
Program - Vand & Afløb 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. Kortlæg-ningen foretages via effektiv system-til-system-løsning 
koblet direkte op på tinglysningssystemet. Sidelø-bende med denne kortlægning kan alle servitutter geo- 
relateres, således at ledningsejeren kan tilgå aktuelle servitutter (tekst + e-rids) via sit GIS-system.

13:45 Opdatering på DANDAS og DANVAND - Bent Guldager, Aarhus Vand
Arbejdet med DANDAS 3.0 og DANVAND 2.0 skrider godt frem. Begge modeller harmoniseres, og der 
etableres en række fælles begreber og informationsmodeller, som går på tværs af de to modeller. Det  
betyder, at vandselskaber med både vand og afløb får et fælles sprog for f.eks. livscyklus, projekt m.m., så  
kommunikation om ledningsnettet og dets komponenter på tværs af ledningsart og forretningsenhed (plan, 
dokumentation, drift og vedligehold, økonomi) forenkles, og risiko for misforståelser minimeres, da der 
etableres en fælles begrebsmodel. 
Endvidere understøtter de nye versioner af modellerne langt bedre integrationer mellem forskellige forretnings-
systemer, og ved anvendelse af globale IDer (GUID) sikres og forenkles udveksling og sammenlægning af 
data. Endeligt foretages en grundig oprydning/opdatering/tilføjelse af attributter, så modellerne understøtter de 
behov, forsyningerne har i dag.

Kom og hør, hvor langt man er kommet med opdateringerne – og hvilke fordele du og din forsyning får med 
den store opdatering.

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. 

LIFA GIS  IT.



14:30 Kaffepause

14:45 Hvordan kan GIS øge nytten af TV-inspektioner? - Jackie Sandgård, Intergraph
Vandforsyningsselskaberne bruger rigtig mange ressourcer på TV- og brøndinspektioner i forbindelse med ge-
nerel renoveringsplanlægning, bygherrekontrol og ad hoc-situationer. Typisk anvendes der dobbelt så mange 
ressourcer på TV end på GIS. Men ud over at understøtte planlægning, drift og vedligehold, kan TV- og brøn-
dinspektioner så bruges til at forbedre oplysningerne i GIS?

Dette indlæg vil fokusere på, hvordan GIS og DANDAS kan bruges sammen med rapporterne, samt hvordan 
informationerne fra rapporterne kan anvendes til at forbedre registreringen af ledningsnettet. 

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 Dataopsamling med smartphones - Sune Dogan, Aarhus Vand
Mange medarbejdere i forsyningen har en smartphone til telefoni, e-mail og internetadgang. Men en smart-
phone indeholder også kamera og GPS, hvilket giver hurtig og nem mulighed for indrapportere observationer 
i marken. Men hvem skal have informationerne? Og gøre noget ved det? Hos Aarhus Vand har man tage en 
app i brug for at sikre, at observationerne/praj bliver kategoriseret hensigtsmæssigt, og relevante billeder, lyd 
notater og egenskabsdata bliver registreret. Afhængigt af prajets kategori rutes informationen videre til rette 
afdeling/person, som skal tage sig af et observeret problem.

Præsentationen giver et overblik over, hvordan Aarhus Vand bruger app’en, hvordan data er kategoriseret/
modeleret, og hvordan informationen integreres i forsyningens andre forretningssystemer, der tager sig af drift 
og vedligehold, bygherrekontrol og arbejdsstyring. 

16:15 Spørgsmål og debat - afslutning


