Bornholms Forsyning A/S

Bornholms Forsyning A/S

Bornholms
Regionskommunen
ejer af alle aktier.
Bestyrelsens opgave er at
udøve kontrol med
direktionen på
aktionærernes vegne.

Bornholms Vand A/S
Egenkapital i alt:
193.000.000 kr.
5 Vandværker
27 Boringer
700 km ledninger
10.800 Tilslutninger
Områder: - dækker
ca. 30% af Bornholm.
Omsætning:
19.000.000 kr.

Bornholms Varme A/S
Egenkapital i alt:
500.000 kr.
2 Halmvarmeværker
1 Flisvarmeværk
50 km ledninger
1000 Tilslutninger
Områder:
Åkirkeby – Lobbæk - Nylars
Klemensker
Hasle – Sorthat/Muleby - Nyker
Balka/Snogebæk
Omsætning:
40.000.000 kr.

Bornholms Spildevand A/S
Egenkapital i alt:
550.000.000 kr.
10 Renseanlæg
175 Pumpestationer
800 km ledninger
17.000 tilslutninger
Område - dækker:
hele Bornholm
Omsætning:
60.000.000 kr.

Bornholms Service A/S
Egenkapital i alt:
1.000.000 kr.
Alle medarbejdere
er ansat i service:
31 personer
Udfører:
regnskabsfunktion og
serviceopgaverne
for de øvrige selskaber.
Omsætning:
23.000.000

Side 2

Bestyrelse
Formand: Rene Nordin Bloch - Martin Steen Jørgensen (næstformand),
Bjarne Westerdahl, Torben Rønne-Larsen, Jacob Kjøller
Faglige bestyrelsesmedlemmer: Carsten Raad Petersen, Henry Bech
Medarbejderrepræsentanter: Verner Gonnsen, Per Hald

Brugerråd
Direktør/ Direktion
Økonomi & Service
Økonomichef
Tommy Jensen
Pernille Erichsen
Jytte Kofod
Pernille Knudsen
Mie Kofod Hansen

Per Martlev Hansen
5692 2406
5692 2404
5692 2403
5692 2408
5692 2421

6026 2472

Bent Nielsen
Leo Skovgaard
Johnny R. Holm
Lasse Ipsen
Peter Møller
Søren Skovgaard
Heine V. Petersen
Holger Jørgensen
Peter Sørensen

6026 2463
6026 2464
6026 2473
6026 2474
6026 2475
6026 2476
6026 2483
6026 2484
6026 2485

Plan
Souschef
Torben Jørgensen

5692 2410
6026 2410

Anlæg & Projekt
Driftsafdelinger
Driftschef Kim Kofoed

Driftsleder Ole Dissing

5692 2402
6026 2402

Spildevand
Vesthavnsvej 6 3700 Rønne
5692 2470

5692 2459
6026 2459
Vand & Varme
Svalhøjvej 3790 Hasle
5692 2430

Vagt nr. 6026 2491
(Uden for normal arbejdstid)

John W. Hansen
Verner Gonnsen
Jonas Lasse Frederiksen

5692 2452
5692 2411
5692 2412

Driftsleder Sven O. Kjær

6026 2432

Bjarke Hansen
Henning Hansen
Per Hald
Erling Jørgensen
Leon Joakim Hansen
Ib Nielsen

6026 2424
6026 2425
6026 2427
6026 2433
6026 2435
6026 2436

Ole Nielsen
Arne Eriksen
Stig Kofod

6026 2442
6026 2443
6026 2447

Side 3

5
27
800
10.800

Vandværker
Boringer
km ledninger
Tilslutninger

http://www.bornholmsforsyning.dk/vand

2 Halmvarmeværker
1 Flisvarmeværk
100 km ledninger
3000 Forbrugere

Side 5

10
175
850
17.000
5.000

Side 6

Renseanlæg
pumpestationer
km ledninger
tilslutninger
Tømningsordning

Strategi for integrering og optimering af
forsyningstekniske anlæg
 Hvordan fik vi samlet SRO-data?
når 5 små kommuner(forsyninger) bliver til

- en stor?

 Udnævnte en projektleder til at være helikopteren for projektet!
 Inddrog medarbejdere der havde viden/kompetencer om eksi. anlæg.
 Rådgivning - Erfa? Det kan være god ide for at nogen kigger med fra de blinde pletter!
–

Men husk at bruge kompetencer i organisationen som kan understøtte processen! (Medejerskab)

 Kortlægning:
–

SRO hvilke systemer er der etableret, og på hvilket niveau: Styring – Regulering - Overvågning

–

Hvilke muligheder er der for at forbinde anlæggene? (Inddrag IT afd. –Teknik/sikkerhedspolitik osv.)

–

Hvordan får man maskinerne og medarbejderne til at tale samme sprog?

–

Licenser – fælles opdateringer osv.

–

Rådgivning/støtte udefra for at undgå at den dybe tallerken skal opfindes igen og igen.

 Fastlæg mål for fremtidens SRO (masterplan)
–

Hvad skulle fremtidens systemet kunne?

–

Penge - penge og atter penge – altså udarbejd realistiske budgetter

–

Modernisering / ensart systemerne - udbygning

Kortlægning / ide oplæg til rådgiver:

Fælles IT platform. Strategi
•

•

Hvad skal et nyt system kunne?
–

Erfaring: Udviklingen går hurtigere og hurtigere…………..

–

Alt skal være mere og mere effektivt (færre hænder og øjne!)

–

Derfor må vi erkende at kun fantasien (økonomi?) sætter grænserne!

–

Det vi beslutter i dag er forældet i morgen!

Det nye SRO system skal bruges til at:
–

Overvåge anlæggene incl. alarm håndtering (80% af fejl - kan afhjælpes via PC!)

–

Kunne Styre/Regulerer så de kører så optimalt som muligt økonomisk / ressourceforbrug mv.

–

Samle data/nøgletal for at:
•
•
•
•
•
•

Optimere anlæg - On-line-styringer mv. - nogle anlæg skal måske nedlægges?
Dokumentere drift overfor andre: Afgifter - miljø – forsikring
Drifts & Vedligeholdsplaner
Datagrundlag for renoveringer og ny anlæg
Benchmarking – det er den store trend i øjeblikket – især hvis man bedst!
Fantasien??

Fælles IT platform. – Udførsel spildevand 2005-2008

Decentrale servere: Fordel hvis især net-forbindelser ikke er stabile!
Vi valgte den decentrale løsning i spildevand – det ægre vi os lidt over i dag
• Investeringer ca. 1.000.000 kr.

•

Vi skal nu i gang med at finde nye centrale løsninger…

Fælles IT platform.

Vandforsyning 2009-2011

Central løsning: Færre licenser – nemmere at opdatere / servicere
Den billigste og bedste løsning langsigtet!
Investeringer i perioden 2009 – 2010: 5.000.000 kr.

Effektiviseringer af organisationen
med IT systemer som grundlag i perioden 2006 - 2010

Organisation:
•

Antal medarbejdere er reduceret fra 41 til 31
–

Løn udgifter er reduceret fra 20 millioner til 15.millioner kr. = 25%

–

Samtidigt er aktivitets niveauet steget indenfor Fjernvarme fra 3 årsværk til 5 årsværk

Økonomi:
•

Spildevand:
– Driftsbudget er faldet fra 25 millioner til 20 millioner (Bemærk: incl. prisstigninger!)
–

Antallet af renseanlæg er reduceret fra 13 til 9 – målet er 6 renseanlæg

– Anlægsbudget er steget fra 15 millioner til 20 millioner
•

Vandforsyning
– Driftsbudget er faldet fra 7 millioner til 5 millioner
–

Antallet af vandværker er reduceret fra 8 til 6 – målet er 4-5 vandværker

– Anlægsbudget er steget fra 5 millioner til 7 millioner

Effektiviseringer af organisationen
med IT systemer som grundlag i perioden 2006 - 2010

Energiforbrug:
–
–

Total kWh forbrug er faldet fra 5.148.284 til 4.320.264 = 828.023 kWh
Behandlet m3 er i samme periode steget.

kWh pr. m3
0,61

0,61

– reduceret med 17%
0,58

0,56

0,80

0,50

0,60
0,40
0,20
-

Elforbrug 2006 Elforbrug 2007 Elforbrug 2008 Elforbrug 2009 Elforbrug 2010

•

Der er konstant fokus på hvilke energiløsninger vi bruger:
–
–
–

Energiforbruget vægtes på lige fod med priser når der projekteres og indkøbes
Medarbejderne er meget motiverede og arbejder konstant på at finde de lavt hængende besparelser.
Medarbejderne deltager i vidensdeling med andre forsyninger - proces benchmarking osv.

Erfaringer fra sammenlægning af forsyningsenheder
•

Medarbejderne kan udnytte hinandens kompetencer/vidensdele
og derved øger medarbejderne deres kompetencer – større tilfredsstillelse - mindre syge fravær.

•

Det faglige niveau er blevet hævet pga. af medarbejderne kan specialisere sig om specifikke opgaver!

•

Økonomisk er der kommet nye muligheder - Virksomheden har en størrelse og med en volumen,
at samarbejdspartnere – leverandører er meget interesserede!

•

Dette har medført besparelser ved indkøb, billigere tilbudsarbejde fra fremmede entreprenører osv.

•

Det forhåndenværende materiel udnyttes bedre!

•

Vagtberedskabet er blevet reduceret til fra 6 vagt ordninger til 1

•

Samlet har det givet store driftsbesparelser.

Konklusion:
Der er ingen tvivl om at både fagligt som kvalitetsmæssigt, så bliver opgaverne løst bedre end før.
Vedr. økonomi, så begynder rationaliserings gevinsterne at slå igennem.
Men for at kan man rationalisere kræver det ofte store investeringer.
•
Det kan f.eks. være nye automatiske styringer eller nedlæggelse af udslidte og ineffektive små anlæg,
hvor der så i stedet skal etableres nye ledningssystemer/pumpestationer.
•
Dvs. det er nødvendigt at ”så” før der kan høstes! (det kan være dyre korn)

Forsyningssikkerhed og Fremtidssikring?????
Integrering af andre IT systemer med drift og anlæg
•

Driftsjournaler – logbøger – analyserobotter osv.

•

Økonomi-systemer drifts/anlægsudgifter – værdi fastsættelse

•

Kortdata - GIS osv.

•

Forsyningssekretariatet – benchmarking

•

Ledelses systemer - strategiplaner – klimaplaner – analyseværktøjer

•

Fjernaflæsning/overvågning - målerdata - lægkageovervågning

•

Terrorsikringer – forureningsalarmer

•

Kundehåndtering – forbrugsafregning – Vandspild

•

Internet – hjemmeside –

•

Cloud computing ”skyen” dækker levering af software, service og tjenesteydelser
via internettet.

•

Fremtiden????????????????????

Tak for ordet
Driftschef Kim Kofoed

