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Vand-/Spildevandsbehandling

Af Richard Lipski
En tæt overvågning af vandstanden 
i afløbene skal i kombination med en 
opgradering af afstrømningssyste-
merne fremover sikre borgerne i 
Greve mod at få oversvømmet deres 
bolig, som det skete i 2002 og 2007.
Mange private hjem i Greve blev 
oversvømmet, da kloak- og afløbs-
systemet ikke kunne klare de store 
regnmængder. På tre uger i juni-juli 
2007 faldt i alt 271 mm, svarende til 
et halvt års normal nedbør. Heraf 
alene 110 mm fra 2. til 5. juli. 

Greve Kommune besluttede kort ef-
ter en plan, der skal forhindre over-
svømmelser i fremtiden.
Kommunen har blandt andet sikret 
sig områder, hvor regnvand kan le-
des hen uden at gøre skade. Og før 
regnen sætter ind, kan vandløb og 
regnvandsløb pumpes ned til et mi-
nimum.
Centralt i dette beredskab er et må-
leprogram med godt 100 målepunk-
ter i regnvandssystemet. 37 gamle 
radiomoduler udbygges med 67 nye 
telemetrimoduler fra Signalix ApS. 

Det gør flowet og tilstanden i vand-
løb og kloakker i Greve til det nok 
bedst og tættest målte i Danmark.

Mange sladrehanke
Den intensive monitorering er 
blandt andet muliggjort af ny - men 
gennemprøvet - telemetri teknologi, 
der er langt billigere at anskaffe og 
sætte i drift.
Samtidig byder telemetrien på bed-
re funktionalitet såsom fjernkontrol 
og fjernstyring.
Systemudbygningen blev indledt i 

67 sladrehanke i kampen 
mod regnvand

Trådløse telemetri-moduler sættes nu ind i monitoreringskampen mod regnvand. De 67 moduler 
skal hjælpe Greve med at overvåge effekten af fremtidens nedbør, så oversvømmelser - som de der 
fandt sted i både 2002 og 2007 - kan forhindres. Systemet med de 67 sladrehanke giver Greve den 
bedste og tætteste overvågning af regnvandsløb i Danmark. Som tillæg følger en kommentar om, 

hvorvidt systemet virkede efter hensigten under den heftige regnvejrs-weekend i august

Systemet virker
Artiklen er skrevet umiddelbart før den heftige regnvands-weekend den 
14.-15. august 2010. Derfor var det selvfølgelig yderst relevant og aktuelt at 
undersøge, om overvågningssystemerne virkede efter hensigten, da reg-
nen væltede ned over Danmark i midten af august (red).
Til dette siger civilingeniør, hydrauliker Birgit Krogh Paludan fra Greve 
Kommune:
-Der er ingen tvivl om, at vi har valgt den rigtige beredskabsplan. Planen 
og varslingssystemerne har gjort, at oversvømmelserne ikke er blevet vær-
re end de var. Vi har denne gang været i stand til at styre vandmasserne, 
udtaler Birgit Krogh Paludan.
-De anlagte bassiner, hvor vandet kan ledes hen uden at forårsage over-
svømmelser - har fungeret efter hensigten. Det er lykkedes os at lave en 
succesfuld afvanding fra Tune, ned til Greve landsby og ud gennem Ols-
bækken med minimal påvirkning af de beboere, der bor på strækningen, 
siger hun videre.
-I forbindelse med netop denne artikel skal det dog siges, at overvågningen 
og varslingen ikke udelukkende består af Signalix udstyr, udtaler Birgit 
Krogh Paludan videre.
Foruden sladrehankene har man blandt andet bygget et 500 meter langt og 
1 meter højt dige langs Olsbækken, der er Greves største bæk, og som giver 
mulighed for at transportere mest vand. Derudover har Greve Forsyning 
indkøbt to mobile pumper, der hver kan pumpe 5.000 liter vand i sekundet, 
og som under august-regnen blev sat ind ved Olsbækken ved Hundige 
Strandvej, hvor flaskehalsen ellers opstår. Sidst men ikke mindst er Ols-
bækken kraftigt udbygget i det stykke ved kysten, som er rørlagt.
-Men det er da dejligt, at de sidste par års kæmpe arbejde har båret frugt, 
og at Greve mere eller mindre har undgået store skader under weekendens 
regnvejr, slutter Birgit Krogh Paludan.
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Signalix modulet måler vandniveauet i 
pejlebrønden og rapporterer trådløst til 
den centrale overvågning. Opkobling på 
mobilnettet betyder stor fleksibilitet og 
sikkerhed.
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august 2009 og er helt på plads i 
2012. Af de 100 målepunkter er 60-
70 flowmålere. Resten er niveaumå-
lere eller sladrehanke, som Greve 
Forsyning kalder dem.
-Hele den store oversvømmelses-
plan skal være færdig i 2022 med et 
budget op mod 300 millioner kroner, 
fortæller projektleder fra Greve For-
syning Ulrik Thygesen. Og han fort-
sætter:
-Dataindsamlingen er en del af før-
ste fase, og vi vil have gode data, så 
vi kan beslutte nødvendige ændrin-
ger og forebyggende tiltag. Det får vi 
med Signalix udstyret. Måleudsty-
ret giver os i sammenhæng med nu-
meriske modeller oplysninger til at 
tegne et præcist billede af trusler og 
muligheder.
-Hvert femte minut sender Signalix-
modulerne en melding om blandt 
andet flow og vandstand til en ser-
ver: Dels til analyse - dels til at følge 
udviklingen. Ved afvigelser sendes 
en alarm, som den vagthavende kan 
reagere på. Overvågningen er såle-
des kernen i, at beredskabet sættes 
i gang, fortæller han videre.

Tidsbesparende
-Afvigelser er tegn på problemer. 
Eksempelvis kan vi afsløre sedi-
menter, brud og utætheder mm., der 
skal handles på. Vi kan sende mand-
skab ud og rense riste for grene og 
affald, når det er nødvendigt. Vi kan 
således sikre, at ledningssystemet 
er i top, udtaler Ulrik Thygesen vi-
dere.
Den nye telemetri teknologi er me-
get tidsbesparende. Modulet er 
standard hardware med tilførende 

standard software. Ulrik Thygesen 
kan selv sætte modulerne op, og der 
skal kun foretages nogle enkelte op-
sætninger. Modulet skal døbes, ind-
gangene stilles, og de mange ana-
loge og digitale indgange giver en 
stor fleksibilitet.
-Når den er monteret, kan jeg fjern-
styre modulet fra min pc på kontoret 
eller hjemmefra og bede det åbne/
lukke, tænde/slukke, kontrollere 
osv., siger han videre.
Signalix-modulerne er mere up-to-

date i forhold til det eksisterende 
system. Traditionelle PLC’er med 
modem, ledningsbaseret kommuni-
kation mm. ville kræve, at man skul-
le ud og have fat i modulerne hver 
gang.
-Med den pris, vi betaler for et mo-
dul, med skalerbarheden og den 
driftsikkerhed og service med korte 
leveringstider, vi får, er det virkelig 
anbefalelsesværdigt, understreger 
Ulrik Thygesen.

Pris og funktion sætter  
plc’er under pres
Prisen for tilstandskontrol og over-
vågning med telemetri er nu under 
en fjerdedel af en traditionel PLC-
løsning.

Da telemetrimodulet samtidig er 
meget mere enkelt at anvende, ven-
tes de traditionelle PLC’er at komme 
kraftigt under pres.
Prisforskellen hænger sammen med, 
at telemetri er i rivende udvikling og 
vækst, og det åbner en række spæn-
dende muligheder.
Modulerne udstyres med SIM-kort 
og faste IP-adresser. De er prækonfi-
gurerede som »out of the box«, hvor 
man ikke selv skal have besvær med 
at opsætte GPRS-funktionaliteten. 

Kommunikationen kører i et lukket 
privat net. Eksempelvis har Signalix 
et privat net via TDC, så prisen for 
transmission er meget lav. 
-Mobilteknologien giver større flek-
sibilitet og frihed til at placere måle-
moduler samt en langt billigere 
sammenkobling til en central server, 
siger Frode Sørensen fra Signalix. 
Og han fortsætter:
-Med telemetri overfører vi automa-
tisk måledata, og den centrale ser-
ver opsamler og behandler disse 
data. Telemetri-modulet kan indstil-
les til at sende en datapakke ved en 
alarmtilstand og til at øge hyppighe-
den af meldinger, hvis en alarmtil-
stand indtræder.
De gammeldags PLC-moduler fun-
gerer ved, at man sender en fore-
spørgsel og får svar tilbage. Med 
mange PLC’er i en installation, spør-
ges de typisk i en forudbestemt se-
kvens. Det vil sige, at man ikke får 
melding om fejl, når den er ved at 
ske - men først når det pågældende 
modul står for tur.
-Det kan forsinke alarmen i den type 
installationer. Og forsinkelsen kan 
koste dyrt, fortæller han videre.
Modulernes trådløse kommunikati-
on via mobilnettet betyder, at der 
ingen begrænsninger er for afstan-
den mellem modul og den centrale 
server med overvågning eller på an-
tallet af moduler i et netværk.

n

Alt i én. Signalix modulet er et sammen-
bygget IO modem, PLC og logger. De 
mange analoge og digitale indgange gi-
ver mange muligheder og gør installati-
on sikker og økonomisk.

110 mm regn væltede ned over Greve den 2.-5. juni 2007. Det kunne kloak- og afløbs-
systemet ikke klare og mange hjem blev oversvømmet. I alt faldt 271 mm - svarende 
til et halvt års normal nedbør på de tre uger i juni-juli.

-Den trådløse telemetri sparer os for 
mange timers arbejde i det daglige. 
Samtidig kan vi tæt følge vandstanden i 
afløb og overløbsbassiner og reagere, før 
problemerne når at udvikle sig, siger Ul-
rik Thygesen, Greve Forsyning.
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