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Formål med indlæg

 Få et billede af hvorledes IT til forsyningsindustrien udvikler 

sig og i større og større grad bliver åbne for integration. 

 Hvorledes opbygges et integreret IT system, og hvorledes kan 

det til stadighed udvikles og vedligeholdes. 

 Præsentationen vil tage udgangspunkt i forsyningsindustriens 

forretning, og prøve at give et billede af forretningsperspek-

tivet i forhold til: 

 Teknik, IT, Strategi og Kommunikation 

 Der vil være praktiske erfaringer fra projekter: 

 Intelligent Strategisk Kloaksanering og Asset Management. 
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Om ARTOGIS a/s

 Fokuseret virksomhed siden firmaets start i 2001:

 Energi- og Forsyningsselskaber, Kommuner, Trafikselskaber samt Havne –

over hele Danmark. 

 Strategisk fokus på 

• Vandsektoren + Varmesektoren.

• Web- og app-baserede IT/GIS løsninger. Teknologisk base i Esri GIS platformen. 

 11 medarbejdere i DK, samt op til 6 medarbejdere hos udviklingspartner i 

Rumænien.

 Hjemsted: Eltanggaard v/ Kolding.
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 Energi- og Forsyningsselskaber
 Arwos

 Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

 Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)

 DONG Energy

 ELRO Net / EnergiMidt Infrastruktur

 Energinet.dk

 Fynsnet

 Hjørring Vandselskab

 Kalundborg Forsyning 

 Kolding Spildevand 

 Nordvand (Gentofte/Gladsaxe)

 Nyfors

 Næstved Varmeværk A.m.b.a.

 Rebild Forsyning

 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.

 Sønderborg Forsyning 

 TVIS (Trekantområdets Varmetransmissions-selskab)

 Tønder Forsyning

 Tårnby Forsyning 

 Varde Forsyning

 Vejen Forsyning

Referencekunder
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 Vestforbrænding

 Videbæk Energiforsyning

 Vordingborg Forsyning

 Aalborg Forsyningsvirksomhederne

 Kommuner
 Faxe Kommune

 Holstebro Kommune

 Slagelse Kommune

 Tårnby Kommune

 Varde Kommune

 Aalborg Kommune

 Trafikselskaber
 Bornholms Trafik

 Midttrafik 

 Nordjyllands Trafikselskab 

 Sydtrafik

 Havne
 Esbjerg Havn

 Kolding Havn



Forsyningers strategiske fokus 

 Forsyningssikkerhed

 Effektivitet

Miljøvenlighed

 Kommunikation

 Forretningsudvikling

Medarbejdere, arbejdsmiljø og socialt 

engagement
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IT virksomhedssystemer
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KSF / KPI

StrategiskOperationelt Taktisk

Management
Kunde-

service

Projekt & 

Planlægning

Drift & 

Vedligehold

Dokumen-

tation

Karakteristika (virksomhedssystemer):

• Er strategisk vigtige:

• Sikrer virksomheden driftseffektivitet på basale driftsfelter.

• Understøtter essentielt virksomhedens kritiske kpi’ere.

• Reelt umulige at undvære i styring/drift af virksomheden.

• Er langtidsholdbare (10+ år), forudsat løbende opgradering.

• Er baseret på internationalt / globalt udbredt platforme (kommercielle).

• Er skalerbare, fleksible og konfigurerbare.

• Er åbne i arkitekturen, baseret på relationsdatabase og dermed integrerbare.

• Er højtydende og robuste (oppetid, performance etc.).

• Er som hovedregel vigtigt værktøj for en bred brugerskare. 

Virksomhedssystemer (IT):

SRO
Office 

/ CMS

CRM /

Esdh

ØK/FAS
GIS

Forsyningssikkerhed

Effektivitet

Klimatilpasning

Miljøvenlighed

Energi

Kommunikation

Forretningsudvikling



GIS Datawarehouse

 Integration mellem GIS 

og fagsystemer skaber 

overblik og effektivitet:

 Den mobile tekniker

 Skaderegistrering

 Henvendelser

 Målerudskiftning/-aflæsning

 Afbrudte kunder ved 

vedligehold

 Styrket kundeservice 

 Saneringsplanlægning

 Sagsbehandlerens overblik 

og beslutningsgrundlag

 Årsregnskab/Benchmarks

 …og mange, mange flere
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GIS

CRM SRO

Driftslog Øko-

nomi

D&V

OIS

LER

DAI

”Frem-

mede” 

led-

ninger

GST



Case: Mobile D&V løsninger

 ”Forreste mand” har brug for overblik, visualisering, 

dataadgang (læse + skrive)

 Selvledelse frem for linjeledelse

 Optimerede arbejdsgange 

 Fokus på virksomhedens strategiske mål 
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Sagsbehandler og mobile medarbejdere
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Case: Kundecenterløsning

 Tager udgangspunkt i den geografiske placering 

 Kan samle alle henvendelsestyper på tværs af 

forsyningsarter

 Bruger den geografiske placering ved alle 

henvendelser

 Data fra andre virksomheds-og fagsystemer

visualiseres i GIS
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Case: Kundecenterløsning 
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Kundestamdata

(geokodet)

Ledningsdata + stik

Kundedialog

SRO og D&V

Link til FAS/afregning

• Navn

• Adresse

• Installations-

nummer

• Visning på kort

• Gængs lednings-

info

• Udsendte breve/mails

• Ref. af tlf.samtaler

• Afregninger

• Udeståender

• Alarmer

• Driftsinfo

• Planlagte 

aktiviteter

OIS data

• Ejer (navn og 

adresse)

• BBR oplysninger

Projekter

• Områder

• Tidsrum

• Påvirkninger



 Kundehenvendelser

 Nemt for kunden at aflevere en meddelelse!

 Hurtigst mulig tilbagemelding – gerne allerede i opkaldet!

 D&V indsatser

 Optimeret reaktion med mindst muligt overhead

 Projektering

 Info om igangværende og planlagte projekter

 Tegnings- og billedarkiv

 Nem adgang til baggrundsmateriale, der kan ”belyse sagen”

 Journalsager

 Esdh kun til sager med ”juridisk tyngde”, det meste er 

alligevel rettet mod projekter, kunder etc.

Hvorfor?
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GIS
 Aktiviteter registreres via kort.

 På nøjagtig position – ikke via 

adresse el.lign.

 Kort skaber overblik – også ift

andre aktiviteter og indmel-

dinger.

 Ét system med fleksibel 

opsætning, som kan håndtere 

mange (alle?) aktivitetstyper og 

skræddersyes organisatoriske 

enheder (D&V, P&P, ledelsen 

etc).

 Indberetning kan kombineres 

med overblik over alle 

relevante informationer.

GIS vs. Administrativt system

 Administrativt system
 Tabulær / alfanumerisk tilgang 

til registrering og opfølgning.

 Vanskeligere at skabe overblik 

– såvel på aktuelle som 

historiske aktiviteter.

 Umuligt at overskue ”sideløb-

ende” aktiviteter.

 Ofte dedikerede systemer til 

forskellige opgaver i forskellige 

afdelinger = svært at flytte 

opgaver på tværs i virksom-

heden.

 Vanskeligere at distribuere 

aktiviteter til konkret 

ansvarlig.
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Dataintegration

 Integration mellem GIS 

og fagsystemer skaber 

overblik og effektivitet:

 Den mobile tekniker

 Skaderegistrering

 Henvendelser

 Målerudskiftning/-aflæsning

 Afbrudte kunder ved 

vedligehold

 Styrket kundeservice 

 Saneringsplanlægning

 Sagsbehandlerens overblik 

og beslutningsgrundlag

 Årsregnskab/Benchmarks

 …og mange, mange flere
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GIS

CRM SRO

Driftslog Øko-

nomi

D&V

OIS

LER

DAI

”Frem-

mede” 

led-

ninger

GST



Hvorfor GIS som indgang til fagsystemer?

 Geografien er en fælles nøgle til mange (de fleste?) data i en 

forsyningsvirksomhed.

 GIS giver (det bedste?) overblik.

 Indeholder uendelige muligheder for pædagogisk og intuitiv 

visualisering.

 Tilbyder fleksible værktøjer til datafangst og videre 

bearbejdning.
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Kundehenvendelser og aktivitetsstyring

 Skabe overblik over ALLE relevante data via en GIS løsning -

eksempelvis:

 Hvem er kunden?

 Hvor er der stikledninger, brønde, tømningstanke?

 Hvilke driftsaktiviteter har der været / er der planlagt?

 Hvilke projekter har der været / er der planlagt?

 Hvilke SRO-alarmer, med mulig konsekvens for kunden, har der været?

 Hvilke reklamationer / sager har der været?

 Overblik over indtægter/afregninger/rykkere, via dybt link til FAS.  

 Hvilke breve / sms har vi sendt til kunden (dato, indhold)?

 Oprettelse af nye kundehenvendelser?

 Kunden selv via hjemmesiden? Via App? 

 Reception/omstilling? 

 Kundecentret? 

 Driften? 

 Plan & Projekt afdelingen? 
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Kundehenv. og akt.styring (fortsat)

 Initiering og håndtering af (interne) D&V indsatser

 Kundehenvendelser, som kræver driftsmæssig indsats

 Popper automatisk op hos den ansvarlige for opgavens udførelse?

 Mulighed for at flytte aktiviteten til en anden ansvarlig.

 Den aktivitetsansvarlige lukker aktiviteten.

 Fungere som ”talerør” over for Driften

 Igangsætte nye aktiviteter

 Strategisk arbejde med driftsdata?

 Fælles risikostyring? 

 Dokumentation af sagsgange og kvalitetskrav

 Overholdelse af standarder i henhold til 

ISO certificering og Ledelseshåndbogen.
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Aktivitetsstyring - adgang

 Web-baseret løsning:

 Inddatering af kundehenvendelser

 Håndtering af centrale henvendelser

 Udtræk til statistiske formål og BI formål

 Mobile løsninger:

 Løsninger til håndtering af mark-relaterede henvendelser

 Udkaldsløsninger til vagten

 Drifts- og vedligeholdsløsninger generelt
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Fordele ved anvendelse af GIS

 Systemet baseres på velkendte og idriftsatte værktøjer 

(webgis og mobilgis).

 Henvendelser og interne opgaver stedfæstes allerede ved 

indberetning/oprettelse.

 Geografien er god til at skabe overblik over alle relevante 

forhold for efterfølgende driftsaktivitet:

 SRO-alarmer, driftsforstyrrelser

 Kundeforhold (restancer etc.)

 og meget, meget mere…

 Historik opsamles løbende og kan analyseres med fleksible 

(standard) værktøjer.
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Case: Forretningsdrevet Kloak Sanering

• Anlægsbudget 100 mio. 1% sparet = 1 mio., det er banalt, men mange penge. 

Der skal ikke ret meget til, før det giver et afkast af betydelig størrelse, år 

efter år.

• Forretningsdrevet
 Ikke kun drevet af en traditionel teknisk tilgang

 Økonomi (drifts-/anlægsudgifter, restværdi), serviceniveau (hydraulik, drift), risiko (vandmiljø, 

anden infrastruktur)

 Afsæt i PAS55 (nu ISO 55000) – optimal forvaltning af fysiske aktiver, en britisk standard

 Målstyret (kpi-baseret) saneringsplanlægning

 Strategisk arbejde med driftsdata (datafangst)

• Vidensdeling
 Fælles opfattelse af ledningsnettets tilstand og behov for udskiftning

 Let tilgængelig for ALLE

• Systematisk og ensartet metode
 Samme data, samme opsætning, samme resultat uanset hvem der laver analysen

 Nye data, samme opsætning og tilgang som sidst – reel mulighed for sammenligning

 Samme data, nye opsætning og tilgang  – reel mulighed for sammenligning

• Dokumenterede beslutninger
 Forudsætninger for beregninger og prioriteringer gemmes

 De kan gentages og justeres



ISK – Intelligent Strategisk Kloaksanering
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KPI 2: Risiko
For at sikre en reel risikovurdering skabes et såkaldt risikobillede, hvor 

risiko er lig sandsynlighed gange konsekvens. Sandsynligheder er eksempel-

vis fysisk tilstand eller alder, mens konsekvens udtrykkes gennem vejnet, 

jernbanenet, typen og størrelse af ledning samt miljø. 

KPI 4: Idealrenovering / Prioriteret renovering
Med udgangspunkt i alder, dimension, TV-inspektioner og hydraulik, 

samt risikobilledet udpeges specifikke ledningsstræk for kommende 

renovering. Disse valg kobles med den vægtning af de ISKFornyelsesindeks

parametre, man ønsker prioriteret og dermed kan både en 

idealrenovering og en prioriteret renovering udregnes. 

KPI 6: Udpegning af ledninger til TV-Inspektion
Med udgangspunkt i alder, dimension, risiko, drift og hydraulik udpeges 

specifikke ledningsstræk for kommende igangsættelser af TV-inspektioner.   

KPI 1: Kapitalværdi
Kapitalværdien er defineret ud fra tekniske levetider og 

genanskaffelsesværdier for ledningsnettet med basis i prisbogen

POLKA. 

KPI 7: Re-investeringsbehov pr. år
Der tages udgangspunkt i kapitalværdi og aldersfordelingen af 

ledningsnettet, hvorfra investeringsbehovet udregnes.

KPI 8: Økonomisk levetid og kasseret restværdi
Den økonomiske levetid beregnes ud fra drift- og vedligeholdelses-

udgifter for den eksisterende ledning kontra udgifter til en ny ledning. 

Den kasserede restværdi angives som den økonomiske værdi, der 

bortfalder, når et ledningsstræk fornyes.
KPI 9: Synergieffekt

For at sikre synergi i opgaveløsningen for ledningsstræk eller oplande 

tages hensyn til mulige fælles renoveringsprojekter ved at sætte en 

given besparelse i forhold til den tabte restværdi. Synergieffekten skal 

kunne beregnes. 



Datakilder – Validitet, Relevans, Tilgængelig
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Zonekort (V:5 R:3 T:5) - Indgår i beregninger

Spildevandsplan (V:5 R:5 T:5) - Indgår i beregninger

Drikkevandsboringer (V:5 R:3 T:5) - Indgår i beregninger

Vejnet (V:5 R:4 T:5) - Indgår i beregninger

Jernbanenet (V:5 R:4 T:5) - Indgår i beregninger

Ledningsdata (V:4 R:5 T:4) - Indgår i beregninger

Hydraulik (V:4 R:5 T:4) - Indgår i beregninger

Oversvømmelseskort (V:4 R:3 T:4) – Grafisk visning

Prisbog - Ny ledning teknisk levetid (V:4 R:5 T:5) - Indgår i beregninger

PULS - Punktudledningssystem (V:4 R:3 T:5) - Grafisk visning

Prisbog - Punktreparationer (V:4 R:5 T:5) - Indgår i beregninger

Vandplaner (V:3 R:2 T:5) - Grafisk visning

Rotter (V:3 R:3 T:3) - Grafisk visning

Driftsdatabase (V:3 R:4 T:3) - Grafisk visning

Badevand (V:4 R:3 T:1) - IKKE MED

Jordforurening (V:4 R:1 T:5) - Grafisk visning
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ISK - de syv indeks

ISK – ”Basis” - Indeks

Fysisk

Økonomisk-restlevetid

Teknisk-restlevetid

Risiko

Hydraulisk

Drift

Fornyelsesindeks

x vægt

x vægt

x vægt

x vægt

x vægt

x vægt

/  vægte



Asset Management
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 Driften

• Hvad har vi brugt vores ressourcer på?

• Hvem var her sidst, hvad lavede de?

• Er der udeståender?

 Planlægning

• I hvilke områder bruger vi mange ressourcer? 

• Er der en sammenhæng, måske er årsagen et andet sted i nettet?

• Har de tiltag, vi har foretaget, gjort en forskel?

• Skulle vi fremskynde et projekt?

 Strategi/ledelse

• Er der områder med høje driftsomkostninger, som også er vigtige på andre 

parametre f.eks. hydraulik, mange kældre i området, natur….

• Vi brugte X mio. kr på at renovere området

• Det gav færre henvendelser -> bedre service

• Det sparede vedligehold -> økonomisk fornuftigt

• Mindsket risiko for overløb til å ->  bedre miljø, mindre gene for kunder

• Vi ved, at vi ikke kunne have brugt pengene bedre

• Fordi vi vidste, hvor og hvorfor vi brugte pengene

D&V MobilGIS

WebGIS –

Sagsbehandler, ISK

WebGIS - ISK



Visuel Viden og forankring af strategi
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The Missing Link:

• Medarbejderens GPS i strategi-junglen.

• Målstyring (og evt. KPI-Management).

• 80% GIS-baseret og 20% traditionelt BI-baseret.

Effekten kommer først, når strategien bliver 

operationel for den brede skare medarbejdere:

Direktion &  

chefgrp.

Mellemledere

Specialister, Administrative, 

Faglærte etc.
Fremdriftsrapportering

Effektiviseringsforslag

Samarbejds-synergier

Nye idéer

Målstyrings-

værktøjer

BI (+ GIS)

GIS (+ BI)

GIS

Medarbejderen skal selv:

• Kunne se aktuel status 

• Kunne ”handle på” den

• Se fremdrift  

Ellers duer kpi’erne ikke!

McKinsey: 70 % af 

alle strategier fejler!



Visuel viden

 Effekten er størst, når strategien bliver operationel 

for den brede skare medarbejdere

 GIS er velegnet til at synliggøre mål og effekt

 Investeringen skal være tjent hjem på  2 til 3 år

 Dataintegrationer fremfor systemintegrationer

 Hurtigt i gang 

 Effektivt projektforløb 

 Fleksibelt og udviklingsorienteret 

 KPI’er: Bring antallet ned, så det er muligt at få 

overblik og måle udvikling

 Fleksible, skræddersyede løsninger
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