
Procesovervågning, dataintegration til minimering af ledningstab 
– case fra stor vandforsyning i Abu Dhabi

1. Erfaringer fra implementering af intelligent 
overvågningssystem af ledningsnettets performance.

2. Hvad har vi lært? 
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Hvor er vi henne?
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• Indbyggere: 1,6 mio. (2009)

• Emiratis: 400.000 

• Areal: 67.340 km²  (93 % ørken)

• Vandproduktion: 2.250.000 m³/døgn

• Vandforbrug per person: ~ 1.500 l/døgn

• Ledningsnet vand: 10.400 km

• Ledningsnet afløb: 5.400 km

• Lækage > 20%

• Kloakproblemer > 1.000 udkald/måned

Fakta
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Lidt om projektet

• Projektperiode: 2008-12, Kunde ADWEA

• Total Projektværdi ca. DKK 700 mio.  

• NIRAS Projektstørrelse ca. DKK 50 mio. 

• Mål: Optimering af ledningsnet (vand og spildevand)

• Opdelt i delprojekter:

• Hydraulisk modellering 

• Instrumentering

• Ledelsesinformationssystem

• Forretningsprocesser og træning

• 3 års Service & Support kontrakt netop gennemført
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Projektmål

• Drikkevand
• Lækage ned på   10%  (from 20 – 40 %)
• Overvågningssystem på sektionsniveau
• Real-time pro-aktivt driftsmiljø med KPI, alarmer på performance 

og standardrapportering af performance 

• Spildevand
• Reduktion af risiko for opstuvning og  lugtgener
• Real-time pro-aktivt driftsmiljø med KPI, alarmer på performance 

og standardrapportering af performance

• Forretningsprocesser og træning
• Løfte organisations evne til at arbejde effektivt med at anvende 

værktøjerne
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Optimering af ledningsnet – ved brug af  
data

Drikkevand: 

– Lækage (flowmålere, noise loggere, on line hydraulisk model)

– Kvalitet (klorid, temperatur, alder)

– Driftssikkerhed (brud, flow)

Spildevand: 

– On line hydraulisk model (med data fra tryk og niveaumålere)

– Kloakstop (udkald)

– Lugtgener (gassensorer)
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Trin i  processen

– Valg af sektorer / inddeling af ledningsnettet

– Id af datakilder og supplering med instrumentering

– Interface mellem system – fra kilde til data manager 

– Interface mellem datamanager til intelligent bearbejdning og 
visualisering

– Interface mellem selskab og evt. hosting løsning

– Valg og definition af nøgletal

– Valg af og definition af mål – performance værdier, fx lækageniveau

– Opstilling af kalkuler til beregning af nøgletal

– Kvalitetssikring af data

– Udarbejdelse og godkendelse af procedurer

– Træning

– Audit og evaluering
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Integration af 
systemer

28/01/2016

GIS

MAXIMO

CC&B

AMR

RSB

AQUIS

NLRDB

SCADA

HOMIS
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.• Det øger evnen til at opnå bedre resultater 

• Tilvejebringer hurtig, præcis information på tværs af 

organisatoriske  og geografiske grænser 

• Gør organisationen i stand til at blive involveret I analyse og 

beslutninger baseret på fakta

• Understøtter systematisk arbejde hen mod fælles mål

• Dokumenterer indsatser og resultater

• Input til anerkendelse og belønning af resultatskabende indsats

• Motiverer til yderligere indsats

Hvad kan man så bruge det til?
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How does it work?

1. Forsyningsområder 
inddeles i sektioner 

2. Data fra CC&B, MAXIMO, 
AQUIS, NLDB, RSB udstilles 
løbende til datamanager

3. HOMIS læser I 
datamanager, beregner og 
visualiserer nøgletal for 
ønsket niveau og område 

4. Bruger af HOMIS
• Overvåger udvikling i 

performance geografisk og 
samlet set

• Analyserer sammenhænge 
mellem nøgletal og mellem 
områder

• Gennemfører og 
dokumenterer forbedringer
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Brugergrænseflade
Select company

Select user/admin mode, 
help function and info

Select KPI

See results on google mapSee development in KPI
Select main 
function

Select 
visualization 
method
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Resultat

• ~ 700 lækager fundet og udbedret

• ~ 1.600.000 m³/år

Årlig Besparelse

Omkostninger  ~  25 mil. DKK

Energiforbrug   ~  6 MWh

Lækageniveau reduceret fra 20 – 40 % til under 
10 % på under 12 måneder i 4 fokus-sektioner. 
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Hvorfor er der så meget lækage I Abu Dhabi og 
så lidt her?

Bagvedliggende årsager

– Ineffektiv forbrugsafregning

– Korruption/nepotisme/tyveri

– Stor vækst og vigtigere ting end lækage optager 
organisationen

– Virksomhedskultur – frygt for at begå fejl større end lysten til 
at opnå forbedringer

– Mangel på plan og projektkompetencer leder til dårlig 
projektering og udførelse af ledningsprojekter

– Komplicerede og uigennemskuelige magtforhold i ejerkreds
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Det er ikke let at implementere denne slags 
løsninger - nogen steder!

– Kræver ressourcer og investeringer fra både 
kundeservice/plan/projekt og drift/vedligehold, dvs. skal 
besluttes i direktion/bestyrelse

– Projektet er strategisk i sin natur og tager flere år at planlægge 
og implementere. Et sådan projekt skal derfor prioriteres og 
kunne indgå sammen med andre strategiske indsatser som, fx: 

• Effektivisering

• Kvalitetssikring

• Asset management

• Forsyningssikkerhed

• Innovation og udvikling af services
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wed

100%Performance (pris, forsyningssikkerhed, sundhed, miljø)

De samlede omkostninger øges 
ved stigende performance

Performance-
omkostninger

”Fejl” omkostninger

Omkostninger

Vigtigt at forstå selskabers og økonomiske incitamenter for at 
forbedre sig
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Hvad skal der til?

Selskabernes modenhed – evnen til at arbejde effektivt med en 
tværfaglig strategi som indebærer en vis grad af 
forandringsledelse

Det som ligge uden for teknikken! – Ledelse, kompetencer, 
kultur, korruption, arbejdsgange, organisering, systemer, ejere, 
bestyrelser, direktion, chefer, strategier, planer, 
investeringsplaner, lovkrav, regionale interesser

Strategisk afklaring og skarp prioritering af indsatsområde –
need to have vs. nice to have – der skal være mindst et samlende 
mål som kan motivere de forskellige funktioner til at gå helhjertet 
ind i projektet
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Tak for jeres tid
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