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70 mio. kroner
til 53 projekter

2011-
2015 
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VTU-Fonden blev i 2011 etableret som en del af Vandsektorloven.

I løbet af fem år støttede fonden 53 vandteknologiprojekter med 
ca. 70 mio. kr. i alt. Midlerne kom fra DANVA, Danske Vandværker 
(daværende FVD) og staten. Statens bidrag udgjorde cirka halv-
delen af fondens midler til og med 2013. Herefter var det alene 
vandbranchen, der skød midler ind i fonden.

VTU-fonden
2011-2015

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond blev endeligt vedta-
get af Miljøminister Karen Ellemann i juni 2009 som en del 
af Vandsektorloven, jf. §21. Fondens vedtægter blev udar-
bejdet i oktober 2010 i samarbejde med DANVA, Danske 
Vandværker og Dansk Miljøteknologi, og aktiviteterne i 
fonden begyndte i april 2011 med etablering af et sekretari-
at, der havde til huse i Vandhuset i Skanderborg.

Finansiering af fonden skete gennem indbetalinger fra
vandbranchen kombineret med et modsvarende årligt 
beløb fra Miljøministeriet 2011-2013. I 2014 og 2015 var det 
vandbranchen alene, der ydede tilskud til fonden. Fonden 
rådede i perioden 2011-2015 i alt over 70 millioner kr., som 
blev uddelt til kvalificerede projekter. 

Når man i dag ser tilbage på VTU-Fondens femårige virke 
var det kendetegnende for alle de støttede projekter, at 
de var opstået som samarbejdsprojekter med deltagelse 
af forskningsinstitutioner og/eller private erhverv samt et 
forsyningsselskab eller et vandværk.

Der var tale om teknologiudvikling i stadiet efter grund-
forskning og før markedsmodning. Og kriterierne for støtte 
var, at projekterne kunne sandsynliggøre et potentiale 
inden for:

• kvalitetsforbedringer
• effektiviseringer
• nytteværdi for forsyninger
• eksport

Samtlige projekter er præsenteret på siderne 18-33. Uddy-
bende afrapporteringer fra projekterne kan rekvireres ved 
henvendelse til DANVA: Tanja Nielsen, email: tn@danva.dk.
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VTU-fonden
2011-2015

Projektet MOGO påviste, at vandafstrømningen fra grønne 
områder, i overraskende stor grad sker i de øvre jordlag 
og ikke kun på overfladen. Nu skaleres forsøget op i et 
VUDP-støttet projekt.

14

Det begyndte med et projekt støttet af VTU-Fonden, hvor 
naturlige mikroorganismer spiser metan, og er i dag vide-
reført i to nye og selvstændige projekter: Biobox, der er 
støttet af MUDP, og iBiocover, der er vokset ud af vand-
sektoren ind ien helt anden verden: Gamle, nedlagte, los-
sepladser.

10

En række gennemgående træk kendetegner de udvik-
lingsprojekter, som efter projektets afslutning har udviklet 
sig til bæredygtige løsninger eller ydelser.

08

Mange af de projekter, der var støttet af VTU-Fonden, har i dag udvik-
let sig til enten egentlige bæredygtige branche- og markedsløsninger. 

På de følgende sider kan du læse om tre projekter, som hver især har 
bidraget med ny viden, og i dag har ført til konkrete ydelser og pro-
dukter samt viden, der er overført – ikke kun til vandsektoren – men 
også til andre brancher.

Projekt med en lattergas-sensor tilbage i 2012 skabte grun-
dlaget for spin-off virksomheden Unisense Environment, 
som i dag eksporterer verdens eneste lattergas-sensor til 
renseanlæg. Og virksomheden har nu taget næste skridt 
med lanceringen af sensorer til olie- og gasindustrien.

04
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Lattergas- 
sensoren skulle 
ud i det hårde 
miljø for at vise 
sine kvaliteter

Fra laboratorieforsøg til industricase til nye markeder:
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Projekt med en lattergas-sensor tilbage i 2012 skabte grundlaget for spin-
off virksomheden Unisense Environment, som i dag eksporterer verdens 
eneste lattergas-sensor til renseanlæg. Og virksomheden har nu taget 
næste skridt med lanceringen af sensorer til olie- og gasindustrien.

Det er ikke uden grund, at Mikkel Holmen Andersen har 
valgt et af Aarhus Vands renseanlæg som mødested for en 
snak om det projekt, der blev grundstenen til virksomheden 
Unisense Environment.

Det var her hos Aarhus Vand, at Unisense sammen med de 
øvrige partnere i et projekt støttet af VTU-Fonden, lavede 
de første tests med deres lattergas-sensor. Og i dag – 7 
år senere – er lattergassensoren ikke længere en del af et 
forsøg. Den udgør nu en fuldt integreret del af den løbende 
monitorering af miljøpåvirkningen fra rensningsanlægget 
hos Aarhus Vand. Og i øvrigt på rensningsanlæg over hele 
kloden. 

Og netop den mulighed – at Unisense kunne teste deres 
første prototyper af lattergassensorer i et ægte miljø, og 
at rensningsanlæggets medarbejdere havde tid, ressour-
cer og tålmodighed til forsøget – er ifølge Mikkel Holmen 
Andersen den helt afgørende årsag til, at der i dag er skabt 
en virksomhed og et produkt, som kan eksportere dansk 
knowhow og produkter til resten af verden og dermed ska-
be arbejdspladser og vækst.

Allerede da Mikkel tilbage i 2013 blev interviewet om det 
igangværende projekt, lagde han ikke skjul på, at støtte fra 
VTU-Fonden var afgørende for, at Unisense overhovedet 
kunne involvere sig i udviklingsarbejdet:

”Uden adgang til vandselskabernes 
data – og uden at have haft fysisk 
adgang til spildevandsanlæggene 
over en periode på halvandet år – 
var det her projekt ganske enkelt 

ikke blevet til virkelighed”
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– Jeg kan ikke understrege det nok; adgang til at teste i de 
rette miljøer betyder alt. At have en fed bil er én ting; du 
er nødt til også at have en vej at køre på. På samme måde 
er det ikke nok at vise, at et koncept – i dette tilfælde en 
lattergassensor – fungerer i et laboratorium. Nøglen til 
succes er, at man kan teste, udvikle, validere, dokumentere 
og benchmarke i den virkelighed, som ens produkt eller 
system er designet til at fungere i. Og i det her tilfælde er 
det midlerne fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, 
der har været med til at sikre adgangen til disse miljøer. 
Midlerne har muliggjort, at vi har arbejdet tæt sammen 
med vandselskaberne. De har kunnet bruge tid og res-
sourcer på at udtrække og behandle data, vi har haft brug 
for, i kombination med data, vi selv har produceret. Uden 
adgang til vandselskabernes data – og uden at have haft 
fysisk adgang til spildevandsanlæggene over en periode på 
halvandet år – var det her projekt ganske enkelt ikke blevet 
til virkelighed, forklarede han.

Det barske miljø i rensningsanlægget var ikke uden grund 
en stor udfordring for udviklerne af den fintfølende sensor. 
Unisense, der allerede dengang var en af verdens førende 
producenter af mikrosensorer til laboratoriebrug, havde 
ikke erfaringer med forholdene på et rensningsanlæg, og 

der skulle en del prototyper af sensoren til, før den kunne 
holde til behandlingen på rensningsanlægget. 

Det var umuligt for Mikkel Holmen Andersen og resten af 
Unisense-teamet at forudse, hvordan deres sensor ville 
blive brugt på rensningsanlægget. 
– Det var uvurderligt for os, at vi kunne teste sensoren 
sammen med de medarbejdere, som går på rensesanlægget 
i hverdagen. Vi ved en masse om sensorteknologi, men vi 
havde ikke indblik i dagligdagen på et spildevandsanlæg og 
de arbejdsvilkår og -rutiner, der eksisterer her. 

Når man i dag går rundt med Mikkel Holmen Andersen på 
rensningsanlægget i Viby vender han flere gange tilbage til 
netop det faktum, at fordi Unisense – i kraft af støtten fra 
VTU-Fonden – reelt havde fået adgang til de medarbejde-
re og det miljø, som deres produkt på et tidspunkt skulle 
markedsføres i, blev udviklingstiden reelt afkortet.
– Vi lancerede derfor verdens første industrielle lattergas-
sensor i 2014, som gør det muligt for rensningsanlæggene 
at reducere deres klima-fodaftryk med intelligente energi-
besparelser, som også tager udledningen af den skadelige 
lattergas i betragtning, siger han.
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Lattergas er et naturligt mellemprodukt under den biologi-
ske rensning af kvælstof, og sensoren er et nyttigt redskab 
til at forstå de biologiske processer, som foregår under 
kvælstofrensning. Lattergas er en drivhusgas, som er ca. 
300 gange så kraftig som CO2. Lattergas-emissionsraterne 
kan bruges til at styre spildevandets kvælstofrensning såle-
des, at lattergasemissionen og renseanlæggets klimaaftryk 
holdes på et minimum.

Unisense Environments sensor måler lattergaskoncen-
trationer direkte i spildevandet, hvor den kan monitorere 
lattergaskoncentrationer online 24/7 og beregne lattergase-
missionen. Sensoren har en responstid på 45 sekunder og 
leverer et temperaturkompenseret output. 

En ny rejse er begyndt
Med afsæt i virksomhedens viden om sensor-udvikling til 
industriformål har Unisense de seneste år udviklet en ny 
sensor-linje, der måler svovlbrinte. Under navnet SulfiLogger 
kan Unisense nu tilbyde ikke kun rensningsanlæg, men 
også olie- og gasindustrien, en real-time monitorering af 
svovlbrinteniveauerne i produktionsanlæg og tanke.
– Vi har bevæget os langt, siden vi lagde ud med mikrosen-
sorer til laboratorier og tog de første skridt ind i industrien 
med vores lattergassensor. Til i dag, hvor vi har industriel 
produktion af præcisionssensorer, siger Mikkel Holmen 
Andersen, inden vi forlader renseanlægget i Viby. Der hvor 
rejsen begyndte.

Monitorering og minimering 
af lattergasemission fra 
renseanlæg

Projektbudget: kr. 2.632.600
VTU-tilskud: kr. 1.798.000 
Hovedansøger: VandCenter Syd
Øvrige partnere: Aarhus Vand 
A/S, DHI og Unisense.
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vejen til Det 
vellykkede 
projekt

Erfaringerne med VTU-Fondens godt 50 projekter giver et 
billede af kendetegnene ved et bæredygtigt projekt. En vi-
den som i dag er taget med videre i arbejdet med projekter, 
der nu søger støtte fra vandselskabernes eget støttepro-
gram VUDP.

– Vores erfaring med projekterne i VTU-Fonden var, at 
innovation bliver til i krydsfeltet mellem mennesker med 
forskellige kompetencer. Samtidig kendetegner det de sær-
ligt vellykkede projekter, at de havde en dedikeret ildsjæl, 
som har båret projektet hele vejen. Endelig fik de ’bedste’ 
projekter fodfæste, fordi idéudviklingen helt fra den spæde 
begyndelse skete i tæt samarbejde med vandselskaberne. 
Dét, at den praktiske hverdag har været så tæt på forskning 
og udvikling er ubetinget et succeskriterium for mange af 

projekterne, forklarer Tanja Nielsen, der sad i VTU-Fondens 
sekretariat og i dag er konsulent for DANVA og arbejder 
med vandselskabernes eget støtteprogram VUDP.

Der er – ikke overraskende – en klar tendens til, at idéerne 
og projekterne vokser særlig godt, når viljen til at lykkes og 
evnen til at samarbejde er til stede. Det nytter altså ikke 
noget, hvis der i projektorganisationen sidder for mange 
med foden på bremsen. Der skal være en vilje til at udvikle 
og teste nye veje hos alle.

I VTU-Fondens sekretariat indsamlede man i fondens levetid 
data fra alle projekterne, og når man ser på de 53 afrap-
porteringer, er der en række iøjnefaldende kendetegn ved 
de vellykkede udviklingsprojekter:

En række gennemgående træk kendetegner de udviklingsprojekter, 
som efter projektets afslutning har udviklet sig til bæredygtige  
løsninger eller ydelser.



9

• Gennemgående personer – undgå for mange udskift-
ninger i teamet i projektets levetid.

• Personlig involvering – der skal være en ægte og per-
sonlig involvering fra den ansvarlige ledelse, som også 
er i stand til at håndtere de uundgåelige hurdler, der 
opstår når mange interessenter er involveret (hænger 
også sammen med næste kriterie).

• Skarp projektleder – den ansvarlige projektleder har 
ikke kun gennemslagskraft, men har også evner og 
viljen til løbende at følge op og justere den oprindelige 
plan (der er stort set ingen af de vellykkede projekter, 
der ikke har ændret og tilpasset deres projektbesrivel-
se og -setup undervejs).

• Forventningsafstemning – alle parter i projektet skal 
være oplyste om projektets omfang og ressourcebehov.

• Grundlæggende god ide – kreativitet og originalitet 
har kendetegnet de projekter, der er slået igennem. 

• Der ER en risiko – også de vellykkede projekter har 
arbejdet med en indbygget risiko for, at der ikke ville 
komme et vellykket resultat ud af forløbet.

• Idenficeret et behov – de gode projekter har været 
meget opmærksomme på, hvordan de kunne afhjælpe 
et behov, for eksempel effektivisering og miljøudfor-
dringer.

”Dét, at den praktiske hverdag har 
været så tæt på forskning og ud-

vikling er ubetinget et succeskrite-
rium for mange af projekterne”

Værdifulde projekter
– Der blev i udvælgelsen af de projekter, der fik støtte fra 
VTU-Fonden, lagt stor vægt på, om de kunne bidrage med 
kvalitetsforbedringer, effektiviseringer, havde en reel nyt-
teværdi for forsyninger og/eller var egnede til (teknologi-)
eksport. Ligeledes blev alle projekter i såvel ansøgnings-
fasen som i forbindelse med afrapporteringen bedt om at 
redegøre for deres forretningsplan og go-to-market scena-
rier, fortæller Tanja Nielsen.

VTU-Fonden fik i 2015 udarbejdet et såkaldt innovations-
regnskab, som analyserede VTU-fondens portefølje. Analy-
searbejdet viste, at de støttede projekter allerede i 2015
bidrog med nye arbejdspladser og væsentlige miljøgevinster. 
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Naturlige mikro-
organismer  
begrænser  
metanudslip

Viden vokser ud af vandsektoren:
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På laboratoriet står store kolber med prøver fra de sand-
filtre, som Sanin Musovic de seneste år har forsket i. I en 
kombination af laboratorieforsøg og fuldskalaforsøg har 
han vist, at det er muligt at forbedre sandfiltrenes kapacitet 
til at fjerne ammonium, ganske enkelt ved at blande ind-
løbsvand fra flere forskellige boringer og derved optimere 
sammensætningen af mikroorganismer.

Det var et projekt støttet af VTU-Fonden, som i 2015 gjorde 
det muligt at kombinere laboratorieforsøg med fuldskal-
aforsøg i på vandværker i Horsens (Højballegaard) og 
Assentoft ved Randers. Her fik Sanin Musovic mulighed for 
at laboratorieteste prøver at sandfiltrene fra de to vandvær-
ker og sammenholde disse resultater med målinger ude på 
vandværkerne.

Resultaterne fra projektet var så lovende, at Sanin Musovic 
i dag kan arbejde videre med to nye projekter, der er direk-
te udløbere af den viden, der blev indsamlet på laboratoriet 
og på vandværkerne i henholdsvis Assentoft og Højballe-
gaard.

Det begyndte med et projekt støttet af VTU-Fonden og er i dag videreført 
i to nye og selvstændige projekter: Biobox og iBiocover.

Det ene projekt – ’BioBox – Bioteknologi til klimaneutral 
drikkevandsproduktion’, laver Sanin Musovic sammen med 
Hillerød Vand A/S og Horsens Vand A/S. Her skal han se 
på metan-udledning fra vandværkerne, og han bruger den 
viden, der blev opsamlet i projektet støttet af VTU-Fonden:
– Grundvand indeholder metan, der er op mod 25 gange 
mere potent end CO2. I forbindelse med iltningsprocessen 
på vandværket frigives metan til atmosfæren. Alene her i 
Danmark udledes flere hundrede tons metan fra drikke-
vandsproduktion. I det nye projekt vil vi udvikle en flytbar 
BioBox, som udnytter de naturlige metan-oxiderende mi-
kroorganismer fra sandfiltre til omsætning af metangas fra 
udblæsningsluften.

Det nye projekt er støttet af MUDP med knap en mio kr. 
Målet er, at biologien i BioBoxen – på samme måde som i 
sandfilter-projektet – kan spise metangassen, inden den 
forsvinder i atmosfæren. Og som i det oprindelige projekt 
gælder det om at give mikroberne bedre vilkår.
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Det oprindelige projekt støttet af VTU-Fonden påviste, at 
vandværkerne kunne optimere vilkårene for de mikroorga-
nismer, der findes naturligt i sandfiltrene ved at finjustere 
blandingsforholdet mellem grundvandet fra forskellige 
boringer.
– Vores ultimative formål med projektet var – blot ved at 
blande vand fra forskellige boringer – at forbedre forhol-
dene for ammonium- og nitritoxiderende bakterier (AOB, 
NOB) i sandfiltrene og derved øge den naturlige mikrobielle 
nedbrydningskapacitet i filtrene. Resultatet vil være en 
forbedret drikkevandsproduktion og tilmed reducere vand-
værkernes driftsomkostninger samt mindske CO2-aftrykket, 
fortæller Sanin Musovic.

Ved at give mikroberne den optimale mængde naturlige 
mineraler og sporstoffer som fosfor, zink og kobber, kan 
deres metaboliske evne til at fjerne forurening fra vores 

drikkevand påvirkes. Det har for eksempel vist sig, at hvis 
vandet indeholder den rigtige mængde kobber, så fjerner 
mikroberne mere ammonium, fordi kobber er vigtig for 
deres produktion af de rette enzymer.

For Sanin Musovic er det vigtigt at understrege, at der ikke 
tilsættes mineraler eller sporstoffer:
– Vi tilsætter ikke nogen stoffer eller mikrober. Projektet 
handler i stedet om at lege med den naturlige mængde 
mineraler og sporstoffer, der kommer med grundvandet fra 
de forskellige boringer for at optimere de mikroorganismer, 
der allerede findes i sandfiltrene.
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Optimering af drikkevands produktion 
på danske vandværker med integrering 
af de naturlige mikroorganismer i sand-
filtre med grundvands sammensætning 
fra involverede borringer

Projektbudget:  kr. 1.230.000
VTU-tilskud:  kr. 776.541
Hovedansøger:  Teknologisk Institut
Øvrige partnere:  Horsens Vand og  

Assentoft Vandværk

Fra vand til losseplads
Ideen med at lade de naturligt forekommende mikroorga-
nismer spise metan bliver nu også afprøvet i en helt anden 
verden. 

Gamle, nedlagte, lossepladser er kendetegnet ved, at de 
udslipper store mængder af metan. Hidtil har man forsøgt 
at reducere udslippet ved at udlægge kompost. Men effek-
ten er begrænset.
– Med det nye projekt – iBiocover – vil vi lave en billigere og 
mere effektiv reduktion af metanudslippet. Ved at anvende 
en kompost, hvor vi har sikret os, at de specifikke, naturli-
ge metanoxiderende bakterier (MOB) er til stede forventer 
vi at reducere metanudslip fra lossepladserne straks efter 
udlægningen, fortæller Sanin Musovic
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Kristoffer Nielsen har brugt mange timer på Elstedvej i 
Aarhus-forstaden Lystrup gennem de seneste år. Langs 
med vejen ligger et parkområde med et stort græsareal, der 
bevæger sig op ad bakken, hvorfra man har en fin udsigt ud 
over villabyen og ind over Egaa-dalen.

Det er nu mere nede i græshøjde, at Kristoffer har bevæ-
get sig. For selv om det grønne græstæppe ligner enhver 
anden bypark, så har Kristoffer sammen med kollegerne fra 
EnviDan, Aarhus Vand og Aalborg Universitet omdannet den 
fredfyldtepark til et levende, storskala-forsøgsanlæg.

Tæt ved vejen og for foden af bakken er der gravet et 51 
meter langt linjedræn ned i plænen. Oppe i bakken har han 
også placeret flere jordsensorer, der viser sammenhængen 
mellem jordens tilstand og overfladeafstrømningen af regn-
vand. Men det eneste synlige indgreb i parken er et dæksel 
til en målebrønd. Det er her Kristoffer har samlet data. Som 
først var en del af projektet MOGO, støttet af VTU-Fonden, 
og i dag er vokset videre til et nyt projekt, støttet af VUDP: 
MOTO.

Fra VTU-Fonden til VUDP:

Viden om vand-
afstrømning kan 
forebygge over-
svømmelser
Projektet MOGO påviste, at vandafstrømningen fra grønne områder, 
i overraskende stor grad sker i de øvre jordlag og ikke kun på over-
fladen. Nu skaleres forsøget op i et VUDP-støttet projekt.

Kristoffer har gennemført sin ErhvervsPhD i tilknytning til 
projektet og har i den sammenhæng været tovholder på 
først MOGO- og nu MOTO-projekterne. 

VTU-Fonden støttede storskala-forsøg
I det oprindelige MOGO-projekt lød projektbeskrivelsens 
målsætninger nogenlunde således:

• At kunne forudsige risikoen for afstrømning fra grønne 
områder 

• At bestemme hydrologiske modelparametre 
• At opstille guidelines indenfor dimensioneringspraksis 
• At konstruere regnhændelser, der er kritiske for over-

fladeafstrømning 
• At udvikle et varslingskoncept til at varsle om afstrøm-

ning fra grønne områder.

Kristoffer lægger ikke skjul på, at det alene var muligt at 
gennemføre MOGO i den endelige form i kraft af støtten fra 
VTU-Fonden:
– Storskala-anlægget var slet ikke med i det første projekt-
design, og det var først i kraft af støtten fra VTU-Fonden, 
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at det blev muligt at skalere op og etablere anlægget her 
på bakken i Lystrup. Til en begyndelse var det kun ideen at 
bruge en mobil regnsimulator. Men ret hurtigt gik det op for 
os, at den eksperimentelle del af projektet skulle udvides til 
også at omfatte måling af naturlig nedbør fra bakken her i 
Lystrup. Den beslutning fik stor indflydelse på de konklusi-
oner, vi kunne drage ved afslutningen af projektets første 
del, fortæller han.

Lystrup var ikke et tilfældigt valg, da projektets storska-
la-forsøg skulle placeres. Tilbage i 2012 var netop Lystrup et 
af de områder, der blev hårdt ramt af oversvømmelser, hvor 
motorvejsstrækningen langs byen måtte lukkes, og jord-
bundsundersøgelserne i bakken langs [Elstedvej] viste en 
sammensætning, der var ideel som forsøgsområde.
– Overfladeafstrømning fra grønne områder er en kendt 
problematik. Men det er faktisk begrænset, hvor meget 
viden der reelt er på området. Normalt, når vi står på en 
græsplæne som denne, så tænker de fleste, at det er godt 
med grønt, så store regnmængder kan sive naturligt ned 
gennem jordlagene.  Men der er ingen tvivl om, at nogle af 
de større oversvømmelser, vi ser i Danmark, skyldes plud-
selig overfladeafstrømning fra grønne områder, fortæller 
Kristoffer.

– Vi har fået stor indsigt i de hydrologiske processer fra 
grønne områder, og det har vist sig, at afstrømningen her 

ikke kun sker direkte fra overfladen, men også kan ske ved, 
at regnvandet strømmer i det øverste jordlag. Rent faktisk 
viser det sig her i Lystrup, at afstrømningen i de øverste 
jordlag er den mest udbredte form for afstrømning. 
– Den viden er vigtig, når man skal dimensionere afløbssy-
stemer. Især fordi afstrømningen under overfladen kommer 
med form for forsinkelse. Vores målinger har vist, at en 
femtedel af nedbøren i nogle perioder med højt vandind-
hold i jorden afstrømmer i de øverste jordlag. Det er et 
overraskende højt tal. Og dertil kommer, at afstrømningen 
foregår over nogle dage i stedet for som forventet i timer. 
Det siger sig selv, at det har indflydelse på, hvordan bassi-
ner fyldes og hvordan tilstrømningen til renseanlægget er, 
forklarer han.

Fra MOGO til MOTO
I dag er der snart gået 5 år siden projektet fik tilsagn fra 
VTU-Fonden, og når man i dag møder Kristoffer for en-
den af bakken i Lystrup er han ikke i tvivl om, at projektet 
indfriede målsætningen. Han fortæller også om en stor 
interesse for projektet, som siden er blevet præsenteret på 
konferencer og fagtidsskrifter:
– Vi fik mange henvendelser på baggrund af de første re-
sultater i MOGO, og i dag er fem forsyninger en aktiv del af 
næste fase: MOTO, fortæller Kristoffer.
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Monitering af Overfladeafstrømning fra 
Grønne Områder (MOGO) 

Projektbudget:  2.777.000  
VTUF-tilskud:  1.885.796
Hovedansøger:  EnviDan A/S
Øvrige partnere: Aarhus Vand og Aalborg 
Universitet.

I MOTO-projektet etableres et storskala-forsøgsanlæg til 
realtidsmonitorering af jordens vandindhold og poretryk 
samt overfladeafstrømningen fra grønne arealer. Disse data 
kombineres med en realtidsmonitorering af responsen i 
afløbssystemet, således der kan skabes en massebalance 
mellem afstrømningen fra de grønne arealer, indsivning i 
afløbssystemet og afstrømning fra befæstede arealer. 

Kristoffer har nu ikke længere græsbakken i Lystrup som sit 
storskala-forsøgsanlæg. Det nye projekt gennemføres i til-
knytning til Viby Renseanlæg, der er en del af Aarhus Vand. 
– Vores oprindelige projekt er altså et godt eksempel på, 
at VTU-Fonden satte et udviklingsprojekt i gang, som viste 
sig at bære på meget stor og ny viden, og nu skal vi med 
VUDP-støtte tage det næste skridt.

Målsætningerne for det udvidede projekt er, at der etable-
res en ny standard for, hvordan man kan overvåge grønne 
områder i byerne. Samtidig indgår forsøgsanlægget i en 
varslingsmodel for afstrømning fra grønne områder og en 
vurdering af de samlede hydrologiske kredsløbs indvirkning 
på afløbssystemets kapacitet. 

Endelig skal projektet bidrage til en fremtidig vejledning for, 
hvordan forsyninger og rådgivere skal håndtere risikoen for 
afstrømning fra grønne områder, når afløbssystemer skal 
dimensioneres.

”Vores oprindelige projekt er altså 
et godt eksempel på, at VTU-Fonden 
satte et udviklingsprojekt i gang, som 
viste sig at bære på meget stor og ny 
viden, og nu skal vi med VUDP-støtte 

tage det næste skridt.”
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53 projekter
I alt blev det til 53 projekter, der var støttet 
af VTU-Fonden. 

På de følgende sider finder du korte beskri-
velser af de afsluttede projekter.
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Udviklingssamarbejdet Forbedret rensning og desinfektion af overløbsvand 

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.851.000  1.371.325  7202.2011 Udviklingssamarbejdet 

Formålet med projektet ”Forbedret Rensning Og Desinfektion af Overløbsvand” (FRODO) var at demonstrere anvendelsen 
af kemisk desinfektion af kloakoverløbsvand i fuldskala opsætninger. Projektet er isoleret set ikke kommet så langt som 
det var tænkt fra starten, men omstændighederne taget i betragtning er det samlede udbytte fra FRODO godt.

Udnyttelse af okkerslam fra vandværker som fældningsmiddel på rensningsanlæg 

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
986.000   557.671  7219.2011 Holbæk Forsyning 

Målet har været at udvikle en metode til at udnytte okkerslam fra vandværker som fældningsmiddel på renseanlæg. I 
projektet opskaleredes lovende laboratorieforsøg på et fuldskala forsøgsanlæg. 
Projektet har bekræftet potentielle muligheder, men et endeligt produkt er ikke klar til markedsføring.

Computerbaseret fjernovervågning af pumpesystemers behov for vedligehold  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
3.248.180   1.776.646  7229.2011 EnviDan A/S 

Projektets mål, at udvikle et system til detaljeret overvågning af pumpesystemer i transportanlæg for spildevand og rent 
vand, er nået. Projektgruppen har udviklet en styreboks, som foretager pumpetekniske analyser og rapporterer slidtage/
pumpefejl med henblik på at effektivisere vedligehold, minimere driftsafbrydelser og optimere energiforbruget.

DNA-kit til drikkevand  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.059.575  1.555.002  7238.2011 Amphi-Bac 

Projektets mål var at udvikle et DNA-kit, som hurtigere og mere præcist kan fastslå kilden til en drikkevandsforurening, 
end tilfældet er for de metoder, der findes i dag. DNA-kittet kildesporer med fokus på mitokondrie-DNA, og projektet 
har vist, at denne metode fungerer godt. Amphi-Bac venter dog med at færdigudvikle et salgsklart DNA-kit, til de får 
mere respons fra vandbranchen.
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Demonstrationsanlæg for Filtrering af vejvand for udledning til ferskvandsområde  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.361.740  1.168.313  7254.2011 Krüger

Projektets formål har været at dokumentere effekten af et mekanisk filtersystem til rensning af regnvand fra vejafstrøm-
ning samt at afdække, om der kan opnås en ønsket rensningsgrad med grønne flokkulanter. Det er dokumenteret, at det 
afprøvede skivefilter har en betydelig effekt på vandkvaliteten, og at de grønne flokkulanters effektivitet er på niveau 
med syntetisk flokkulant.

Kvantitativt potentiale for håndtering af regnvand  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
1.984.000  1.069.000  7255.2011 DTU Miljø 

Projektet havde som mål at udvikle et beregningsværktøj, der hjælper forsyninger, kommuner og rådgivere med effektiv 
klimatilpasning. Projektet nåede i mål, fordi det opfyldte de 7 milepæle, som var opstillede på forhånd. Den danske vand-
branche har taget rigtig godt imod beregningsværktøjet – næste skridt er at videreudvikle værktøjet, så det bliver mere 
brugervenligt.

CO2 fangst og blæsning til alger  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.688.000   1.072.452  7257.2011 Fredericia Spildevand A/S 

Projektets formål var at vurdere, hvilket potentiale der er i at dyrke og høste store brunalger til genindvinding af næ-
ringsstofferne N og P udledt i recipienten. Projektet løb dog ind i problemer undervejs, fordi dyrkning af brunalger med-
fører en række udfordringer, som gør, at udsigterne for en positiv business case ligger på 5 år.

Fjernelse og genanvendelse af ammonium-kvælstof fra rejektvand fra rådnetanke.  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
1.775.000   674.400  7268.2011 Green Aqua Solutions 

Ved at fjerne ammonium-kvælstof fra rejektvand i rådnetanke reduceres den interne kvælstofbelastning på renseanlæg-
get markant, med 90-98 %. Herved frigives kapacitet på renseanlægget, og energiforbruget reduceres. Restproduktet, 
dvs. ammonium-koncentrat, kan anvendes som værdifuld gødning på landbrugsjord. Projektet kom ikke i mål.
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Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg 

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.632.600  1.791.611  7271.2011 VandCenter Syd 

Projektets formål har været at kortlægge størrelsen af lattergasemissioner fra forskellige typer renseanlæg, så der kan 
opstilles styringsstrategier, der begrænser emissionen. En nyudviklet N2O-elektrode kan med modelberegning af emissi-
on/stripning give størrelser og værdier, som kan anvendes til en anbefaling af reduktion af lattergasudledning.

Mobil og hurtig identifikation af alle relevante patogener i drikkevand indenfor 1 time  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.766.000   1.461.000  7278.2011 HEED Diagnostics 

Målet er at udvikle et mobilt system, der hurtigt kan detektere forekomst og koncentration af alle relevante patogener 
i drikkevand. Dette projekt fokuserede på første fase mod dette mål, som er at udarbejde en kravspecifikation og en 
prototypechip. Kravspecifikationen er udført, projektets første del af tre dele.

WCU (Well Cleaning Unit) 

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
 1.720.480   1.224.132  7300.2011 VandCenter Syd 

Projektet havde som mål at udvikle og optimere et renseværktøj, der renser vandværksboringer ved hjælp af ultralyd. 
Projektet nåede ikke i mål, fordi det udstyr, som var tilgængeligt inden for den økonomiske ramme, var for skrøbeligt. 
Renseværktøjet har dog så stort potentiale, at Vandcenter Syd har valgt at starte et nyt projekt, der skal videreudvikle 
værktøjet.

Adaptiv svovlbrinteforebyggelse i kloaksystemer  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
3.151.999 1.800.000 7301.2011 Grundfos 

Projektet havde til mål at udvikle en verificeret systembeskrivelse af et pumpesystem, der forebygger og bekæmper 
svovlbrinte i kloaker, samtidig med at det adaptivt minimerer kemikalieforbruget. Projektet resulterede i en prototype, 
som Grundfos fremadrettet videreudvikler i samspil med en række kendte og gennemtestede Grundfos-produkter.
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Realtids procesmåling og modellering af vandkvalitet i forsyningssystemer  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
3.308.760 1.894.987 7319.2011 Københavns Energi A/S 

Projektet har nået målet, som var at udvikle et system, der gør det muligt at overvåge og forudsige drikkevandets kvalitet 
i forsyningssystemer i realtid. Systemet benytter en kombination af online målinger (sensorer for kvantitet og kvalitet), 
realtidsberegninger (virtuelle sensorer) og realtidsmodellering. Systemet er flytbart og kan derfor opstilles forskellige 
steder i ledningsnettet.

Regn under fremtidens klima

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
1.764.000 1.066.000 7492.2012 DTU Miljø  

Formålet med projektet var at skabe metoder og viden om klimatilpasset nedbør, så investeringer i afvanding fra byer 
fremover sker på et langt mere kvalificeret grundlag. Projektet nåede sit mål, og resultaterne er stillet gratis til rådighed 
for vandbranchen.

Optimering af filterskylningsprocedurer på vandværker  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
1.205.800  575.920 7494.2012 Krüger A/S 

Formålet med dette projekt var at undersøge effekten af forskellige skylleprocedurer i forskellige filtermaterialer og at 
fastlægge den mest optimale skylleprocedure til at opretholde et rent porøst filtermateriale samtidig med, at eventuelle 
biologiske processer ikke blev ødelagt. 
Ud fra forsøgene blev den optimale returskylleprocedure for forskellige filtermaterialer bestemt, således optimal filter-
skylning fremover kan fastlægges ud fra valide data.

Udvikling af en 3D geologisk/hydrogeologisk model som basis for det urbane kredsløb  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.500.000 1.646.000 7497.2012 GEUS 

Formålet med dette projekt var at etablere en geologisk/hydrogeologisk model, der kunne udgøre et grundlag for for-
valtningen af byens hydrologiske kredsløb. 
En lang række resultater er opnået i projektet, der er helt afgørende for muligheden for etablering af en integreret 3D 
geologisk/hydrogeologisk model for forvaltningen af undergrunden for byområder.
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CLMO: Closed Loop Methane Oxidation, [Metan oxidation i lukket kredsløb]  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.948.000 2.140.520 7501.2012 AKTOR Innovation ApS 

Projektet havde fem formål. Det overordnede var at udvikle, afprøve og starte et selvstyrende luftbehandlingssystem for 
gasafkast i fuld skala i forbindelse med fjernelse af metan – og vise, at det var muligt at reducere metanudledningen 
med mindst 90 %. Projektet nåede samtlige fem delformål, og markedspotentialet for CLMO-installationer på vandværker 
i både Danmark og Europa vurderes at være anseeligt.

Identifikation af uvedkommende vand i spildevandsledninger  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.838.788  1.854.300 7508.2012 Aarhus Vand A/S 

Formålet med dette projekt var at teste DTS-metoden (Distributed Temperature Sensing) til opsporing af uvedkommen-
de vand i spildevandskloakker. DTS-metoden blev testet i tre spildevandssystemer, og alle forsøg viste, at DTS-metoden 
afslører uvedkommende vand i spildevandskloakken.

Avanceret energistyring af renseanlægget (AVERA)  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
3.602.079 2.416.596 7510.2012 Udviklingssamarbejdet (KE, Lynettefælles- 
   skabet og Spildevandscenter Avedøre) 

Formålet med projekt ”Avanceret Energistyring af renseanlægget” (AVERA) var at undersøge muligheden for at foretage 
en styret fysisk fjernelse af organisk stof ved filtrering, inden den biologiske spildevandsbehandling. AVERA-projektet har 
påvist muligheden af at styre på fjernelsen af organisk stof. Det er ikke påvist, om dette kan kobles kontinuert til målin-
ger af denitrifikationstilstanden i aktiv slam anlægget.

Optimering af mikrobiologien i biologiske renseanlæg og rådnetanke  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.300.000  1.440.500 7512.2012 Aalborg Universitet,  
   Institut for Kemi og Bioteknologi 

Gennem fem case-studier er en ny DNA-metode til ’diagnosticering’ af driftsproblemer i biologiske renseanlæg og 
rådnetanke blevet testet med stor succes. Projektet har desuden anvist sammenhænge mellem driftsproblemer og den 
konkrete bakteriesammensætning og via en nyoprettet hjemmeside er denne viden nu gjort tilgængelig for alle interes-
serede rådgivere og forsyninger.
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Nikkelfjernelse på mindre vandværker  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
385.400  200.160 7514.2012 Krüger A/S

Formålet med dette projekt var at teste to forskellige uorganiske filtermedier – dolomitkalk og mangandioxid – til nikkel-
rensning på små vandværker. 
Disse filtermaterialer har en stærk adsorptionskapacitet for nikkel. Projektet viste imidlertid, at dolomitkalk og mangan-
dioxid ikke kan anvendes til at fjerne nikkel fra det iltede grundvand, og der bør derfor ikke arbejdes videre med disse 
filtermaterialer med henblik på nikkelfjernelse.

Anaerob membranfiltrering  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
1.788.000  938.508 7515.2012 EnviDan A/S

Projektet påviste, at det er muligt at bruge anaerob membranfiltrering til at opkoncentrere udrådnet slam fra kommunale 
renseanlæg. Det forventes, at efterspørgslen på metoder, der øger renseanlægs organiske belastning, vokser fremover. 
Anaerob membranfiltrering er en sådan metode.

Smart beholderdrift for sikker og energirigtigt forsyning 

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
500.000  200.000 7516.2012 Krüger A/S 

Projektet demonstrerer den bedste og smarteste måde at drive eksisterende drikkevandsbeholdere på samt en model for 
dimensionering af den optimale beholder, eller anviser andre løsninger. Aalborg Forsyning Vand A/S og Krüger har udviklet 
nye nøgletal og afprøvet metoden på to vandtårne og tilhørende forsyningszoner.

Udvikling af en urban-hydrologisk model til simulering af lokal afledning af både regnvand 
og grundvand (LARG)

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
1.680.000  675.000 7520.2012 ALECTIA A/S 

Projektets formål var at udvikle en model, der kunne forbedre serviceniveauet for afløbssystemer i et fremtidigt klima 
med større mængder nedbør og et højere grundvandsniveau. Projektet kom i mål og har skabt et ”state-of-the-art” hjæl-
pemiddel, der kan vurdere metoder til Lokal Afledning af Regnvand (LAR).



26

Øget nedbrydning af miljøfremmede stoffer under biogasproduktion  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
1.720.000  1.177.000 7522.2012 Teknologisk Institut

Forsøgene i projektet, der er gennemført i fuldskala på Esbjerg Renseanlæg Vest samt i en række laboratoriebaserede 
forsøg, har belyst omsætningen af miljøfremmede stoffer under biogasproduktion, hvor udrådnet spildevandsslam opvar-
mes til 72 grader inden efterfølgende sekundær udrådning. 
Effekten på omsætningen af miljøfremmede stoffer har været begrænset, mens der ses en tydelig positiv effekt på bio-
gasudbyttet.

Overløb fra fælleskloak – Hvordan måles det – og Hvorfor?  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
3.498.200  2.385.736 7528.2012 Aarhus Vand A/S 

Projektet har udviklet og afprøvet en række nye software-sensorer til måling på overløbsmængder og kvalitet af over-
løbsvand, og der er demonstreret en række solide og præcise metoder, der kan bruges til at vurdere mængden og 
kvaliteten af det aflastede vand. Resultatet er en rapport med tilhørende bilag, der beskriver en række mulige metoder til 
måling af overløbsmængder og overløbskvalitet.

Brug af brændselscelleteknologi på renseanlæg med henblik på optimeret udnyttelse af 
produceret biogas og renere energiproduktion uden SOx og NOx emissioner  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
394.640  186.613 7534.2012 EnviDan A/S 

Det er i projektets undersøgt, om danskproducerede brændselscelleanlæg kan være et renere og mere effektivt alterna-
tiv til gasmotoren ved el- og varmeproduktion fra biogas produceret ved udrådning på renseanlæg. Konklusionen er, at 
det på nuværende tidspunkt ikke er rentabelt at benytte de brændselscelleteknologi, der er til rådighed i Danmark.

Optimering af returskylningsprincipper for vandrensningsmembraner  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
300.300 118.900 7579.2012 VandCenter Syd 

Projektet har haft til formål at afdække muligheden for optimering af returskylning af siliciumcarbidmembraner i dead-
end mode. Det konkluderes, at keramiske membraner i dead-end mode kan anvendes til drikkevandsbehandling i prak-
sis, og der er tegn på, at kemikaliebehovet kan begrænses. Det er dog ikke kortlagt, i hvilken grad det helt kan undgås.
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Referencedatamodel  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
897.772 438.625 7604.2012 Det Digitale Vandselskab 

Projektets mål – at skabe en metode og et grundlag for automatisering af arbejdsgange og digital kommunikation og 
herved sikre en mere effektiv forretning – er nået. Der er udviklet et sæt fælles regler og standarder for indhentning og 
udveksling af data, som skal gælde for alle sektorens vandselskaber, store som små.

Selektiv ionbytning til fjernelse af nikkel i grundvand  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
387.550 148.991 7605.2012 COWI

Grundvandet er mange steder i Danmark forurenet med nikkel, så det ikke umiddelbart kan anvendes til drikkevand. 
Boringer har måttet lukkes, da man ikke har simple og billige rensemetoder til fjernelse af nikkel. Projektet har vist, at 
nikkel i drikkevand kan renses særdeles effektivt ved selektiv ionbytning.

Kompatibilitetesforsøg og initielle felttests for hurtig bakteriesensor  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
585.978  394.000 7622.2012 HEED Diagnostics

Målet med projektet er at udvikle et system til hurtig og præcis detektion af mikrobiologiske forureninger i drikkevand. 
Projektet har fokuseret på udvikling og test af 2. generations chips til brug i prototype. Disse chips er succesfuldt pro-
duceret. Desværre har den nye generation af chips ikke performet som forventet, hvorfor der fortsat må udvikles på 
teknologien.

Automatiseret alarmbaseret prøvetagning  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
772.460  425.484 7640.2013 Amphi-Bac 

Målet for projektet var at udvikle og afprøve en automatiseret og alarmbaseret prøvetagningsenheder, der overvåger 
vandkvaliteten på vandforsyninger, og som automatisk udtager vandprøver, når den opdager uregelmæssigheder. Målet 
er nået, idet der er udviklet prototyper, som viser, at projektet fungerer. Næste skridt er at designe en mere robust og 
brugervenlig udgave af enheden.
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Tubeflow

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
1.246.000  959.300 7650.2013 WagonBlast

Tubeflow-projektet udvikler en overfladebeskyttelse til vandbærende rør, der vha. unik ny nanoteknologi fastholder 
en plastron (tyndt luftlag), der mindsker friktion og forhindrer fouling og tæring. Målet er at mindske vandsektorens 
problemer med belægninger i rør og i tanke. Løsning af dette problem influerer både økonomi og levevilkår, globalt. Hvis 
Tubeflow når frem til industriel produktion, kan belægningen mindske drikkevandsforsyningers og spildevandssystemers 
energiforbrug markant samt øge kapaciteten i rørene, forlænge levetiden og styrke den anti-mikrobielle kontrol.

Driftsoptimering af råvandsnettet - fra boring til vandværk

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
1.135.000 624.000 7677.2013 EnviDan Water 

Formålet med projektet var at udvikle et system, der overvåger vandforsyningers drift, og som er både billigere og simp-
lere end dem, der allerede eksisterer. EnviDan Water A/S vurderer, at visionen for projektet er opfyldt, selvom systemet 
løbende er blevet rettet til i forhold til den originale plan for at skabe fortsat fremdrift.

Udvikling og implementering af en baseline model til sikring af grundlag for finanisering af 
energieffektivisering gennem ESCO-modellen i spildevandssektoren

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.644.000  977.541 7680.2013 Middelfart Spildevand

Der er udviklet en operationel baseline-model på Middelfart Renseanlæg, der kan bruges til at kortlægge anlæggets 
umiddelbare energiforbrug samt efterfølgende kan virke som et effektivt styringsværktøj. 
Den udviklede baseline-model vil fremover gøre bl.a. ESCO-projekter mulige i hele vand og spildevandsbranchen, både 
nationalt og internationalt, og dermed er der skabt grundlaget for dansk eksport.
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AQUATARIUM

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
5.066.000  2.969.960  7683.2013 Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Projektets formål var at demonstrere forskelligt udstyr på nybygget vandværk, Aquatarium. Der var fokus på udvikling 
og afprøve akustisk moniteringssystem, udvikling og demonstration af mikroseismisk udstyr til monitering og måling af 
filtermedier. Derudover blev der udviklet og testet forskellige systemløsninger for mikrobiologisk moniteringssystem.

Billund Bio Refinery

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
60.000.000   14.999.716  7690.2013 Billund Vand A/S

Projektet har muliggjort et energiproducerende og driftseffektivt anlæg, der renser spildevandet til højere kvalitet end 
myndighedskravene og sikrer en bæredygtig håndtering af biomasse og næringsstoffer og indfrier hermed målsætningen 
for projektet. MUDP har medfinansieret projektet sammen med VTU-Fonden.

Future Water

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
15.471.800   6.253.150  7711.2013 VandCenter Syd a/s

Future Water projekter indeholdte en række tiltag, som samlet søger at løfte viden og udvikling på drikkevandsområdet 
i Danmark til gavn for vækst og ekspansion på området. Projektet blev realiseret i et samarbejde mellem de 3 største 
vandselskaber i Danmark, flere rådgivere og forskningsinstitutioner. Projektet har medført muligheder for energibespa-
relser, bedre styring af vandkvalitet, udvikling af værktøjer til styring, mindre udledning af klimagasser og bedre kalkfjer-
nelse. MUDP har medfinansieret projektet sammen med VTU-Fonden.

Injiceringsværktøj til eliminering af skorstenseffekten (ITES)  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.105.200,00  1.000.000 7681.2013 VandCenter Syd 

Projektet har haft som mål at udvikle og fremstille et værktøj, der på en rationel og omkostningseffektiv måde kan elimi-
nere den såkaldte ’skorstenseffekt’ i boringer. 
Det er lykkedes at udvikle en boremaskine, som på tilfredsstillende vis kan montere injektionsdyser i et givent niveau. 
Disse dyser fungerer, og det er muligt at injicere bentonitblandingen. Projektet har således stor nytteværdi, da man 
fremadrettet kan levetidsforlænge eksisterende boringer.
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Adaptiv svovlbrinteforebyggelse i kloaksystemer – fase 2: H2S – real time control

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
1.500.000   960.000  7772.2014 Grundfos

Projektet havde til mål at udvikle en verificeret systembeskrivelse af et pumpesystemløsning på basis af eksisterende, 
veldokumenterede Grundfos produkter, der forebygger og bekæmper svovlbrinte i kloaker, samtidig med at det adaptivt 
minimerer kemikalieforbruget. Projektet resulterede i en prototype, som Grundfos fremadrettet videreudvikler i samspil 
med en række kendte og gennemtestede Grundfos-produkter.

On-line NMR sensor til bestemmelse af tørstof, kulstof, nitrogen og fosfat i spildevands-
slam (NPC sensor)

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
5.000.000   1.489.000  7771.2014 NanoNord

Projektets overordnede mål var at definere og initiere udvikling af verdens første industrielle NMR-målesystem til måling 
af ammonium (14N), fosfor (31P), kulstof (13C) og vandindhold/tørstof (17O) i væsker, der er relevante i spildevandsmiljøet. 
NMR-teknologien er – med muligheden for at måle flere isotoper på samme platform og teknologiens andre driftsfordele 
– meget attraktiv for vandbranchen. Der blev udover projektets mål, opbygget to tekniske prototyper, hvoraf den ene er 
installeret på renseanlæg Aalborg Vest. Begge prototyper er mekanisk testet mht. væskehåndteringen.

Real-time vandkvalitetsmåling i vandsektoren ved elektrisk detektering

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.642.000  1.499.000  7774.2014 SBT AQUA

Projektet havde til formål at udvikle et netværk af bakteriesensorer, der måler bakteriekoncentrationen i vandet hvert 15. 
minut. Videreudviklingen af sensoren bevægede sig mod fødevarebranchen i stedet pga. manglende investormuligheder.

Klimabassiner med driftsoptimal stoffjernelse ved alle regnintensiteter 

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
3.881.000  1.343.250  7776.2014 Aalborg Forsyning

Projektets primære mål har været at designe og etablere et fuldskala anlæg, som kan understøtte forskning og den 
teknologiske udvikling inden for håndtering og rensning af separat regnvand. Klimabassinet er udstyret med sensorer 
og regulatorer, som kan anvendes til at kontrollere de hydrauliske og kemiske processor i bassinet, således ny viden om 
vandbehandling kan testes og udvikles både som pilot forsøg for en delvandmængde og i fuld skala for hele bassinet.
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Intelligent og miljømæssig bæredygtig energieffektivisering af renseanlæg – Emissionsmini-
mering af drivhusgasser

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
993.000  363.454  7777.2014 Unisense environment

Der er arbejdet med at teste online-styringer til reduktion af lattergasudledningen fra renseanlæg. Fokus var på balancen 
mellem besparelser på energiforbrug til beluftningen og lattergasudledningen, balancen mellem kulstofhøst til energipro-
duktion og en effektiv denitrifikation samt inkludering af fasestyringen for alternerende processer til mindskelse af lat-
tergasproduktion og emission. Projektet er lykkedes, men det var ikke muligt at implementere alle styringerne i fuldskala 
inden for den givne ramme. I stedet blev styringerne testet og dokumenteret ved korttidsforsøg og i pilotskala.

Stimuleret Biologisk Behandling (SBB)

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
1.757.000  1.004.072  7780.2014 Krüger A/S

Projektets mål har været at udvikle et koncept for screening af filtermateriale i vandbehandling. Projektet har udviklet 
effektive metoder, der kan kvantificere den mikrobielle ammoniumomsætning i laboratoriet. Det har imidlertid vist sig at 
være en stor udfordring at udvikle en simpel og effektiv teknik til screening af vandværksfiltre for stimuleringspotentiale 
ved brug af batch- eller kolonneforsøg i laboratoriet. En alternativ screeningsmetode har dog vist sig at være lovende.  

GreenSpeed Spildevandsrensning 

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.170.000  1.522.000  7817.2015 Teknologisk Institut

Formålet med GreenSpeed teknologien var at udvikle et nyt og mere effektivt spildevandsystem ved at omlægge spilde-
vandsrensning, specifikt denitrifikationstrinnet, til algebiomasseproduktion under samtidig effektiv fjernelse af næ-
ringssalte N, P, og K. Projektet har arbejdet med identifikation af alge/planter til næringssaltoptagelse og udarbejdelse 
procesdesign. I projektet er det blevet udviklet et alternativ til nutidens konventionelle rensningsteknologi.

Udvikling af valide analysemetoder og screening af mikroplast i spildevandsanlæg

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
769.230   483.202  7820.2015 Vandcenter Syd A/S

Formålet var at udvikle en valid målemetode, kvantificere problemets omfang, inkl. plastsammensætningen og den udledte 
mængde af mikroplast i slam og spildevand og skabe grundlag for på længere sigt at vurdere potentialet for adsorbtion 
af miljøgifte til mikroplast. Erfaringerne fra projektet er, at bestemmelse af mikroplast i spildevand er langt mere kompli-
ceret end først antaget. De tyske metoder er tvivlsomme at benytte, da nedbrydning af mikroplast ikke er inddraget i de 
anvendte oprensningsmetoder. Det har endvidere vist sig vanskeligt at foretage spektroskopi på grund af forekomsten af 
store mængder sand og cellulosepartikler. Det lykkedes derfor ikke at komme helt i mål med projektet.
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Biofilm i drikkevandssystemer: Optimeret idriftsættelse af rør og tanke og videreudvikling 
af biofilmsensor

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
1.923.000  1.247.917  7828.2015 VIA University College

Målsætningen for dette projekt var at undersøge den kort- og langsigtede effekt af den udviklede biofilm i ny-installerede 
drikkevandsledninger og dens effekt på vandkvaliteten med henblik på at optimere idriftsættelse af nye/renoverede rør og 
tanke i distributionssystemer hos store og små vandværker. Projektet har illustreret og dokumenteret anvendeligheden af 
BACMON for real-time overvågning af bakterier og partikler i forbindelse med idriftsættelse af nye drikkevandsledninger.

Monitering og varsling af Overfladeafstrømning fra Grønne Områder (MOGO).

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.777.000  1.885.796  7831.2015 EnviDan A/S

Projektets mål var at kunne forudsige risikoen for afstrømning fra grønne område, bestemme hydrologiske modelparame-
tre, opstille guidelines indenfor dimensioneringspraksis, konstruere regnhændelser, der er kritiske for overfladeafstrøm-
ning samt udvikle et varslingskoncept til at varsle om afstrømning fra grønne områder. Den eksperimentelle del af projek-
tet blev udvidet til også at omfatte monitering af afstrømning fra et 4.300 m2 stort opland som følge af naturlig nedbør. 
Storskalaforsøgsopstillingen har skabt et datasæt, som både på dansk og internationalt plan er meget unikt.

Hurtig DNA sekventering til driftsoptimering af renseanlæg  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.716.000  1.742.450  7832.2015 Aalborg Universitet,  
   Institut for Kemi og Biovidenskab

Formålet med projektet var at afprøve og optimere nye DNA-teknologier til hurtig identifikation af bakterier i aktivt slam, 
indsamle mere viden om bakteriernes betydning for anlæggenes drift. Resultaterne og den generede viden fra dette pro-
jekt har udmøntet sig i et videre forløb for udvikling af et ”early-warning” software-modul til overvågning af bakteriesam-
fundet i det aktive slam. 

Optimering af drikkevands produktion på danske vandværker med integrering af de naturlige 
mikroorganismer i sandfiltre med grundvands sammensætning fra involverede borringer  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
1.230.000  776.541  7839.2015 Teknologisk Institut

Projektets formål var at forbedre drikkevandsproduktionen og reducere vandværkernes driftsomkostninger ved forbedring af sandfil-
trenes forhold for naturligt forekommende mikrobielle grupper. Projektet har som det første nogensinde ved fuldskalaforsøg påvist, 
hvilken positiv effekt udvalgte sporstoffer kan have - selv ved meget lave, naturlige koncentrationer - på mikrobernes nedbrydnings-
evner i sandfiltre. Projektets resultater har dannet det teoretiske og praktiske grundlag for udviklingen af en ny approach til forbed-
ring af produktion og kvalitet af drikkevand. 
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Miljøfremmede stoffer og rensning  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
500.000  91.500  7841.2015 BIOFOS A/S 

Der findes en lang række af teknologier, der kan anvendes til behandling af miljøfremmede stoffer i renseanlæg. 
Projektet gennemgår udvalgte metoder og teknologier og ser på kombinationer af teknikker. Der er ikke udført rense-
forsøg, og der fokuseres i rapporten på metoder til efterbehandling af biologisk renset spildevand (tertiære rensning). 
Slam- og rejektvandsbehandling er ikke omfattet af projektet.

Detektion af E.coli DNA i lednings-vand.  

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
4.124.000  1.680.813  7847.2015 Blusense Diagnostics ApS

Formålet med projektet er udvikling af en lille engangschip, der kan detektere forekomsten af DNA fra specifikke bakteri-
er (f.eks. E.coli) i drikkevand, bliver placeret på særligt kritiske steder i ledningsnettet og melder alarm inden for 15-30 
minutter, hvis der er E.coli i drikkevandet. Der er udviklet solidt teknisk påvisning af muligheden for detektering af E.coli 
og har derved åbnet nye markedsmuligheder. Den videre udvikling er dog gået over mod detektering af sygdomme.

Integreret lækageovervågning af stik- og jordledninger.   

Total projektbeløb Total tilskudsbeløb ID nr. Hovedansøger
2.190.000  1.464.000  7851.2015 Kamstrup A/S

Projektets ide var dels at gøre det muligt at overvåge støjniveauet i jord- og stikledningerne ved at skabe en støjsensor, 
der kan indbygges i en forbrugsmåler og dels at kortlægge forskellige støjscenarier således det er muligt at afgøre hvor-
vidt der er tale om lækage. Efter afsltuningen af projektet er der er udviklet et produkt, der er sendt på markedet.
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Vandselskabernes eget støtteprogram – VUDP – har siden 2016 forenet og forstærket vand-
selskabernes indsats for at udvikle, teste og demonstrere vandteknologi og styrke en effektiv 
vandsektor. 

Bidragsydere til VUDP kan søge midler til at at fremme effektivitet og innovation i vandsektoren 
og øget eksport af vandteknologi. Projekterne skal koble vandselskaber, forskning, industri og 
rådgivere i partnerskaber, der har til formål at udvikle løsninger til morgendagens udfordringer.

Der er årligt ca. 7-8 mio. kr. til uddeling.

Fra VTU-Fonden til VUDP
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www.danva.dk/viden/vudp/
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VTU-Fonden blev i 2011 etableret som en del af Vandsektorloven.

I løbet af fem år støttede fonden 53 vandteknologiprojekter 
med ca. 70 mio. kr. i alt. Midlerne kom fra DANVA,  

Danske Vandværker og staten. 
Statens bidrag udgjorde cirka halvdelen af fondens midler til og 

med 2013. Herefter var det alene vandbranchen, 
der skød midler ind i fonden.

Få overblik over alle 53 projekter her.


