
Udvikling i Vandsektoren er vejen frem ?

Præsentation af VTUF projekt
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Idé og hypotese
Kan stille diagnosen på flere sygdomme i pumpesystemer ud fra 
simple trykmålinger på samme måde som ved 
elektrokardiografi - EKG
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Vedligehold nytter, men kan det betale sig?
Kun få eksempler på publiceret dokumentering af spildevandspumpers vedligehold eksisterer
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Amsterdam
Forebyggende vedligehold

Regelmæssigt tilsyn og  udskiftning af
komponenter

Rotterdam
Vedligehold efter behov (haveribaseret)

Prioritering af rækkefølge af reparationer

Antal fejl pr. 
pumpe pr. år

Varighed af fejl 
timer

Amsterdam 4,3 13,5

Rotterdam 13 10

Korving, H., Clemens, F. H. R. and Noortwijk, J. M. v. (2006). 
Statistical Modeling of the Serviceability of Sewage Pumps. Journal of Hydraulic Research, ASCE, October 2006.



Det nok vigtigste spørgsmål:
Er det pumpen eller ledningen det er galt med?
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(Billeder fra Silkeborg Kommune)

Sygdomme i pumpesystemet:
• Slid af pumpe
• Forøget rørmodstand (behov for rensning)
• Rørbrud
• Luftlommer
• Utæt kontraventil



Pumpeekspert på 1 minut
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Trykmåling på pumpestation i Aalborg – 2 ens 
pumper?
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Trykmåling ved pumpestart før og efter rensning 
af rørledning
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Luftlommer kan forstærke trykstød fra start 
og stop af pumper. Adskillige rørbrud kan 
henføres til luftlommer 
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Figuren viser
trykvariationer ved
pumpestart og –stop
nær pumpen

Rød streg:
Ingen luftlomme

Blå streg:
Luftlomme i
højdepunkt



Sådan ser den ud !
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Resultater af projektet

• Pumpestyring / dataopsamlingssystem kørende i 2 forsyninger.

• Unikt analysesystem, som kan detektere og udbedre de gængse 
pumpesystemsfejl.

• Brugervenligt software med fuld integration til gængse SRO 
systemer, og med alarm mulighed.

• Videreudvikling af styringsenhed – fungerer i Aalborg i dag som 
”rejseholdet” – giver indsigt i problemerne på de ”trælse” 
pumpestationer. 
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Refleksioner fra projektet

• Er vi lykkes med projektet ?

• Fungerer samarbejdet mellem Videnskab/Drift/Forretning ?

• Hvordan deler vi resultaterne i branchen ?

• Var det pengene ”værd” og hvordan defineres succes?
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Kan vi som branche understøtte regeringens vækstmål ?
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Hånd i hånd med den nye vandsektorlov

• Branchen efterspørger innovative løsninger ? 

• Går den nye vandsektorlov hånd i hånd med udvikling ?

• Hvordan skal udvikling hjælpe os med effektiviseringen ?

• Danmark vs. Verden – er græsset grønnere på den anden 
side ?

• Udvikling i fremtiden– og hvem skal betale ?

• Eksempler på nye udviklingstiltag som tager favntag på 
vandsektorloven. 

14



Eksempler på nye udviklingstiltag som tager favntag på 
vandsektorloven. Lad os i fællesskab skabe BAT!
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Slut
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