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1 INTRODUKTION 

Nærværende midtvejsrapportering vedrører  projektet LEAKman med officiel titel 

”Globale vandtab, danske løsninger” i henhold til ansøgning under MUDP (Miljø-

teknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram). 

 Kontaktperson (Miljøstyrelsen/Naturstyrelsen): Helene Kring Jørgen-

sen/Mariane T. Hounum. 

LEAKman er et fyrtårnsprojekt under MUDP, som blev tildelt i efteråret 2015 med 

et samlet budget på 43,8 millioner DKK og en bevilget maksimum støtteramme 

på 18,5 millioner DKK. LEAKman projektet har til formål at skabe en demonstra-

tionsplatform for danske løsninger til at reducere tab af rent drikkevand, bidrage 

til at øge dansk eksport af løsninger indenfor vandtab samt at bane vej for udvik-

ling af ny dansk vandteknologi.  

Vandtab fra drikkevandssystemer er globalt opgjort til ca. 40 % af den totalt ud-

pumpede vandmængde som leveres til forbrug. Danmark har et af verdens lave-

ste vandtab, og vi har samtidig nogle af verdens bedste teknologikomponenter til 

begrænsning af vandtab. Eksportpotentialet er derfor meget stort for de danske 

teknologiproducenter, men vi mangler at kunne fremvise én samlet dansk vand-

tabsløsning med fuld integration af de bedste danske produkter, systemer, ser-

vices og procedurer. Kort sagt, alle de danske effektive systemer og erfaringer 

skal samles i et konceptuelt system. 

LEAKman skaber denne løsning i et samarbejde mellem en række førende og 

internationale danske produktions-, service- og videns-virksomheder. Under 

LEAKman etableres to state-of-the-art demonstrationsprojekter på dansk grund i 

tæt samarbejde med de danske forsyningsvirksomheder Novafos og HOFOR. 

Demonstrationsprojekterne vil dels kunne fremvise en vandtabsløsning med fuld 

integration af intelligente pumper, ventiler, målere, sensorer, datasystemer, hy-

drauliske modeller og ledelsesinformationssystemer, dels demonstrere state-of-

the-art for dataindsamling til Asset Management i drikkevandsforsyninger. 

Projektet er et samarbejde mellem NIRAS, Kamstrup, Leif Koch, Grundfos, 

Schneider Electric, DTU, Nordvand, HOFOR og AVK. 

Schneider Electrics andel i projektet er i 2018 blevet overført til AVEVA, et dat-

terselskab til Schneider Electric. Nordvands andel er ligeledes blevet overført til 

Novafos efter at Nordvand er fusioneret med syv andre nordsjællandske forsy-

ninger. 

Projektet var oprindeligt planlagt til at løbe over en fire års periode 2016.01.01 –

2019.12.31, men blev i foråret 2018 forlænget med yderligere et år, således at 

projektperioden nu er 2016.01.01 – 2020.12.31. Projektets overordnede budget 

er ikke blevet ændret som følge af projektperiodeforlængelsen.  
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Denne midtvejsrapportering dækker udført arbejde, stade og resultater i perio-

den fra projektstart 2016.01.01 til 2018.12.31.  

1.1 Projektets mål og arbejdspakker 

Der blev i projektansøgningen defineret ni mål for projektet. Målene svarer til de 

ni arbejdspakker, som projektet er bygget op omkring. Der er givet støtte fra 

MUDP til målene/arbejdspakkerne 3, 4, 5, 7 og 9, mens de øvrige 

mål/arbejdspakker gennemføres og finansieres af de deltagende virksomheder 

selv uden deltagelse eller støtte fra MUDP.  

Tabel 1.1. Oversigt over arbejdspakker med kort beskrivelse. Støttede arbejdspakker er 

fremhævet. 

ARBEJDSPAKKE KORT BESKRIVELSE 

1. FÆLLES PLATFORM  Skabelse af fælles service- og produktbeskri-

velse og indledende salgsmateriale. 

2. INITIEL MARKETING  

 

Gennemførelse af indledende markedsførings-

indsats. 

3. SPECIFIKATION & 

UDVIKLING  

 

Specifikation og udvikling af fælles service-

, system- og produktpakke. 

4. DESIGN & ETABLERING  

 

Udvikling, specificering og etablering af to 

demonstrationsanlæg i Danmark. 

5. DRIFT & VEDLIGEHOLD  

 

Drift af de to demonstrationsfaciliteter, for-

søg og analyser. 

6. MARKETING & SALG  

 

Videreførelse af fælles salgsindsats og skabel-

se af de første kommercielle projekter. 

7. KOMMUNIKATION & 

FORMIDLING  

Løbende, målrettet formidling af projektets 

forløb og resultater. 

8. UDVIKLING & VÆKST  

 

Fortsat skabelse af udvikling og vækst i de 

deltagende virksomheder – og generelt. 

9. PROJECT 

MANAGEMENT  

Overordnet fælles projektledelse og koor-

dinering. 

 

I forhold til den løbende styring og implementering af projektet er hver arbejds-

pakke inddelt i en række aktiviteter, som igen er underinddelt i et antal leveran-

cer.  
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Afsnit 2-3 i denne midtvejsrapport opsummerer hhv. opnåede resultater, samt 

hvilke udfordringer der har været og er i projektet.  

I afsnit 4 er opsummeret status på aktiviteter og leverancer under de enkelte 

arbejdspakker. Dette afsnit er organiseret ud fra arbejdspakke og aktivitet og er 

overordnet opbygget på listeform.   

2 RESULTATER 

I det følgende gives en overordnet status på etablering af demonstrationsfacilite-

terne, samt de resultater og erfaringer, der er opnået indtil nu. Desuden gives 

status på udført og igangsat teknologiudvikling under LEAKman. 

2.1 Demonstrationsfaciliteter 

I projektets første fase skulle de fysiske demonstrationsområder udvælges. Der 

blev lokaliseret områder, der både: 

 passede til den samlede tekniske løsning for alle partnere og de planlag-

te teknologier, 

 opfyldte en lang række kriterier til f.eks. størrelse, vandtabsniveau,  

 og som samtidig ikke ville influere negativt på igangværende arbejder og 

projekter hos forsyningerne. 

Denne proces krævede en del analyser af forskellige alternative områder og 

kombinationer af disse og trak mere ud en oprindeligt planlagt, hvilket førte til en 

forsinkelse af hele projektopstarten på ca. 3 måneder. 

Valget af demoområder faldt på de afgrænsede sektioner Gentofte Syd og 

Klampenborg i Novafos’ forsyningsområde (Gentofte) samt sektionerne Milepar-

ken og Hanevad i HOFOR’s forsyningsområde (Herlev). I områderne er der et 

årsforbrug på i alt ca. 1,2 mio. m3 vand som forsynes til ca. 4,800 forbrugssteder 

gennem et 95 km langt hovedledningsnet. 
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Figur 2.1. Oversigt over områder udvalgt som demonstrationsområder. 

Som udgangspunkt for planlægning og etablering af teknologier i demoområder-

ne blev der udarbejdet en projektplan og en implementeringsplan med sigte på 

fuld implementering af teknologier.   

Implementeringen af teknologier I demoområderne omfatter: 

 Permanent etablerede noise loggere (Leif Koch): Ca. 400 stk. 

 Specialdesignede ventildæksler (AVK): Ca. 280 stk.  

 Fjernaflæste vandmålere, smart meters (Kamstrup): Ca. 5.300 stk. 

 Antenner og koncentratorer (Kamstrup): Ca. 27 stk.  

 Aktiv trykstyring med trykreduktionsventiler (AVK): Anslået 4-8 stk. 

 Aktiv trykstyring fra udpumpning: Ét område. 

 Online hydraulisk modellering med Aquis: Alle demoområder. 

 Online kontrol og nøgletalsberegning med HOMIS: Alle demoområder. 

Den oprindelige projektplan sigtede på etablering af demonstrationsfaciliteter i 

løbet af 1½-2 år. Af forskellige årsager, som er beskrevet nærmere i afsnit 3 om 

projektets udfordringer, er design og implementeringsfasen blevet forsinket. For 

stadig at have tilstrækkelig tid til at drift og analyse af systemet er projektperio-

den derfor forlænget med ét år. 

Der er indgået en fælles aftale mellem alle partnerne, som betyder, at demon-

strationsområderne kan drives videre hos forsyningerne i 5 år efter projektafslut-

ning.  
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Allerede i den første fase med udvælgelsen af demonstrationsområder har pro-

jektet haft det åbenlyst positivt resultat, at de intensive diskussioner vedrørende 

den endelige udvælgelse af demonstrationsområder har skabt en fælles dybere 

forståelse for de andre partneres teknologier, og hvorledes samspillet skaber et 

stærkere ”produkt”. 

2.1.1 Noise loggere, ventildæksler og Almos Leak 

De første fysiske aktioner i demoområderne omfattede site surveys og udskift-

ning af ventildæksler, til en ny type fra AVK, som er designet til opsætning af 

noise loggere. Installering af noise loggere gik i gang i december 2016, og var 

færdigudrullet i marts 2017 i demoområderne Gentofte Syd, Klampenborg og 

Mileparken og har været i drift siden. Noise logger udrulning blev senere udvidet 

til også at inkludere Hanevad hvor noise logger installation er påbegyndt i de-

cember 2018.  

 

Figur 2.2. Noise logger setup før nedsætning. 

   

Figur 2.3. Implementering af noise loggere.  
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Figur 2.4. Implementering af noise loggere.  

Udrulningen af noise loggere er fuldført i de fire demoområder og områderne 

overvåges nu med i alt ca. 400 permanente noise loggere. Loggerne angiver 

dagligt loggerstatus via Almos Leak, hvor forskellige måleværdier kan ses og, 

hvor det kan ses, om støjniveauet indikerer en mulig lækage. Noise loggere og 

Almos Leak driftes i fællesskab mellem forsyningerne og Leif Koch. 

 

Figur 2.5. Overvågning af noise logger status via Almos Leak. Historik for logger. 
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Figur 2.6. Overvågning af noise logger status via Almos Leak. 

Der er fundet i alt 28 lækager med noise loggerne siden idriftsættelsen. Ca. ⅔ af 

disse lækager er fundet på jordledninger eller anboringer, mens de øvrige er 

fundet på hovedledninger eller hovedventiler. 

 

Figur 2.7. Markering af lækager i demoområderne i 2016, 2017 og 2018 detekteret med 
de permanente noise loggere. 
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En del akutte lækager på hovedledningsnettet eller på stikledninger er ikke nød-

vendigvis registreret som værende detekteret af noise loggerne. Dette skyldes, 

at loggerne alene lytter efter støj i nattimerne. En akut lækage, der bliver synlig 

på jordoverfladen, vil ofte blive repareret inden for få timer, og vil derfor sandsyn-

ligvis ikke være aktiv i nattimerne, hvor noise loggerne registrerer støjniveauet.   

Novafos har foretaget en indledende analyser af, hvorledes brud i deres forsy-

ningsområde rapporteres, dvs. ikke kun i LEAKman demoområderne. Disse 

analyser peger på, at i størrelsesorden 10 % af brudene opdages med noise 

loggere, ca. 25 % ved systematisk lækagesøgning, og den resterende andel 

bliver synlige eller opdages på anden vis. 

2.1.2 Smart meter vandmålere, antennesites og READy 

I demoområderne er der i alt ca. 3.400 vandmålere i Klampenborg og Gentofte 

Syd samt 1.900 vandmålere i Mileparken og Hanevad. Ved udgangen af 2018 er 

ca. 95 % af alle disse målere skiftet til fjernaflæste vandmålere, såkaldte smart 

meters. De resterende ca. 2-5 % er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at 

skifte. Enten fordi det ikke har været muligt at lave aftaler med kunderne eller 

fordi enkelte kunder ikke har ønsket en fjernaflæst måler. Implementeringen af 

smart meters anses derfor som afsluttet. 

 

Figur 2.8. Udskiftning af vandmålere til Kamstrup smart meters. 

Af de 3.400 smart meters i Novafos skal ca. 20-40 målerinstallationer genbesø-

ges for opsætning af mini-antenne på måleren for at forbedre signalet fra måler 

til koncentrator. 

For at vandmålerne kan sende aflæsninger hjem på timebasis etableres et ra-

dionetværk, som dækker demonstrationsområderne, bestående af antenner og 

koncentratorer placeret på bygninger eller i flagstænger. Der er i første halvdel af 

projektet etableret i alt syv antennesites, heraf to i Novafos’ demoområder og 

fem i HOFOR’ demoområder.  



  

 

 
10 Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen: 

LEAKman – Stop Water Losses 

www.niras.dk 

 

 

Figur 2.9. Montering af antennesite på Gentofte Hospital. 

Figur 2.10. Antenne monteret på forsyningens egen bygning i Herlev samt initialt dæk-
ningskort for planlagte antennesites.  

I HOFOR’s demoområder indsamles ultimo 2018 måledata fra ca. 1.200 ud af 

1.900 målere med de fem etablerede antennesites. Dette er væsentligt bedre 

end forventet, da det oprindelige design pegede på, at det ville være nødvendigt 

med 15 antenner i Hanevad og Mileparken områderne tilsammen. Der er plan-

lagt yderligere to antenner i disse områder til opsætning primo 2019, og det vur-

deres på nuværende tidspunkt, at dette vil give fuld dækning. 
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Kamstrups system, READy, til administration af målerne samt opsamling af må-

lerdata er konfigureret og taget i brug for både HOFOR og Novafos. 

I Novafos indsamles målerdata månedligt ved at forsyningen kører rundt i demo-

områderne og indsamler data via en mobil antenne, en såkaldt ”drive by”-

løsning. Denne løsning bibeholdes indtil dataindsamling med antenner er fuldt 

implementeret hos Novafos. 

2.1.3 Trykreduktion og målerbrønde 

I demoområderne Mileparken og Klampenborg forsynes forbrugerne med et 

relativt højt vandtryktryk. Der er derfor ved hjælp af Aquis modellen analyseret 

og designet en optimeret trykreduktion til de to områder.  

     

Figur 2.11. Beregnet trykreduktionspotentiale og trykreduktionsventil 

I Klampenborg er estimeret et trykreduktionspotentiale på i gennemsnit 17 mVs 

svarende til 35 % af aktuelt tryk, mens reduktionen i Mileparken er estimeret til i 

gennemsnit 14 mVs svarende til en reduktion på 30 %, i forhold til trykket i dag. 

Udover at vurdere trykniveauerne i gadeplan er der ligeledes udført beregninger, 

hvor der tages højde for bygningshøjder. Dette for at give et så præcist og reali-

stisk estimat for trykoptimeringspotentialet. Hvor meget det i praksis vil være 

muligt at sænke trykket uden at forbrugerne generes vil først vise sig, når trykop-

timeringen rulles ud, da der kan være lokale forhold, som påvirker trykforholdene 

eksempelvis dimension og stand af private jordledninger og interne installationer 

i bygningerne.  

Trykreduktionsventilerne etableres i nye brønde, som placeres ved siden af de 

eksisterende sektionsbrønde. Dette for at få tilstrækkelig plads til kombinationen 

af ventil, rørreduktioner, filtre og for at overholde respektafstande til vandmåle-

ren. 
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Figur 2.12. Etablering af brønd til motorventil til Klampenborg sektionen. 

Ved udgangen af 2018 er der etableret én brønd til motorventil til Klampenborg 

sektionen. De øvrige to brønde til sektionen etableres primo 2019. 

I forbindelse med design af styringen til trykreduktionerne er det vigtigt at inddra-

ge de rette folk fra både leverandører og forsyningerne, da der kan være speci-

fikke krav til både system og styring i forhold til eksisterende drift og integration 

med eksisterede SRO-system, som der skal tages højde for.  

I Novafos etableres trykreduktionsventilerne med positionsgivere. Når sektionen 

har to indgange sker trykreguleringen over to ventiler, en master og en slave. For 

at denne aktive styring af trykket bliver smidig, styres åbningsgraden med en 

højere præcision ved hjælp af positionsgivere, og de er dermed en forudsætning 

for, at styringen af trykreduktionen kan foretages efter hensigten og uden over-

last at distributionsnettet i form af for eksempel trykstød. 

2.1.4 Trykoptimering på udpumpning 

Det har ikke været muligt at implementere Grundfos teknologi Demand Driven 

Distribution teknologi (DDD) til intelligent styring af udpumpning mod ét af demo-

områderne. Det er derfor besluttet at integrere teknologien i et andet forsynings-

område, som er vurderet egnet til teknologien. Området ligger hos Frederiksberg 

Forsyning, hvor der i forbindelse med igangværende sektionering skal etableres 

en ny pumpestation, som skal forsyne to sektioner med vand fra HOFOR. Dette 

område udgør således et LEAKman demoområde for DDD teknologien. 

Ved indpumpningen fra HOFOR til Frederiksberg i den nordlige del af Frederiks-

berg opføres en helt ny pumpestation, som skal forsyne de to nordligste sektio-

ner på Frederiksberg. Pumpestationen bestykkes med Grundfos pumper og 

tilhørende Demand Driven Distribution teknologi (DDD). Design af pumpestatio-

nen er færdiggjort i 2018 og opførelse sker i 2019. 
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2.1.5 Online hydraulisk modellering med Aquis 

Både HOFOR og Novafos havde allerede inden opstart af LEAKman opstillet 

offline hydrauliske modeller i simuleringsværktøjet Aquis, som dækkede demon-

strationsområderne. I LEAKman er disse modeller overordnet verificeret og kob-

let til SRO-anlægget for online simulering af de operationelle hydrauliske forhold. 

Som basis for onlineopkoblingen er tilhørende ICT-arkitektur designet, og der er 

etableret systemservere til Aquis hos både Novafos og HOFOR. 

De hydrauliske modeller er desuden anvendt til at beregne trykoptimeringspoten-

tialet i demoområderne jf. afsnit 2.1.3. Der er desuden etableret interface mod 

Almos Leak og HOMIS, så  alarmstatus på noise loggere i Almos Leak kan vises 

sammen med modelberegninger og både noise logger resultater og udvalgte 

beregningsresultater vises dagligt i HOMIS. 

 

Figur 2.13. Beregning af trykforhold og trykoptimeringspotentiale i sektion Klampenborg. 

2.1.6 Online kontrol og nøgletalsberegning med HOMIS 

Management Informations Systemet HOMIS er konfigureret og sat op til at vise 

og beregne nøgletal (Key performance Indicators - KPIere) på tværs af de for-

skellige teknologier. Der er etableret interfaces til HOMIS fra følgende systemer, 

hvorfra data overføres automatisk: 

 SRO til beregning af vandbalancer og minimum nattimeflow. 

 Almos Leak med noise logger alarm- og batteristatus både til beregning 

af KPI og dynamisk kortvisning. 

 Smart meters via READy til summering af forbrug i sektioner samt be-

regning af minimum, middel og maksimum forbrug. 
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 Aquis resultater herunder beregnede minimum, middel og maksimum 

tryk samt vandalder. 

 Brudregistrering fra Novafos. 

Der er oprettet en række KPIere, som er baseret på IWA’s anbefalede ”best 

practice”, herunder er der desuden udviklet en specifik rapport til visning af IWA 

vandbalancen. Desuden er der udtænkt og beregnet specielle KPIere, som af-

spejler kombinationen af de forskellige LEAKman teknologier. 

 

Figur 2.14. Daglig gennemsnitsflow til sektion samt antal noise loggere i alarm. 

 

Figur 2.15. Antal noise loggere i alarm samt kortvisning af aktuel status. 

 

Figur 2.16. Resultater fra Aquis online model. Minimum, middel og maksimum tryk. 

Med HOMIS udføres regelmæssig, hvor målet er daglig, vandbalanceopgørelse 

samt overvågning af nattimeflow (Minimum Night Flow – MNF) til brug ved priori-

tering af lækageindsatsen.  



  

 

 
15 Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen: 

LEAKman – Stop Water Losses 

www.niras.dk 

Systemet er taget i brug internt på projektet. Der er planlagt at et uddannelses- 

og træningsprogram startes op i 2019, hvor brugen af HOMIS gradvist rulles ud i 

driften hos både Novafos og HOFOR. 

Med HOMIS skabes hurtigt overblik over forskellige data, og det bliver også hur-

tigt synligt, hvor data eventuelt er fejlbehæftede eller mangelfulde. Eksempelvis 

har HOMIS synliggjort, at en sektionsventil mellem Hanevad sektionen og sekti-

onen nord for Hanevad stod åben, og i Klampenborg sektionen har sammenstil-

ling af vandbalance og noise logger alarmer peget på en betydelig lækage i et 

specifikt område. Det viste sig dog ved inspektion af området, at der blev udført 

skylning af en ledning, hvilket ikke var rapporteret korrekt internt.   

2.2 Teknologiudvikling 

For at opnå et samlet system til lækagemanagement, som integrerer de forskel-

lige, eksisterende teknologier, er det nødvendigt at gennemføre udvikling af flere 

af teknologierne. 

2.2.1 Ventildæksel 

Allerede under ansøgningsfasen blev det klart, at der var et behov for udvikling 

af et nyt ventildæksel, der ikke bare skulle give adgang til ventilspindlen men 

også give plads til placering af en noise logger. AVK har med indspil fra Leif 

Koch udviklet et sådan ventildæksel. Udviklingen af ventildækslet er ikke en 

aktivitet under projektet men et direkte spin-off af projektet.  

   

Figur 2.17. Eksisterende ventildæksler i Klampenborg, som udskiftes for at få plads til 
noise loggeren. 
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Figur 2.18. AVK ventildæksel med plads til noise logger. 

2.2.2 Zoneventil med angivelse af lukkestatus 

Der er identificeret et behov for en mekanisk zoneventil (sektionsventil), som selv 

kan meddele, hvorvidt den er åben eller lukket. Det er et udbredt problem inden-

for lækagekontrol, at zoneventiler ikke altid stilles korrekt tilbage til udgangsposi-

tionen, hvis de har været i brug i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder. Der 

er i projektet lavet et ”mock-up” design og budget af AVK til en sådan udvikling. 

Det vil i 2019 blive besluttet hvorvidt denne udvikling sættes i værk i LEAKman-

regi. 

2.2.3 Machine learning 

I forbindelse med det tilknyttede Ph.d. projekt er der udarbejdet et større databe-

handlingssystem til dataverificering og dataemulering som ved brug af determini-

stiske metoder kombineret med machine learning algoritmer kan rense data for 

fejl og mangler før de anvendes til analyser og driftsoptimering. Dette arbejde vil 

blive evalueret yderligere, hvor det eventuelt vil blive indarbejdet driften af de-

monstrationsområderne.  

2.2.4 Standardiseret dataudstilling 

Et af hovedformålene i LEAKman er at anvende data på tværs af systemerne 

med det formål at opnå et bedre samlet system end summen af de enkelte sy-

stemer hver for sig. For at blive i stand til at anvende data fra forskellige syste-

mer er det nødvendigt at de enkelte systemer kan udstille de data som kan 

avende af de andre systemer. Der er derfor behov for at udvikle en standardise-

ret dataudstilling:  

 Udvikling af standardiseret dataudstilling og interface fra Almos Leak er 

gennemført og data fra Almos Leak er integreret i Aquis og HOMIS. 

 Udvikling af nye LEAKman relaterede funktioner i READy pågår herun-

der udvikling af API til dataudveksling fra READY til andre systemer. 
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2.2.5 Vandbalance rapportering 

Der er udviklet et IWA Vandbalance rapport modul i HOMIS, som for valgt områ-

de og periode automatisk trækker en rapport med IWA vandbalancen. 

2.2.6 Software udvikling 

 Der er udviklet offline funktionalitet i SmartInspect til brug for registrering 

af f.eks. lækager i felten. 

 AVK har defineret et større projekt, omhandlende gentænkning af AVIT. 

Projektet vil indbefatte et asset management system, som omfavner 

bredere end det nuværende AVIT system, og ikke mindst vil samle in-

formation ét sted. En endelig godkendelse af AVIT projektet internt hos 

AVK, vil blive afklaret i februar 2019.  

 Udviklingsoplæg for LEAKman relaterede funktioner i Aquis er udarbej-

det. 

 Udvikling af kort-uploader til Almos Leak er udført, sammen med andre 

tilpasninger således, at nødvendige data kan dannes og udstilles. 

3 UDFORDRINGER 

3.1 Udvælgelse af demonstrationsområder 

I projektets første fase, hvor de fysiske demonstrationsområder skulle udvælges, 

viste det sig at være en mere vanskellig proces end antaget, da der skulle lokali-

seres områder, der både passede til den samlede tekniske løsning for alle part-

nere, og som samtidig ikke ville influere negativt på igangværende arbejder og 

projekter hos forsyningerne.  

At komme i mål med fastlæggelse af demonstrationsområder hos forsyningerne 

krævede en del analyser af forskellige alternative områder og kombinationer af 

disse. Denne proces var meget tids- og ressourcekrævende og forsinkede op-

starten med ca. tre måneder.  

3.2 Budgetrevisioner 

Da områderne var udvalgt og en projektplan udarbejdet, skulle budgettet revide-

res kraftigt, da områdernes størrelser og karakter betød, at der skulle indleveres 

en meget anderledes fordeling af udstyr fra partnerne. At koordinere dette og 

finde en løsning, som alle ni partnere kunne stå inde for, viste sig at være endnu 

et større puslespil. Forhandlingsprocessen forsinkede projektet med yderligere 

ca. tre måneder. Men ved start af december 2016 var projektplan og budget på 

plads og godkendt af både styregruppe og følgegruppe. Disse udfordringer har 

haft indflydelse på tidsplanen, som er skredet ca. seks måneder alene på grund 

af dette.  

3.3 Lokalitet til implementering af trykoptimering på udpumpning 

Det har vist sig at være problematisk at finde en egnet lokalitet til implementering 

af intelligente pumper til dynamisk trykoptimering, DDD. Hanevad området i 

HOFOR var som udgangspunkt valgt for yderligere undersøgelser. HOFOR har 
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dog senere afvist implementering i Herlev, og der er derfor afsøgt andre mulig-

heder. Dette har resulteret i, at to sektioner hos Frederiksberg Forsyning inddra-

ges som demonstrationsområder for Grundfos DDD teknologi. 

3.4 Etablering af smart meters og antennesites 

Udskiftningen af vandmålere er overordnet forløbet godt i begge forsyninger. 

Udskiftningen har i kortere perioder været sat på pause pga. årsafregning samt 

skift af afregningssystem og aftale-bookingsystem hos forsyningerne, men dette 

er blevet indhentet ved efterfølgende opmanding blandt målerskifterne. 

Etablering af antennesites til indsamling af data fra smart meters har derimod 

været, og er stadig, en langt mere kompleks opgave end oprindeligt antaget. 

Dette betyder, at det forventeligt vil tage 12-24 måneder at få etableret dataop-

samlingen mod de oprindeligt planlagte tre måneder. Der er tilknyttet en projekt-

leder fra Kamstrup, som har stor erfaring med etablering af radionetværk, og det 

er erfaret, at det er en stor fordel for forsyningerne at have denne sparringsmu-

lighed.  

Det kan konstateres, at der er store regionale forskelle på, hvorvidt det er en 

udfordring at etablere antennesites. Dette er både bestemt af, hvor området er 

placeret, demografi og politik. Nogle kommuner giver konsekvent tilladelse til 

opsætning af antenner på deres bygninger stort set uden beregning, mens andre 

har særlige regler. Specielt for Novafos er projektet udfordret, da Gentofte Kom-

mune forlanger en antenneleje i samme størrelsesorden som for mobilbranchen 

(ca. 55.000 kr. pr. antenne pr. året), og dermed vil hele det økonomiske grundlag 

for etablering af smart meters falde til jorden. Placering af antenner på kommu-

nale ejendomme er derfor opgivet i dette område, og fokus rettet mod private 

boliger eller boligforeninger. Velvilligheden og interessen hos private boligejere 

og boligforeninger er dog erfaret at være beskeden. 

Generelt er det en udfordring at finde frem til de personer hos kommuner, bolig-

foreninger, bygningsejere mm. som reelt har beslutningskompetence i forhold 

montering af antenner og koncentratorer. I begge forsyninger har dialog frem og 

tilbage og lange svartider forsinket processen betydeligt.  

Da udrulningen af smart meters er fremskreden i Klampenborg og Gentofte Syd, 

men der ikke er etableret fuld antennedækning, er det besluttet at igangsætte 

drive-by aflæsning af vandmålere i demoområderne. Da vandmålerne imidlertid 

er konfigureret til at sende data via antenner, er sendefrekvensen ikke optimeret 

til drive-by. Det betyder, at det er nødvendigt at køre langsom forbi målerne og 

indimellem holde stille, for at sikre aflæsningen. 

Også i HOFOR har der været arbejdet intenst med at få godkendt placeringer af 

antenner til hjemtagning af data. Der er bl.a. undersøgt mulighed for etablering af 

antenne i flagstang på OK tankstation, hvilket dog ikke kunne lade sig gøre pga. 

indvendig flagsnor. Forsyningen har haft god dialog med Herlev kommune vedr. 

opsætning på kommunale ejendomme. Kommunen har hele tiden været positiv. 
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Økonomi har ikke været i fokus, men udfordringen er overholdelse af lokalplaner 

med bl.a. krav til højdeforhold. Der er udarbejdet ansøgning til kommune om 

tilladelse til opsætning af ni antenner, og kommunen har hjulpet med udformnin-

gen af ansøgningen. Der er givet byggetilladelse på de fleste. 

Arbejdet med at finde og få godkendt antennesites pågår, men der er stadig 

udfordringer særligt hos Novafos.   

3.5 Validitet af måledata fra sektionsmålerbrønde 

En vigtig forudsætning for at kunne opstille vandbalancer på sektionsniveau og 

for at få en velfungerende online model er, at sektionsgrænserne er tætte og at 

flowet og tryk i sektionsmålerbrøndene måles korrekt. Der har i Novafos demo-

områderne været usikkerhed omkring tryksensorernes nøjagtighed i sektions-

brøndene, hvorfor der er udført verificeringsmålinger i Klampenborg ved sekti-

onsindgangene. I HOFOR er der usikkerhed på validitet at flowmålinger, hvorfor 

disse verificeres yderligere.  

3.6 Organisationsændringer hos partnerne 

I første halvdel af projektet har der været flere større organisationsændringer 

blandt partnerne herunder fusioner, udflytning af softwarecenter og udskillelse af 

datterselskab, hvilket har medført midlertidige udfordringer og træghed i de re-

spektive organisationer på grund af organisationsændringer, fysiske flytninger og 

omlægninger af IT-systemer.  

3.7 Persondata og IT-politik  

Den nye persondataforordning GDPR, der trådte i kraft i maj 2018 har medført 

en del juridiske problemstillinger i forhold til indsamling og brug af data på detail-

niveau og mulige begrænsninger for vandforsyningerne. Gennem samarbejde 

med Energistyrelsen og Justitsministeriet er der kommet afklaring på hvorvidt, 

brug af hyppigere aflæsning af målerdata end faktureringsfrekvensen kræver 

samtykke fra forbrugerne. 

Der er udarbejdet databehandlingsaftale for HOFOR/NIRAS-LEAKman, mens 

der arbejdes på tilsvarende for Novafos/NIRAS-LEAKman. 

Der har i forbindelse med etablering af systemservere til Aquis samt etablering af 

HOMIS servere/instanser været en del udfordringer i forhold til at sikre overhol-

delse af IT-politik hos HOFOR og Novafos. Det er dog lykkedes at lave et setup, 

der opfylder parternes krav. 

4 STATUS PÅ ARBEJDSPAKKENIVEAU 

4.1 Arbejdspakke 1. Fælles platform 

Aktiviteten omfatter udarbejdelse af en fælles præsentation af samarbejdet og 

dets virksomheder, danske forsyninger, produkter og services, samt udarbejdel-

se af fælles brochuremateriale. 
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Til præsentation af det fælles koncept er der udarbejdet en række illustrationer 

og fotos, og der er udarbejdet en fælles designmanual herunder logo for projek-

tet.  

 I foråret 2016 blev der udarbejdet en fælles PowerPoint præsentation og 

teknologi brochure med NIRAS som initiativtager. Dette er derfor udar-

bejdet i NIRAS layout, men hvor alle partnere i projektet præsenteres 

som vigtige bidragsydere til en komplet NRW-management løsning.  

 I 2017 blev der udarbejdet ny fælles LEAKman teknologibrochure ”Stop 

Water Losses” samt Power Point til præsentation i fælles LEAKman lay-

out. Disse præsenterer LEAKman konceptet, som det ser ud efter den 

endelige afklaring af demonstrationsområder og teknologibidrag. 

 I 2018 er LEAKman brochuren/konceptpræsentationen ”Stop Water Los-

ses”. Danish Leakage Management Solutions” opdateret med AVEVA 

(tidl. Schneider Electric) firmabeskrivelse, samt enkelte mindre rettelser. 

Genoptryk af brochure med 1.000 eksemplarer. 

Salgs-og marketingmaterialet er udarbejdet under arbejdspakke 1, som ikke er 

støtteberettiget og som overordnet set er afsluttet i Q2-2017. 

4.2 Arbejdspakke 2. Initiel marketing 

Denne aktivitet er iværksat inden tilskudsperioden. Aktiviteten er iværksat, dels 

fordi de deltagende virksomheder er motiveret for det som en indledende test af 

markedets respons, og dels fordi en effektiv international markedsføringsindsats 

vil kræve meget arbejde over en længere periode, hvorfor det er vigtigt at gå i 

gang med dette så hurtigt som muligt.  

4.2.1 Aktivitet 2.1 Initiel marketing - Leads og aktiviteter  

Der er gennemført initielle evalueringer af de forskellige markeder, hvor partner-

ne allerede er aktive i forskellige konstellationer, da vi derved kan udnytte eksi-

sterende salgskanaler, netværk  og kundekontakter. Det er besluttet at fokusere 

på få markeder med stor tilstedeværelse samt stort behov og efterspørgsel efter 

løsninger:  

 Sydafrika: Markedsopsøgende aktiviteter via det strategiske samarbejde 

mellem Danmark og Sydafrika. Desuden involvering af lokalkontorer for 

Grundfos og AVK. Deltagelse i erhvervsfremstød, konferencer og semi-

narar. Potentialet vurderes højt, men der er betydelige bureaukratiske 

barrierer.  

 Mellemøsten: NIRAS, Grundfos, AVK og Kamstrup vil udnytte den fælles 

tilstedeværelse i regionen, med udgangspunkt i de Forenede Arabiske 

Emirater, til at gennemføre fælles LEAKman fremstød. Der er via samar-

bejdet med konsulatet i Dubai, smat et ministerbesøg i Dubai, blevet 

etableret kontakt til Sharjah Electricity Authority (SEWA) hvor præsenta-

tion af LEAKman samt brug af eksportstøttemidler har ført til mindre op-
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gaver for Grundfos, NIRAS og Kamstrup. Der arbejdes på at tilbyde 

SEWA an samlet LEAKman løsning. 

 Sydøstasien: NIRAS og Schneider Electric har i løbet af 2016 øget sam-

arbejdet i denne region med henblik på salg af fællesløsninger indenfor 

lækage- og NRW-management. Dette  vil blive udvidet til at markedsføre 

LEAKman-konceptet og derved skabe synlighed. NIRAS er aktiv i Ma-

laysia og arbejder med NRW-relaterede projekter i både Johor Bahru og 

Kuala Lumpur. Dog ikke direkte LEAKman koncepter, men bliver indar-

bejdet i markedsføringen. 

Der er nedsat en Eksportgruppe med repræsentanter fra de 6 kommercielle 

partnere. Denne gruppe arbejder med en fælles salgsindsats via specifikke 

salgsinitiativer under arbejdspakke 6.  

Arbejdspakke 2 er afsluttet i 2016. 

4.3 Arbejdspakke 3. Specifikation & Udvikling 

Der har i starten af projektet været afholdt et fælles teknikgruppemøde samt flere 

ad-hoc projektmøder med henblik på at skabe fælles overblik over de tekniske 

systemer, fastlægge hvilke interfaces der allerede eksisterer, hvilke interfaces 

skal modificeres, og hvilke interfaces skal udvikles fra bunden. Samtidig er der 

udarbejdet et overblik over, hvorledes integrationen af de forskellige produkter vil 

kunne skabe en stærkere løsning, ved at data bliver tilgængelige på tværs af 

systemerne. Outputtet fra kortlægningen af dataflow og interfaces er indarbejdet 

i konceptmaterialet udviklet under arbejdspakke 1.   

4.3.1 Aktivitet 3.1 Nøgletal og interfaces 

Første prioritet i denne fase er at udarbejde et målrettet og standardiseret sæt af 

nøgletal, som vil være essentielle for forsyningsvirksomhederne, og som projek-

tet skal kunne levere de nødvendige data til.  

Der etableres standardiserede interfaces mellem de komponenter, hvor der alle-

rede eksisterer et åbent dataformat, og disse interfaces tilpasses.  

Status for aktiviteter er: 

 Standardisering af et fælles sæt af nøgletal er udarbejdet.  

 Basiskonfiguration af et IWA baseret standardiseret sæt af nøgletal i 

HOMIS er udført.  

 Det eksisterende interface for Almos Leak (interface til noise logger da-

ta) er blevet analyseret og gennemgået, og der er udført udvikling af et 

generaliseret datainterface således, at data fra noise loggere kan an-

vendes i Aquis og HOMIS, samt kan kobles op mod forsyningernes 

WebGIS. 
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 Interface mellem HOMIS og Almos Leak er konfigureret, så nøgletal be-

regnes automatisk i HOMIS ud fra Almos Leak data.  

 Interface mellem HOMIS og Almos Leak er konfigureret så loggerstatus 

og batteristatus vises i HOMIS kortfunktion som dynamisk punkt informa-

tion  

 Interface til SRO-systemer hos HOFOR og Novafos er implementeret, og 

vandbalancer er konfigureret på sektionsniveau for hele Gentof-

te/Gladsaxe og hele Herlev  

 Interface til READy system via SFTP er etableret hos HOFOR. Der ek-

sporteres dagligt CSV-fil til FTP server og der er udviklet databehand-

lingsmetoder, som konverterer data til et logisk format, som kan læses af 

HOMIS. 

 Der er defineret og opsat relevante KPIere for READy data i HOMIS. 

 Der arbejdes på at etablere tilsvarende dataflow fra READy til HOMIS for 

Novafos data. 

 Der er etableret dataflow fra Aquis til HOMIS. 

 Der arbejdes på at få data fra READy ind i Aquis. 

4.3.2 Aktivitet 3.2 Udvikling & Integration 

Der udvikles nye delkomponenter til de eksisterende systemer og disse integre-

res efter behov. 

Status for aktiviteter er: 

 Udvikling af kort-uploader til Almos Leak er udført, så baggrundskort 

med ledninger og ventiler fra GIS kan importeres i Almos Leak og der-

med give bedre overblik ved montering af loggere og opsætning af sy-

stem. Test af system udestår. 

 Det eksisterende semi-automatiske interface mod READy (forbrugsmå-

lerdata) er evalueret som værende anvendeligt i projektets første fase. 

Der er igangsat udvikling af et mere automatiseret interface (API), der 

understøtter flere af behovene i LEAKman konceptet.  

 Der er specificeret en udviklingsplan for LEAKman relaterede funktioner i 

Aquis.  

 Specifikation af LEAKman relaterede funktioner i HOMIS er udarbejdet 

og igangsat. 

 Der er udviklet et IWA-rapportmodul i HOMIS, som for valgt område og 

periode automatisk trækker en rapport med IWA vandbalancen  

 Potentialet for nyudvikling af produktet AVIT (AVK produkt til registrering 

af ventiler) og interface mod dette er undersøgt. Da begge forsyninger 

har systemer til at tracke komponenter, bliver implementering af AVIT ik-
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ke en del af fuldskala projekterne, men er alligevel en del af LEAKman 

”pakken”. 

 Udvikling af nye LEAKman relaterede funktioner i SmartInspect (NIRAS 

software til feltregistrering) er færdiggjort. Begge forsyninger har dog sy-

stemer til brudregistrering, og derfor bliver implementering af Smar-

tInspect ikke en del af fuldskala projekterne, men er alligevel en del af 

LEAKman ”pakken”. 

4.4 Arbejdspakke 4. Design & Etablering  

Denne arbejdspakke dækker en af projektets hovedaktiviteter. Der etableres to 

demonstrationsanlæg, der også vil få karakter af eksperimentarier for afprøvning 

af ny instrumentering, nye overvågningssystemer, nye analysemetoder mv.  

I demonstrationsområderne etableres en ambitiøs instrumentering, overvågning 

og dataanalysekapacitet med det formål at simulere en lang række mulige frem-

tidssituationer og disses fordele og ulemper i relation til Leakage Management 

og generel ledelsesinformation og styring af forsyningssystemer.  

4.4.1 Aktivitet 4.1 Projektplan 

Der er gennemført en detaljeret gennemgang og analyse af adskillige områder 

hos begge forsyninger, som er holdt op mod projektets formål, forsyningernes 

behov, den planlagte instrumentering og logistiske begrænsninger. Dette er 

mundet ud i en endelig udvælgelse af potentielle demonstrationsområder, som 

er dokumenteret i form af en fælles systembeskrivelse for begge forsyninger, der 

er anvendt som input til en implementeringsplan.  

Der er udarbejdet en implementeringsplan for hver forsyning, som i detaljer be-

skriver, hvorledes de resterende aktiviteter under arbejdspakke 4 (design, an-

skaffelser, etablering og idriftsættelse) skal udføres. Systembeskrivelsen og de 

to implementeringsplaner udgør sammenlagt projektplanen.  

 Hos Novafos er Gentofte området udvalgt som demonstrationsområde, 

hvor sektionerne Gentofte Syd og Klampenborg vil blive brugt for inten-

siv instrumentering i henhold til projektplanen, og de resterende sektio-

ner anvendes som referenceområder.  

 Hos HOFOR er Herlev området udvalgt som demonstrationsområde, 

hvor sektionerne Hanevad og Mileparken vil blive brugt for intensiv in-

strumentering i henhold til projektplanen, og de resterende sektioner vil 

anvendes som referenceområder. 

Arbejdet med udarbejdelse af projektplanen er afsluttet i Q4-2016. 

4.4.2 Aktivitet 4.2 Forundersøgelse 

Som basis for etablering af demonstrationsområderne foretages en række forun-

dersøgelser.  



  

 

 
24 Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen: 

LEAKman – Stop Water Losses 

www.niras.dk 

Status for aktiviteter relateret til forundersøgelserne er opsummeret i det følgen-

de. 

4.4.2.1 Feasibility study  

 Der er udarbejdet en statisk økonomimodel, som er anvendt til at estime-

re potentialet ved implementering af de forskellige teknologier i de valgte 

demonstrationsområder for begge forsyninger. Denne model skal senere 

verificeres og udvides til at virke dynamisk (dette vil ske under arbejds-

pakke 5). Den statiske økonomimodel indikerer, at det for flere scenarier 

kan etableres en positiv business case for forsyningerne, der er dog en 

del antagelser, som skal verificeres under projektet.  

 Der er udført kortlægning af den eksisterende IT-arkitektur hos både No-

vafos og HOFOR, således at der kan laves integration mod LEAKman.  

 Der er udført og afrapporteret pumpeaudit på Hanevad pumpestation 

samt udvalgte trykmålerlokaliteter.  

 Der er udarbejdet baseline for vandbalance for demoområderne i både 

HOFOR og Novafos. Disse baselines er baseret på eksisterende data 

før start af LEAKman projektet, således at der kan etableres en baseline, 

som projektets resultater kan måles op i mod. 

 Der er udført hydrauliske analyser i Aquis for afklaring af trykoptime-

ringspotentialet i de enkelte demoområder. 

 Der er afholdt møder med kommune og institutioner med mere i både 

Gentofte og Herlev Kommune for at finde egnede steder til opsætning af 

antennesites til hjemtagning af data fra fjernaflæste vandmålere samt af-

klare forhold omkring lejepris. 

 Test af ventilstyring med positionsindikatorer til Klampenborg sektionen 

er udført på AVK testopstilling. 

 Planlægning af permanente trykmålingslokaliteter i Herlev er gennem-

ført. De syv loggersites som har været anvendt som en del af DDD-audit 

undersøges ift. om der kan placeres permanente tryksensorer.  

 Der er tidligere udpeget omtrentlige lokaliteter for placering af Kamstrup 

tryksensorer i Novafos. Detailplanlægning af placering pågår, herunder 

vurdering af, om sensorer kan placeres hos forbrugere eller om der kan 

etableres brønde på hovedledningsnettet. 

 I forbindelse med det tilknyttede Ph.D. projekt er der udført en serie da-

taanalyser for sektionsmålerdata fra flere forsyninger, som skal danne 

basis for en generisk metode til kvalitetssikring af målerdata samt even-

tuel emulering af dataudfald. 

4.4.2.2 Site Surveys 

 Der er gennemført site surveys hos Novafos og HOFOR for udrulning af 

noise loggere i Klampenborg, Gentofte Syd, Mileparken og Hanevad. Ud 
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fra disse surveys er det kortlagt, hvilke ventiler der er egnede, og hvilke 

der skal have skiftet ventildæksler før installation af noise loggere.  

 Der er gennemført inspektion af samtlige eksisterende målerbrønde ved 

de fire demoområder hos begge forsyninger.  

 Der er gennemført inspektion af pumpestation ved Hanevad sektion hos 

HOFOR.  

 Der er inspiceret adskillige lokaliteter  i både Gentofte og Herlev Kom-

mune for at finde egnede steder til opsætning af antennesites.  

 Sektionsgrænse ved Mileparken er verificeret og defekt motorventil ved 

reserveindgangen Violinvej er blevet lukket.  

 Flowmåler ved Mileparken leverer ikke data om natten, muligvis fordi 

den ikke kan registrere meget små flows. Verificering og besigtigelse af 

flowmåler er igangsat internt hos HOFOR.  

 Der er udført kontrol af flowmåler til Hanevad sektionen, da det i HOMIS 

kan konstateres, at nattimeflow er negativt. Flowmåler var ikke fejlbe-

hæftet. Ved inspektion af sektionens grænseventiler blev ventil mellem 

Hanevad og Persillehaven lukket.  

Resultaterne af de forskellige forundersøgelser samles løbende i en behovsana-

lyse, der anvendes som input til de efterfølgende arbejdspakker. Disse igang-

sættes løbende, efterhånden som de nødvendige forundersøgelser er færdig-

gjorte. 

4.4.3 Aktivitet 4.3 Design 

Der gennemføres nødvendig projektering med specifikationer, anskaffelseslister, 

tekniske analyser, projektøkonomi etc. Arbejdet udføres under ledelse af projek-

tets teknikergruppe. 

4.4.3.1 Smart meters 

 Der er etableret et GIS datagrundlag for demonstrationsområderne til 

brug for udarbejdelse af forslag til antenneplaner og udskiftning af for-

brugsmålere.  

 Der er udarbejdet design for udrulning af smart meters hos Novafos inkl. 

forslag til placering af antennesites. Efter etablering af de første anten-

nesites revideres antenneplanen sammen med Kamstrup. 

 Der er lavet udrulningsplan for smart meters hos HOFOR inkl. forslag til 

placering af antennesites.  

 Herlev Kommune er ansøgt om byggetilladelse for ni antennesites i Her-

lev, og heraf er seks givet. Kommunen har bedt om flere oplysninger på 

enkelte sites. Disse oplysninger er fremskaffet og sendt til kommunen. 
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4.4.3.2 Noise loggers 

 Der er færdiggjort design for udrulning af ventildæksler og noise loggere 

i alle fire demoområder. 

4.4.3.3 Ventiler 

 Der er færdiggjort design for udrulning af ventildæksler og noise loggere 

i alle demoområder. 

 Der er udarbejdet oplæg til implementering af intelligente ventiler i Klam-

penborg og Mileparken demoområder. Design af trykreduktion til Mile-

parken er efterfølgende opdateret som følge af, at der ikke optimeres på 

trykket fra Hanevad pumpestation. 

4.4.3.4 Pumper 

 Efter udførelse af pumpeaudit på Hanevad pumpestation er det endelige 

design for DDD præcenteret for HOFOR. Af forskellige årsager, som ikke 

er direkte relateret til LEAKman, har HOFOR besluttet ikke at udføre im-

plementeringen af trykoptimering med intelligente pumper på Hanevad 

pumpestation.  

 Der er sideløbende med LEAKman udført design og projektering af 

pumpestation til to sektioner på Frederiksberg, hvor DDD-trykoptimering 

ønskes implementeret og anvendt som demosite i LEAKman. Design er 

godkendt i december 2018. 

4.4.3.5 Aquis 

 Aquis netværksdiagrammer er forberedt for alle sektioner. 

 Data Manager modulet i Aquis er konfigureret til beregning af vandba-

lancer på sektionsniveau . 

 Aquis modeller er anvendt til design af trykoptimering. 

4.4.3.6 HOMIS 

 Der er udarbejdet IT-arkitektur for LEAKman integration mod forsynin-

gernes eksisterende IT-arkitektur. 

 Design af overordnet ICT-arkitektur er udført for både HOFOR og No-

vafos. Design af ICT-arkitektur optimeres for at få mere stabil dataover-

førsel fra SRO til SFTP server i HOFOR.  

4.4.4 Aktivitet 4.4 Anskaffelser 

 AVK har leveret ventildæksler, inklusiv bundplader, til demoområderne til 

udskiftning på lokaliteter, hvor der skal installeres noise loggere.  

 Leif Koch har leveret noise loggere, inklusiv sim-kort mm., til installation i 

demoområderne. 

 NIRAS har leveret HOMIS licenser og instanser til både HOFOR og No-

vafos.   
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 Schneider Electric har leveret Aquis licenser til både HOFOR og No-

vafos og disse er installeret på tilhørende servere. 

 Kamstrup har leveret smart meters til både HOFOR og Novafos, til ud-

skiftning af alle vandmålere i demoområderne.  

 Kamstrup leverer løbende udstyr til installation af antennesites i Novafos 

og HOFOR, efterhånden som der indgås aftaler og opnås tilladelse til 

etablering. 

 Novafos har indkøbt separate målerbrønde til trykreduktionsventiler. 

Disse etableres ved siden af eksisterende målerbrønde. 

 AVK har leveret trykreduktionsventiler til installation i målerbrønde til 

Klampenborg og Mileparken. 

 HOFOR har indkøbt tryksensorer samt brønde til montering i Hanevad 

og Mileparken.  

4.4.5 Aktivitet 4.5 Etablering 

4.4.5.1 Smart meters 

 Udrulning af smart meters er gennemført i demoområder hos både No-

vafos og HOFOR.  I Novafos er alle 3.400 vandmålere skiftet på nær ca. 

80 målere, hvor det ikke er muligt at få kontakt til forbrugere. Dette sva-

rer til at 97,5 % er skiftet til smart meters. I HOFOR demoområder er alle 

1.900 vandmålere på nær 150 skiftet ved udgangen af 2018, svarende til 

ca. 92 %. 

 Der er i alt etableret syv antennesites i demoområderne. Fem hos 

HOFOR og to hos Novafos. 

4.4.5.2 Noise loggers 

 Etablering af noise logger installationer hos Novafos er afsluttet i marts 

2017.  

 Etablering af noise logger installationer hos HOFOR er afsluttet i Mile-

parken i løbet af marts 2017, mens noise loggere i Hanevad er etableret 

ved udgangen af 2018.   

4.4.5.3 Ventiler 

 Etablering af ventildæksler hos Novafos er påbegyndt i december 2016 

afsluttet i januar 2017.  

 Etablering af ventildæksler hos HOFOR, Mileparken er udført i løbet af 

januar-marts 2017. I Hanevad er ventildæksler skiftet i november-

december 2018. 

 Etablering af trykreduktion er påbegyndt i Klampenborg. Én målerbrønd 

er etableret i Novafos (Klampenborg 3). Montering af motorventil afven-

ter modificering af ventilen, da den er for høj til at være i brønden. 
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4.4.5.4 Pumper  

Der er ikke på nuværende tidspunkt etableret pumper med trykoptimering i de-

moområderne. 

4.4.5.5 Aquis  

 Aquis online model er konfigureret for Gentofte/Gladsaxe forsyningsom-

råde i Novafos og Herlev forsyningsområder. Online konfigurationen er 

foretaget med udgangspunkt i eksisterende Aquis-modeller og modeller-

ne er endnu ikke yderligere verificeret. 

4.4.5.6 HOMIS 

 HOMIS LEAKman installationer er sat op og konfigureret i begge forsy-

ninger med indledende nøgletal vedr. vandbalancer på sektionsniveau, 

READy data, Aquis resultater, og noise logger nøgletal.  

4.4.6 Aktivitet 4.6 Idriftsættelse 

 Almos Leak (dataopsamling, dataanalyser og lækagealarmhåndtering) 

er installeret og færdigkonfigurereret og i drift for alle demoområder. 

 HOMIS LEAKman installationer er sat i drift i begge forsyninger med ind-

ledende nøgletal vedr. vandbalancer på sektionsniveau, READy data, 

Aquis resultater, og noise logger nøgletal. Opsætningen er kun til intern 

projektbrug.  

 Aquis online model er sat i drift for tidl. Nordvand og Herlev forsynings-

områder. Dog kun til internt projektbrug, da modellerne ikke er verifice-

ret. 

4.4.6.1 Uddannelsesprogram, kurser og workshops  

 Der er afholdt indledende møder med begge forsyninger med henblik på 

at afdække uddannelsesbehov i forhold til anvendelse af HOMIS i drif-

ten. 

4.5 Arbejdspakke 5. Drift & Vedligehold 

4.5.1 Aktivitet 5.1  Erfaringsopsamling – drift 

 Der er foretaget løbende drift og vedligehold for de installerede noise 

loggere, primært i forhold til verifikation og håndtering af alarmer. 

 HOMIS instanserne overvåges både automatisk og manuelt, og der ta-

ges aktion på eventuelt manglende kommunikation til servere eller data-

udfald. 

4.5.2 Aktivitet 5.2 Erfaringsopsamling – forsøg 

4.5.2.1 DTU Studerende 

Inden for første halvdel af LEAKman man har der været tilknyttet flere studeren-

de fra DTU, som har gennemført et praktikophold, afholdt et specialkursus eller 
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skrevet speciale indenfor emner relateret til LEAKman, og deres studier anven-

des i det videre arbejde. 

 Praktikophold. Jonas Kirstein. Baseline Analysis of Water Supply Data. 

Indledende dataopsamling og -analyser af sektionsdata fra Halsnæs 

Forsyning. Forarbejde til Master Thesis. 

 Master Thesis. Jonas Kirstein. Update Of Water Demand Profiles And 

Optimization of Water Distribution Networks -  Case Study Halsnæs For-

syning 

 Master Thesis. Sebastian Berendt Nava. Ekstern tilknyttet studerende 

fra DTU, som har anvendt LEAKman-data til at undersøge effekt og mu-

ligheder af brug af temperaturdata i den hydrauliske model i forhold til 

driftsoptimering. Studiet er udført af som afgangsprojekt (Master) af Se-

bastian Berendt Nava under titlen: ”Optimization of water distribution 

networks based on high frequency flow, pressure and temperature data”. 

 Specialkursus. Rosa Marie Mathiesen. Avanceret hydraulisk modellering 

af vandforsyningsnetværk. Introduktion til brug af online hydrauliske mo-

deller til dynamisk lækagedetektering af transmissionsledninger. Forar-

bejde til Master Thesis. 

  Master Thesis. Rosa Marie Mathiesen. Dynamic Leak Detection and 

Localization on Transmission Pipeline Systems. Test og verifikation af 

LDS-modulet I Aquis kombineret med udvikling af metodik for udarbej-

delse af sensitivitetsanalyse af lækagedetektering og –lokalisering af-

hængig af de aktuelle parameter for ledninger, instrumentering og data-

opsamling. 

4.5.2.2 PhD – Jonas Kirstein 

Der har fra projektstart været tilknyttet et Ph.D., som direkte understøtter LEAK-

man projektet som en del af DTU’s deltagelse i projektet. 

Ph.D. studerende er Jonas Kirstein og projektets titel er ”Optimized water distri-

bution using high-resolution data sources and novel data analysis methods”. 

Dette Ph.D. projekt har udført en omfattende dataopsamling fra Halsnæs forsy-

ning, hvor projektet har direkte adgang til måledata. Disse data er anvendt til at 

initiere dataanalysearbejdet og udvikle en algoritme, der kan afsløre inkonsistens 

i data i form af fejlbehæftede målinger, asynkrone målinger og unormale data. 

Denne algoritme forventes at blive essentiel i forhold til at holde styr på de store 

datamængder, der vil komme ind i LEAKman og være med til at sikre en høj 

datakvalitet. 

De udviklede algoritmer vurderes desuden at være essentielle for videre udvik-

ling af LEAKman og andre lignende systemer, som i stadig højere grad vil an-

vende større og større mængder af data fra online monitoreringsudstyr samt IoT 

devices mm.  
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Som en del af det tilknyttede Ph.D. projekt er der opsamlet historiske måledata 

af tryk og flow fra Nordvand fra samtlige sektioner som anvendes til test af de 

udviklede dataverifikationsalgoritmer. Samtidig er historiske måledata af  vand-

temperatur indsamlet til brug for videre analyser og studier af potentiale for brug 

af større mængder af temperaturmålinger, fra sektionsbrønde og forbrugsmålere, 

til evaluering og validering af specifikke forhold relateret til vandkvalitet. Specifikt 

er der udviklet en genetisk algoritme der kan anvende temperaturdata til at iden-

tificere forkertstillede ventiler.  

4.5.3 Aktivitet 5.3 Tuning og optimering  

Der er afholdt et midtvejsseminar på DTU d. 8. november 2018, med ca. 30 del-

tagere fra både partnere, styregruppe, teknikergruppe og MUDP. Fokus på se-

minaret var at inspirere hinanden og præsentere systemer og resultater samt 

brug af data. 

Dette seminar markerede samtidig overgangen fra projektets design- og installa-

tionsfase til drifts- og erfaringsopsamlingsfase. Udkommet og resultaterne af 

diskussionerne fra midtvejsseminaret vil blive brugt som basis for videre plan-

lægning, udvælgelse og prioritering af aktiviteter for den resterende projektperio-

de under arbejdspakke 5. 

4.5.4 Aktivitet 5.4 Økonomi og miljø 

Her er alene påbegyndt planlægning af den dynamiske økonomimodel, som skal 

videreudvikle og erstatte den statiske model udviklet under designfasen. 

Det vil være et mål for LEAKman at udvikle en standardiseret metode til at opstil-

le og beregne det såkaldte Economic Level of Leakage (ELL), som i international 

sammenhæng betragtes som den korrekte styringsparameter for NRW Mana-

gement, i modsætning til lægmandsanvendelsen af lækageprocent. 

4.6 Arbejdspakke 6. Marketing og salg 

4.6.1 Aktivitet 6.1 Marketing 

Denne aktivitet drives primært af de enkelte partnere individuelt samt af den 

nedsatte eksportgruppe. Arbejdspakke 6 indgår ikke i de støttede aktiviteter un-

der MUDP, og er alene opsummeret her for orientering. 

Eksportgruppen har specifikt arbejdet med:  

 Afholdelse af flere besøg for delegationer fra Sydafrika på forskellige ni-

veauer. Ministerier, forsyninger og virksomheder.  

 Input til LEAKman PowerPoint og brochure. 

 Udarbejdelse af en 10-siders præsentation som kan præsentere LEAK-

man på 5-10 minutter.  

 Deltagelse i “UAE Green Tech and Sustainability Delegation 2016” med 

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen. Dette event har infdtil 
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videre ført til mindre opgaver hos SEWA (Sharjah Electricity & Water Au-

thority) for Grundfos, Kamstrup og NIRAS. 

 Præsentation  af LEAKman for 3 større forsyninger i Belgien omkring 

Bruxelles og Antwerpen. Overordnet set interesse. AVK har lokalkend-

skab og arbejder videre med promovering af LEAKman.   

 Screening af udvalgte markeder, primært i Sydøstasien.   

 Præsentation af LEAKman i USA i forbindelse med erhvervsfremstød. 

WTA – Water Technology Alliance. Dette foregår i et separat spor, da ik-

ke alle LEAKman partnere er med i WTA. 

 Schneider Electrics distributør i Sydafrika, EOH/Joet, er samtidig en stør-

re rådgiver. Joet har udvist interesse for at blive Sydafrikansk ”partner” 

som kan sælge og implementere LEAKman projekter. 

 Henvendelse fra SMEC (Sydafrika) som via LEAKman hjemmesiden har 

kontaktet LEAKman med forespørgsel om mulighed for at blive forhand-

ler af LEAKman i Sydafrika. 

 NIRAS har øget tilstedeværelsen Sydøstasien med fokus på NRW-

opgaver. Der er vundet NRW-relaterede projekter i både Johor, Air 

Selangor og Penang. Disse projekter er dog indtil videre fokuseret på 

Water Audtits og Hydraulic Modelling, men der er observeret stigende in-

teresse for LEAKman konceptet.    

 UK. Severn Trent Water har besøgt LEAKman partnerne i DK som ud-

spring af deltagelse på Water Loss Europe 2017 i København. Der ar-

bejdes pt. på at etablere et LEAKman Innovation Project hos STW.  

 Porsgrunn, Norge – LEAKman deltagelse i forsyningskonfe-

rence/seminar i april 2018.  

 Indien;  AVK og NIRAS er i dialog med Larsen og Toubro om DMA de-

sign og NRW Management i forbindelse md større projekt i Pune City.   

 Saudi Arabien: AVK, Grundfos, Danfoss, Kamstrup og NIRAS har dan-

net en arbejdsgruppe med kontakt til NEOM projektet. Der arbejdes på 

at få NEOM repræsentanter til DK og fremvise dansk teknologi og know-

how til opbygning af forsyningsinfrastruktur smart city/cirkulær byudvik-

ling.   

4.6.2 Aktivitet 6.2 Salg 

Denne aktivitet drives primært af de enkelte partnere individuelt samt af den 

nedsatte eksportgruppe.  

Den indledende markedsføringsindsats har primært bestået i at kortlægge de 

områder, hvor parterne allerede er aktive i en eller anden konstellation, og der ud 

fra udvælge og fokusere en fælles indsats på de områder (lande eller regioner) 

hvor potentialet for en LEAKman løsning vurderes størst.  
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 Gennem NIRAS’ engagement hos Oslo Vann er LEAKman løsningen 

blevet præsenteret i flere omgange for Oslo Vann. Der er skabt en vis in-

teresse for konceptet, som også er afspejlet i den opdaterede 5-års plan 

for NRW-reduktion som Oslo Vann har udarbejdet, dog primært med fo-

kus på Aquis og HOMIS.  

 LEAKman konsortiet har i samarbejde med den danske ambassade i 

Sydafrika deltaget i flere aktiviteter i Sydafrika over de seneste 1½ år og 

har skabt en del interesse for danske løsninger til NRW-management. 

Der har været flere delegationer på besøg i Danmark, som er blevet 

præsenteret for LEAKman konceptet og har udvist stor interesse dette. 

Der er dog betydelige bureaukratiske barrierer som kun vurderes at kun-

ne overvindes hvis det besluttes at dedikerer lokale ressourcer til LE-

AKman salgsinitiativer. 

 Via Konsulatet i Dubai har Grundfos, AVK, Kamstrup og NIRAS fået 

etableret kontakt til Sharjah Electricity &Water Authority (SEWA), hvor 

det er udført en indledende Water & Energy Audit for SEWA i februar 

2018. Denne aktivitet har senere udmøntet sig i individuelle ordrer til 

Grundfos, Kamstrup og NIRAS. Der arbejdes videre på at sammensætte 

en decideret integreret LEAKman løsning for et pilotområde i Sharjah. 

4.7 Arbejdspakke 7. Kommunikation & Formidling  

4.7.1 Aktivitet 7.1 Website  

Der er etableret en hjemmeside til projektet: www.leakagemanagement.net. Her-

under er der også reserveret domænerne www.leakman.net, 

www.leakagemanagement.dk og www.leakman.dk, som alle peger på hoved-

adressen. Der er lagt basisindhold på siden samt nyheder fra partnerne og pro-

jektets fremdrift. Herudover er der oprettet en LEAKman LinkedIn profil, som 

løbende publicerer store og små nyheder relateret til projektet, og guider læsere 

videre til hjemmesiden. 

Der udarbejdes kvartalsvis rapport over trafik/besøg på LEAKman.net. I Tabel 

4.1 er givet et uddrag af nøgletal for trafik på hjemmesiden i hele perioden, hvor 

den har været i drift dvs. 2016.01.05 til 2018.12.12.  

 

Antal 

sessioner 

i alt 

Antal unikke 

sidevisninger 

Top 5 lande (sessions) Trafik kilder Trafik fra SoMe 

8.163 17.742 Denmark (3.891) 

United States (681) 

France (408)  

India (305) 

United Kingdom (257) 

Direct (42 %) 

Organic (35 %) 

Referral (23 %) 

Not set (96 %) 

LinkedIn (4 %) 

Facebook (0 %) 

Tabel 4.1. Uddrag af statistik for trafik på LEAKman hjemmeside www.leakman.net. 

www.leakagemanagement.net
www.leakman.net
www.leakagemanagement.dk%20
www.leakman.dk
http://www.leakman.net/
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4.7.2 Aktivitet 7.2 Konferencer  

Projektet har været repræsenteret på følgende events:  

 DANVA Forsyningstræf i februar 2016 i både Roskilde og Skanderborg. 

Projektets formål og visioner blev præsenteret.  

 NORDIWA 2016 i september i Island. Deltagelse med en Posterpræsen-

tation, hvor der fokuseres på det ”nye” og innovative ved LEAKman kon-

ceptet.  

 Miljøteknologisk topmøde i februar 2016. Projektets formål og visioner 

blev præsenteret med fokus på eksport.  

 WISA 2016 i april i Sydafrika. Præsentation af LEAKman konceptet med 

fokus på Danske Løsninger og effektiv og dokumenteret nedbringelse af 

NRW.  

 Dansk Vand 2016 i november hvor initielle resultater fra Ph.d. projektet 

blev præsenteret.  

 Global Leakage Summit 2016 i september i London. HOFOR blev invite-

ret til at fortælle om deres tilgang til NRW Management, og hvorledes 

LEAKman konceptet forventes at bringe dem videre.  

 VandTek 2016. 

 DMT Årsmøde 2016 i september. LEAKman præsenteret med en Roll-

up.  

 Water Loss Europe 2017. Projektet har været repræsenteret på Water 

Loss Europe 2017 i København i september 2017, hvor LEAKman dels 

havde præsentation af projektet dels deltog med stand, hvor udstyr og 

teknologier blev fremvist. 

 NORDIWA 2018 i Oslo. To indlæg. Et om LEAKman, HOMIS og brug af 

nøgletal, samt et vedr. validering af data (Ph.D. Projekt).  

 Tilstedeværelse ved Singapore International Water Week juli 2018, hvor 

flere af partnerne har stand og LEAKman derfor var repræsenteret. 

 To indlæg på IWA World Water Congress & Exhibition i Tokyo i Septem-

ber 2018. 

 Præsentation af LEAKman og HOMIS på Norsk Vann fagtreff I oktober 

2018. 

 Vann  Miljø. AVK konference i Sandefjord april 2018. NIRAS indlæg om 

smart cities. 

4.7.3 Aktivitet 7.3 Artikler  

LEAKman har været omtalt flere gange forskellige medier, såvel trykte som in-

ternetbaserede.  
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4.7.3.1 Danske Medier  

 State of Green, juli 2016. ”Reducing Urban Water Losses”. 

 Dansk Vand, december 2016. ”Målerdata kan gemme på gratis informa-

tioner for forsyningerne”. 

 Licitationen, september 2017. ”Her lytter man sig frem til lækagerne”. 

 State of Green. Maj 2018. ”Smart Cities”. 

 VandPosten, juni 2018.”LEAKman. Dansk vandteknologi hjælper resten 

af verden med at mindske vandspil”. 

 WaterTech, december 2018.”I kamp mod spild: Ambitiøst vandprojekt 

samler tekniske tråde i net af data”.  

4.8 Arbejdspakke 8 Udvikling og vækst 

4.8.1 Aktivitet 8.1 Innovation 

Der er identificeret flere nye ideer til fortsatte innovationsprojekter, som enten 

kan kobles ind under projektet, eller udføres som helt nye selvstændige projek-

ter. Idekataloget vedligeholdes af Teknikergruppen i LEAKman, men vil ikke blive 

offentliggjort udenfor gruppen. 

Konkrete innovations- og udviklingstiltag, som enten er afsluttede eller ikke in-

kluderer fortrolighed inkluderer følgende: 

 Allerede under ansøgningsfasen blev det klart at der var et behov for 

udvikling af et nyt ventildæksel, der ikke bare skulle give adgang til ven-

tilspindlen men også give plads til placering af en noise logger. AVK har 

med indspil fra Leif Koch udviklet et sådan ventildæksel, som allerede er 

i produktion og er anvendt hos Novafos og HOFOR til placering af noise 

loggere. Udviklingen af ventildækslet er ikke en aktivitet under projektet 

men et direkte spin-off af projektet. 

 LEAKman er repræsenteret i Den Danske Vandaccelerator. 

4.9 Arbejdspakke 9. Project Management  

4.9.1 Aktivitet 9.1 Styregruppe  

Der har under projektet været afholdt otte styregruppemøder. Hovedtemaerne 

for styregruppen har bl.a. været:  

 Fastsættelse af de uformelle rammer for samarbejdet.  

 Udarbejdelse af budget og løbende revision af dette.  

 Udarbejdelse af aftaler for videreførelse af demonstrationsområderne ef-

ter projektafslutning.  

 Udarbejdelse af formelle rammer for samarbejdet i form af en samar-

bejdsaftale.  
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 Succeskriterier, både konkrete kriterier knyttet til den fysiske implemen-

tering og strategiske kriterier for den fremtidige succes. 

 Etablering af fælles marketing, salg og eksportplatform. 

 Risici forbundet med den nye persondataforordning. 

 Projektforlængelse og indvirkning på tidligere aftaler om drift af syste-

met. 

4.9.2 Aktivitet 9.2 Teknikergruppe  

Der har været afholdt seks møder, hvor hele teknikergruppen har været til stede. 

Hovedtemaerne for Teknikergruppen har været:  

 At skabe en fælles forståelse for projektets formål og tekniske komplek-

sitet.  

 At sikre konsensus omkring det pågående arbejde og sikre, at alle inter-

faces skrider frem som planlagt.  

 At identificere nye funktioner, løsninger mm. som kan bygges på løsnin-

gen. 

 At planlægge arbejde for nyudvikling og etablering af interfaces.  

 Status, design og planlægning af udrulning af teknologier. 

Herudover har der været afholdt en lang række emnespecifikke møder, der har 

omhandlet enkelte teknologier eller særlige udfordringer i forhold til enkeltståen-

de aktiviteter. 


