
Forskningsudstyr til simulering af forureninger i 

drikkevandsforsyning. 
Baggrund 

Når vandforsyning er utilstrækkelig til at understøtte befolkningen i et givet område, går 

der ofte kun kort tid før dehydrering, mangelsygdomme, og epidemier sætter ind. I dag 

håndteres forsyning af drikkevand ved hjælp af veletablerede rør-netværk drevet af 

elektriske pumpestationer. Disse netværk er som regel designet til at sikre stabil 

vandforsyning til slutbrugere i en given geografisk region under nominelle 

driftsbetingelser. Dynamiske effekter såsom kontaminering og lækager kan imidlertid 

forstyrre den planlagte drift, hvilket kan føre til gener for slutbrugere og i værste fald 

nedlukning af større dele af forsyningsnetværket. Ved at forbedre og automatisere 

detektion og håndtering af kontaminering og lækager kan forsyningssikkerheden øges og 

driftsomkostningerne for netværket som helhed nedsættes.   

Formålet med udstyret 

Professor Rafael Wisniewski, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet har 

fra COWIfonden modtaget en bevilling på 221.113 kr. til udvidelse af laboratoriet til 

forskning i regulerings- og overvågningsalgoritmer i vandforsyningssystemer. 

Udstyret skal anvendes til udvidelse af et eksisterende laboratorie-anlæg, AAU Water 

Supply Lab, der kan emulere en drikkevandsforsyning. Det eksisterende anlæg er 

tidligere udviklet i projektet Distributed Pump Control in Hydraulic Networks sponsoreret 

af Højteknologifonden og Grundfos. Formålet med udvidelsen af laboratoriet er at kunne 

emulere forureninger i drikkevandsforsyninger med det formål at verificere avancerede 

regulerings- og overvågningsalgoritmer til håndtering af indtrængende forurening i 

drikkevandsforsyning. I praksis skal forureninger efterlignes ved hjælp af injektion af 

salt/brakvand i systemet. Ved kontinuert afsaltning kan det 'forurenede' vand renses og 

genanvendes i opstillingen. Den største udgift til udvidelsen er derfor et afsaltningsanlæg, 

der fungerer ved teknikken: omvendt osmose.  

Et sekundært formål med afsaltningsanlægget er muligheden for at udvikle og teste 

kontrolalgoritmer til disse typer anlæg. 

Den planlagte udvidelse af den eksisterende opstilling vil gøre AAU Water Supply Lab 

enestående i verden i og med til at AAU vil have mulighed for at emulere realistiske 

forbrugsscenarier i kombination med lækager og forekomsten af indtrængende forurening 

i vandforsyningssystemer. 

Forventede resultater 

Et vigtigt element i forskningen på Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet 

er at nye teorier og algoritmer verificeres ikke blot i simulering, men også i praksis på 

virkelige systemer. Det planlagte forskningsudstyr skal anvendes i forbindelse med 

verificering af avancerede kontrol algoritmer til drikkevandsdistribution. Algoritmer til 

distribueret estimering og kontrol af vand-flow i forskellige dele af netværket vil medvirke 

til at kontaminering og lækager kan opdages så hurtigt som muligt, og forsyningen af høj-

kvalitets-drikkevand kan opretholdes til lave omkostninger.   


