
Program - El & Varme eftermiddagsseminar
12:00 Frokostsandwich og registrering

12:45 Velkomst: Byens GIS - Jackie Sandgård, Intergraph
Paraplyen for denne seminarrække er Byens GIS. Temaet dækker over, at Intergraph sammen med vores  
samarbejdspartnere har udarbejdet specifikke GIS-løsninger til forskellige brancher, som håndterer de  
forskellige discipliner, der holder vores by i gang. Det gælder f.eks. levering af drikkevand, bortskaffelse af 
spildevand, opvarmning af vores huse, gadelys, elektricitet, fysisk planlægning, grønne områder, bortledning 
af regnvand, klimatilpasningstiltag, byinventar og meget mere. Fælles for alle områder er, at GIS er en vigtigt 
komponent i at sikre en rationel planlægning og brug af vores ressourcer samt en effektiv og sikker drift af 
byens infrastruktur.      
   

13:15 Tinglysning/kortlægning af ledningsdeklarationer - Carsten Christiansen, LIFA
Sikring af rettigheder vedrørende ledningsanlæg over for tredjemand: præsentation af værktøjer, der kan  
effektivisere tinglysningsprocessen – specielt tinglysning af servitutter på flere ejendomme ved stræknings-
anlæg. 

Overblik og adgang til eksisterende tinglyste servitutter: kortlægning af, i hvilket omfang en ledningsejer har 
sikret sine rettigheder via tinglyste servitutter. Kortlægningen foretages via effektiv system-til-system-løsning 
koblet direkte op på tinglysningssystemet. Sideløbende med denne kortlægning kan alle servitutter geo- 
relateres, således at ledningsejeren kan tilgå aktuelle servitutter (tekst + e-rids) via sit GIS-system.

13:45 Projektering med smartphones - Susi Finkielman, Frederiksberg Forsyning
Indlægget forklarer, hvordan Frederiksberg Forsyning har benyttet en smartphone-app til dataindsamling i 
forbindelse med projektering af et WiFi-netværk, der dækker hele Frederiksberg. Netværket kommer til at 
bestå af ca. 650 access points fordelt over hele byen. De indsamlede data bliver kombineret med egne data 
og data fra Frederiksberg Kommune for at finde de optimale placeringer af access points i forhold til  
eksisterende infrastruktur og dækning.

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning implementerer i fællesskab et WIFI-netværk for byen 
Frederiksberg som en del af et Smart City-initiativ. Frederiksberg Forsyning vil benytte dette nye netværk til at 
indsamle måleraflæsninger af vand og fjernvarmeforbrugsdata fra kunderne døgnet rundt. Netværket vil også 
blive benyttet til de udførende medarbejdere i forsyningen, som let og hurtigt får adgang til informationer om 
forsyningsanlæggenes tilstand i forbindelse med vedligeholdelse af anlæggene. 

14:15 Præcisionsopmåling - nu med 3G/4G-opkobling - Peter Alsing, Intergraph
Præcisionsopmåling er i dag oftest en flertrinsraket, hvor data opsamles i marken, overføres via kabler til PC 
for bearbejdning og QA i landmålingsprogram, for så endelig at blive importeret i GIS-database (DANDAS, 
DANVAND, etc.) til brug for projektmedarbejdere, sagsbehandlere, drift & vedligehold og beslutningstagere. 

I dette oplæg ser vi nærmere på den seneste udvikling inden for præcisionsopmåling, hvor montører og instal-
latører via mobilnetværket kan uploade data direkte i GIS-databasen på serveren. Det betyder to ting: Dels er 
det muligt at lade andre personalegrupper forestå opmåling i marken i forbindelse med, at ændringer fore-
tages (nyt kabelskab, placering af brud/muffe, etc.), dels kan de opmålte informationer tilgås af andre umid-
delbart efter, at opmålingen er foretaget. Dette gøres muligt med Zeno20 - Leicas seneste håndholdte GPS, 
der kombinerer Leicas velkendte præcision med moderne smartphone-teknologi. 

14:30 Kaffepause

LIFA GIS  IT.



14:45 Kundehåndtering ved driftsforstyrrelser - Hanne Moos, Aarhus Vand
Aarhus Affald Varme har i de sidst par år brugt GIS til håndtering af driftsforstyrrelser. Når forsyningen plan-
lægger at afbryde varmen, sker det i GIS, således at direkte og indirekte berørte kunder identificeres ud fra en 
trace i varmenettet. Direkte berørte kunder skal lukke deres hovedhaner inden afbrydelsen, da vandet tages af 
nettet. Indirekte berørte kunder bliver orienteret om, at der ikke vil være varme i den planlagte periode.  
Orienteringen sker ud fra faste procedurer inden afbrydelsen via e-mail og/eller SMS. Endvidere orienteres 
internt såvel som eksternt til samarbejdspartnere, og AffaldVarmes hjemmeside opdateres automatisk. Det er 
også muligt at håndtere akutte afbrydelser med tilhørende advisering af kunderne.

Ud over håndtering af kunder og samarbejdspartner gemmes informationer om, hvem der har været uden 
varme og hvor længe, årsag samt hvilke ledninger og ventiler, der har været involveret i driftsforstyrrelsen. 
Endelig beregner systemet volumen, der skal tømmes af nettet, til brug i formular for bestilling af tankvogne. 

15:15 Hvor skal Forsyningen iværksætte sin næste vand- eller varmesparekampagne?  
- Ole Urup Mogensen, LIFA
Ved at sammenstille oplysninger fra forsyningens forbrugsafregningssystem (måleroplysninger) med oplys-
ninger fra OIS kan forbruget i forhold til antal beboere vises geografisk. I indlægget beskrives en løsning, hvor 
forbrugsdatasættene fra forsyningens forbrugsafregningssystem aggregeres til et forbrug pr. ejendom. Der 
tilknyttes geometrioplysninger og oplysninger om antal beboere – så man geografisk kan vise forbruget pr. 
beboer. 

15:45 Understøtter GIS forretningen? - Kim Rosenberg, SEAS-NVE
SEAS-NVE indførte anvendelsen af GIS for snart 25 år siden. Fokus dengang var at digitalisere tegning og 
redigering af ledningsplaner. Siden da er udviklingen gået stærkt. I dag er GIS et vigtigt informationssystem, 
som ud over geografi/placering af ledninger også omfatter store dele af anlægsregisteret. GIS er derfor gået 
fra at være et værktøj i tegnestue til et vigtigt forretningssystem, som er en uundværlig brik i mange af de 
kritiske arbejdsgange i en moderne elforsyningsvirksomhed.

Præsentationen vil give et overblik over og eksempler på, hvordan GIS understøtter forretningen: Planlæg-
ning, projektering (tegninger, styklister og overslag), asset management, benchmarking, drift og vedligehold, 
lagerstyring, økonomi, kundehenvendelser, arbejdsstyring m.m. LER.DK henvendelser. 

16:15 Spørgsmål og debat - afslutning


