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IT i Aarhus Vand – set i frøperspektiv.
•
•
•
•
•

IT i Aarhus Vand – de store linier
Administrativt IT og Produktions IT
”Fælles SRO” – nyt SRO system i Produktionen.
En SRO ansvarligs drøm
Kommentarer og spørgsmål – eller undervejs…
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Aarhus Vand A/S - Præsentation
•
•
•
•

Keld Nygaard
Ansvarlig for drift og udvikling af Produktions IT / SRO i
Aarhus Vand A/S
4 år i Aarhus Vand
Forinden 8 år i som teknisk supporter og projekt
medarbejder inden for SRO

Virksomhedens plan
•

Vision:
Aarhus Vand vil være Danmarks førende vandselskab.

•

Aarhus Vand vil:
• Løbende øge effektiviteten.
• Skabe plads til innovation, så hele organisationen bidrager.
• Forbedre arbejdsglæde, sikkerhed og sundhed.
• Gøre kunderne tilfredse.
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Aarhus Vand A/S - Præsentation
•
•
•
•
•

Håndterer vand og spildevandsforsyning for Aarhus Kommune
Omsætning 670 mio.
240 medarbejdere
18 vandværker/beholdere
10 renseanlæg

Kerne systemer i Aarhus Vand
Økonomi

Timeregistrering
AV
Modellering
Mouse / Mike / Aquis

Kunde & Administration

Økonomisystem
Navision

Kundecentersystem
Sonwin

GIS
MapInfo / Dashboard

SRO
iFIX

minside.aarhusvand.dk
AV
Intranet / extranet
Sharepoint
Ledelsessystem
DIMS / AV
Styring
DIMS

Projektledelse
AV

Rapportering
DIMS / Historian

Ledningsregistrering
AV

Referencesystem
MindMap
Vedligehold
iDUS

Plan og Projekt

Produktion

Borgerhenvendelse
DRIVE / AV
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Fælles SRO – initiativet
•

2008 Spildevand Drift har SRO funktion, mens denne er udliciteret i Vand Drift.
Lederne af driftafdelingerne etablerer samarbejde, med henblik på fælles
udvikling og drift.

•

Projektet etableres
• Forundersøgelse – viser at det kan lade sig gøre, systemvalg m.m.
• Fase 1:
Enighed om hvad og udformning
• Fase 2:
Udvikling af fælles værktøjskasse
• Fase 3:
Udskiftning af SRO på Vand anlæg
• (Fase x: Opdatering af iFIX på spildevandsanlæg)

Krav til Fælles SRO iFIX applikationen:
•
•
•
•
•
•
•

Applikationen skal anvendes på vand og spildevands anlæg, uden lokale
specialtilpasninger.
Benytte branchestandarder hvor muligt.
Aarhus Vand skal selv deltage i implementering, og efterfølgende kunne
vedligeholde applikation.
Minimal ekspertkrævende konfiguration i forbindelse med applikering.
Applikationen skal kunne deles som Open Source.
iFIX skal være udgangspunktet for produktionsmedarbejdernes brug af IT.
Det skal se godt ud!
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Fælles SRO - Forløbet

Design og genkendelighed
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Stor skærm, med plads til informationer

Autokonfigureret komponentbetjening
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Simpel indsættelse af komponenter

Referencesystem
•

Hvordan navngiver vi signaler?

•

Hvad gør branchen?
København, Odense og Aalborg har baseret sig på IEC/ISO 81386
PI nr.: ISO 81386
Signal aspekt: ISO 61175
C11_E_G1_G1_GP1 -

A_THERMO
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Vedligeholdelsessystem
•
•
•

Eksisterende fra spildevand udvides til at kunne omfatte vand
Implementering er offer for manglende interne ressourcer.
Vi deltager sammen med leverandør i at få et integrerbar interface til iFIX

Projektets ydre påvirkninger
•

Tekniske forbehold:
Referencesystem, historikløsning, vedligeholdssystem, EU udbud.

•

Dilemma:
Gør det nu, og bliv forsinket og projektet dyere.
Udsæt det, og det bliver aldrig gjort / bliver ekstremt mere bekostelig.

•

Organisatoriske forbehold:
Interne ressourcer, konsensus om løsning, afdelingssammenlægning

•

Påvirkningernes betydning for projektet, organisationen, resultatet?
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Hvad har vi så fået?
•
•
•

En applikation, der tager hensyn til anlæggenes forskelligheder, såvel tekniske
som driftsmæssige.
En applikation, der understøtter internationale standarder.
En applikation, der virker og ser godt ud.
Vi kom ind i projektet på et tidspunkt hvor mange beslutninger allerede var
taget. Det skulle vi lige vænne os til at håndtere, da vi ret gode til at se
muligheder og komme med løsningsforslag.
Da det først var erkendt, gav det blot andre løsninger & igen nye
muligheder, og jeg må sige at slutresultatet er blevet fremragende – med
måder at gøre tingene på som branchen er uvant med.
Vi var aldrig nået så langt selv, ligesom AV heller ikke var det, så det har
været en fornøjelse at arbejde med projektet og er helt klar et win-win
projekt.
- Peder Steffensen, Picca

•

En organisatorisk integration af ”SRO folkene”, der langt overstiger de øvrige
funktioner i Produktioner.

Hvad har vi lært?
•
•
•
•
•
•
•

Alle med holdning og viden om et givent emne, skal inddrages respektfuldt.
- og resultatet dokumenteres til andre.
Vi har brugt længere tid på at diskutere farver, end på at vælge SCADA platform.
Accepter at ufravigelige krav ikke kan indfries.
Frihold projektlederen fra tekniske opgaver.
Intern forankring af løsning er altafgørende.
Lad være med at forvent at en ekstern person vil kunne se ”the big picture”.
Lad være med at prøve at forudse udefrakommende påvirkninger – forbered i
stedet projektet på det ukendte.
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Den mobile arbejdsplads
•

Administrativt personale kan ikke leve uden deres
Smartphone.

•

Smartkvit til overblik og håndtering af alarmudkald.

•

Søgning på iFIX, SCADA og OPC på Android Market
giver 1 hit.

•

Aarhus Vand etablerer i 2012 trådløst netværk på alle
store renseanlæg.

En SRO ansvarligs drømme
Åbne snitflader/systemintegration
Omskrevet Regan: Mr. Gorbachev –
tear down this wall.
Nationale og Internationale
branche standarder
Tilgængelig information
(SCADA widgets, smartphone,
web indlejret komponenter)

Mere samarbejde på
operationelt niveau
mellem forsynings
virksomheder
Open Data

Augmented Reality
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Open Data
Forskning
(universiteter)

Afregningsdata
(anonymiserede)
Nøgletal

Samarbejdspartnere
Gateway
Skoler

Analysedata
Myndigheder
SRO
Historik
Database

Database

Solutionprovidere
(Web og smartphone)
Borgere

Augmented Reality
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Refleksion
•

Kommentarer og spørgsmål er meget velkomne
– nu eller senere.
kny@aarhusvand.dk / 29208718
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