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Udvikling af realtidsstyret 

driftsoptimering af 

vandforsyning 

MUDP 2014 

Formål med projektet 

 Udvikle og demonstrere et system til energioptimeret og 

forbrugsstyret vandforsyning fra kildeplads til forbruger 
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Projektets hovedelementer 

 Indhentning af forbrugerdata i realtid og udvikling af 

forbrugsprognoser 

 Modeller og styrbarhed af kildepladser 

 Styrbarhed og lækageovervågning på distributionsanlægget 

 Energioptimering i realtid i alle led af 

drikkevandsproduktionen 

Pilotområde 
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Principdiagram 

Zone A, Stilling og Gram 

 

Dataindsamling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Forbrugsdata i 

realtid 

Distributionsanlæg  

 - Realtidsdata fra 

sektionsstationer 

Realtidsdata 

fra vandværker 

Realtidsdata fra 

Kildepladser/boringer 

• Sammenstilling af data 

• Udarbejdelse af prognoser 

• Opsætning af modeller 
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Nye data og styrbarhed på 

kildepladserne  
 

 Instrumentering af boringerne på Gram, Stilling og 

Fredensborg Værket 

 Pejlelogger 

 Flowmåler 

 Trykmåler 

 Elmåler 

 

 Frekvensstyring på boringer på kildepladsen tilhørende Fredensborg 

Værket 

 

Nye data og styrbarhed på 

distributionsanlæg  
 

 6 stk. Sektioneringsstationer med følgende instrumentering: 

 Flowmåler – Trykmåler – Motorventiler i udvælge stationer –

Kontraventiler - Ledningsevnemåler – Temperaturmåler – 

Prøvetagningshane - Afsat plads til nye analyseudstyr 
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Forbrugsdata i realtid  

 

 Opbygning af Ready Fixed netværk 

 10 stk. koncentratorer med antenner 

 Repeater 

 Eksterne antenner 

 

 Der hjemtages timedata fra ca. 1500 fjernaflæste vandmålere 

 Skal fungere som golden samples i forhold til forbrugstypekurver 

 

 

 

Modelopsætning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Forbrugerdata 

i realtid 

Distributionsanlæg  

 - Realtidsdata fra 

sektionsstationer 

Realtidsdata 

fra vandværker 

Realtidsdata fra 

Kildepladser/boringer 

• Kildepladsmodel (Keyzones-kildeplads) 

• Forbrugsprognoser og lækageovervågning (Keyzones-Distribution) 

• Specifik energiforbrug (Keyzones-Energi) 

• Energioptimeringsmodel (DIMS) 
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Keyzones Kildepladsmodel 

 Overblik over data på kildepladser og råvandsnet 

 ydelser, sænkninger, bestykning, energiforbrug, tryktab mm. 

 

 Optimering af driften på kildepladsen  

 Beregning af tryk, sænkning og energiforbrug ved forskellige 

indvindingskombinationer 

 Udpegning af de indvindingskombinationer som har lavest 

energiforbrug 

 

 

 

Keyzones Distribution 

  
 Forbrugsprognoser på grundlag af realtids 

forbrugsdata og golden sampling 

 Daglige vandbalancegrafer for zoner/sektioner 

- Systematisk lækageovervågning 

 Prognoser for forbruget de kommende døgn 

 

 



09-11-2016 

7 

Keyzones Energi 

  
 Beregning af energiforbrug i alle led af 

drikkevandsproduktionen fra boring til 

forbruger 

 Specifik energi i zoner/sektioner  

 

 

 

SKF server: 

SRO 

EDW Web portal: 

KeyZones Energy 

Råvands- og  

kildepladsmodel 

Dataflow og energioptimering 

SKF server: 

MIKE Operation - DIMS 

MIKE URBAN 

MIKE Optimiser 

SKF IT ”hegn” 

Kamstrup server: 

Data Manager 

Systemet 

Forbrug 

Energioptimal 

indvinding og 

Forbrugsprognose 

Mest 

energieffektiv 

drift 

Z-punkter 
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Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Forbrugerdata 

i realtid 

Distributionsanlæg  

 - Realtidsdata fra 

sektionsstationer 

Realtidsdata 

fra vandværker 

Realtidsdata fra 

Kildepladser/boringer 

 

Afgangstryk/-

flow, styring 

af beholder 

volumen  

 

 Indvinding på hvilke 

boringer, frekvens, tid  

Styrbarhed 

af ventiler 

• Kildepladsmodel (Keyzones-kildeplads) 

• Forbrugsprognoser og lækageovervågning (Keyzones-Distribution) 

• Specifik energiforbrug (Keyzones-Energi) 

• Energioptimeringsmodel (DIMS) 

Gevinster for Skanderborg 

Forsyning 

 Optimale indvindingsstrategi 

 Hvilke boringer 

 Hvilken frekvens  

 Variationer over tid (i realtid) 

 

 

 

 15 % besparelse på energiforbrug 

Fredensborg Værket 
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Gevinster for Skanderborg 

Forsyning 

 Fundament til optimering på de enkle vandværker: 

 Udpumpning flow/tryk 

 Beholdervolumen 

 M.m. 

 

 Fundament til bedre kapacitetsudnyttelse værkerne 

imellem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevinster for Skanderborg 

Forsyning 

 Bedre drift af indvindingspumper og kildeplads 

 Færre pumpe start/stop 

 Mere jævn indvinding 

 

 Forbedring af vandkvalitet 

 Korte opholdstid i rentvandstankene 

 Overvågning på ledningsnet 

 Begrænsning af forureningsudbredelse via sektionering 

 M.m. 

 

 Lækageovervågning 
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Tak for 

opmærksomheden 


