SÅDAN
SERIEN
Danske forsyninger
formidler fakta om
tekniske løsninger

SAMMEN OM KVALITETSFILM
I starten af 2021 producerede Tankegang sammen med 14 forsyninger
en 3D-film, der viser hvordan et overløb fungerer. Ved at gå sammen
fik forsyningerne en højkvalitetsfilm til en overkommelig pris.

Se filmen her: https://www.tankegang.dk/3d-film-om-overloeb
Ud fra samme princip har vi her samlet et lille katalog over film, vi kan
producere i samme kvalitet. Tre af filmene er nu produceret sammen
med flere end 25 forsyninger.
Vælg 1 eller flere film, din forsyning vil være med til at producere og
hjælp med at formidle fakta om vanskelige emner i dit lokalområde.

MÅLGRUPPE
• Borgere, som bliver berørt af et af de emner, vi beskriver
• Politikere, som gerne vil vide mere om de emner, de er
med til at beslutte noget om eller debattere
• Elever og studerende, som søger baggrundsviden til en opgave
• Folk, der blander sig i miljødebatten
• Journalister, som skal lave nyheder og baggrund om emnet

AFSENDER
Alle film har den enkelte forsyning som afsender. Filmene
kan ligge på forsyningens hjemmeside sammen med lokale
oplysninger. Tankegang leverer grafik fra filmens centrale
scener, som forsyningen kan bruge på hjemmesiden og i
eventuelt informationsmateriale. Alle film leveres med og
uden undertekster.

BUDSKABER
Budskaberne er rent tekniske. Vi fortæller
• Hvad baggrunden er
• Hvordan tingene foregår
• Hvordan vi udvikler på området
Det er generelle budskaber, som dækker alle forsyninger.
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KLIK HER: SÅDAN LAVER VI FILMENE + ØKONOMI

Sådan laver vi strømpeforing
2 minutter
Kloakker slides med tiden. Der kan blive huller,
så rotter kan komme ud eller grundvand kan
trænge ind og så renser vi unødvendigt.
Mange steder er det både dyrt og besværligt at
grave vejen op. Så giver det god mening at lave
en strømpeforing. Her graver man et hul i hver
ende af den kloak der er i stykker. Derefter
sender man en strømpe af polyester igennem
det gamle rør og ved hjælp af varme hærdes
røret så det bliver som nyt og meget stærkt.

TILBAGE til oversigt
SÅDAN laver vi filmene

Sådan laver vi energi af
dit spildevand
2 minutter
Filmen beskriver hvordan fedt og slam fra rensning samles i en tank. Her omsætter bakterier
der organiske materiale så det rådner og danner
gasser. Det foregår bedst ved at tankens indhold
opvarmes til en temperatur på 37 grader. Der
dannes biogas, primært metangas.
Gasserne som kan bruges til at producere
energi som buges, enten på renseanlægget til
at opvarme bygninger og/eller rådnetank, eller
til at producere fjernvarme.

TILBAGE til oversigt
SÅDAN laver vi filmene

Sådan bliver regn til regn
(Vandets kredsløb)
2 minutter
Al vand på jorden indgår i et konstant kredsløb.
Vandet i havene fordamper og bliver på et tidspunkt til skyer der fortættes og falder som regn.
En del af regnen siver ned igennem jordlagene.
Forsyningen pumper det op, sender det til vandværket og videre ud til forbrugerne. Dermed
har vi friskt og rent drikkevand og vand til vask,
opvask, toilet, bad og meget mere. Resultatet
af brugen er spildevand, som renses inden det
sendes retur til en å, en fjord eller et hav. Herfra
kan det så atter fordampe og indgå i det evige
kredsløb.

TILBAGE til oversigt
SÅDAN laver vi filmene

Sådan bruger vi pengene
2 minutter
I Danmark er det besluttet, at vi skal have rent vand i
hanerne og at vi skal rense det vand vi bruger.
En forsyning drives efter hvile-i-sig-selv princippet.
Det betyder, at vi ikke må give overskud eller underskud. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi arbejder
hele tiden på at nedbringe omkostninger for at give
vores kunder en effektiv forsyning.
Vi tager os af hele vandets kredsløb, så dine penge
går til drift og vedligeholdelse at drikkevandsboringer, rør, vandværk, vandtårn og ledningsnet ud til alle
forbrugerne. Efterfølgende modtager vi dit spildevand
og leder det til renseanlæg via rør, pumpestationer og
bassiner. Her bliver det renset på miljømæssig korrekt vis og ledt ud i hav, fjord eller vandløb. Forsyningen hjælper også med at forebygge oversvømmelser
ved at samle regnvand i bassiner.

TILBAGE til oversigt
SÅDAN laver vi filmene

Sådan undgår du vand
i kælderen
2 minutter
Vand i kælderen kan skyldes kraftig regn, forstoppelse af kloakken eller højt grundvand. Det
kan også skyldes at din kælder ligger lavt. Hvad
gør jeg nu? Kontakt dit forsikringsselskab og få
en autoriseret kloakmester til at gennemgå
kloakken. Forsyningen har pligt til at fjerne
spildevand fra stueplan. Det er dit ansvar at
sørge for afledning af spildevand fra kælderen.
Det er derfor dit eget ansvar at sikre kælderen
mod oversvømmelser. Kælderoversvømmelser
kan normalt forhindres ved at installere enten en
pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

TILBAGE til oversigt
Er produceret - se filmen

Sådan fungerer din kloak
4 minutter
Alt afløbsvandet fra køkkenvask, bad, toilet samt eventu-

Hvis vandet forsvinder langsomt fra håndvaske, er det

elt tagvand ledes ned til et underjordisk ledningssystem,

tegn på, at vandlåsen er ved at være stoppet og skal

der leder vandet ud til forsyningsselskabets kloak ude i

renses. Hvis vandet forsvinder langsomt fra toilettet, er

gaden. Foran dit hus ligger der normalt en brønd, hvor

det tegn på begyndende forstoppelse af kloakledningen.

spildevandet samles. Dækslet på denne rensebrønd kan

Det kan opdages ved at løfte dækslet på rensebrønden og

tages af, så man kan komme til at rense kloaksystemet.

skelbrønden foran huset.

Ofte findes der også en brønd ude ved skellet. Her er skil-

Du ejer den del af kloakken der er på din grund, fra skel-

lelinjen mellem din kloak og forsyningsselskabets kloak.

brønden og ind i huset. Er der ikke vand i skelbrønden,

Brønden kaldes en skelbrønd.

er der enten en læk eller en prop i din egen private del af

For at sikre at din kloak fungerer optimalt, må du ikke

ledningsnettet. Så skal du kontakte en autoriseret kloak-

bruge toilettet som skraldespand. Undgå også fedt i afløb

mester for at få løst problemet. Er der vand i skelbrønden

og håndvaske og rens dem jævnligt. Rens tagrender om

er problemet forsyningen, som du skal kontakte.

efteråret.

TILBAGE til oversigt
Er produceret - se filmen

Sådan renser vi dit spildevand
4 minutter
Filmen starter der hvor spildevandet produceres, i huse, virksomheder, offentlige ejendomme,
veje mm og passerer gennem landskabet op
og ned ad bakker via pumpestationer eller fra
septiktanke med slamsugere til renseanlæg. Den
fortæller om mekanisk -, organisk -, og kemisk
rensning, efterklaring og udløb til å, fjord eller
hav. Om sand der køres på deponi, fedt der køres
til biogasanlæg eller som bruges i rådnetank
sammen med slam til elproduktion. Slam bringes på landbrugsjord eller brændes.

TILBAGE til oversigt
SÅDAN laver vi filmene

Sådan foregår separatkloakering
2 minutter
Da de første kloakker blev bygget, samlede man både regn og spildevand
fra afløb og toilet i et rør, såkaldt fælleskloak. For en del år siden endte
begge dele på renseanlægget og selv om regnvand fra hustage, og veje
også indeholder partikler som skal fjernes fra vandet, er det alt for dyrt at
sende vandet gennem et renseanlæg. Efterhånden som vi er blevet flere mennesker og kravet til rensning af spildevand er steget, har regn- og
spildevand fået hver sit rør. Det kalder vi separatkloak.
Alle nybyggede områder er de sidste mange år blevet separatkloakeret
ved byggeriets start; mens ældre bydele primært centrale byområder har
fælleskloak.
Rent praktisk sker der det at vejene graves op og der lægges et stort rør
til regnvand og et mindre til spildevand. Det betyder at husejerne også skal
ændre deres afløb, så regnvand fra tag og befæstede arealer skal i et rør
og spildevandet i et andet. De to rør forbindes så med de to rør i vejen.

TILBAGE til oversigt
Er produceret - se filmen

Sådan kan du selv komme af
med dit regnvand
2 minutter
Der er mange muligheder for at beholde regnvandet i haven. Det kan blot ledes til en fordybning i græsplænen, til et regnbed eller til en
faskine. Regnbede er områder med en speciel
type planter som både kan tåle våde - og tørre perioder. Vandet kan også forsinkes med et
grønt tag eller samles op i tanke og bruges til
vanding i tørre perioder.

TILBAGE til oversigt
SÅDAN laver vi filmene

Sådan renses spildevand uden
for byerne (septiktanke mm)
2 minutter
Alle i Danmark skal have renset deres spildevand, også de mange sommerhuse, huse og
gårde uden for byerne, der ikke er kloakeret. De
kan have forskellige løsninger på egen grund eller de kan gå sammen med en eller flere naboer
om løsning. I de fleste tilfælde indebærer deres
løsning også at de får tømt deres tank en gang
om året og indholdet bliver efterfølgende kørt til
nærmeste renseanlæg.

TILBAGE til oversigt
SÅDAN laver vi filmene

Sådan henter vi drikkevand
2 minutter
Filmen beskriver hvordan boringer forskellige
steder i kommunen leverer vand til vandværket. På langt de fleste vandværker er det nok at
sende vandet gennem et sandfilter og lufte det
ved at lade det løbe ned over nogle trapper. Derefter er drikkevandet klar til at blive sendt ud til
forbrugerne, eventuelt via et vandtårn. Enkelte
steder kan det være nødvendigt at rense vandet for pesticider, tungmetaller eller organiske
stoffer. eller andre fremmede stoffer. Vandet kan
renses med brug af et kulfilter, tilsætning af klor
eller UV-bestråling.

TILBAGE til oversigt
SÅDAN laver vi filmene

Sådan sikrer vi grundvandet
2 minutter
I Danmark har vi heldigvis meget og godt grundvand og det er vigtigt at beskytte. Det kan vi
gøre med love om brug af gødning og pesticider
og lave aftaler med landmænd og husejere om
brugen af dem. Endnu bedre er det sikre at de
områder hvor der er godt drikkevand beskyttes og dermed ikke bruges til bebyggelse. Det
bedste er at plante skov oven på områder med
godt grundvand. Skoven fortrænger også CO2 og
bliver et lokalt åndehul for borgerne.

TILBAGE til oversigt
SÅDAN laver vi filmene

KONTAKT

SÅDAN
Til hver film tilknytter Tankegang en
vidensperson fra en af de deltagende
forsyninger, som hjælper med oplysninger.
Tankegang laver storyboard og speak
til filmen, som forsyningerne får til
kommentering og godkendelse. Herefter producerer vi filmen og sender
den endnu gang til fælles kommentering. Videnspersonen kommenterer og
godkender manuskript og storyboard
og hjælper i korrekturfasen med at
tage stilling til de kommentarer, de
øvrige forsyninger kommer med.
Til slut gør vi filmen færdig og leverer to udgaver til hver forsyning med
forsyningens logo på.

Har du spørgsmål, kommentarer
eller andre forslag til SÅDAN SERIEN,
hører vi meget gerne fra dig.

PRIS
FILM PÅ 2 MINUTTER:
12.000 kr. pr. stk. ved 7 forsyninger.

Claus Grøngaard
claus@tankegang.dk		
T: 5373 1201
Stener Glamann
stener@tankegang.dk			
T: 5373 1202
Vi kommer gerne forbi med et bæger
popcorn ;o)

FILM PÅ 4 MINUTTER:
16.000 kr. pr. stk. ved 7 forsyninger.
Når der er samlet 7 forsyninger om en
film, går vi i gang med at producere den.
Produktionstiden er ca. 2 måneder.
Alle forsyninger får en tidsplan.

TILBAGE til oversigt

