelsen mest følsom overfor pludselige ændringer i tilførs-
len af kvælstof. En stigning i kvælstoftilførsel kan således føre til markant højere 
N2O-frigivelser, hvilket giver en dramatisk stigning i den gennemsnitlige N2O-emissi-
onsfaktor. 
  
For at reducere N2O-frigivelse i mobilrenseanlægget skal der sikres en tilstrækkelig 
kulstoftilledning til kvælstoffjernelsen i MBR-anlægget via bypass af biosorptionsan-
lægget. Dette øger forbruget af den N2O, der er produceret af AOB’er ved at stimu-
lere denitrifikationsprocessen. Bypass kan dermed fungere som en buffer for N2O-
frigivelser, og nedsætter følsomheden af lattergasfrigivelser overfor dynamiske kvæl-
stoftilførsler (N total) i det indkommende spildevand.  
 
Bilag: 
 
AP2-3: Dynamik og emission af lattergas. 
 
 
3.3.3 Reduktion i udledningen af miljøfremmede stoffer (MFS) og 

patogener 
På LiveLab er der arbejdet både med forbedret fjernelse af medicinrester og pato-
gene-bakterier på Gummerup Renseanlæg og mobilrenseanlægget.  
 
Patogene bakterier 
Der mangler i dag stadig konkrete og effektive tekniske løsninger til at håndtere po-
tentielle patogene-bakterier i spildevandet. Indholdet af patogene-bakterier og para-
sitter blev målt på forskellige steder på Gummerup Renseanlæg og mobilrensean-
lægget. 
 
Målinger viste at membranfiltreringen i MBR-anlægget effektivt fjernede patogene 
bakterier i forhold til den traditionelle efterklaring på Gummerup Renseanlæg. Der 
blev ikke detekteret patogene bakterier i udløbet fra MBR-anlægget, med undtagelse 
af et mindre antal Legionella spp., som ser ud til at trives i MBR-anlæggets rent-
vandstank (skyllevandstank).  
 
Forekomsten af andre patogene bakterier end Legionella spp. i udløbet fra eXeno™ 
skyldes tilførsel af ubehandlet spildevand under ”feast” perioder i eXeno™-anlægget. 
 
Bilag: 
 
AP2-4: Patogene bakterier. 
 
Miljøfremmede stoffer 
eXeno™-anlægget har været placeret sidst i procestoget på mobilrenseanlægget 
med en ny proceskombination, biosorption og MBR, som primær og sekundær rens-
ning. 
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Den positive effekt af eXeno™ som poleringsproces var tydelig for fire miljøfrem-
mede stoffer ved sammenligning med Gummerup Renseanlæg (et antibiotikum, en 
smertestillende og en beta-blokker mod hjerte- og kredsløbslidelser samt et alminde-
lig brugt korrosionsbeskyttende middel). For øvrige forbindelser var effekten mindre 
udtrykt, men dette kunne også skyldes de særlige driftsbetingelser, som pilotanlæg-
get har haft. 
 

 
Procestanke i eXeno™, der fjerner medicinrester. 
 
 
Tilløbet til eXeno™-anlægget har haft et markant lavere C/N-forhold end forventet. 
Det skyldtes det lave C/N-forhold i indløbet til Gummerup Renseanlæg, som har be-
tydet, at MBR-anlægget ikke har kunnet fjerne al kvælstof, inden det blev tilført 
eXeno™-anlægget. Kombinationen af det relative høje nitratindhold og meget spar-
somme indhold af kulstof betød at enhver forekomst af let omsætteligt kulstof i 
eXeno™ blev benyttet af de tilstedeværende denitrificerende bakterier. Den begræn-
sede adgang til kulstof for eXeno™ gjorde det dog muligt at identificere de driftsbe-
tingelser, hvor bakterierne ikke tilføres tilstrækkelig med kulstof for at opretholde en 
stabil bakteriekultur. Denne viden har meget stor betydning for den fortsatte udvikling 
af processen.  
 
Det var muligt at opnå forskellige biofilmtykkelser ved at styre mængden af tilført kul-
stof og valg af bæremedie. Resultaterne viste, at en mellemtyk (< 500 µm) biofilm 
generelt er at foretrække, da den samlet set gav den største omsætning af miljøfrem-
mede stoffer per fyldelegeme (carrier). I tilfældet af, at der er et eller få specifikke for-
bindelser, som skal reduceres, kan en tynd biofilm dog være betydeligt mere effektiv. 
 
Bilag: 
 
AP2-6: HEPWAT- eXeno™ - Biologisk fjernelse af MFS  
 
3.3.4 CO2-footprint sænkes markant 
Det har ikke været muligt at udføre en direkte sammenligning af CO2-aftryk for mobil-
renseanlægget i forhold til et traditionelt 2-trins renseanlæg. Der var for høj usikker-
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hed om beregningen grundet kort driftsperiode af anlægget og skaleringsudfordrin-
gerne fra det meget kompakte mindre mobilrenseanlæg til et større fuldskalaanlæg. 
Specielt de store driftsomkostninger til elforbrug ved beluftning er svær at sammen-
ligne på grund af de forskellige skalaforhold. 

Mobilrenseanlægget blev bygget med henblik på at mindske CO2-aftrykket især på 
følgende punkter: 
 

• Biosorptionsanlægget (MBBR + tromlefilter) omdannede opløst kulstof til 
biofilm, med minimal nedbrydning af det suspenderede stof, hvilket øgede 
biogas-potentialet i slammet og effektivt fjernede det fra spildevandet 

• Mainstream anammox-processen i MBR-anlægget brugte ikke kulstof til at 
fjerne kvælstof og det øgede dermed muligheden for kulstofhøst i biosorpti-
onsanlægget. Processen brugte også mindre beluftning end traditionel bio-
logisk kvælstoffjernelse og havde derfor et mindre elforbrug 

• Anlægget var kompakt og der var derfor brugt mindre materiale til at bygge 
anlægget sammenlignet med et traditionelt anlæg i beton 
 

3.3.5 Bedre anvendelse af industrispildevand 
Spildevandet fra Kerry (lokal industrivirksomhed, der fremstiller ostepulver) udgjorde 
30-39 % af kvælstof og kulstof-tilførslen (N, COD og BOD mængde) og kun 10 % af 
vandtilførslen (mængde) til Gummerup Renseanlæg. Statistisk dataanalyse (ét år) 
samt prøvekampagne (én måned) viste både store variationer i den daglige og døgn-
mæssige stofbelastning fra Kerry.  

Biosorptionsanlægget var designet til at kunne maksimere kulstofhøsten ved kun at 
omsætte det opløste kulstof efterfulgt af fjernelse af suspenderet stof i et tromlefilter. 
I Krügers forsøg med optimering af biosorptionsanlægget blev der i gennemsnit op-
nået 95 % reduktion af total COD, 98 % af opløst BOD og 99 % af suspenderet stof. 

Et kulstofstyringsmodul til STAR online-styring blev installeret for at balancere kul-
stofhøsten i biosorptionsanlægget i forhold til behovet for kulstof til den efterfølgende 
biologiske kvælstoffjernelse i MBR-anlægget. Der blev opnået en gennemsnitlig for-
bedring på udledningen af kvælstof fra mobilrenseanlægget på 16 % under forsøg 
med aktiv slam-drift i MBR-anlægget ved aktivering af kulstofstyringen.  

Det viser, at en automatisk kulstofstyring er vigtig for optimering af kulstofhøst, uden 
at risikere udløbskvaliteten. Dette ses især i forhold til de store udsving i stofbelast-
ningen fra Kerry.  

Bilag: 
 
AP2-1: Mobilt renseanlæg – Forsøg med aktiv slam-drift. 
AP2-5:  Industrispildevand fra Kerry. 
 
3.3.6 Reducerede omkostninger til anlæg 
I Arbejdspakke 1 er Voldtoftebassinet brugt til at udligne spidsbelastningen på Live-
Lab (se afsnit 2.3.5). Ved at reducere den hydrauliske spidsbelastning kan alle an-
lægsdele i et nyt renseanlæg dimensioneres for en mindre hydraulisk belastning. Det 
har specielt betydning for anlægsdele som riste, sand- og fedtfang, rørledninger, 
samt klaringstanke. Ved at reducere den stofmæssige spidsbelastning har det ho-
vedsageligt betydning for dimensionering af bundbeluftningssystemer i biologiske 
tanke. 
 

http://www.hepwat.dk/
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Samlet set vil reduktion af spidsbelastning i et dimensioneringsgrundlag for et rense-
anlæg kunne give betydelige besparelser på anlægsomkostninger. 
 
3.3.7 Driftsmæssige forbedringer 
Mobilrenseanlægget er bygget med fokus på en høj grad af automatik for at mindske 
driftsomkostningerne på anlægget. Tromlefilteret i biosorptionsanlægget og mem-
branmodulet i MBR-anlægget kræver dog ugentlig rensning, hvor anlægget må stop-
pes. På et fuldskalaanlæg kan dette med fordel blive automatiseret med parallelle 
proceslinjer, så driftsomkostningerne kan sænkes og anlægget kan fortsætte i drift 
under rensning.  
 
3.3.8 Øget sundhed hos medarbejderne 
Det forventes, at arbejdet udført i oplandet til Gummerup Renseanlæg i Arbejds-
pakke 1 omkring svovlbrinte, vil forbedre arbejdsmiljøet og reducere behovet for ved-
ligeholdelse på anlægget ved at mindske mængden af svovlbrinte i indløbet til an-
lægget. Mindre svovlbrinte i indløbet vil per definition også medføre mindre risiko for 
driftsmedarbejderne og dermed fremme deres arbejdsmiljø.  
 

 
Billede af hvilket arbejdsmiljø, der skal prøves udgået. 
 
 
3.4 Diskussion og perspektivering 
Med mobilrenseanlægget er det lykkedes at etablere et kompakt modulrenseanlæg, 
hvor det har været muligt at teste en lang række forskellige driftsformer og  
-situationer.  
 
Behovet for at kontrollere kulstofbalancen i anlægget har været en nøglefaktor på 
tværs af forsøgene udført på mobilrenseanlægget, som har givet nogle interessante 
perspektiver. 
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For hvilke driftsparametre skal vægtes højest? Øget biogaspotentiale og reduceret 
udgift til beluftning? Eller reduceret udledning af kvælstof til recipient og mindre lat-
tergasemission? 
 
Forsøgene på mobilrenseanlægget har vist, at biosorptionsanlægget effektivt kan 
fjerne kulstof fra spildevandet og dermed reducere mængden af kulstof, som bliver 
omsat i beluftningstankene. Samtidig viser andre forsøg, at kvælstofindholdet i udlø-
bet til recipienten kan sænkes ved ikke at maksimere mængden af kulstof til biosorp-
tionsanlægget. Derudover er det også erfaret, at en hæmmet denitrifikationsproces 
på grund af reduceret kulstoftilførsel, er mere sårbar overfor lattergasemission ved 
store udsving i kvælstofbelastning. CO2-aftrykket kan derfor ikke udelukkende evalu-
eres på øget biogasproduktion og mindre udgift til el. Der skal også tages hensyn til 
lattergasemission. 
 
På eXeno™-anlægget blev det også konkluderet, at styring af kulstofindholdet i ind-
løbet til anlægget er vigtigt for at opnå den højeste effektivitet for fjernelse af MFS. 
Her blev det erfaret, at både for stor og for lille tilførsel af kulstof til de biologiske 
tanke, resulterede i mindre omsætning af MFS. Kulstof i spildevand er ikke længere 
bare en forurening, som skal fjernes, men derimod et værktøj til at optimere fjernel-
sen af andre forureninger og en mulighed for at mindske CO2-aftrykket på rensean-
lægget. Udfordringen er at finde den rette fordeling. 
 
Avanceret styring af renseanlæg er et uundværligt værktøj til at balancere driftsudgif-
ter og udløbskvalitet. På mobilrenseanlægget betød implementeringen af STAR on-
line-styring blandt andet, at kulstofbalancen mellem biosorptionsanlægget og MBR-
anlægget blev optimeret, hvilket resulterede i en bedre udløbskvalitet. En overstyring 
med lattergaskontrol kan også med fordel implementeres for at sikre, at den dynami-
ske optimering af anlægsdriften ikke øger risikoen for øget lattergasemission.  
 
Mobilrenseanlægget er opdelt i kompakte moduler, som individuelt kan flyttes og im-
plementeres i andre systemer. Trods den meget kompakte anlægsopbygning har an-
lægget været meget robust overfor store udsving i stofbelastning i indløbet. Dette 
skyldes til dels online-styringen, som sikrer løbende optimering af driftsparametre.  
 
Der har dog været visse udfordringer med at bygge et så kompakt anlæg med så al-
sidige muligheder og funktioner. Anlægskravene til mobilrenseanlægget betyder at 
mange renseteknologier er udelukket, hvilket efterlader få alternativer. MBR-anlæg-
get er designet ud fra brugen af membraner til effektiv og kompakt separering af 
slam fra vand. Det sikrer en meget høj udløbskvalitet ved retention af partikler, mikro-
plast og patogene bakterier. Teknologien har dog også et stort CO2-aftryk og drifts-
udgift, da den kræver konstant beluftning. Det harmonerer ikke med ønsket om la-
vere driftsomkostninger og mindre CO2-aftryk på mobilrenseanlægget, men det er 
eneste mulighed for at holde anlægget mobilt. Derudover har MBR-anlægget vist sig 
at have dårlig synergi med anammox-processen, hvor sparsom brug af beluftning er 
altafgørende for kultivering af anammox-bakterien.  
 
Det er vigtigt i design af fremtidige modulære renseanlæg at lægge vægt på syner-
gien mellem optimalt design af alle processer.  
 
Ift. design af fuldskala og traditionelle renseanlæg har erfaringerne fra mobilrensean-
lægget vist, at det er vigtigt at medtænke avanceret styring af anlægget. Den avan-
cerede styring øger robustheden af anlægget og gør det mere alsidigt ift. hvilke 
driftsparametre, der vægtes højest. Den avancerede styring kan også med fordel 

http://www.hepwat.dk/
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strække ud over renseanlægget og ind i oplandet, hvor bedre styring af ledningsnet-
tet kan sikre bedre drift af anlægget og mindske anlægsomkostninger. Derudover 
kan det også reducere mængden af svovlbrinte i indløbet, hvilket øger sundheden 
hos driftspersonalet og reducere behovet for vedligeholdelse af anlæg. 
 

HEPWAT-anlægget set fra oven, med dets modulopbygning.  
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4. Arbejdspakke 3 

Pakken indeholder en række innovative forslag på IT-området. 
Forslagene, der primært er baseret på Open Source-teknologi, 
skal betragtes som et supplement til allerede eksisterende tekno-
logier med standardopsætning inden for vandbranchen. 

4.1 Indledning 
I Arbejdspakke 3 har fokus været på etablering af en IT-løsning, som kan nytænke 
de nuværende IT-systemer og deres interaktion. Ved at udnytte globalt udbredte 
open source-informationsteknologi i nyeste version skal projektets IT-løsning fjerne 
den traditionelle økonomiske barriere for udnyttelse af IT i vandbranchens applikatio-
ner. 
 
Målgruppen for IT-systemet er på mellemkort sigt alle spildevandsselskaber i Dan-
mark. 
 
4.2 Mål med arbejdspakke  
Projektmålene, som er behandlet i Arbejdspakke 3 ses i Tabel 7. 

Tabel 7: Oversigt over projektmål, der er behandlet i Arbejdspakke 3. 

Projektets mål Succeskriterier 

Open Source demonstreres i Spildevands-
branchen 
 

Forsyningsselskab og kunder konstaterer, at 
det er blevet billigere at bruge IT, at IT an-
vendes langt mere aktivt til systemintegra-
tion samt desuden lettere og mere kvalifice-
ret muliggør monitering, styring og optime-
ring samt dokumentation i forhold til det 
samlede spildevandssystem 

 
4.3 Resultater 
ARTOGIS A/S har udarbejdet en udførlig rapport (se bilag AP3-1) der beskriver op-
bygning af HEPWAT-projektets IT og de udfordringer, der har været i gennemførelse 
af denne projektdel – Arbejdspakke 3.  
 
IT-løsningen er en generisk data- og digitaliseringsplatform, der til fulde vil kunne 
konfigureres til at understøtte alle de i MUDP-ansøgningen oprindeligt definerede 
krav og dertil hørende målsætninger.  
 
IT-løsningen blev frigivet som Open Source på GitHub i april 2019. Frigivelsen skete 
som en GNU AGPLv3-licens, hvilket sikrer, at alle ”afledte værker” også skal frigives 
som Open Source. Alle interessenter – både IT-virksomheder, rådgivere og forsynin-
ger m.fl. – kan således vederlagsfrit downloade kildekoden til IT-løsningen, inklusiv 
den dertil hørende dokumentation. 
 

http://www.hepwat.dk/
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Løsningen kan interagere med forsyningsselskabernes eksisterende systemer til da-
taopsamling, lagring, konsolidering, kvalitetssikring, anvendelse i avancerede bereg-
ninger og udstilling. For eksempel kan IT-løsningens datasamling udstilles som 
REST-services, og dermed integreres i eksisterende systemer som ledningsregistre-
ring, GIS, Business Intelligence m.v. samt indgå som datamateriale i brug af teknolo-
gier inden for AI (kunstig intelligens), Machine learning m.v. 
 
Løsningen giver ét samlet overblik over alle relevante data, idet datarobotter sørger 
for at sammenstille data fra alle de forskellige datakilder, som Assens Forsyning A/S 
har ønsket at inkludere. IoT gør det hurtigere, lettere og billigere at monitorere, styre, 
optimere og dokumentere – eksempelvis driftens aktiviteter generelt, fordi driftsmed-
arbejderen egenhændigt kan installere og drive IoT-målere, overvåge data herfra, 
samt tilrette varslingsværdier m.v. Yderligere er IoT-målere ofte markant billigere, 
end det traditionelle højkvalitetsudstyr (op til 1/10 af prisen), men har følgelig heller 
ikke samme målepræcision og robusthed. Men som supplement rummer IoT-målere 
et stort potentiale. 
 
I bilaget gennemgår ARTOGIS A/S desuden HEPWAT’s IT i forhold til projektbeskri-
velsens målsætninger set ud fra et Arbejdspakke 3-perspektiv. Evalueringen er sub-
jektiv, og står alene for ARTOGIS’ egen regning, idet de øvrige partnere i HEPWAT-
projektet kan have en anden opfattelse. 
 
Bilag: 
 
AP3-1: HEPWAT WP3 – Slutrapport til MUDP m.fl. 
 

 

Figur 7: ARTOGIS-illustration på dataopsamling. 
 

 
4.4 Diskussion og perspektivering  
Det er lykkes med IT-løsningen i HEPWAT at påvise, hvorledes IT-strukturen kan ny-
tænkes. Både hos Assens Forsyning A/S, i andre danske vandselskaber samt globalt 
(eksport-perspektiv) er det epokegørende, at IT-løsningen foreslår potentielt ned-
brydning af de klassiske ”IT-siloer”, som påfører vandsektoren og dens leverandører 
store ”døde” omkostninger og en lav innovations- og omstillingsevne. 



 

 WWW.HEPWAT.dk  HEPWAT – Higher Enviromental Performance in Waste wATer systems  37 

 
Der findes i dag ikke IT-løsninger, der på samme fleksible (konfigurerbare) måde 
skaber en homogen ”paraply” – i form af en visuel og intuitiv brugergrænseflade, re-
altidslignende robotter og et samlet overvågningssystem – over en bred vifte af de 
mere eller mindre proprietære komponenter og deres datakilder (alt fra sensorer, 
pumper, IT-løsninger etc.), som indgår i den komplekse styring af det samlede spil-
devandsanlæg.  
 
Forudsætningerne har ændret sig i forhold til den planlagte udvikling og implemente-
ring af Arbejdspakke 3 IT-løsningen, set i forhold til det i ”Fase 2 Ansøgning til MUDP 
2016 HEPWAT” beskrevne. Den største hindring for at opnå det ideelle resultat 
skønnes at være integration med de nuværende ”IT-løsningssiloer”, der i dag findes 
hos forsyningsselskaber, rådgivere og producenter.  
 
Der er derfor behov for at have fokus på denne problemstilling i fremtidige løsninger. 
Gennem projektfaserne har det været meget svært at sikre den planlagte koordine-
ring og implementering af dataindsamling, anvendelse og offentliggørelse på tværs 
af de fire partnere og de tilknyttede IT-leverandører. Databasen er derfor opbygget 
på baggrund af Assens Forsynings eksisterende SRO-database, hvor alle relevante 
oplysninger findes. 
  

http://www.hepwat.dk/
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5. Arbejdspakke 4 

Udover projektledelse indeholdt Arbejdspakke 4 aktiviteter for-
bundet med formidling af projektets formål, mål og opnåede re-
sultater. I projektets opstart blev der nedsat en kommunikations-
gruppe til at sikre leverancerne.  
  

5.1 Indledning 
For at sikre at kommunikationen og formidlingen i projektet kunne målrettes og  
“times” rigtigt, udarbejdede kommunikationsgruppen en kommunikationsstrategi, der 
definerede og budgetterede aktiviteterne.  
 
Der blev i den indledende fase lagt stor vægt på at etablere en HEPWAT-hjemme-
side, hvor projektets indhold og partnerne bag det kunne præsenteres.  
 
For at sikre adgang for især studerende og input til “digitalisering”, var det planlagt, at 
der skulle oprettes et datarum, hvor mange af projektets dataserier kunne tilgås. Det 
er ikke blevet muligt i projektet, men data er sidenhen publiceret på hjemmesiden.  
 
Kommunikationsplanen er løbende fulgt, hvilket har resulteret i et antal artikler, præ-
sentationer, rundvisninger og en stor indvielse med ministerbesøg. 
 
5.2 Mål med arbejdspakke 
HEPWAT har med sin status som et af Miljøstyrelsens fyrtårnsprojekter primært haft 
til formål: 
 

• at medvirke til at demonstrere ny teknologi, der er mere kost-effektiv og 
eventuelt går videre, end gældende miljølovgivning, samt 

• sikre at viden og metoder opnået med dette, kommunikeres til potentielle 
brugere i Danmark og i udlandet, med henblik på salg og eksport.  

 
Denne formidling af viden samt resultater fra konkret demonstration skal danne 
grundlag for at relevante myndigheder kan få perspektiv og potentielle brugere vur-
dere nye virkemidler til at optimere anlægs- og driftsøkonomi, og hermed sikres sam-
let “mest miljø for pengene”.  
 
Derfor var målet med arbejdspakken at koordinere partnernes formidlingsindsats til 
størst mulig effekt, og desuden sikre at relevante branchekanaler for formidling fik 
den rigtige strøm af resultater.   
 
5.3 Resultater af kommunikationsstrategi 
Herunder er kort oplistet en gennemgang af erfaringerne og resultaterne i Arbejds-
pakke 4. 
 
Der blev kort efter projektets opstart udarbejdet og lanceret en samlet kommunikati-
onsstrategi, som gennem projektet har givet alle partnerne et godt udgangspunkt for 
at planlægge fælles og egne formidlings- og salgsaktiviteter.  
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Der blev desuden oprettet en referencegruppe, som skulle hjælpe med perspektive-
ring og resultatformidling undervejs.  
 
5.3.1 Hjemmeside 
Hjemmesiden for HEPWAT, http://www.hepwat.dk, blev etableret og konfigureret for 
at præsentere projektets indhold og for at promovere de deltagende partnere.  
 

Screendump af hjemmeside. 
 
 
Fra start af var der fokus på at henvende sig til en bred målgruppe – herunder at 
kommunikere i et let forståeligt sprog og på, at skabe en overskuelig tilgang til 

http://www.hepwat.dk/
http://www.hepwat.dk/
http://www.hepwat.dk/
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HEPWAT-projektet. Samtidigt blev der lagt vægt på, at informationer og data skulle 
have værdi for både branchefolk og studerende, så de havde mulighed for at benytte 
sig af projektets resultater (til inspiration og læring). 
 
Der blev dengang løbende publiceret nyheder på hjemmesiden – blandt andet i form 
af presseomtale og informationer om indvielse og rundvisninger. Der blev også infor-
meret om partnerne bag projektet – både i tekst- og videoform – og både på dansk 
og engelsk. 
 
5.3.2 Foredrag og fremvisninger 
Der har siden forsøgsanlæggets start i 2018 i gennemsnit været rundvisninger én 
gang om måneden.  
 
Gæsterne har været folk fra branchen og udenlandske interesserede, som har be-
søgt anlægget. Samtidig har Assens Forsyning A/S vist forsøgsanlægget frem til sine 
brugere, kunder og interesserede i lokalområdet – blandt andet i forbindelse med et 
større åbent hus-arrangement. 
 
Bilag: 
 
AP4-2: Annonce for Åbent Hus  
 
Herudover har flere skoleklasser lagt vejen forbi HEPWAT og Gummerup Rensean-
læg, hvor elever og lærere både har fået fortalt historien om det traditionelle rensean-
læg og fremtidens nye tiltag. 
 

Den største begivenhed var indvielsen af HEPWAT med besøg af mange fra branchen, og 
ikke mindst daværende klima-, energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt, som satte 
projektet i gang (se indbydelsen i bilag AP4-3). 

I bilaget herunder findes en samlet oversigt med præsentationer samt omtale i trykte 
og elektroniske medier. 
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Bilag: 
 
AP4-1: Oversigt over formidlingsaktiviteter. 
AP4-3: Invitation til indvielse 
 
5.4 Diskussion og perspektivering  
I ansøgningen blev der lagt op til, at den primære formidling skulle forgå via hjemme-
siden, og at denne derfor løbende skulle tilpasses og opdateres. Det er et meget 
stort arbejde at holde en projekthjemmeside levende, og partnerne har måttet kon-
statere, at der ikke var sat ressourcer nok af til denne del. I et andet og lignende pro-
jekt vil det være en stor fordel at afsætte midler (for eksempel en ressourceperson 
inden for kommunikation) til denne del fra start af, eller aktivt forholde sig til en alter-
nativ base for kommunikation. 

En anden kilde til formidling var deling af data og resultater. Dette foregik via hjem-
meside og foredrag, men det lykkedes ikke at få etableret et “datarum”, hvor eks-
terne kunne tilgå projektets data. Den primære årsag hertil var, at projektets arbejds-
pakker havde forsinkelse og heller ikke synkron afvikling, og derfor var der ikke sam-
lede anlægsdata, der kunne tilgås. 

Det er besluttet, at der lægges data ud på http://www.hepwat.dk/, som eksterne kan 
tilgå – eksempelvis til brug i undervisning m.v. (eventuelt i samarbejde med Naturvi-
denskabernes Hus/Tektanken6). 
 
Som en konsekvens af en meget opsøgende strategi, har der været mange indlæg 
på konferencer og i artikler m.v., og generelt har der været stor tilfredshed blandt 
partnerne for denne del. Det er indtrykket, at vi er nået langt ud til både danske og 
udenlandske forsyninger og virksomheder.   
 
Der er umiddelbar tilfredshed i forhold til antallet af de danske rundvisninger, der er 
gennemført i projektperioden. 

Der var forventning om, at der ville være flere udenlandske grupper, som ville have 
ønsket en rundvisning. Det er muligt at søgningen hertil øges når Ny Assens Rens-
ningsanlæg står færdigt (forventet 2022). Her vil der kunne fremvises et stort komplet 
anlæg med en række af de nøgleteknologier, der indgik i HEPWAT. 
 
Grundfos A/S og Krüger A/S vil anvende case-studies til den videre formidling af pro-
jektet. I forlængelse af denne rapports færdiggørelse har partnerne taget initiativ til 
dette med henblik på at skabe mere international opmærksomhed.   

Til den videre kommunikation og formidling af HEPWAT-projektet er det aftalt, at pro-
jektets partnere fremstiller og udgiver en grafisk publikation, som i tekst, billeder og 
illustrationer fortæller om projektet og dets resultater. 
  

                                                           
6 https://www.nvhus.dk/ 

http://www.hepwat.dk/
http://www.hepwat.dk/
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6. Konklusion og 
perspektivering 

Ambitionen med HEPWAT har været at projektet skulle være et 
fyrtårn for dansk spildevandshåndtering, hvor der kunne demon-
streres markante miljøforbedringer og markante reduktioner i 
etablerings- og driftsudgifterne.  
 
 

6.1 Udfordringer med spildevand 
Projektet har adresseret nogle af de udfordringer, som afledning og rensning af spil-
devand står overfor i dag: 

• Højt Carbon Footprint gennem relativt højt energiforbrug og udledning af lat-
tergas 

• Miljøbelastning gennem overløb, udledning af næringsstoffer, bakterier og 
miljøfremmede stoffer 

• Øgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på grund af uvedkommende 
vand og svovlbrinte 

• Uforløst effektiviseringspotentiale, som blandt andet skal opnås gennem digi-
talisering 

• Reduktion af anlægsomkostninger ved etablering af nye anlæg 
• Strengere regulering og miljølovgivning over lang tid 

 

6.2 Muligheder med spildevand i HEPWAT-perspektiv 
Konkret er det demonstreret, at der kan etableres en effektiv og mere fleksibel (og 
mobil) anlægsopbygning i fuld skala på et dansk renseanlæg. Rensningen af spilde-
vandet er gået længere end gældende lovgivning i 2019.   
 
Der er etableret overvågning og avanceret styring af behandlingen af spildevandet – 
både i afløbssystemet og på renseanlægget, og den avancerede styring er afgø-
rende for at beskytte anlægsinvestering (modvirke svovlbrinte) og velfungerende bio-
logiske renseprocesser i alle trin på renseanlægget. Der er samtidig med udmærket 
resultat udført forsøg med at supplere med billigere dataopsamling og mere åbne IT-
systemer.  
 
Efter HEPWAT er der fortsat et stykke vej med spildevandssektorens digitalisering –
både i forhold til fysisk måling, dataopsamling og deling. Den store udvikling i forhold 
til eksempelvis Machine learning, AI, IoT, Cloud to Cloud er umiddelbart ikke opnået i 
denne omgang, men de industrielle partnere i projektet vil arbejde mere i dette spor 
for at sikre endnu bedre forecast og prædiktiv kontrol af hele spildevandscyklussen. 
Det vil kræve mere data, flere algoritmer og endnu bedre dokumentation. 
 
Projektet giver ikke i sig selv et fuldendt svar på, hvad der er den rigtige spildevands-
struktur, men de demonstrerede løsninger i både afløbssystem og på renseanlæg gi-
ver flere valgmuligheder, når forsyninger i Danmark og i resten af verden skal for-
søge at effektivisere, beskytte investeringerne bedre og tilpasse sig nye krav. 
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6.2.1 HEPWAT-perspektiver for Assens Forsyning A/S 
Assens Forsyning A/S har inden igangsætningen af HEPWAT-projektet arbejdet med 
at centralisere sine otte nuværende renseanlæg til ét. Renseanlægget skal produ-
cere biogas og el ud fra biogassen. Anlægget skal være med til at reducere kommu-
nens ønskemål om reduktion af CO2. Alle oplande separatkloakeres – dels for at re-
ducere driftsudgifterne til at transportere og rense spildevandet – dels for at undgå 
overløb af spildevand fra kloaksystemet til følsomme recipienter. 

Med de opnåede erfaringer i HEPWAT betyder det konkret, at der arbejdes målrettet 
med at finde uvedkommende vand i kloakoplandene. Assens Forsyning A/S vil nøje 
overveje løsninger, der er i brug – eksempelvis anvendelse af en tredje ledning (som 
dræn) for at undgå at grundvandsstanden stiger, når kloaksystemerne forbedres.  

En udfordring med centralisering af spildevandsrensningen er svovlbrinte. HEPWAT-
projektet viser, at det kan lade sig gøre at reducere svovlbrintekoncentrationen ved 
hjælp af styret kemikaliedosering. Assens Forsyning A/S vil derfor fortsat have fokus 
på at inddrage andre/nye erfaringer med svovlbrintereduktion.  

Effektiv kulstofhøst er en nøgle til øget energiudbytte af spildevandet, og metoden er 
vist glimrende i HEPWAT. Assens Forsyning A/S vil evaluere forskellige metoder for 
at finde den optimale, og de erfaringer, der er opnået med biosorption i HEPWAT-
projektet skal bruges til at vurdere, hvilke af tilbuddene på Ny Assens Renseanlæg, 
der passer bedst. Endeligt har Assens Forsyning A/S fokus på, at det kommende 
renseanlæg skal opbygges så fleksibelt, at det er muligt senere at installere andre 
løsninger – eksempelvis eXeno™, hvis det bliver lovkrav.  

Der er stadig potentiale for “digitalisering”, og dette bevises af de udviklede og afprø-
vede styringer i Arbejdspakke 1 og Arbejdspakke 2, der er gode retningsvisere for ni-
veauet på det kommende Ny Assens Renseanlæg og dets ledningssystem. 
 
6.3 Konklusioner i HEPWAT 
 
6.3.1 Prædiktiv kontrol og optimeret drift 
Det har længe stået klart, at prædiktiv kontrol af afstrømningen af spildevand i et op-
land vil kunne give nogle fordele – eksempelvis i forhold til drift, minimering af over-
løb, vedligehold, levetid og klimatilpasning.  
 
I projektet er der i afløbssystemet udført forsøg på at minimere den samlede spilde-
vandsmængde samt udligne tilløbet til renseanlægget. Dette er lykkedes i et delop-
land med en erkendelse af, at der er behov for at implementere en realtidsstyring ba-
seret på flowmålinger i alle pumpestationer (i det fulde netværk) for at  
 

• få den fulde gevinst på renseanlægget i form af optimeret drift med minime-
ret omkostning og miljøpåvirkning 

• kontrollere omfanget af svovlbrinteproduktion, samtidig med minimering af 
uvedkommende vand (da disse er modsatrettede faktorer) 
 

6.3.2 Bekæmpelse af svovlbrinte 
En helt ny metode til “måling” af nedbrydningen af betonledninger, der er udsat for 
svovlbrinte, er afprøvet med succes.  
 
Løsninger til bekæmpelse af svovlbrinte er undersøgt og demonstreret. Nogle løsnin-
ger har fjernet høje svovlbrinte koncentrationer, mens andre nye metoder ikke er lyk-
kes på grund af afløbssystemets opbygning eller tekniske forhindringer. Det står dog 
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klart, at der er et stort behov for at arbejde videre med svovlbrinte og med at opti-
mere kloaksystemernes levetid.  
 
Konkret er det for Assens Forsyning A/S erkendt, at den kommende udbygning af 
kloaksystemet for at centralisere spildevandsrensningen, vil kræve et nøje valg af 
struktur og materialer til optimering af systemernes levetid. Men også et bevidst valg 
af struktur i afløbssystemet, samt optimal pumpedrift til minimering af svovlbrinte 
 
6.3.3 Identifikation af uvedkommende vand 
Nye metoder og løsninger er udviklet i HEPWAT til at få mere indsigt i uvedkom-
mende vand. I typiske afløbssystemer er det svært at vide hvad, der løber gennem 
rørene og hvor dette vand kommer fra.  
 
Ved at udnytte nye sensorer og algoritmer er det nu muligt at identificere flow i kloak-
ken og opdele vandet i, hvad der er spildevand og hvad der er uvedkommende vand. 
Og yderligere er det muligt at opdele det uvedkommende vand i langsom og hurtig 
indsivning i både det tryksatte og gravitationssystemet. Fordelen ved denne identifi-
kation er at forsyningerne kan målrette en renoveringsstrategi alt efter om det uved-
kommende vand er relateret til grundvand eller regnvand. 
 
6.3.4 Alternativ til traditionelle anlæg 
Det kompakte renseanlæg, der er demonstreret i HEPWAT, har vist at der i Danmark 
kan etableres et alternativ til traditionelle aktiv slam-anlæg, der investeringsmæssigt 
ligger på 50 og 80 %, arealmæssigt fylder mellem 5 og 10 % af det normale, og som 
samtidigt opnår en forbedring i fjernelsen af væsentlige indikatorparametre for spilde-
vand.  
 
Det er vist at endnu ikke regulerede parametre, som visse miljøfremmede stoffer og 
patogene bakterier, fjernes med den kompakte teknologi i langt højere grad end i et 
traditionelt aktiv slam-anlæg. Dette er sammen med eftervisningen af omkostningen 
på både drift og anlæg hertil, et vigtigt input til den løbende justering af reguleringen 
af den danske spildevandsbranche. 
 
Det aktuelle anlæg i fuld skala til 5.000 PE har vist sig at være meget robust overfor 
stor variation i tilløbet (kvælstof). 
 
En væsentlig erkendelse i HEPWAT-projektet er, at der har været væsentlige afvigel-
ser i det faktiske tilløb i forhold til de dimensionsgivende forudsætninger for designet 
af renseanlægsprocessen. Det understreger behovet for et robust og meget fleksibelt 
anlæg.  
 
6.3.5 Det energiproducerende renseanlæg 
I Danmark er der, siden Krüger i 2010 definerede “Det Energiproducerende Rense-
anlæg”, arbejdet med mål og virkemidler i forhold til at konvertere de eksisterende 
renseanlæg fra energiforbrugere til energiproducenter.  
 
HEPWAT-projektet understreger igen betydningen af at have en robust kulstofhøst, 
og i øvrigt også betydningen af, at kunne styre dette avanceret, sådan at vandrens-
ningen ikke forringes.  
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Denne styring er nu standard i det anvendte styresystem (Aquavista Plant7). Styresy-
stemet er også klargjort til SmartGrid, men den styring er ikke implementeret og af-
prøvet, idet HEPWAT-forsøgsanlægget har begrænset volumen, og dermed ikke ret 
meget energiforbrug, der kan flyttes. 
 
Det er stadig interessant af få afklaret, hvor meget en SmartGrid-styring kan flytte på 
energiforbruget, og både Grundfos A/S og Krüger A/S afsøger i forlængelse af 
HEPWAT-projektet mulighederne for videre afprøvning (og gerne via samarbejde).  
 
Et andet væsentligt element i energioptimeringen er at fjerne kvælstof med Anam-
mox-bakterier, som er testet i HEPWAT. Denne test har igen vist at processen har 
problemer ved lave temperaturer, og effektiviteten er yderligere forringet af retur-
strøm af iltet vand fra MBR-trinnet. 
 
6.3.6 Behandling og reduktion af medicinrester 
En helt ny udfordring i spildevandsbranchen er erkendelsen af, at der forekommer 
medicinrester i spildevand (miljøfremmede stoffer).  
 
I HEPWAT-projektet er der udført forsøg med efterpolering af vandet inden udledning 
til recipient med en miljøvenlig biologisk teknologi.  
 
Gummerup Renseanlæg har i sit opland ikke noget hospital, men forekomsten af me-
dicinrester i spildevandet er dog stort set på niveau med renseanlæg, som også 
modtager spildevand fra hospitaler og andre institutioner. Tilledning af spildevand fra 
hospitaler medfører i princippet kun let forhøjede koncentrationer af nogle få meget 
specifikke antibiotika samt røntgenkontrastsstoffer. Efter den polering af spildevandet 
i den biologiske Exeno-proces er indholdet af medicinstoffer reduceret med cirka 30-
80 % for de undersøgte indikatorstoffer, og der er indhentet vigtig dimensioneringser-
faring, styringsviden, kendskab til driftsomkostninger m.v., som danske forsyninger 
kan bruge fremover. 
 
6.3.7 Datarobotter og sensorer 
Det er lykkedes at skabe en løsning, der kan interagere med forsyningernes eksiste-
rende systemer til dataopsamling, lagring, konsolidering, kvalitetssikring, anvendelse 
i avancerede beregninger og udstilling, som eksempelvis REST-services, GIS, Busi-
ness Intelligence m.v. 
 
Løsningen indeholder datarobotter, som sørger for at sammenstille data fra alle de 
forskellige datakilder og IoT-målere, der er betydelige billigere end standard-senso-
rer, og som samtidig giver forsyningsselskaberne en billigere håndtering og drift af 
sensoren. 
 
6.3.8 Muligheder for salg og eksport 
Indsatsområderne og resultaterne fra HEPWAT har igennem projektet fået større og 
større genklang i mange danske og udenlandske forsyninger, som på den ene eller 
anden måde arbejder med at løse de samme problemstillinger, som Assens Forsy-
ning A/S har i driften og med optimeringen af afløbssystemet.  
 

                                                           
7 http://www.kruger.dk/forsyning/avanceretonlinestyring/ 
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Kompetencerne, erfaringerne og løsningerne som er opbygget gennem projektet, bli-
ver allerede nu efterspurgt til at designe og afprøve smartere måder at drive afløbs-
system på, til at øge effektiviteten på renseanlægget, til håndtering af højere rens-
ningskrav og mulighederne ved digitalisering.  
 
Kravene til vandforsyninger i Danmark og udlandet bliver øget for at opnå mere ef-
fektivitet og bedre vandmiljø. Kravene forventes kun at stige i fremtiden for at opnå 
FN’s verdensmål og en samfundsøkonomisk målsætning om effektivitet i mange fa-
cetter af vandkredsløbet.  
 
Partnerne i projektet oplever en øget opmærksomhed og efterspørgsel på disse ydel-
ser i Danmark. Dette vil være med til at sikre mere aktivitet og dermed også mere 
salg og eksport til HEPWAT’s industrielle partnere. Hvor meget dette vil resultere i 
øget vækst af salg, eksport og arbejdspladser er endnu for tidligt at estimere. 
 
6.3.9 Kommunikation og formidling 
Både før og under projektets udførelse er der lagt megen energi i at formidle projek-
tets indhold og resultater.  
 
Det er i høj grad lykkedes at skabe opmærksomhed om projektet – særligt i Dan-
mark. Dette er sket gennem artikler, indslag i radio/tv, præsentationer og fremvisnin-
ger. Der har været begrænset international bevågenhed for projektet, men Grundfos 
og Krüger vil efter projektets afslutning, udforme Case-studies med henblik på at 
skabe mere international opmærksomhed. Samtidig præsenteres projektet og dets 
resultater på den international kongres og udstilling IWA 2020 i København (World 
Water Congress & Exhibition in Copenhagen 2020). 
 
Til den videre kommunikation og formidling af HEPWAT-projektet er det aftalt, at pro-
jektets partnere fremstiller og udgiver en grafisk publikation, som i tekst, billeder og 
illustrationer fortæller om projektet og dets resultater. Publikationen planlægges an-
vendt ved fremvisninger, konferencer, messer og salg. 
 
6.3.10 Samarbejde 
Der har været samarbejdsmæssige udfordringer i projektet, fordi det ved projektets 
start ikke var muligt at nå til enighed om rækkevidden mellem arbejdspakkerne. Der 
er brugt meget tid og energi undervejs, og der er søgt enighed, men især mod pro-
jektets afslutning har det stået klart, at ønskerne fra hver part ikke var forenelige.  
 
En læring til senere projekter kan være, at parterne får mulighed for at inddrage Mil-
jøstyrelsens projektleder tidligt ved uenighed, og at der stilles håndfaste krav til kon-
fliktløsning i aftalen mellem partnerne. 
 
6.3.11 HEPWAT-projekt erfaringer 
I forbindelse med opstarten af HEPWAT havde partnerne en række drøftelser om rol-
ler og ansvar – det dog uden, at der blev opnået enighed inden projektansøgningen 
blev sendt.  
 
Den manglende afklaring gav projektet igennem problemer med at sikre fremdriften 
og afviklingen, primært på grund af forskellige opfattelser af, hvor skillelinjerne mel-
lem arbejdspakkerne skulle være i forhold til den digitale udvikling. 
 
I forbindelse med tildeling og accept af projektet blev roller, ansvar og grænseflader 
igen drøftet, og det blev besluttet at Assens Forsynings SRO-system skulle være 



 

 WWW.HEPWAT.dk  HEPWAT – Higher Enviromental Performance in Waste wATer systems  47 

“datacenter” for styring af afløbssystemet og renseanlægget. På den måde forblev 
baggrundsviden og patenterede algoritmer til styring (Grundfos A/S og Krüger A/S) 
hos deres ophav. Der var enighed om at forsøge at supplere styringen med flere 
data i det omfang, det kunne lade sig gøre for Arbejdspakke 3 at fremskaffe disse og 
stille dem til rådighed gennem SRO-systemet. Ligeledes blev det besluttet at alle da-
tasæt i styringerne blev beskrevet, så Arbejdspakke 3 havde et åbent grundlag til at 
vurdere, hvorledes disse data kunne suppleres. 
    
Der var i projektet ikke problemer med det praktiske arbejde og/eller de fysiske kom-
ponenter. Det svære var, hvorledes de digitale løsninger skulle udvikles til at dække 
hele HEPWAT-projektet. 
 
Den digitale udvikling har været vanskeliggjort af flere forskellige forhold, blandt an-
det partnernes forskellige opfattelser af, hvordan ”Open Source” skulle fortolkes og 
anvendes – herunder, hvordan den baggrundsviden, partnerne har opbygget gen-
nem flere årtier, skulle anvendes og stilles til rådighed.  
 
Resultaterne af HEPWAT-projektet er delt via HEPWAT-hjemmesiden, hvor de lø-
bende operationelle data kan blive tilgængelige, såfremt Assens Forsyning A/S øn-
sker disse data delt i offentlige fora. Det er ikke resultaterne af algoritmer, som nogle 
virksomheder ønsker at beskytte i forhold til Open Source, men derimod koderne 
som bruges i algoritmerne. De kritiske overvejelser før resultaterne deles som Open 
Source er af hensyn til GDPR, forsyningssikkerhed og informationer om kritisk infra-
struktur. Fremadrettet bør det dog overvejes, om der kan skabes større åbenhed 
herom samt fælles normer og standarder for håndteringen heraf. 
 
Virksomhedernes beslutningsprocesser påvirkede tillige HEPWAT-projektet. Blandt 
andet gav detaljeringsgraden i de oplysninger, der skulle stilles til rådighed udfordrin-
ger, og det samme gjorde beslutningsprocessen om samme spørgsmål. De fire part-
nere er ikke ens på den front, og det har gjort, at ting har taget forholdsvis længere 
tid, end nødvendigt og har medvirket til et manglende sammenhængende flow i ar-
bejdspakkerne, som krævede en udtalt grad af koordination eller fælles indsats for at 
nå i mål. 
 
I HEPWAT var grundidéen, at arbejdspakkerne skulle løses af de enkelte partnere i 
samspil med Assens Forsyning A/S, dog med enkelte undtagelser. Omkring den digi-
tale udvikling har de divergerende opfattelser medført, at partnerne så forskelligt på, 
hvad Arbejdspakke 3 skulle levere, som var afhængig af Arbejdspakke 1,2 og 4, 
samt om Arbejdspakke 1,2 og 4 også havde indhold, der ville resultere i digitale løs-
ninger.  
 
Yderligere var udfordringen at baggrundsviden fra Arbejdspakke 1 og 2, der er op-
bygget over flere årtier, ikke nødvendigvis uden videre skulle overgå til Open Source-
kode. Forskellen i grundlaget for at bygge virksomhederne op gav en del uløselige 
dialoger, og det uden at partnerne lykkedes med at finde en løsning på problemet 
med snitfladerne i den digital udvikling – dialogerne kørte i ring. 
 
Anbefalingerne til andre projekter er at få afstemt roller og ansvar, samt at detaljere 
leverancerne, inden projektansøgningen indsendes. Dette ville i HEPWAT-projektet 
have fanget en del af uoverensstemmelserne og gjort de små bump på vejen lettere 
at komme igennem. 
 

http://www.hepwat.dk/


 

 48   HEPWAT – Higher Enviromental Performance in Waste wATer systems WWW.HEPWAT.dk 

Indholdet af afsnit 6.3.11 er udarbejdet og udtryk for de flest partneres opfattelse, 
mens ARTOGIS’ opfattelser og mening fremgår af bilag AP3-1. 

 
Samarbejde i den bedste form. 
 
 
6.4 Videre anvendelse af HEPWAT-anlægget 
Ved projektets afslutning er det aftalt, at en række af HEPWAT-projektets delelemen-
ter videreføres: 
 
6.4.1 Arbejdspakke 1 – Pumpeteknologi 
Assens Forsyning A/S og Grundfos A/S følger fortsat oplandets installationer tæt. 
Det sker for at få et større udbytte af pakken, som kom senere i gang, end planlagt.  
Erfaringerne fra den forlængede periode søger parterne at få med ind i den afskæ-
rende ledning og ikke mindst at bringe ny viden videre ud i branchen. 

6.4.2 Arbejdspakke 2 – Procesteknologi 
Assens Forsyning A/S holder efter projektperioden HEPWAT-anlægget i drift. I første 
omgang sker det for at aflaste Gummerup Renseanlæg, da der er varslet øget be-
lastning af anlægget. En industrivirksomhed i oplandet planlægger i en periode at 
lede højt belastet spildevand til Gummerup Renseanlæg, og her kan forsøgsanlæg-
get medvirke til at sikre, at kravene til udledning overholdes. På sigt kan det blive ak-
tuelt at flytte det mobile forsøgsanlæg i forbindelse med etableringen af ny afskæ-
rende ledning og Ny Assens Renseanlæg. Om forsøgsanlægget kan indgå i anlægs-
projektet, der løber over 10-15 år, og eventuelt rense spildevand lokalt, vides endnu 
ikke. Assens Forsyning A/S vil desuden se nærmere på at bruge biosorptionsmodu-
let lokalt til at høste kulstof, som derefter kan køres til udrådning på Ny Assens Ren-
seanlæg. Det kunne eksempelvis være ved virksomheder med potentiale for dette, 
eller ved et af de otte renseanlæg, der er i drift mens ledningsnettet etableres.  

6.4.3 Arbejdspakke 3 – IT-løsning 
Assens Forsyning A/S vil efter HEPWAT-projektet fortsat arbejde med at nytænke IT-
systemer og deres interaktion samt med at samkøre data i et fælles system, der gi-
ver ét samlet overblik over alle relevante data og som gør det hurtigere, lettere og bil-
ligere at monitorere, styre, optimere og dokumentere driftens aktiviteter generelt. 
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