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Fakta om Aalborg Forsyning, Kloak A/S 
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• 1.950 km kloak 

• 38.265 brønde 

• 67.031 stiktilslutninger 

• 134 overløbsbygværker 

• 248 pumpestationer 

• 103 bassiner 

• 505 udløb 

 

 

• Nyværdi: 

     14,2 mia. kr. 

Vi tømmer desuden samletanke ved 8.804 
ejendomme for Aalborg Kommune. 

• Renseanlæg Vest 

       330.000 PE 

• Renseanlæg Øst 

       100.000 PE 

 

 



Dataregistreringssystemer 
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• DANDAS 
- Omfattende registrering. Alt er indmålt 
• ASSET (link) 
- Alle anlæg ”over jorden” + alt det  der ikke 
er plads til i DANDAS. I alt 22952 Emner 
• DRIVE 
- Registrering af alle drifthenvendelser 
8780 stk. siden 2003 
• VALUE 
-Alle ledninger og brønde 
-Langt med ASSET værdisætning 
 

Webtop sharepoint 
-  Projektrum 

• System 2000 
• System 2000 Anlægsregister 
• ASSET 
- 2813 emner på RAV 
- 1707 emner på RAØ 
VALUE 
- Alle betydende komponenter (Emner) er 
værdisat 
Webtop Sharepoint 
- Meget findes digitalt, men   
der findes også en del papirmapper  



Anvendelse af registreringer 
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Systematisk  
erfaringsopsamling på 
anlægsprojekter  



Processtyring - Projekthåndbog og Fagbog 
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Fagbogen på renseanlæg 
-projektstyring 
-udbudsguide  
- pt. 134 sider og over 80 bilag 

Projekthåndbog 
- Udarbejdelse af anlægsprojekter 
- Byggemodning 



Proces - værdiregistrering 
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965 projekter 
på 4 grupper 
- DANDAS  
- Anlægsregister 
- Renseanlæg Vest 
- Renseanlæg  Øst 
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Fagbøger 

Aalborg Forsyning Kloak A/S´s OIO EA-reol  



Strategisk ledelse og planlægning  

10.11.2014 



Vejen til bedre Asset Management 

• Viden kommer fra  erfaringer og 
mindre grad dataanalyse 

• Vi mangler at skrive risikoprofilen 
ned for hver enkel anlægskategori – 
i dag bygger den på erfaring 

• der mangler systematisk 
generering af information på basis af 
data – KPI til ledelsessystem 

• Noter i MBL§3  beskriver BAT er 
strømpeforring det? 

 

 

10.11.2014 

Asset management (AM) 
er systematiske og 
koordinerede processer i 
hele organisationen, der 
tager udgangspunkt i 
den besluttede service, 
og de acceptable risici. 
AM anviser en plan for 
den mest værdiskabende 
anskaffelse, drift & 
vedligehold, udskiftning 
og bortskaffelse af 
aktiverne i hele deres 
levetid 


