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Forord  

WaterZerv, Tårnby Forsyning og DTU Miljø har med støtte fra Grøn Innovationspulje under 

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) gennemført projektet ”Cloud 

service til overvågning af uvedkommende vand i separate spildevandssystemer” i perioden 15. 

november 2016 til 15. november 2017.  

 

Denne rapport gør rede for projektets resultater og det gennemførte arbejde. 

 

Projektgruppen har bestået af: 

 Morten Grum, WaterZerv 

 Klaus Bäckström Nielsen, Tårnby Forsyning 

 Peter Steen Mikkelsen, DTU Miljø 

 Morten Borup, DTU Miljø 

 Martin Fencl, DTU Miljø 

 

I følgegruppen har, udover projektgruppen, bestået af: 

 Torsten Duer, Miljøstyrelsen 

 Raymond Skaarup, Tårnby Forsyning 

 Per Jacobsen, PJ Consult og WaterZerv Advisory Board. 

 

Følgende har som DTU-studerende været løst tilknyttet projektets tidlige fase i forbindelse 

med deres bachelor opgave: 

 Julie Athene Osterman Petersen, 

 Rose Christiane Koefoed Rasmussen. 

 

Tak til alle for et spændende og vellykket projekt. 

 

 

 

Morten Grum 

Founder and CEO at WaterZerv 
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Konklusion og Sammenfatning 

Uvedkommende vand – yderst vedkommende. 

Uvedkommende vand i separate spildevandssystemer i form af indsivende grundvand, fejlkob-

linger af befæstede flader og omfangsdræn er en udfordring i forhold til serviceniveau, påvirk-

ning af miljøet og driftsomkostninger. Alle tre udfordringer der i sidste instans føre til øget 

omkostninger til anlæg og vedligeholdelse. Det uvedkommende vand kan ofte udgøre to til tre 

gange spildevandsmængden og optage en væsentlig del af lednings- or rensekapacitet. 

 

Nutidens undersøgelser er dyre og besværlige 

Nutidens analyser af uvedkommende vand sker oftest gennem omfattende tidskrævende og 

enkeltstående undersøgelser, der både er omkostningstunge og som gør det svært for forsy-

ningerne at bevare ekspertisen omkring problemstillingen indenfor egen organisation. 

 

Ny viden gav nye muligheder 

Nye matematiske og statistiske metoder til analyse og modellering af data fra flow målinger og 

pumpestationsdrift giver nye muligheder for i langt højere grad at automatisere processerne 

omkring at identificere og karakterisere mængder, kilder og ændringer i uvedkommende vand i 

separate spildevandssystemer.   

 

Viden automatiseret og pakket ind i let tilgængelig cloud service 

I dette projekt er det lykkes at udvikle og demonstrere en cloud service til overvågning af 

uvedkommende vand i separate spildevandssystemer. Servicen har nu været i demonstration i 

Tårnby Forsyning siden maj 2017, hvor den løbende giver et overblik over hvor meget spilde-

vand, grundvand, indirekte og direkte afstrømning der kommer fra oplandet til fire pumpestati-

oner. Oplysningerne benyttes til prioritering i saneringsplanlægningen.  

 

Tårnby Forsyning forlænger og udvider InflowGo dækning 

I forlængelse af projektet har Tårnby Forsyning valgt at forlænge implementeringen af 

InflowGo og samtidigt udvide antallet af overvåget oplande fra 4 til 11. 

 

En skalerbar løsning til bedre miljø og øget eksport 

InflowGo, der blev udviklet og demonstreret i dette projekt, er designet til storstilet skalering 

både teknologisk og forretningsmæssigt. InflowGo forventes udbredt primært i Norden, Euro-

pa, Canada, Japan, Syd Korea, Australien, New Zealand og USA.  
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Summary and Conclusion 

Inflow and infiltration in wastewater systems 

Infiltration of ground water and inflow from misconnected paved surfaces is a challenge in 

relation to level of service, environmental impact and operational costs. All three ultimately 

leading to increased capital investments and maintenance costs. Unintended inflow and infil-

tration is often two to three times greater than the wastewater the systems have been de-

signed for.  

 

Today’s engineering studies are cumbersome and costly 

Today’s engineering studies of inflow and infiltration are often time consuming and one-time 

stand-alone studies that are both costly and that make it difficult for utilities to retain the 

knowledge within their own organization.  

 

New knowledge gave new possibilities 

New mathematical and statistical methods of analyzing and modelling data from flow meters 

and pumping station operation opened new possibilities for a much higher degree of automa-

tion in the process of identifying, tracking and trending sources of inflow and infiltration into 

separate sewers. 

 

Knowledge automated and packaged in an easy access cloud service. 

In this project it has been possible to develop and demonstrate a cloud service for tracking 

inflow and infiltration in sanitary sewers. The service has now been in demonstration in Tårnby 

Utility since May 2017, where the service continuously provides an overview of how much 

wastewater, groundwater, indirect and direct runoff is received from four sub-catchments. The 

information provided is used to priorities in maintenance and renewal activities. 

 

Tårnby Utility extends and expands InflowGo coverage 

After the completion of this project, Tårnby Utility has chosen to continue the use of InflowGo 

and to extend the coverage from 4 to 11 sub-catchments. 

 

A scalable solution for a better environment and increased exports 

InflowGo, that was developed and demonstrated in this project, has been designed to scale 

both technically and businesswise. It is anticipated that InflowGo will be launched in the Nordic 

countries, Europe, Canada, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and the USA. 
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1. Indledning 

1.1 Uvedkommende vand i separate spildevandssystemer 
Uvedkommende vand i separate spildevandssystemer er klart vand der trænger ind i spilde-

vandsledningerne gennem flere forskellige kilder: 

 indsivning af grundvand gennem utætheder i ledninger, brønde og samlinger, 

 tilstrømning af afstrømning fra regn og sneafsmeltning gennem fejlkoblede tagnedløb, om-

fangsdræn, vejdræn mm. 

 

  

 

 

 

FIGUR 1. En illustration af nogle af de ofte forekommende kilder til uvedkommende vand (til 

venstre) sammenlignet med en ideal situation uden uvedkommende vand (til højre). Kilde: The 

Regional Municipality of York
1
. 

 

Uvedkommende vand er et problem, fordi det indtrængende vand optager ledningskapaciteten 

i spildevandssystemet, der kan føre til indtrængning af opspædet spildevand i kældre og af-

lastning af urenset spildevand til miljøet. Derudover fører uvedkommende vand også til øget 

energiforbrug til pumpning og rensning af spildevandet. 

 

                                                           
1
 The Regional Municipality of York, Southern Ontario, Canada. Guide to Inflow and Infiltration. 

(http://www.york.ca/wps/portal/yorkhome/environment/yr/waterandwastewater/inflowandinfiltration) 
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FIGUR 2. Fotografi af hyppigt forekommende indtrængning af grundvand i en spildevandsled-

ning. Kilde: Las Gallinas Valley Sanitary District
2
. 

 

 

1.2 Miljøteknologisk problemstilling 
Uvedkommende vand i separate afløbssystemer forårsager øgede energiomkostninger til 

både transport og rensning af spildevand, lokale oversvømmelser, samt øget miljøpåvirkning 

gennem overløb af urenset spildevand. Det uvedkommende vand kan ofte udgøre to til tre 

gange spildevandsmængden og optage en væsentlig del af ledningskapaciteten, og skyldes 

fejlkoblinger og indsivning af grundvand i aldrende afløbsledninger. Forsyningernes indsatser 

mod problemet vanskeliggøres af, at det i dag er svært at afdække og følge op på hvor, hvor 

meget og hvilken art uvedkommende vand, der løber i deres afløbssystem.  

 

1.3 Miljøteknologiske muligheder  
Nye matematiske og statistiske metoder til analyse og modellering af data fra flow målinger og 

pumpestationsdrift giver nye muligheder for i langt højere grad at automatisere processerne 

omkring at identificere og karakterisere mængder, kilder og ændringer i uvedkommende vand i 

separate spildevandssystemer. De senere års forskning indeholder et uudnyttet potentiale, der 

kan mobiliseres. 

 

1.4 Erhvervsmæssige muligheder 
Nutidens analyser af uvedkommende vand sker oftest gennem omfattende tidskrævende og 

enkeltstående undersøgelser, der både er omkostningstunge og som gør det svært for forsy-

ningerne at bevare ekspertisen omkring problemstillingen indenfor egen organisation. Der 

ligger et betydeligt erhvervsmæssige potentiale i etablering og efterfølgende kommercialise-

ring af en skalerbar selvbetjent løsning til analyse og overvågning af uvedkommende vand, 

der kan leveres til forsyninger verden over.  

 

                                                           
2
 Las Gallinas Valley Sanitary District, California, USA. (http://www.lgvsd.org/community-

programs/education-events/outreach/) 
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1.4.1 Cloudløsningen markedsføres under navnet som InflowGo 

Mens projektakronymet er INIGO, så markedsføres den udviklede og demonstrerede cloud 

service til analyse og overvågning af uvedkommende vand i separate spildevandssystemer af 

WaterZerv under navnet InflowGo. 

 

1.5 Projektets formål 
Formålet med projektet har været at udvikle og demonstrere en cloud service der gør det let 

for forsyninger verden over selv at overvåge deres uvedkommende vand. Forsyningernes data 

fra flow målinger og pumpedrift overføres til en cloud service hvor avancerede matematiske og 

statistiske metoder, automatisk identificerer og afrapporterer nøgletal for det uvedkommende 

vand i spildevandssystemet. 

 

Dette projekt vil gøre det nemt for spildevandsforsyninger at skabe og holde det overblik over 

tilstrømningerne til deres separate afløbssystem, hvilket er nødvendigt for prioritering, plan-

lægning og opfølgning på deres investeringer mod uvedkommende vand. 

 

1.6 Projektets mål  
Målet med projektet har været at udvikle og demonstrere en selvbetjent cloud service til auto-

matisk analyse af data fra flowmålere og pumpestationer, og til rapportering og overvågning af 

uvedkommende vand i separate spildevandssystemer. 

 

I nedenstående TABEL 1 ses projektets mål og tilhørende succeskriterier der blev opstillet 

inden projektets start. Som det fremgår af denne rapport er alle mål opnået indenfor projektet. 

TABEL 1. Projektets mål og succeskriterier. 

Projektets mål Succeskriterier 

At udvikle en automatiseret algoritme til anven-

delse af driftsdata fra pumpestationer til karakte-

risering og overvågning af uvedkommende vand. 

(AP2) 

At den automatiserede algoritme opnår samme 

eller bedre resultater end den tilsvarende manu-

elle analyse efter eksisterende ingeniør praksis 

(inkl. håndtering af uregelmæssigheder i data). 

At der udvikles en software arkitektur der tillader 

sikker og stabil overførsel af data fra flowmålere 

og pumpestationer. (AP3) 

At dataoverførslen er generelt anvendelig, 

ukompliceret i opsætning og vedligehold, stabil, 

kan godkendes efter gængse forskrifter for IT 

sikkerhed og ikke har uønskede sideeffekter på 

andre IT funktioner. 

At identificere og udvikle en extra-ordinær god 

bruger oplevelse hos en forsyning omkring op-

sætning og vedligehold af servicen. (AP3) 

At en IT kyndig hos Tårnby Forsyning uden vide-

re selv kan fortage opsætning af cloud servicen 

på under 1 time og tilkoble en ny flow må-

ling/pumpestation på under 30 minutter. 

At identificere og udvikle en browser baseret 

rapport med de for en forsyningen relevante 

nøgletal og grafiske data om den uvedkommen-

de vand. (AP3) 

At de relevante medarbejder ved Tårnby Forsy-

ning oplever at de nemt og uden vejledning eller 

instruktion kan få et overblik over uvedkommen-

de vand for de tilkoblede områder. 

At demonstrere den udviklede cloud service på 

et fuldskala afløbssystem. Demonstrationen skal 

omfatte mindst en flow måler og en pumpestati-

on. (AP4) 

At cloud servicen er i drift og giver de forventede 

resultater i en periode på 3 måneder uden væ-

sentlige komplikationer eller fejl. 

At projektet gennemføres efter planen. (AP1) At alle aktiviteter og afrapportering sker som 

planlagt. 
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2. Projektresultater 

Dette afsnit gennemgår projektets resultater og leverancer opdelt på arbejdspakker.  

 

2.1 Arbejdspakke 1: Projektledelse 
Projektledelsen blev gennemført med projektets formål og resultater i centrum. Efter aftale 

med styrelsen blev projektperioden undervejs i forløbet forlænget fra 9 måneder til 12 måne-

der. Baggrunden for forlængelsen var: 

 Bedre sikkerhed for at få perioder med langvarige regn i efteråret. Langvarige regn er et 

særligt problem i mange byer (blandt andet i case området) og derfor væsentlige at i forhold 

til test og demonstration af InflowGo. 

 Der blev mulighed for at få koordineret måle- og analyseperioden med et saneringsindgreb i 

en del af case oplandet. Denne nye og enestående mulighed for at få testet og demonstreret 

InflowGo's evne til at kvantificere effekten af indgreb i området. 

 

Der er blevet holdt projektgruppemøder ca. en gang om måneden og følgegruppe møde med 

deltagelse af blandt andet projektets kontaktperson fra Miljøstyrelsen/Styrelsen for Vand- og 

Naturforvaltning, Torsten Duer. De generelle projektledelsesleverancer (L1.1, L1.2 og L1.3) 

omhandlende partneraftaler, mødereferater og denne afrapportering omtales ikke yderligere i 

denne rapport. 

 

2.2 Arbejdspakke 2: Metodeudvidelse/udvikling 
Fokus var her på kortlægning af eksisterende metoder der benyttes til undersøgelse af uved-

kommende vand og på udvikling og valg af metoder til brug i cloud servicen. 

 

2.2.1 Litteraturstudiet (Leverance 2.1) 

Der blev gennemført en grundig gennemgang af eksisterende litteratur på området omfattende 

litteratur af både videnskabelig og professionel art. Litteratur studiet blev samlet i et internt 

notat på 18 sider sammen med yderligere en samling på ca. 40 artikler på området. 

 

2.2.2 Udvikling af metoder og modeller (Leverance 2.2) 

En generel fremgangsmåde for den automatiserede dataanalyse er fremstillet i FIGUR 3 ne-

denfor. Den indledende data kvalitetsvurdering efterfølges af modellering med et antal forskel-

lige modeller og model opsætninger, hvorefter den bedste af de godkendte modeller benyttes 

til afrapportering. I fald at ingen modeller består valideringsprocessen, sendes besked om 

dette og at der er behov for manuel undersøgelse og udvidelse af model samlingen. 

  



 

 Miljøstyrelsen / Cloud service til overvågning af uvedkommende vand i separate spildevandssystemer.  11 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 3. Den generelle fremgangsmåde for den automatiserede dataanalysen. Kilde: intern 

projekt præsentation (på engelsk).  

 

Der er under projektet arbejdet primært med konceptuelle hydrologiske modeller. Der er arbej-

det med både stokastisk og deterministiske modeller. Til implementering af servicen blev valgt 

de deterministiske konceptuelle modeller, da de på nuværende tidspunkt har vist sig at være 

de mest robuste i forhold til at få opstillet, testet og demonstreret en automatiseret frem-

gangsmåde. 

 

  

 

 

 

FIGUR 4. Illustration af de hovedkomponenter (kilder), som analysen søger at opdeler den 

tilstrømmende vandmængde i.    
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2.2.3 Videnskabelig artikel (Leverance 2.3) 

Der er skrevet manuskript til en videnskabelig artikel, der dokumenterer den udviklede frem-

gangsmåde og tilhørende metoder. Der arbejdes videre med artiklen, som forventes indleveret 

til en peer-reviewed og open-access tidsskrift i løbet af foråret 2018. 

 

2.3 Arbejdspakke 3: Service udvikling 
Denne arbejdspakke vedrører udvikling af selve servicen. Arbejdspakken blev indledt ved 

starten af projektet med samtidig afklaring af detaljer i selv arkitekturen og brugeroplevelsen. 

Dette skete i en iterativ proces sammen med softwareudviklingen. 

 

2.3.1 Cloud baserede software løsning (Leverance 3.1) 

Den cloud baserede software løsning til analyse af uvedkommende vand i separate spilde-

vandssystemer blev udviklet klar til demonstration hos Tårnby Forsyning. Hovedprincippet for 

cloud servicen er skitseret i FIGUR 5 nedenfor. 

 

  

 

 

 

FIGUR 5. Princip skitse af funktionen af den udviklede cloud service, InflowGo. Integrations-

mulighederne (yderst til højre) er fremtidige udviklinger (og ikke leverancer i dette projekt).  

 

InflowGo servicen er i drift 24x7 og modtager løbende data fra regnmåler, pumpestationer og 

flowmålere. Data lageres og analysen køres ved et fast mellemrum, som på nuværende tids-

punkt er sat til en gang per måned. Data modtagelse og grundlæggende kvalitetsvurdering af 

data foretages en gang i timen. 

 

2.3.2 Softwaredokumentation (Leverance 3.2) 

Software dokumentation er samlet i et internt notat, der beskriver udviklingsmiljøet, software-

arkitekturen og bruger oplevelsen. 

 

Udviklingsmiljøet omfatter et kode repository hosted i en hosted service, automatiseret test og 

en række udviklingsserver der igangsættes efter behov. Selve cloudservicen er opbygget i 

rammeværktøjet Ruby on Rails tilpasset med en særligt kraftig database til håndtering af de 

mange lange tidsserier. Selve analyseberegningerne er udviklede fortrinsvis i en kombination 

af programmeringssprogene R og c++. Der er i høj udstrækning brug eksisterende kode sam-

linger (code libraries).  
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2.4 Arbejdspakke 4: Demonstration 
Det primære fokus i denne arbejdspakke er at demonstrere den værdi, som WaterZerv’s cloud 

service til analyse af uvedkommende vand tilfører, overfor omverdenen. Derudover er formålet 

også at gøre sig erfaringer for hvordan servicen og konceptet som helhed kan gøres endnu 

bedre set i lyset af den forretningsmæssige målsætning om på sigt at udbrede konceptet til 

store dele af verden. Både tekniske og menneskelige erfaringer vil derfor blive observeret, 

analyseret og dokumenteret i dette større perspektiv. 

 

I forlængelse af udvikling og demonstrationsprojektet har Tårnby Forsyning Spildevand valgt 

at forsætte brugen af InflowGo og samtidigt udvide fra 4 til 11 pumpestationer. 

 

2.4.1 Opsætning i Tårnby Forsynings opland (Leverance 4.1) 

WaterZerv’s cloud service InflowGo er opsat for 4 pumpestationer i Tårnby Forsynings opland 

og flow måler (lejet hos Blue North) ved afløbet fra disse er blevet brugt til at styrke beregnin-

gerne. 

 

2.4.1.1 Spildevandsoplandet 

 

  

 

 

 

FIGUR 6. Satellit-/luftfoto med af markering af projektets fire oplande- og angivelse af pumpe-

stationers placering (gule nåle). Kilde: maps.google.com med overlægningsinformation af 

Petersen og Rasmussen (2017). 
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FIGUR 7. Venstre: sidesnit af en af de fire pumpestationerne hvorfra data blev modtaget og 

analyseret. Højre: foto af pumpsumpen som ses til venstre i skitsen til venstre. Foto kilde: 

Petersen og Rasmussen (2017).  

 

  

    

 

 

FIGUR 8. Fotografier i pumpekammer af pumper og pumpeledninger ved en af de fire pumpe-

stationerne hvorfra data blev modtaget og analyseret. Kilde: Petersen og Rasmussen (2017). 
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2.4.1.2 Enkel opsætning 

Opsætningen af Tårnby Forsynings opland i InflowGo bruger fladen blev gennemført af forsy-

ningens ansvarlige ingeniør afdeling for planlægning og projekter. Efter et par iterationer pas-

sede opsætningstiden fin med målet på under 15-30 minutter per pumpestation. FIGUR 9 

viser udvalgte skærm-klip fra konfigurationssiderne. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 9. Udvalgt skærm dumps fra InflowGos konfigurationssider.  

 

Data fra Blue North flowmåler hentes direkte af InflowGo via Blue Norths ftp server, mens data 

fra SCADA sendes til InflowGo via e-mail en gang i timen.  
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2.4.1.3 Resultater i InflowGo brugerfladen 

Da et af hovedformålene med InflowGo analysen er at skabe et bedre grundlag for prioritering 

i saneringsplanlægningen, er det afgørende at resultater præsenteres på en nem og relevant 

måde. F.eks. giver den dynamiske visning i skærm dumpet i FIGUR 10 ikke kun et indblik i 

hvor meget der er af hver komponent, men også hvor meget der er af en komponent i forhold 

til ledningslængde. 

 

  

 

 

 

FIGUR 10. Et eksempel på den overordnede resultat visning i InflowGo. Den gul-røde del er 

grundvand, hvor jo mere rødt det er, jo mere grundvands infiltration er der per meter ledning. 

Eksemplet er fra demonstrationen i Tårnby Forsynings opland. 

 

Brugerne kan også lave en tilpasset søgning for at finde frem til det eller de oplande, der først 

skal arbejdes videre med. Som i eksemplet nedenfor (FIGUR 11), hvor brugeren har valgt at 

fokusere på spidsbelastnings situationer (som typisk giver problemer med opstuvning i huse 

og nødoverløb til grøfter og vandløb) og har valgt at skalere i forhold til ledningslængde og 

sortere efter regn relateret uvedkommende vand. 

 

  

 

 

 

FIGUR 11. Eksempel på en tilpasset søgning med fokus på spidsbelastningssituationer.  

 

For det enkelte opland kan brugen gå ind og se en særskilt opgørelse med en grafik over 

volumensammensætningen og sammensætningen under spidser samt en masse andre oplys-

ninger fra den enkelte analyse. Et eksempel på dette ses nedenfor. 
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FIGUR 12. Eksempel på den detaljerede resultat visning for det enkelte opland. Eksemplet er 

fra demonstrationsoplandet V.8 i Tårnby Forsyning. 

 

2.4.1.4 Effekt af strømpeforing 

Et af målene med den kontinuerte overvågning af udvekommende vand er at kunne kvantifice-

re effekten af udbedringer af systemet. Tårnby Forsyning valgte derfor at ændre på deres 

saneringsplaner så de offentligledninger og stik blev strømpeforet ca. midt i demonstrationspe-

rioden.  

 

Resultatet af den efterfølgende foreløbige analyse tyder på en reduktion af den indsivende 

grundvandsmængde på ca. 30% som følge af strømpeforingen. Et oplæg til hvordan dette 

eventuelt kunne opleves af brugen i InflowGo er vist i FIGUR 13 nedenfor.  
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FIGUR 13. Udkast til hvordan effekt af en ændring kunne se ud i InflowGo brugerfladen. 

 

2.4.2 Præsentation ved konference (Leverance 4.2) 

Resultat af udvikling- og demonstrationsprojektet blev præsenteret ved Dansk Vand 2017 som 

blev afholdt af DANVA i Aarhus. Der var opfølgende spørgsmål både ved og efter præsentati-

onen. 

 

2.4.3 Bruger Workshop 

Den 9. oktober 2017 blev der af projektteamet afholdt en workshop med deltagelse af HSY 

(Helsinki Region Environmental Services Authority) som under dette projekt har valgt at køre 

et pilotprojekt med InflowGo. Der var i alt 9 deltager ved workshoppen hvor der blev diskuteret 

og udvekslet erfaringer omkring alt fra håndtering af udfordringer med uvedkommende vand til 

data validering og til nuværende og fremtidige analyser og features i InflowGo. 

 

2.4.4 Rapportering af demonstrationsforløbet (Leverance 4.3) 

Demonstrationsforløbet er dokumenteret med denne rapport. 

 

 

3. Særlige 
opmærksomhedspunkter 

3.1 Forventninger til øget beskæftigelse i DK, EU og globalt 
Med denne nye technologi, InflowGo, forventer WaterZerv at aktivere under 1 promille af det 

samlede verdensmarked indenfor de første 4 til 5 år. Om 5 år forventes WaterZerv derfor med 

cloud servicen at have en omsætning på ca. 20 mil. kr. per år og en væksthastighed på mel-

lem 5 og 10% per måned. Denne omsætning vil bidrage direkte til at skabe beskæftigelse i 

Danmark, da den udover at dække salg, drift og service også vil bidrage til fornyelse af ser-

vicen og til forskning og udvikling af helt nye cloud services til den urbane vandsektor. 

 

3.2 Ny miljøteknologisk løsning 
Den nye cloud service til overvågning af uvedkommende vand, InflowGo, var allerede inden 

projektet var afsluttet i drift hos en yderligere forsyning i Danmark og to forsyninger i Finland. 

Der har været vist interesse fra flere forsyninger i Danmark samt forsyninger i Finland, Sveri-

ge, Norge, Island og Holland. Da løsninger er noget anderledes end de vanlige rådgiver rap-
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porter forventes kun en ca. 1-2% af det adresserede marked at være interesseret i at afprøve 

og bruge løsningen de første to-tre år.  

 

3.3 Patentering 
Cloudservicen er skabt hovedsageligt gennem en integration af flere velkendte metoder og 

teknologier, og der er i den sammenhæng ikke udtaget nogen patenter. 

 

3.4 Vurdering af udbredelsesmulighederne 
InflowGo er fra starten tiltænkt storstilet skalering og der vil løbende blive lagt fokus på auto-

matisering af de dele af processen som endnu indeholder manuelle (og omkostningsintensive) 

skridt. Den nuværende forventning er at cloudservicen InflowGo udbredes i Danmark, Norden, 

Europa, Canada, Japan, Syd Korea, Australien, New Zealand og USA. Eksperimenter vil også 

blive fortaget i forhold til markeder som Indien, Brasilien og Kina. 

 

3.5 Værdien af ny eksport 
Om ca. 5 år forventes ny eksport som resultat af den udviklede og demonstrerede cloud løs-

ning at være i størrelsesorden 25 mil. kr. per år. 
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Cloud service til overvågning af uvedkommende vand 

 

WaterZerv har i samarbejde med Tårnby Forsyning og DTU Miljø udviklet og demon-

streret en cloud service til overvågning af uvedkommende vand i separate spilde-

vandssystemer. Uvedkommende vand i spildevandssystemer er en stor udfordring i 

forhold til at få fjernet spildevandet og gøre det på en miljømæssig forsvarlig måde. 

Overvågning af uvedkommende vand repræsenterer et stort effektiviseringspotentiale 

i det der er væsentlige drifts- og anlægsomkostninger forbundet med uvedkommende 

vand. Den udviklede løsning søger at hjælpe spildevandsforsyninger med at udnytte 

dette potentiale og giv en bedre service til både deres kunder og miljøet. 

 


