Asset management i Aarhus Vand

Ved Søren Larsen
@: SLA@aarhusvand.dk

Aarhus Vand A/S
Vores opgaver omfatter blandt andet håndtering af regnvand (herunder
klimatilpasningsprojekter), produktion og distribution af drikkevand, transport og
rensning af spildevand, tømning af private spildevandstanke samt sikring af et
balanceret og sundt vandkredsløb.
Vores mission er at tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele vandets
kredsløb, der skaber et klimatilpasset, sundt miljø samt vækst og eksport til gavn for
kunder og interessenter.
Vores vision er at være Danmarks førende vandselskab.
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Aktivitet hidtil
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Hvad er asset management?
•

Asset management er en måde at tænke på

•

Asset management er fornuftige om end dataunderstøttede beslutninger

•

Asset management er transparens i beslutningsgrundlaget

•

Asset management af er klare aftaler og processer

•

Asset management er IKKE et IT system

GAP-analyse

Fra styregruppemødet d. 5/9 2016

Asset
management i Aarhus Vand
Og formålet med det nuværende projekt

Asset management i Aarhus Vand skal sikre:
• Tværgående samarbejde og prioritering
• Ansvarlighed og professionel forvaltning af
anlægsaktiverne
• Optimal ressourceudnyttelse
Formålet med projektet er at sikre den fælles
forståelse og strategiske ramme for dette – samt
at udvikle den handlingsplan der skal sikre en
effektiv implementering.

Projekts tre faser
Projektet har afsluttet alle faser og der er udarbejdet en implementeringsplan for
asset management i Aarhus Vand
Asset management politik
• Etablering af fælles forståelse for
forretningsmæssig værdi og
nødvendighed af asset
management.
• Kortlægning af hovedprincipperne
for styringsmodellen, og oplæg til
metode for servicemål, risikoappetit
og levetidsøkonomi.
• Udarbejdelse af asset management
politik.
• Forslag til governance-model,
med
henblik på at skabe rammerne for
organisatorisk læring.

Ambition og indsatsområder

Roadmap og kommunikationsplan

• Med udgangspunkt i den maturity
assesment Aarhus Vand har fået
udarbejdet: Fastlæggelse af
ambitionsniveau for asset
management i Aarhus Vand.

• Udarbejdelse af konkrete initiativer,
på baggrund af indsatsområderne,
og fastlæggelse af succeskriterier
(målepunkter) for deres
gennemførsel.

• Kvalitetssikring af indsatsområder og
krav til organisatorisk implementering
baseret på recommendationsrapport.

• Sekvensering af initiativer på
baggrund af relativ vigtighed,
afhængigheder og ressourcer.

• Validering og prioritering af
indsatsområder.

• Udarbejdelse af roadmap med
fokus på effektiv og struktureret
design og implementering.
• Oplæg til kommunikationsplan.

Forretningsmæssig værdi (1/3)
Asset management skal understøtte den strategiske målsætning om
produktivitetsforøgelse og dermed give plads til udfoldelse af vækststrategien.

Asset management indgår i
produktivitetsstrategien, men skal endvidere
understøtte vækst og opfindsomhed
Øge produktiviteten
• Dokumentation af porteføljen af anlægsaktiver skaber overblik
og grundlag for bedre investeringsplanlægning.
• Med afsæt i klare servicemål kan vi arbejde bevidst med risiko
og økonomi og derigennem øge produktiviteten.
• En strategiplan for asset management danner ramme for de
rette styringsmæssige værktøjer til understøttelse af
produktivitetsforøgelse i Aarhus Vand.
CO2-neutral i 2030
• Asset management prioritering skal inkludere CO2-udledning
som beslutningskriterie.

•

Den dokumenterede portefølje af anlægsaktiver skal muliggøre
identifikation af CO2-reduktionspotentiale, der skal indgå i en
langsigtet investeringsplanlægning.

Forud for effektiviseringskrav
• Tværgående samarbejde danner grundlag for fælles
prioritering af indsatser.
• Identifikation af effektiviseringspotentiale og forbedret
udnyttelse af porteføljen af anlægsaktiver skaber et
prioriteringsrum, der kan understøtte vækststrategien.
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Styringsprincipper for asset management
Vores overordnede principper for hvad der skal danne ramme om beslutninger
i asset management ledelsessystemet.
ØKONOMI: Levetidsøkonomi

For levetidsøkonomiske vurderinger i Aarhus Vand
medtager vi alle investerings- og
reinvesteringsomkostninger og alle væsentlige drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger. Vi tager også stilling til
de samfundsøkonomiske konsekvenser af vores
prioriteringer.
I Aarhus Vand definerer vi de økonomiske parametre
ud fra krav til omkostningseffektivitet målt over hele
anlægsaktivets funktionsmæssige levetid*.

PERFORMANCE: Servicemål

I Aarhus Vand er vores servicemål
udtryk for den værdi, vi skal skabe. Vi
har servicemål på alle niveauer i
vores hierarki af anlægsaktiver og har
prioriteret disse i et overskueligt og
gennemsigtigt servicemålshierarki.
I Aarhus Vand evaluerer vi
vores ydelser, services og
kvalitet i henhold til de
servicemål, vi har fastsat
for vores interessenter.

RISIKO: Risikotolerance

I Aarhus Vand definerer vi risiko gennem konsekvensen af og sandsynligheden for
væsentlige hændelser og udsving i vores serviceniveau. Vi har individuelle
toleranceniveauer for forskellige hændelser afhængigt af servicemålets natur og
kritikalitetsvurderinger af vores anlægsaktiver.
I Aarhus Vand definerer vi de risikomæssige parametre ud fra vores toleranceniveau
for risiko.
* Funktionsmæssig levetid er den levetid, hvor anlægsaktivet leverer den forventede funktion.

12

Overblik over aktiver i Aarhus Vand
Aarhus Vand
A/S

Sekundavand

Drikkevand

Produktion

Spildevand

Distribution

Transport

Rensning

Råvandsmagasiner

Ledninger

Jordledninger

Renseanlæg

Kildepladser

Rentvandsbeholdere

Stik

Minirenseanlæg

Råvandsledninger

Brønde

Ledninger

Recipient

Vandværker

Trykforøgere

Brønde

Stik

Pumpestationer

Jordledninger

Regnvandsbassiner

Målere

Spildevandsbassiner

Fontæner

Sprinkleranlæg
og brandhaner

Servicemål i Aarhus Vand
Lov: Svære at påvirke (lobby)
Arbejdsmiljø
0 arbejdsulykker (nationale krav til forhold på
anlægget)

Opstuvning fra kloak (national dansk praksis)
1 gang hvert 10 år fra fællessystem
1 gang hvert 5 år fra regnvandssystem
Aarhus Vand
A/S

Sekundavand

Krav til tilbagestrømssikring
Fysisk udformning af anlæg

Boringskontrol (i de enkelte
indvindingsboringer)
Temperatur
pH
Pesticider og nedbrydningsprodukter
…….mange flere parametre
Kvalitetskrav til drikkevand ved afgang
fra vandværk
Farve: 5 mg Pt/L
Turbiditet: 0,3 FTU
……mange flere parametre

Kvalitetskrav ved forbruger
Farve: 5 mg Pt/L
Turbiditet: 0,3 FTU
……mange flere parametre

Drikkevand

Produktion

Spildevand

Distribution

Transport

Rensning

Råvandsmagasiner

Ledninger

Jordledninger

Renseanlæg

Kildepladser

Rentvandsbeholdere

Stik

Minirenseanlæg

Råvandsledninger

Brønde

Ledninger

Recipient

Vandværker

Trykforøgere

Brønde

Stik

Pumpestationer

Jordledninger

Regnvandsbassiner

Målere

Spildevandsbassiner

Udskiftning af målere
Stikprøvekontroller

Fontæner

Sprinkleranlæg
og brandhaner

Slam fra renseanlæg
Tungmetaller og miljøfremmede stoffer
Cadmium: 0,8 mg/kg tørstof
….mange flere parametre

Udledning fra renseanlæg
COD < 75 mg/L (org. stof)
BI5 < 15 mg/L (org. stof)
….mange flere parametre

Udledning fra minirenseanlæg
Forskellige renseklasser (SOP, SO, OP og
O) med forskellige krav

Tømningsordning
Fast interval for tømning af tanke ved
kunderne

Servicemål i Aarhus Vand
Kommune (myndighed): Kan påvirkes (forhandle)
Vandoperatørrollem
Nye servicemål i forhold til at skulle
administrerer det samlede vandkredsløb

Klima - skabe plads til mere vand
Skal samtænkes ved større investeringer

CO2 neutral og fri for fossile brændsler i
2030
Klimaplan 2012 - 2015

Aarhus Vand
A/S

Sekundavand

Indvindingstilladelser
Oppumpningsmængder
Genoppumning af vand til Giber Å

Tilsyn af boringer/pejlinger
4 gange pr. år

Drikkevand

Produktion

Badevandskvalitet
E. Coli:
250 – 1000 cfu/100 mL*
*Afhænger af kvalitetsniveau

Spildevand

Distribution

Transport

Rensning

Råvandsmagasiner

Ledninger

Jordledninger

Renseanlæg

Kildepladser

Rentvandsbeholdere

Stik

Minirenseanlæg

Råvandsledninger

Brønde

Ledninger

Recipient

Vandværker

Beskyttelse af grundvand
F.eks. tæt bund i bassiner,

Vand på terræn
Nye servicemål i forhold til klimatilpasning

Trykforøgere

Brønde

Stik

Pumpestationer

Jordledninger

Regnvandsbassiner

Målere

Spildevandsbassiner

Fontæner

Sprinkleranlæg
og brandhaner

Miljøtilstand i søer, vandløb, kystvand
og grundvand
Centralisering af spildevandsrensning
Krav er i udledninger

Minimumsvandføring i Giber Å og
Fiskbæk
100 L/s retur til Giberå
20 L/s retur til Fiskbæk
Næringssaltbelastning af Aarhus Bugt
Ingen øgning i udledning af kvælstof og
fosfor fra renseanlæg i forhold til niveau
2009-2011

Udledning fra regnvandsbassiner
Funktionskrav, f.eks.:
Afløb: 150 L/s
Overløb: 1 gang hvert 10. år

Servicemål i Aarhus Vand
Aarhus Vand: Kan ændres (beslutte)
Arbejdsmiljø
Sygefravær < 3 %

Svartid på kundetelefon

Nr 5 i DANVA´s benchmarking
Nye servicemål

Arbejdsmiljø
0 arbejdsulykker (AAV bestemte ekstra
krav til indretning af arbejdspladser)
f.eks. boringer kan betjenes fra terræn

Aarhus Vand
A/S

Sekundavand

DDS
Altid rent drikkevand: 0 overskridelser
0 påbud til kunder
….

Drikkevand

Produktion

Antal timer kunden er uden vand
Nedetid uden vand maks. 4 timer

Distribution

Transport

Rensning

Ledninger

Jordledninger

Renseanlæg

Kildepladser

Rentvandsbeholdere

Stik

Minirenseanlæg

Råvandsledninger

Brønde

Ledninger

Recipient

Vandværker

Trykforøgere

Brønde

Stik

Pumpestationer

Jordledninger

Regnvandsbassiner

Målere

Spildevandsbassiner

Rensning af beholdere
Hvert 5. år (AAV + DANVA)

Tryk i systemet
Gns. 2,0 bar

Driftsrutioner for D & V
Hyppighed af tilsyn med bassiner,
bygværker mv.

Spildevand

Råvandsmagasiner

Vandtab
Højere krav end det statslige på < 10%

Skyldning af ledninge
Alle ledninger, der er lukkede mere end 14
dage, skal skyldes

Energi
El produktion på renseanlæg 7,1 (GWh)
Samlet energiforbrug: 23,9 (GWh)

Fontæner

Sprinkleranlæg
og brandhaner

Miljøtilpasset klimaby
Adskillelse af 7 km
Stop på spildevandsledning
Maks. 6 timer

Kvalitetsniveau op ledningssystem
Krav til tæthed, funktion, alder
(observationer på ledninger)

Brug af slam
Slam skal ikke bruges på landbrugsjord
Slamkvalitet
Ressoucestrategi

Afgifter >< rensekrav
Det er billigere at rense bedre end
nationale krav pga. afgift

Driftsikkerhed på pumper
Dobbelt bestykning

Fra styregruppemødet d. 5/9 2016

Fase 1: Tilgang
Projektgruppen foretager den indledende informationsindsamling og behandling,
som viderebehandles og valideres i workshops.

Projektgruppen afdækker
og indsamler information
vedrørende:
• Interessenter
• Organisatoriske mål
• Overblik over
anlægsaktiver,
gruppering og asset
hierarki
• Servicemål/KPIer
• Levetidsøkonomiske
faktorer
• Risikooverblik
• Beslutningsprocesser

Workshop 1:
Afdækning af
forretningsmæssig værdi
ved asset management i
Aarhus Vand, samt input til
målsætninger

Workshop 2:
Beskrivelse og prioritering
af styringsprincipper for
asset management i Aarhus
vand (levetidsøkonomi,
risikotolerance og asset
performance
Workshop 3:
Afdækning af
beslutningsprocesser
vedrørende anlægsstyring i
Aarhus Vand samt input til
fremtidigt styringsansvar

Workshop 4:
Politik og styringsmodel
På workshoppen
valideres input
vedrørende:
• Forretningsmæssig
værdi
• Afgrænsning af
anlægsaktiver
• Målsætninger
• Styringsprincipper
• Styringsansvar
Endvidere valideres
oplæg til konkretisering
af styringsmodel i
styringsparametre

Resultat:
Asset management
politik præsenteres til
styregruppens
godkendelse.
Endvidere præsenteres
metodeoplæg til
konkretisering af
styringsparametre,
samt oplæg til fremtidig
governance model*.

Fra styregruppemødet d. 5/9 2016

Fase 2: Tilgang
Projektgruppen foretager den indledende informationsindsamling og behandling,
som viderebehandles og valideres i workshops.

Projektgruppen afdækker
og indsamler information
vedrørende:
• Konklusioner fra gapanalysen
• Kvalificering af de i
gap-analysen
identificerede
indsatsområder

Workshop 5:
Afdækning af
modenhedsniveau og gaps i
henhold til den tidligere
udarbejdede maturity
assesment, samt input til
fastlæggelse af
ambitionsniveau for asset
management i Aarhus
Vand.

Workshop 6:
Med afsæt i nuværende
modenhed og
ambitionsniveau
identificeres og beskrives
indsatsområder for asset
management i Aarhus Vand

Workshop 7:
Ambition og
indsatsområder
Validering af
modenheds- og
ambitionsniveau for
asset management
systemet i Aarhus
vand.
Validering og
prioritering af
indsatsområder, samt
øvrige input til
udarbejdelse af
initiativkatalog og
handlingsplan

Resultat:
Ambitionsniveauet for
asset management
præsenteres til
styregruppens
godkendelse.
Identificerede og
prioriterede
indsatsområder
præsenteres til
styregruppens
godkendelse

Implementeringsplanen indeholde 21 initiativer
1

Design af asset
management
ledelsessystemet

2

3
Udvikling af asset management ledelsessystemets delelementer

A. Strategi og
planlægning

B. Beslutningsmodel

Operationalisering
af asset
management
ledelsessystemet og
fastlæggelse af
designprincipper.

Etablering af
sammenhæng
mellem strategi og
udførelse ved
etablering af
integrerede
styringsværktøjer
og tilgange.

Udvikling af fælles
beslutningsmodel
med transparente
processer,
tværgående
beslutningskriterier og entydig
governance.

Ensartet tilgang
som øger
konsistensen og
effektiviteten i
aktivitetsudførelse
og strategieksekvering.

1.1 Design af asset
management
ledelsessystemet

2.A.1
Servicemålshierarki

2.B.1
Investeringsforum

2.C.1 Procesmodel

2.A.2
Levetidsøkonomisk
model

2.B.2
Prioriteringsmodel

1.2 Forandringsledelse

2.A.3 Integreret
planlægningsmodel
2.A.4 Strategiplan
for asset
management

2.B.3
Governancemodel
2.B.4
Standardiseret
beslutningsgrundlag

C. Processer

2.C.2 Procesbeskrivelser

D. Risici og
monitorering

E. Data og
teknologi

F. Kompetencer
og kultur

Etablere fælles
tværgående
tilgang til
risikostyring og
sikre konsistente
opfølgningsprocedurer.

Sikre at data og
systemlandskab
understøtter
informationsbehovet og
informationsdeling.

Sikre at
organisering og
kultur understøtter
ambitionen, og at
der etableres
overblik over de
krævede
kompetencer.

2.D.1 Ensartet
tilstands- og
kritikalitetsvurdering

2.E.1 Databehov
og -strategi

2.F.1 Organisering

2.D.2
Opfølgningshjul og
KPIer

2.E.2 Datamodel
og datagovernance

2.F.2
Kompetencestyring

Organisatorisk
implementering
Periode med øget
fokus på, at
implementeringen af
asset management
ledelsessystemet
forløber succesfuldt
og efterleves som
beskrevet.
For alle initiativer
udarbejdes
overdragelsesplaner og plan for
forandringsledelse

2.E.3
Systemlandskab

2.D.3 Risikostyring

2.A.5 Forbedret
ressourcestyring
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Hvor langt er vi så?
•

Vi er ikke kommet ordentligt i gang

•

Og så alligevel
• Vi arbejder lokalt
• Vi arbejder centralt
• Vi arbejder på at blive klogere

Spørgsmål?

