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Sammenfatning og konklusion 

Holland har oversvømmelsesmæssige udfordringer fra havet, fra floderne og fra nedfaldende 

regn. Via en mindre undersøgelse er i nærværende notat belyst, hvordan man styrer og regulerer 

de store vandmængder, herunder hvilke flowmålingsprincipper, der anvendes, samt i hvilken 

udstrækning, der foregår tiltag med henblik på forbedring af målemetoderne. 

 

Holland har en lang tradition for håndtering af store mængder tilstrømmende eller opstuvende 

vand, og det kan konstateres, at regulering af vandstrømningen i meget vid udstrækning sker 

baserer sig på niveaumåling,, mens egentlig flowmåling kun har lille udbredelse. Som følge heraf 

er udfordringerne vedr. anvendelse af flowmålere for regn- og spildevand kun sparsomt belyst, 

ligesom der ikke i nævneværdigt omfang er gennemført F&U-aktiviteter på dette felt. 
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1 Indledning med formål og forudsætninger 

Flowmåling benyttes i stigende omfang ved regulering af strømningsmæssige forhold i fm. regn- 

og spildevand, samt ved afregning af spildevand.   

 

I en præsentation på temadagen om flowmåling i udvikling på Teknologisk Institut d. 19. 

november 2009 blev bl.a. nævnt, at en nøjagtigere måling af flowet kan resultere i mere nøjagtige 

modeller for eksempelvis regnvandsbassiner. Resultatet vil blive mere optimale – og samtidig 

væsentligt billigere - regnvandsbassiner (op til 30%’s besparelse). Også i flere andre 

reguleringssammenhænge med fx skybrud har det betydning at kunne målet flowet mere præcist, 

ligesom det har betydning ved måling af spildevandsudledning. 

 

Formålet med nærværende notat er at belyse, hvordan man i Holland - med mange 

oversvømmelsesmæssige udfordringer - styrer og regulerer de store vandmængder, herunder 

hvilke flowmålingsprincipper, der anvendes. Et særligt sigte har været at undersøge, om der i 

Holland pågår særlige aktiviteter med henblik på at forbedre den praktiske målenøjagtighed ved 

anvendelse af flowmålere. 

 

Notatet tager afsæt i en indledende research vedr. mulige bidragsydere til kortlægningen og 

baseret på Teknologisk Instituts kontakter til bl.a. det hollandske metrologiinstitut VSL, egne 

kontakter samt google-søgning. I fortsættelse heraf blev i uge 45 2013 besøgt en række institutter, 

organisationer, kommuner og Water Boards,  såvel som messen ”AquaTech Amsterdam 2013” 

afholdt i Amsterdam (Holland). Samtidig med messen afholdtes konferencen International Water 

Week Amsterdam 2013, hvor enkelte præsentationer blev overværet.  

 

 

2 Vandafledning/-tilførsel baseret på pumpning og sluseregulering 
På grund af den lave beliggenhed er det livsvigtigt for Holland løbende at sikre bortledning af 

tilstrømmende flodvand og overfladevand. Reguleringen sker traditionelt i et samspil mellem 

følgende tre parter:   

1. Matrikel ejerne. 

 Har ansvar for, at levere vandet til enten kommune, eller water board. 

2. Kommuner. 

 Leverer vandet modtaget fra matrikel ejeren, eller egne områder, til water board(s) 

3. Water Boards 

 Modtager vandet fra matrikel ejere og kommuner og fører det videre ud i havet. 

 Regulerer (grund)vandstanden ved enten at lede vand til havet, eller at tilføre vand 

fra vandløbene. 

Reguleringen sker primært gennem pumpning og slusereguleringer (typisk regulerbare overløb) 

og baseret på kendskab til vandstanden via løbende niveaumåling. Afvandingsområde med 

kanaler er illustreret i figur 1 mens figur 2 viser eksempler på sluse- og pumpearrangementer.  
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Figur 1 Afvandingsområde med kanaler 

 

Figur 2 Regulering af vandstanden gennem sluse- og pumpearrangement 

   

Mens der i fugtige perioder er behov for bortledning af vand, er der i tørre perioder behov for 

tilførsel af ferskvand til arealerne. Figur 3 viser, hvordan ferskvand ledes fra en af de store floder 

(IJssel) til et reservoir (IJsselmeer,  nord for Amsterdam)  og videre ud i kanalsystemet. 
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Figur 3 Ferskvand ledes fra de store floder til kanalerne  

 

 

 

3 Regulering af grundvandsstand via niveaumåling 

Water Boards er derfor forpligtiget til både at aflede regnvand i våde perioder, og til at tilføre 

ferskvand i de tørre perioder. Der arbejdes derfor med en sommer- og vinter-vandstand i de åbne 

kanaler, jf. figur 4. 

 

 
Figur 4 Vandstand i sommer og vinter situation 
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Om sommeren fordamper vandet hurtigere, og det 

resulterer i et konvekst grundvandspejl. For at 

kompensere for dette, forøges vandstanden i kanalerne.  

 

Modsat sænkes vandstanden i kanalerne, ved kraftige 

nedbør, eller om vinteren, som giver en konkav 

grundvandstand. Se også figur 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Strømningsforholdene i jorden mellem       

                to kanaler 

 

 

Grundvandstanden måles i en for området repræsentativ brønd, og vandstande i de nærliggende 

kanaler reguleres ved hjælp af et regulerbart overløb (Figur 6 ). Disse overløb findes både 

manuelt og fjernbetjent. Der udvises stor forsigtighed med automatiske overløb, da fejl i måledata 

enten kan dræne, eller oversvømme et helt område. 

 

 
Figur 6 Regulerbare overløb 
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4 Flowmåling også med basis i niveaumåling 

Med en tradition for anvendelse af overløb og niveaumåling baserer man i høj grad også 

flowmålingen på overløbsbygværker og tilhørende niveaumålinger, som illustreret på figur 7. 

 

 
Figur 7 Flowmåling via niveaumåling med overløbsbygværk 

 

Når man kender vandhøjden foran overløbskant og overløbskantens profil, kan flowet beregnes. I 

denne metode er der kun én variabel. 

 

For at undgå problemer er der stor fokus på forbyggende vedligeholdelse. De åbne kanaler 

kontrolleres årligt, både til fods og fra luften. 

 

 

 

Manuel aflæsning af vandstanden medfører også en stor aflæsningsusikkerhed. Som der i vises i 

Figur 8, kan forurening og bølger have indflydelse på aflæsningen.  

 

Flowmåling i åbne, ensartede kanaler og via måling af hastighed og vandstand ses også anvendt, 

og samme princip, dvs. med to variable: hastighed og vandstand, bruges ligeledes til halvfyldte 

rør.  

 

Målingen kan udføres med trykdåser, eller ultralyd over eller under vand, og udfordringer til 

troværdige målinger er bl.a.: 

 Tilstopning af kanaler, rør via diverse objekter i vandet , f.eks. cowboybukser 

 Organiske materiale, f.eks. kan gas i vandet øge måleusikkerheden.. 

Til måling af flow i fx større vandløb anvendes bl.a. Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), 

der er en akustisk strøm måler, som ligner meget en sonar. Ved at måle vanddybde og 

vandhastighed – sidstnævnte via doppler effekten på strømmende partikler i vandet - kan flowet 

beregnes. 

Figur 8 Forurening og bølgeskvulp kan forringe målingerne 
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Figur 9 Acoustic Doppler Current Profiler 

 

Egentlige flowmålere placeret i fyldte, lukkede rør/kanaler ses derimod sjældent anvendt i fm. 

regn- og spildevand. De praktiske erfaringer med anvendelse af flowmålere er derfor begrænsede.   

 

5 Flowkalibrering for overløbsbygværk  

Som anført i afsnit 4 benyttes i vid udstrækning overløbsbygværker med tilhørende niveaumåling 

som grundlag for fastlæggelse af aktuelt flow eller strømning. Hvor man tidligere især baserede 

sig på modeller i kombination med registrering af regnvandstilførslen, benytter man i dag i 

stigende grad en egentlig kalibrering af overløbsværk med tilhørende niveaumåling. Dette sker 

bl.a. via etablering af transportable kalibreringsenheder, hvor man har etableret en 1:1 model af 

overløbsbygværket og samtidig måler det passerede flow vha. en flowmåler. Herved kan etableres 

et præcist referencegrundlag mellem niveaumåling og flowmåling, som kan overføres til selve 

overløbsbygværket og dets niveaumåling 

 

For over kort tid at kunne kalibrere ved forskellige flow kombineres testen med varierbare 

pumper og udgravning af et reservoir. 

 

Det danske firma MJK har medvirket ved etablering af sådanne kalibreringsfaciliteter for 

Hoocheemraadschap Hollands Norderkvartier, der kontrollerer kommunernes spildevandsudløb i 

det nordlige Holland, jf. figur 10.   

 

I det aktuelle tilfælde blev som referencegrundlag anvendt en DN 500 magnetisk flowmåler til 

måling af over 7000 m3/h, hvilket samtidig giver et indtryk af, at det er store vandmængder, der 

skal måles på. 
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Figur 10 Mobil testenhed til kalibrering af overløbsbygværk  

 
 

6 Udfordringer omkring modellering 
Water Boards har ikke automatiseret vandstandsreguleringen. Informationer om vandstanden 

modtages i et grid system, og informationerne tolkes af de vagthavende, hvorefter der ageres. 

 

Det er kun de vigtigste målepunkter, som er er koblet til grid’et. I marken er medarbejderne 

udstyret med en pc/tablet, som har forbindelse til det grid’et. Med hjælp af pc/tablet taster 

medarbejderen data manuelt ind i systemet, hvilket har ført til indtastningsfejl i både anlæg og 

måleværdier. 

 

Der er kun få kommuner i Holland, der har en afstrømningsmodel. De modeller der findes er 

samtidig behæftet med stor usikkerhed grundet f.eks.: 

 Hvor falder nedbøren? 

 Hvor kraftig er nedbøren? 

 Hvor hurtigt kommer regnvandet ned i systemet? 

 Hvor meget siver der ned i jorden, og hvor meget kommer der ind i systemet? 

 Manglende kalibrering af modellen. 

Det hollandske KMNI har to nedbørsradarer, som er placeret i henholdsvis De Bilt og Den Helder. 

Rækkeviden på radaren er 300 km, grundet klodens krumning. Billeder fra begge radar samles i et 

landsdækkende billede. 

 

Det er meget afgørende, hvor hurtigt regnvandet strømmer gennem systemet. Hårde 

overflader og effektiv dræning giver store udfordringer. Vandstanden i kanaler og floder 

stiger hurtigere, jo større hårde overflader der er, og jo mere effektiv dræningen er. Der 

arbejdes derfor hen mod opstrøms-forsinkelse (1) Fastholdelse/forsinkelse – 2) 

Opbevaring/Lagring – 3) Afløb 
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Figur 10).   

 
1) Fastholdelse/forsinkelse – 2) Opbevaring/Lagring – 3) Afløb 

 

Figur 10 Opstrøms-forsinkelse 

 

Når regnvandet fastholdes/forsinkes kan man klare sig med mindre opbevarings-/lagrings-

kapacitet, og derfor mindre tryk på afløbssystemet. Systemet ”reagerer” langsommere, og det 

giver myndigheder mere tid til at reagere. 

 

Hvor hurtigt regnvandet kommer ind i systemet er ofte vanskeligt at beregne, da det som nævnt,  

afhænger af udformningen af området, jordforhold, procentdel af hårde overflader, mm. 

Myndighedere er derfor startet med, at stille krav til, hvor meget regnvand en matrikel må aflede i 

timen. Dette vil gøre modelleringen og fastlæggelse af forudsigelserne nemmere. 

7 Separat håndtering af regnvand og spildevand 
For nogle årtier siden, startede man med, at skille regn- og spildevand. Da det må antages, at 

regnvand ikke er forurenet, er der ikke nogen grund til, at belaste et rensningsanlæg med det. Dog 

er industriområder, og lignende stadigvæk koblet til et rensningsanlæg, fordi man kan risikere en 

forurening fra disse områder. Men det overvejes nu også, at føre den første del af regnbygen ind i 

renseanlægget, og resten uden om. Dette fordi der antages, at regnbygen ”vasker” området ren, og 

at vandet derefter ikke indeholder forureninger. Hvornår der skal skiftes, afhænger bl.a. af 

regnbygens intensitet.  

 

Med separat håndtering af regn- og spildevand, belastes rensningsanlægge ikke med ”rent” 

regnvand, som skal igennem rensningsprocessen. En anden fordel er de, at ved overbelastning af 

kloakeringssystem pga. af et skybrud, ikke kommer forurenet vand på gaderne, som det vil gøre 

ved kombinerede kloakeringssystemer, og kapaciteten af bufferbassins foran rensningsanlægget 

kan være mindre. 

 

Ved separering af regn- og spildevand, bliver det også muligt at afregne den faktuelle afledning af 

spildevand. I Holland regnes der nu med forureningsenheder. Hvordan en forureningsenhed 

beregnes varierer fra antal personer i en husstand, til forbrug af drikkevand. I nogle tilfalder 

måles der dog via flowmålere mv. on site. 
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8 Begrænset hollandsk F&U-indsats indsats vedr. flowmåling af 

regn- og spildevand 
Der er som følge af den mangeårige erfaring med håndtering af store tilstrømmende 

vandmængder vha. niveaumåling stor indsigt og erfaring på dette felt. Derimod er det 

overraskende begrænset, hvad der gøres mht. egentlig flowmåling af regn- og spildevand, 

herunder mht. fastlæggelse af strømningsforholdene i fyldte og delvis fyldte rør. Dvs. et felt som 

eksempelvis i Danmark har fået stigende opmærksomhed, både for at kunne optimere 

regnvandsbassiner skarpere i tæt bebyggede områder, og for at kunne måle fx industrielt 

tilstrømmende spildevand så præcist som muligt. 

 

Et besøg hos VSL, det hollandske metrologiinstitut, som også dækker vandflow, bekræftede, at 

man også kun i begrænset omfang F&U-mæssigt har interesseret sig for de udfordringer, der 

forekommer i praksis vedr. måling regn- og spildevand v.h.a. af flowmålere. De modtagne 

referencer fra VSL retter sig således primært mod nogle østrigske og svejtsiske undersøgelser. 

 

Deltagelse i i Congress International Water Week 2013 samt i Messe Aquatech 2013, pegede i 

tilsvarende retning, dvs. med mange præsentationer og produkter relateret til den traditionelle 

vandhåndtering og forholdsvis lidt vedr. egentlig flowmåling af regn- og spildevand.  

 

9 Konklusion 

Holland har mangeårig og meget stor erfaring med håndtering af store vandmængder, og 

håndteringen er i høj grad baseret på niveaumåling enten direkte eller i fm. overløbsbygværker.  

 

Der er forholdsvis begrænset interesse for og indsigt i egentlig flowmåling af regn- og spildevand, 

hvilket betyder både at der ikke foregår målrettet F&U-på feltet, ligesom der ikke er kendskab til 

indsamling af praktiske erfaringer desangående. Der blev fra VSL givet referencer til aktuelle 

F&U-tiltag i bl.a. Østrig 
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