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Ventilplan 
Forsyning Ballerup 

 

 

November 2016 

 Forsyning Ballerup, Michaela Bloch Eiris mbe@forsyningballerup.dk 

Skovvejen pumpestation 
Import 

Lautrup Vandværk 

Hanevad pumpestation 
Import 

Ballerup Vandtårn 

Ballerup Vandværk 

Pilegård Vandværk 

Stangkær Vandværk 

Måløv Vandværk 

• Ca. 300 km vandledninger 
• Ca. 3,4 mio. m3 drikkevand distribueres årligt 

Forsyning Ballerup 
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Ventilplan 
Hvilke ventiler 

er vigtige 

Hvorfor har vi 
3000 ventiler i 

vores 
ledningsnet Har vi et 

ensartet 
serviceniveau 
over for vores 

kunder 

Ventilen i 
Bøgevej virker 
ikke skal den 

repareres 

Performancebenchmarking 

Data indsamles i 2017  

Obligatorisk indberetning fra 2018 
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Service ved afbrydelser 

Serviceniveau ved 
afbrydelser 

Varighed af 
afbrydelse 

Antal 
afbrydelser 

Antal kunder 
der er berørt 
pr. afbrydelse 

Varsling 

Ventiler og afbrydelser 
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Operationelle målsætninger - ventiler 

Husholdninger 

Max. 80 parcelhuse eller 120 lejligheder 

Max. Forbrug i ventilzone 10.000 m3/år 

 

Erhverv 

– Max. 10. kunder afbrydes ved aflukning 

– Max. Forbrug i ventilzone 5000 m3/år  

 

 

 

 

 

Operationelle målsætninger - ventiler 

 Transmissionsledninger 
 Max. længde ledninger i ventilzone på transmissionsnettet er 1 

km. 
 Mindst mulig konsekvens ved afbrud af transmissionsnettet 

 

 Sektioner 
 Max. Længde ledninger i ventilzone i sektion er 1,5 km. 
 Ventiler i forbindelse med sektionsmålerbrønde og nødindgange 

er obligatoriske 

 
 Særligt følsomme forbrugere 

 Skal kunne aflukkes med kvarterspærring. 
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Ventiler – inddeling  

Obligatoriske ventiler 
Sprinkler ventiler 
Brandhane ventiler 

 

Nødvendige ventiler 
Ventiler der er nødvendige for at overholde 

serviceniveau 
 

Unødvendige ventiler 
Ventiler der er hverken er obligatoriske eller 

nødvendige 
 

Resultat ventilplan 
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817 kan nedlægges 
Svarende til Ca. 50 %   
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Resultat ventiler 

Resultat ventilzoner 

1400 ventilzoner: 

”Ventilzone er samling af ledninger 
Hvor de mellemliggende ventiler er  
Overflødige og dermed får status ”nedlægges” 
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Resultat Ventilzoner 

Eksempel på ventilzone 

9 ventiler nedlægges 

2 ventiler beholdes 
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Eksempel fra driften 

Eksempel fra driften 
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Effekt i driften 

Unødvendige ventiler er På sigt ikke længere 
en del af driften: 

Ventilerne udgår af GIS visningen som aktive 

Ventilerne udgår af lukkeplanen 

Ventilerne udgår af vedligeholdelsesplanen 
(motionering) 

 

Effekt på Anlæg 

Ved ny anlæg er der et klart servicemål vi skal 
leve op til når vi anlægger nye ventiler 

 

Forventet besparelse i anlægsomkostninger, 
da vi skal anlægge færre ventiler 
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Det videre arbejde 

Implementering 
Risikovurdering på hver ventil 

Ventiler der beholdes på transmissionsnettet 

Ventiler der beholdes på distributionsnettet 

Ventiler der beholdes på forsyningsledninger 

 

Planlægning af ventilmotionering og renovering 

 

• Måling 
1. Hvor mange afbrydes årligt og i hvor lang tid 

Service ved afbrydelser 

Serviceniveau ved 
afbrydelser 

Varighed af 
afbrydelse 

Antal 
afbrydelser 

Antal kunder 
der er berørt 
pr. afbrydelse 

Varsling 
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Målsætning 
Varighed af afbrydelser 

 

 

• Afbrydelser må ikke være over 5 timer 

 

– Dette gælder både akutte og planlagte* 

 
– *Planlagt afbrydelse i FB vil sige at kunden er informeret senest 48 timer før 

aflukningen (via sms eller brev) 

Afbrydelser 2016 
Akut 
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Afbrydelser 2016 
Planlagt 

Service ved afbrydelser 

Serviceniveau ved 
afbrydelser 

Varighed af 
afbrydelse 

Antal 
afbrydelser 

Antal kunder 
der er berørt 
pr. afbrydelse 

Varsling 
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Målsætning 
Antal afbrydelser kunden oplever pr. år 

 

• Pt. Har vi ikke nogen målsætning på dette 
område 

 

• I Australien er målsætningen at holde sig 
under 6 uplanlagte afbrydelser pr. år 

Opgørelse på antal afbrydelser 
 

Antal afbrydelser hos samme kunde i 2016 Antal forbrugere 

1 2.036 

2 521 

3 434 

4 38 

5 6 

6 0 

Indeholder både akutte og planlagte afbrydelser 
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Berørte forbrugere 2016 

Antal afbrydelser i 2016 

Brud privat 

Brud  

Akut/Planlagt afbrydelser 

Brud privat 

Brud  
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Service ved afbrydelser 

Serviceniveau ved 
afbrydelser 

Varighed af 
afbrydelse 

Antal 
afbrydelser 

Antal kunder 
der er berørt 
pr. afbrydelse 

Varsling 

Varsling 

• Planlagt afbrydelse i Forsyning Ballerup vil 
sige at kunden er informeret senest 48 timer 
før aflukningen (via sms eller brev) 

 

• Følgende kan b.la. have indflydelse på 
”Omkostningen” ved varslingen: 
– Klokkeslæt, ugedag, evt. årstid 

– Forbrugstype 

– Hvor længe inden aflukning er man blevet varslet 
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Varslingstider (EL sektoren)  
Kilde: DAMVAD 2015 (EL sektoren) 

Benchmarking og nøgletal 
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DANVA Benchmarking 

Nøgletal (jan-oktober) 
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Nøgletal (jan-oktober) 

Forsyning 
Ballerup 

MÅL  
City West Water 
(Melbourne)  

Gennemsnits varighed af akutte afbrydelser 190-360 min 
(250) 

140,1 min. 

Gennemsnits varighed af planlagte afbrydelser 90-345 min 
(200) 

137,4 min 

Antal akutte afbrydelser pr. 100 km ledning 9 pr. 100 km 42,8 pr. 100 km 

Akutte afbrydelser af varighed under 5 timer 83 % 95 % 

Planlagte afbrydelser af varighed under 5 
timer 

96% 95 % 

Antal kunder der oplever mere end 5 
afbrydelser på et år 

0 0 
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minutter 
100 140 
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Forsyning Ballerup registrerede ca. 9 brud pr. 100 km i 2016 

Brud pr. 100 km vandledning 
Kilde: National Performance report 2014-15, Australien Goverment 

 
 

Tak! 

Forsyning Ballerup, Michaela Bloch Eiris mbe@forsyningballerup.dk 
Forsyning Ballerup, Michaela Bloch Eiris mbe@forsyningballerup.dk 


