
 

Digitalisering af Vandsektoren 
En vision for hvordan den fremtidige kunde- og medarbejderoplevelse kan se ud i 2025, hvor nogle ideer og tiltag kan implementeres fra 2020

Fordele ved digitalisering: Mere effektive medarbejdere • Færre oversvømmelser og overløb • Bedre beslutningsgrundlag til ledelsen • Bedre kontrol med drikkevandskvaliteten • Mindre energiforbrug i alle processer • Smarter Cities – bedre samstyring • Cirkulær økonomi – genbrug af spildevand • Færre driftsnedbrud •  Færre forstyrrelser af borgere
Reduktion af vedligeholdelsesbudget • Digital tvilling – forstå og test scenarier • Nemmere identifikation af rørskader • Større automatisering af driftsprocesser • Bedre håndtering af skybrudssituationer • Mindre risiko for infiltrering • Bedre udnyttelse af kapacitet i kloaknet og renseanlæg • Mere for mindre budget

Fremtidens Vand er et større forsyningsselskabet i 
Danmark, som både leverer drikkevand og renser 
spildevand for et betydeligt antal danske borgere, 
virksomheder og organisationer. 

Fremtidens Vand har i de seneste år digitaliseret alle 
nøgleprocesser i drift og vedligeholdelse, hvilket har 
skabt værdi for ledelsen, driftchef, vedligeholdelseschef, 
projektchef og teams samt markmedarbejdere, men også 
deres kunder og ejere. 

Fremtidens Vand samarbejder med andre 
forsyningsselsskaber, myndigheder, universiteter, 
forskningsorganisationer, rådgivere, hardware og 
tech leverandører omkring deres digitaliseringsrejse. 
Denne tilgang har hjulpet med at løfte videns- og 
kompetenceniveuaet i organisationen og i det  
digitale økosystem.

Fremtidens Vands digitalisering har haft fokus på:
- Hvordan kan vi få flere online data ind ligefra indvending 
af grundvand og igennem hele processen til udledning af 
renset spildevand?

- Hvordan kan vi bruge advanced analytics, IoT og kunstig 
intelligens til at skabe værdi og indsigter ud af de data vi har 
adgang til?

- Hvordan kan vi samle data og indsigter på en digital 
platform, som giver overblik og gør os i stand til at omsætte 
indsigter til handlinger og automatisere disse?

- Hvordan kan vi samarbejde i en Smarter Cities 
kontekst omkring vand og spildevandsopgaver med 
andre forsyningsselskaber, kommuner, universiteter,  
forskningsorganisationer, myndigheder samt leverandører 
af hardware og teknologi?

Indhold og ideer til visionen for forsyningsselskabet Fremtidens 
Vand stammer fra en række dialogmøder, branchekonference og 
workshops afholdt af Miljøstyrelsen i 2018, og som er beskrevet i 
”Inspirationskatalog Digitalisering i Vandsektoren”, 1. april 2019. 
Derudover er udfordringer og respektive løsningsforslag fra CALL 
Copenhagens rapport, Smart Water, s. 13-19 udgivet februar 2019, 
samt projektideer fra DTU’s Sektorudviklingsrapport “Lad vand og data 
strømme” s. 51-55 udgivet foråret 2019 ligeledes indarbejdet, så 
denne kan udgøre en fælles samlet vision for vandsektoren i Danmark.

Under hver ide er der således angivet en kildehenvisning: MST 
(Miljøstyrelsen), CALL (CALL Copenhagen) og DTU, samt et nummer 
som henviser til den specifikke ide/udfordring beskrevet i  
ovennævnte rapporter.
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1. Drikkevandskvalitet
Online sensorer måler hver time kvaliteten af 
grundvandet i de forskellige boringer, som Fremtidens 
Vand pumper grundvand op fra, og sender data videre 
til Fremtidens Vand digital platform, hvor de analyseres 
for indholdsstoffer mm. Lever kvaliteten ikke op til de 
opstillede kriterier, notificerer den digitale platform 
automatisk driftchef Dorte Christensen og hendes 
kollegaer via et fælles dashboard ligesom den lukker 
ned for den enkelte boring. 
 
MST 2.6

5. Ozonering - et alternativ og supplement til aktiv kul
Punktforureningen med f.eks. klorede opløsningemidler truer flere steder grundvandet i Danmark, 
og afværgepumpning nedstrøms nært ved forureningskilden anvendes ofte for at begrænse 
forureningens udbredelse til dybere grundvand. Her tester Fremtidens Vand om ozonbehandling, 
der potentielt kan fjerne en række polære forureningsstoffer, kan anvendes inden kulfiltrering, og 
dermed forlænge kulfilternes levetid.
Forskningsarbejdet hjælper ledelsen i Fremtidens Vand med at forstår hvordan man mest effektivt i 
fremtiden renser grundvand og brugt vand, og hvordan mest bedst investerer for at kunne leve op til 
miljø- og  samfundskrav mm.

DTU 15

7. Smarter Cities 
energioptimering
For at spare på både energiomkostninger 
og slitage på rørene i distributionsnettet 
har Fremtidens Vand i samarbejde med 
brandvæsenet reduceret beredskabstrykket i 
distrbutionsnettet. Med en fælles IoT løsning 
bliver Fremtidens Vands driftscenter, der 
er 24/7 bemandet, automatisk notificeret i 
realtid, når der går en brandalarm, så de kan 
øge trykket til beredskabsniveau, når behovet 
er til stede.

MST 5.7

8. Forstå efterspørgslen i de 
kommende dage med  
kunstig intelligens
Fremtidens Vands har med kunstig intelligens bygget en 
digital model, der udfra online data fra pumpestationer ude i 
distributionsnettet og fra historiske forbrugsdata kan estimere 
hvordan efterspørgslen på drikkevand vil være på et finmasket 
celleniveau i distributionsnettet de næste dage fordelt på morgen, 
eftermiddag og aften. Denne viden anvendes bl.a. til at pumpe 
vandet ud i mindre trykzoner tæt på aftagersteder, når der er 
overskudskapacitet i energinettet.

6. Øget digitalisering af  
distributionsnettet giver mange fordele
Fremtidens Vand har henover de sidste år i forbindelse med 
vedligholdelsesopgaver installeret flere flowmeters, sensorer, digitale 
åben/luk ventiler og trykventiler i distibutionsnettet og inddelt dette 
i trykzoner for at opnå en række konkrete fordele. For driftschef 
Dorte Christensen er det nemmere at styre drikkevandets vej ud 
til aftagere udfra et energioptimeringsperspektiv med trykzoner. 
For vedligeholdelseschef Vera Martens betyder trykzonerne, at 
man har kunne nedsætte basistrykket i visse trykzoner, hvilket har 
forlænget levetiden på rør og udstyr væsentligt. Derudover forstyrrer 
vedligholdsarbejde nu færre borgere, da man kan “lukke” for mindre 
områder, ad gangen, hvilket giver en bedre borgeroplevelse. De 
mindre trykzoner gør det ligeledes nemmere at identificere brud på 
rør og dertilhørende risiko for indtrængning af beskadiget grundvand 
forurenet af pesticider.

MST 5.5, 5.6

9. Kunstig intelligens 
hjælper med optimering af 
vedligeholdelseplanlægning
I samarbejde med andre forsyningsselskaber arbejder ledelsen 
i Fremtidens Vand og vedligeholdelseschef Vera Martens på at 
udvikle fælles digitale vedligeholdelsesmodeller til at forstå, 
hvornår sensorer, pumper, rør, trykventiler og flowmeters og andet 
udstyr skal services, vedligeholdes og udskiftes. 
Indtil nu viser erfaringerne et stort potentiale i at gå fra at følge de 
service- og levetidsforeskrifter som leverandørerne oplyser og til at 
bruge historiske data om belastningen af den enkelte komponent 
og kunstig intelligens til at forstå hvad det optimale service/
vedligeholdelses- og udskiftnings tidspunkt er for hver komponent.

Senest er de samarbejdende forsyningsselskaber gået i gang med 
at tilføje nye data om jordbundsforhold, trafikdata og vejrdata  
til vedligeholdelsesmodellen.
MST 5.4, 5.1  
CALL 1

Grundvandsressource og boringer

2. Energioptimering
I alle boringer måler sensorer 
ligeledes grundvandspejlet 
og data sendes videre til den 
digitale platform, som udfra 
energioptimeringsberegninger styrer, 
hvilke boringer der skal pumpes fra 
i forhold til den efterspørgsel, der 
findes i distributionsnettet. 

MST 5.3

Vandværk

3. Nye teknologier og 
teknikker  
til vandbehandling
Fremtidens Vands ledelse, Anders Dam, 
Adm. Dir, og Øjvind Drejer, Økonomidirektør 
samt projektchef Per Clemmens har 
sammen med flere universiteter, andre 
forsyningsselskaber og myndigheder 
igangsat en række pilotprojekter som skal 
undersøge og identificere nye mere effektive 
vandbehandlingsmetoder. Bla. tester man 
sands potentiale til at fjerne specifikke 
forureningsstoffer ved en kombination af 
fysiske og kemiske overfladeprocesser 
og biofilm samt betydningen af sandets 
mineralske sammenhæng og mulighederne 
for regenerering.

DTU 13

4. Selvregulerende biologisk 
drikkevandsbehandling
Grundvandet er udfordret af antropogene 
forureninger som f.eks. pesticider. Her tester 
Fremtidens Vand om machine learning kan anvendes 
til at skabe selvstyrende automone systemer 
iforhold til brugen af de mikrobiologiske processer 
og mikroorganismer, som kan anvendes til at fjerne 
pesticider og andre uønskede stoffer. 

DTU 14

Distributionsnet

10. Dashboard med driftsstatus og 
alarmer, satelitovervågning  
og billedegenkendelse
Via sin tablet bliver driftchef Dorte Christensen automatisk 
notificeret hvis Fremtidens Vands AI modeller, der løbende 
analyserer data fra driften, identificerer abnormailteter. 
Satelitovervågningen der sammen med 
billedegenkendelsesteknologi pt. testes til at identificere lækager 
i forhold til farveskift på overfladejord har identificeret et område, 
hvor der er henover den sidste uge er sket ændringer i farveskift 
uden at der har været registeret nogen nedbør i pågældende 
område. Fra sin tablet opretter Dorte Christensen en “ticket” 
på, at sagen skal undersøges nærmere, som umiddelbart 
bagefter optræder på listen over opgaver hos de mobile 
vedligeholdelsesmedarbejdere.  
MST 5.12, 5.10, 4.14

11. Overvågning 
af vandkvaliteten i 
distributionsnettet
Til at overvåge vandkvaliteten i distributionsnettet 
ud mod aftagere og identificere indsiving (skader 
på rør) tester Fremtidens Vand Low Power WAN 
teknologier som NB-Iot, LoRa og Sigfox, som 
muliggør deep indoor penetration og trådløst 
aflæsning af sensorer placeret i pumpehuse og 
-brønde mm.
 
DTU 8

Forbruges
12. Smart Meters skaber værdi inden 
for både drikkevand og spildevand
Pia Thomsen er en af de privatkunder, som har valgt at installere 
et Smart Meter (digital måler) i sin husstand, for både at lette 
indberetningsopgaven, bedre forstå husstandens vandforbrug på 
daglig og ugentlig niveau, og ikke mindst for at kunne blive alarmeret i 
tilfælde af et sprængt vandrør. Med Smart Meteret opnår Pia rabat på 
hendes husforsikring. 
Fremtidens Vand betaler også Pia for at måtte bruge hendes Smart 
Meter data til at optimere sine processer. Igennem de sidste år har 
Fremtidens Vand arbejdet på at få flere Smart Meters ud hos både 
privat- og erhvervskunder for både at få flere data ind omkring 
vandforbruget i realtid, men også for at kunne identificere evt. 
rørskader på kloakledninger og indsivning af grundvand ved at 
sammenligne vandforbrug med generet spildevand i samme områder.
 
MST 2.1, 2.8, 5.2, 4.12, 5.11, 5.9

13. Cirkulær økonomi og optimering  
af renseproces 
Sammen med udvalgte erhvervskunder herunder Ernst Dorf som er 
Produktionsdirektør på et større bryggeri og forskningsorganisationer er 
Fremtidens Vands ledelse og driftchef Dorte Christensen igang med at 
teste forskellige løsninger for udvinding og genanvendelse af stoffer  
i spildevandet. 
Online sensorer der kan måle spildevandets indholdsstoffer er placeret 
ved erhvervskunders udledning samt strategiske steder i kloaknettet 
og fortæller således om hvilket spildevand der lige er genereret og 
dermed er på vej ind til renseanlægget. Samtidig er nye åben/luk spjæld 
installeret ude i kloaknettet, så man kan undgå at bestemte typer 
spildevand blandes i kloaknettet, så der fremkommer en kombineret 
mængde spildevand, der er mere vanskelig at rense i forhold til at 
adskille og rense de forskellige typer spildevand individuelt. 
 
MST 4.1

Fra spildevand til resourcevand

Klimatilpasning

14. Smarter Cities koordinerer deres 
klimatilpasningsinitiativer og investeringen
For bedst muligt at løse klimatilpasningsopgaven har Adm. Dir. Anders Dam, økonomidirektør 
Øjvind Drejer og driftchef Dorte Christensen sammen med kommuner fra oplandet, universiteter, og 
myndigheder udviklet en fælles hydralisk model (digital tvilling) for kloaksystemet og renseanlægget, 
der går på tværs af kommunegrænser. For at gøre den hydraliske model mere præcis og realistisk er 
der installeret flere sensorer og flow meters i kloaksystemet og ude i oplandet, samt ved vandløb og 
øvrige recipienter, ligesom modellen også anvender realtidsdata fra lokal afledning af regnvand (LAR) 
ude i oplandet. 
Vejrdata er integreret i modellen, så ledelsen og projektchef Per Clemmens hos Fremtidens Vand 
også kan foretage simuleringer på baggrund af historiske vejrdata og udfra dette få overblik over 
problemområder samt anbefalinger til løsninger på tværs af hele kloaksystemet. 
Til at forstå hvordan kapaciteten i kloaknettet bedst muligt udnyttes i spidsbelastninger er Fremtidens 
Vand i færd med at udvikle AI modeller der kan automatisere og styre vandets vej gennem byen 
baseret på nuværende volumener, samt automatisk åbning og lukning af spjæld, styring af pumper 
inkl. “opmaganisering” af  spildevand i kloaknettet.
Kunstig intelligens og AI modeller anvendes til løbende at opdatere den hydraliske models præcision 
i takt med, at der kommer flere datakilder til, samt for at sikre at modellen hele tiden er opdateret i 
forhold til de fysiske udvidelser og ændringer der fremadrettet foretages i kloaksystemet, LAR anlæg 
og renseanlæg.
Ledelsen i Fremtidens Vand og kommuner fra oplandet kan med udgangspunkt i denne fælles 
integrerede hydraliske model træffe fælles beslutninger om hvordan der bedst investeres i kloaknet, 
LAR og renseanlæg for bedst at håndtere de fremtidige klimaudfordringer. Den digitale model 
giver mulighed for at simulere fremtidige hændelser, med henblik på at planlægge udvidelser og 
forbedringer af kapacitet og forstå indvirkninger af beslutninger på miljø, økonomi, borgere og 
samfund (eco-efficiency). 
 

MST 4.5., 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
CALL 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
DTU 2, DTU 3, DTU 4, DTU 5, DTU 9, DTU 16

15. Droner overvåger vandstande  
og vandløb
Fremtidens Vand samarbejder med universiteter og tester bl.a. brug af 
droner til  overvågning og tilvejebringelse af data for bl.a. overfladerealer 
af vandområder, vandstande og fugtighed af jordbunden.
Computational Fluid Dynamics (CFD) testes til at gennemregne scenarier 
systematisk for at optimere udformningen af hydraliske bygværker.
Kemiske Polymer Optisk Fiber (POF) sensorer testes til at måle 
vandets indholdsstoffer online. Dette vil give et bedre overblik over 
forureningsdynamkker på tværs af afløsbsystemer. 

DTU 1, DTU 5, DTU 7

Mobile medarbejdere
22. Mobile App guider 
medarbejderen fra start til slut
Viktor, er en af Fremtidens Vand mobile medarbejdere, der 
udfører vedligeholdelseopgaver på udstyr i marken. Når han 
møder ind på job om morgenen starter han med at åbne Mobile 
App’en på hans tablet for at tjekke hvilke opgaver, der er blevet 
allokeret til ham, af vedligeholdeseschef Vera Martens, udfra hans 
specifikke kompetencer og erfaring.
Via Mobile App’en kan han se, hvor opgaverne ligger på et kort, 
og udfra dette vælger han yderligere 2 opgaver fra den fælles 
opgaveliste, som de øvrige vedligeholdelsesmedarbejdere også 
har adgang til. Herefter klikker han på materialelisten i Mobile 
App’en, hvor han bliver gjort opmærksom på, at han skal hente 
8 reservedele fra lageret til dagens opgaver, som ikke allerede 
ligger i hans bil. Idet han kører afsted til første opgave starter han 
tidsregistreringen på Mobile App’en. Fremme ved første opgave 
åbner Viktor igen Mobile App’en for at se historikken på den 
pumpe han skal servicere og vejledningen til hvordan han skal 
servicere den. Efter servicearbejdet er udført opdaterer Viktor 
den digitale servicebog på pumpen via MobileApp’en, herunder 
hvilke reservedele der er brugt. Dette resulterer efterfølgende i, at 
Fremtidens Vands lagerbeholdning nedskrives på de forskellige 
reservedele og nye automatisk bestilles hos leverandører.
 
MST 4.2, 7.7, 7.6

23. Realtidsnotificering af vedligholdelse
På vej videre til næste opgave ser Viktor på Mobile App’en, at der er 
kommet en alarm på en forhøjet vandstand i en kloakskakt, hvor der 
er akut risiko for overløb. På kortet kan han se, at han er tættest på 
lokationen, så han accepterer opgaven og kører derhen. Fremme står 
han overfor en opgave og udfordring han normalt ikke løser. Han tager 
derfor sine HoloLens briller på og ringer op til hans kollega Søren som 
har mere erfaring, hvorefter han kravler ned ad stigen til kloakskakten. 
Via HoloLens’en kan Søren kan se problemet og guide Viktor i hvordan 
han løser det. Undervejs lytter speech-to-text teknologi med på samtalen 
mellem Søren og Viktor og når Viktor igen er oppe med begge hænder fri 
kan han gennemse og godkende den foreslåede beskrivelse af problemet 
og hvordan det blev løst. Så er dokumentation af udført arbejde på plads. 
 
MST 7.8 7.3, 7.4

27. Udledning
Sammen med myndigheder 
har Fremtidens Vand 
digitaliseret processen omkring 
udledningsaccept (DS2399). 
Sensorer måler dagligt på 
udledt renset vand og disse data 
sendes i realtid til myndighed 
som automatisk monitorerer at 
kvaliteten af udledt vand lever 
op til de definerede miljøkrav, og 
bliver notificeret hvis dette ikke  
er tilfældet.  

MST 4.11

Udledning

18. Planlægning og styring af 
ledningsnettet vedligeholdelse
Vedligeholdelseschef Vera Martens planlægger 
vedligeholdelsesarbejdet på Fremtidens Vands kloaknet 
via deres Asset Management platform. Prioriteringen af 
det planlagte vedligeholdelsesarbejde opdateres løbende 
udfra de AI modeller, som dagligt genberegner det optimale 
vedligeholdelsedato på kloakrør, pumper og andet udstyr 
udfra de online data, der kommer ind fra sensorer på udstyr 
kombineret med trafik, vejr og jordbundsforhold mm. som 
fortæller hvilken belastning det enkelte asset er udsat for og 
dermed, hvornår det er optimalt at servicere og udskifte.  
Vera prioriterer vedligeholdelsesarbejdet efter AI  
modellernes anbefalinger. 
Billedegenkendelsesteknologi (AI) anvendes til at hurtigst at 
gennemse videooptagelser af kloaknettet med henblik på at 
identificere revner og slitage.
Brugen af kunstig intelligens og AI modeller har givet store 
besparelsen hos Fremtidens Vand, idet udstyr og kompenenter 
nu ikke udskiftes efter en bestemt levetid men istedet i forhold 
til den belastning de har været udsat for og dermed hvor 
“slidte” de er.

MST 4.15, 4.19, MST 4.10, MST 7.8 
CALL 1

21. Mobile App til 
kommunikation med borgere
Med Fremtidens Vands Mobile App kan borgere abonnere 
på notifikationer indenfor det område de bor i og såldes 
blive varslet forud for skybrud. Borgere kan også bruge 
Fremtidens Vand Mobile App til at tage billeder af alt fra 
stoppede vejriste til beskadigede vandrør og indberette 
dette via Mobile App’en. 
Alle indberetninger samles i et fælles system som både 
drifts- og vedligeholdelsesmedarbejdere hos Fremtidens 
Vand, kommuner og forsikringsselskaber har adgang til og 
hvor de ligeledes kan kommunikere om, hvem der løser 
hvilke indberettede opgaver, med direkte notifikation af 
borgere med statusopdateringer.
 
MST 3.8, 7.1  
CALL 12

Mulighed for skybrud 
i dit lokalområde i 

morgen.

Varsling!

Indberetning

16. Bedre overblik over 
driftsrelaterede alarmer  
via dashboards
Driftchef Dorte Christensen modtager på sin tablet en 
alarm på en driftsfejl indenfor spildevandsområdet. Ved 
at klikke på alarmen på dashboardet kan Dorte se flere 
detaljer herunder om det er en hovedalarm eller en 
underalarm (afledt). Dorte kan ser anbefalinger fra AI 
modellerne til, hvad der kan havde udløst alarmen tilbage 
i værdikæden, samt alarmens vigtighed/konsekevens 
i forhold til borgere, miljøpåvirkning mm. så disse 
informationer kan indgå i prioriteringen af alarmen. 
 
MST 4.14

17. Risiko ved infiltrering af vejvand og tagvand 
mm.
Fremtiden Vands projektchef Per Clemmens gennemfører et research projekt hvor nye 
sensorer og flowmetere er installeret ved vejbeder, faskiner og tage for at indsamle 
data om miljøfremmende stoffer og udledte volumener. Formålet er at skabe en større 
forståelse for vandkvaliteten og hvor store mængder partikler og tungmetaler der 
udledes og foretage beregninger på om der er risiko for forurening af grundvand ad nye 
veje. I projektet indgår der ligeldes sensorer i havnebade, der har til formål at foretage 
realtidmålinger af overløb i forbindelse med first flush.  
Manglende viden om vandkvaliteten betyder, at vandet ikke kan udledes til søer og 
vandløb, hviket giver nogle voldsomme foredyrelser af anlægsprojekter.
 
CALL 9,10, 11

19. Smarter Cities - fælles tilgang til 
planlægning af vedligeholdelse
Som noget helt nyt er Fremtidens Vands Asset Management 
platform ligeledes koblet op på en fælles vedligholdelses-/
kommunikationsplatform som andre forsyningsselskaber og 
kommunerne også anvender. På sit dashboard kan Vera se, hvordan 
hendes fremtidige vedligeholdelsesarbejde passer med andres 
planlagte vedligeholdelsesarbejde, og hvor der er synergier og dermed 
besparelser i gravearbejdet, og samlet set færre forstyrrelser hos 
borgere som følge af at koordinere grave- og vedligeholdelsesarbejde. 
Vera og de andre ansvarlige kan på platformen kommunikere omkring 
planlægningen af opgaver ved at markere hvornår de optimalt vil 
gennemføre arbejdet og når alle har givet input bliver alle notficeret 
omkring de fælles beslutninger. 
 
MST 3.2 
CALL 1, 13

20. Vejrdata modeller giver mere 
præcise advarsler
Projektchef Per Clemmens hos Fremtidens Vand anvender 
en helt ny vejrdatatjeneste og vejrmodel, som tilbyder 
højopløselige vejrprognoser ned til 3 km celler som opdateres 
hver time. I skybrudssituationer notificeres Fremtidens Vands 
og kommunens driftsmedarbejdere via deres tablets og smart 
phones om, hvor der udfra vejrprognoser kan opstår overløb 
og oversvømmelser så de kan “bemande disse gader og 
områder” og mindske eller måske helt undgå skader.   
 
CALL 8

24. Med kunstig intelligens kan 
renseprocessen af spildevandet muligvis 
optimeres yderligere 
Fremtidens Vand arbejder med kunstig intelligens og machine learning 
for kontinuerligt at lære fra de data der genereres på renseanlægget og 
driftschef Dorte Christensen og hendes teams beslutninger og handlinger. 
AI modeller beregner hvilke operative parametre og handlinger, som 
kan optimere renseprocessen baseret på et givent ønsket output 
(rensekvalitet, tidsforbrug mm.) og input (spildevand, bakterier, 
kemikalier, energiforbrug mm.).
Driftchef Dorte Christensen kan således få anbefalinger til at hvis energi 
er det dyreste parameter i renseprocessen, hvordan kan denne så 
reduceres ud fra de andre input og output parametre.
 
MST 4.4

Renseanlæg

25. Smarter Cities koordinerer og 
optimerer energiforbruget i smart grid
Fremtidens Vand er del af energidelingsplatformen hvor fleksible 
processer på renseanlæg og pumper mm. i kloaknettet reducerer 
energiforbruget, når der er spidsbelastninger i elnettet,  
og omvendt øger energiforbruget når der er  
overskudskapacitet i energinettet. 
 
MST 3.5, <4.16, 4.17, 5.8

26. Udvikling af nye teknologier til rensning og 
genbrug af industrielt vand
Sammen med dygtige forskere samarbejder Fremtidens Vand om test af nye robuste, 
billige, effektive og bæredygtige vandbehalingsmetoder til at imødekomme øgede mængder 
forurenende stoffer i vandmiljøet og behovet for genbrug af industrielt vand. 
Blandt de teknologier der forskes i er biomimetiske teknologier der ved at kombinere avanceret 
molekylærdynamiske og kvantekemiske beregninger med fundamental materialevidenskab og 
proteinproduktion, kan nye membranteknolgier og enzym-baseret binding og/eller nedbrydning 
udvikles til kombineret vandbehandling og genindvinding af resourcer.
Fremover skal “brugt vand” ses som en kilde, der kan udvindes værdifulde resourcer fra og som 
reducerer vores afhængighed af ydre energi- og resourcekilder samt CO2 udslippet.   
 
DTU 10, DTU 11, DTU 12

Alarm!


