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Hvor er VandCenter Syd

Kort om VandCenter Syd

I 1853 blev Odense Vandværk etableret (det første i DK).

I 1864 blev de første kloakker lagt.

I 1907 blev det første renseanlæg, Ejby Mølle bygget. (et af de første i DK)

I 1994 blev Odense Vandselskab as etableret som et resultat af en sammenlægning af 
Odense Kommunes Vandforsyning og Spildevandsafdeling (det første i DK)

I 2010 skiftede selskabet navn med henblik på udvikling ud over kommunens 
grænser og internationalt
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VandCenter Syd

Odense 
Kommune

Nordfyns 
Kommune

VCS EnergyApS

VCS as

DanAqua Holding 
ApS

DanAqua Malaysia 
Ltd

VCS-TA as

VCS Service ApS

Middelfart 
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EnviDan A/S

SamAqua A/S

VandCenter Syd 
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100%

100%
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100%

100%
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Nøgletal

Vandforsyning
• 45 vandboringer
• 7 vandværker
• 9.044 mio. m3 udpumpet pr. år
• 1.030 km vandledninger
• 49.000 vandmålere
• 156.000 indbyggere forsynet

Spildevand
• 115 km2 kloakopland
• 2.240 km kloak
• 170 overløbsbygværker
• 300 pumpestationer, hovedkloak
• 1860 pumpestationer, stikledninger
• 14 renseanlæg
• 36 mio. m3 behandlet pr. år
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SAMARBEJDE OM SAMARBEJDE OM 
SERVICE BLANDT SERVICE BLANDT 
FORSYNINGERFORSYNINGER www.samaqua.dk

FormålsparagrafFormålsparagraf

2.1. Selskabets formål er at drive 
servicevirksomhed indenfor rammerne af 
vandsektorlovens § 19, med aktiviteter i form af 
drift af telefoni og IT, varetagelse af HR funktioner, 
uddannelse og indkøb mm. for de vandselskaber 
og øvrige driftsselskaber eller virksomheder 
aktionærerne ejer eller driver eller som er 
koncernforbundne med en aktionær.
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Fælles serviceselskabFælles serviceselskab

HVEM ER VI?

� Vores ejere er vores 
kunder

HVORDAN ARBEJDER VI?

� Vi løser, hvad der er 
behov for
� IT
� Lønadministration
� Kommunikation
� Indkøb

� Vi deler succeserne!

OrganiseringOrganisering

Kerteminde Forsyning

Nyborg Forsyning og Service
Fredericia Spildevand

Ærø Vand

Assens Forsyning
…….

-

8 (+) medarbejdere i Odense
2 (deltids) medarbejdere i 
Svendborg

Shared ledelse - men med deltids 
teknisk drift- og anlægschef i IT
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Opdateringer

• Opdateringer af operativsystemer håndteres i store træk på 2 måder.

• Klienter og visse ikke forretningskritiske servere håndteres 
”automatisk” via WSUS (Windows Server Update Services)

• Kritiske servere (Scada, Exchange, SQL, Sharepoint m.fl.) håndteres 
opdateringen manuelt. En del af dem aftales med leverandørerne af 3. 
parts program, grundet erfaring.

• Den helt store fordel er at vi ikke bruger ret meget tid på langt den 
største del af vores udstyr hvor tingene sker automatisk.

• Ulempen er at der stadig er en del manuelt arbejde og at vi tit ikke 
kan installere opdateringer uden forudgående tests - tidskrævende

Netværksoversigt
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Leverandør adgang

• Gæster ”in house” logger på WiFi guest-net, hvor der kun er 
internet adgang.

• Ekstern adgang foregår via en VPN-client (smspasscode).

• Passwords skiftes hver 2.mdr og de skal være komplekse og min 8 
karakterer

• For at en leverandør kan få adgang skal systemejeren give tilladelse 
til hvilken server der skal oprettes adgang til – vi registrerer navn, 
firmanavn, mail-adr., mobilnr.

• Brugere oprettes med en tidsbegrænses adgang. 

• Sjældne tilfælde tillader vi direkte adgang til vores LAN. Her stoler 
vi på at de har styr på deres udstyr.

Brugerstyring

• Al brugeroprettelse sker ved skriftlig henvendelse til vores support -
Interne brugere oprettes via opgave fra HR og eksterne brugere oprettes 
via henvendelse fra en systemejer, der samtidig også meddeler den tid 
som brugeren skal være aktiv.

• Brugere der ikke har været aktive ved de 2 årlige gennemgange af 
brugerkonti bliver slettet

• Der ligger i fremtiden planer om at også brugere på Scadaanlæg samt  
andre systemer, skal styres central gennem AD, for at sikre nemmere 
styring og bedre overblik –

• dvs. at brugerne kun skal oprettes et sted og derved er administration 
meget lettere og brugerne skal heller ikke huske forskellige passwords 
mm til forskellige systemer
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IT-sikkerhed

• I Vandcenter Syd siger vi:

IT-sikkerheden i VandCenterSyd er 
også dit ansvar ...

IT sikkerhedshåndbog

• Alle ansatte i VandCenter Syd, får ved ansættelse en introduktion i vores 
IT-sikkerhed, herunder gennemgang af vores IT-sikkerhedshåndbog. 
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IT sikkerhedshåndbog

• Alle ansatte i VandCenter Syd, får ved ansættelse en introduktion i vores 
IT-sikkerhed, herunder gennemgang af vores IT-sikkerhedshåndbog. 

IT sikkerhedshåndbog

• Alle ansatte i VandCenter Syd, får ved ansættelse en introduktion i vores 
IT-sikkerhed, herunder gennemgang af vores IT-sikkerhedshåndbog. 
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IT sikkerhed

• Erfaringer
• Vi har gennem tiden været rimelig forskånet for trusler og hærværk på 

vores installationer.
• 1 stk. ”internt hærværk”.
• Wifi acess points med router, der broadcastede og ”lagde” dele af 

netværket ned. (internt i driften, samt eksterne leverandører).

• Adgangskrav og procedurer tilpasses løbende herfor.

IT sikkerhed

• Vi har igangsat et projekt netværket skal segmenteres yderligere – dvs. 
lukke den direkte adgang mellem netværkene. Gøres for at undgå at en 
uopmærksom bruger et sted kan rette skade på vores driftsnet

• Al adgang mellem de forskellige net vil fremover ske via terminalservere 
og de enkelte teknikkere der har et behov vil kunne få direkte adgang via 
vpn. 

• Sikkerheden skal skærpes, men samtidig skal VCS’s ønsker herunder 
driftens ønsker om adgang til systemer og anlæg på tværs af 
virksomheden og det forretningsprocesser stadig være funktionel og 
brugbar. 

• Sikkerheden skal skærpes, men samtidig skal VCS’s ønsker herunder 
driftens ønsker om adgang til systemer og anlæg på tværs af 
virksomheden og det forretningsprocesser stadig være funktionel og 
brugbar. 
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IT sikkerhed

• IT sikkerheden er under revidering.

• I 2012-2013 er der løbende blevet arbejdet med ny sikkerhedshåndbog i 
SamAqua. Arbejdet afsluttes 3 kvartal hvor der ligger en ny 
sikkerhedshåndbog og beredskabsplan klar.

• Efterfølgende skal den tilpasses til VandCenter Syd, samt evt. øvrige 
kunder i SamAqua.

• Tanken er at se på principperne i ISO 27001.
• Den flytter fokus fra en kontrolcentrisk og kravbaseret styring, til en mere 

fleksibel og procesorienteret og risikobaseret sikkerhedsstyring.
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SLUT


