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Skanderborg spinder guld på spildevand
Skanderborg Forsyning arbejder for at blive ’Den intelligente Vandby’, der
med blandt andet grønne, intelligente løsninger optimerer driften af byens
spildevand. Det har vist sig at være en god forretning for Skanderborg, der
både sparer penge, slår et slag for klimaet og sikrer nedbrud.
Vi udleder alle sammen store mængder spildevand på årlig basis, og de fleste
ved godt, at vandet fra de kogte kartoffler, som ryger ned i vasken og ud
gennem afløbet, ender et eller andet sted for til sidst at blive ledt ud i
naturen. Men de fleste borgere i Skanderborg ved formentlig ikke, at det
brugte vand forvandles til intelligente, grønne dråber, når det rammer
Skanderborg Forsyning.

På Skanderborg Forsyning har man nemlig eksperimenteret med intelligente
løsninger i samarbejde med energigiganten, Schneider Electric, der bl.a. har
udviklet multipumpe-funktioner med indbygget intelligens. Projektet, der har
løbet over en længere periode, er en del af ’Den intelligente Vandby’, der
optimerer processerne i forsyningen.
- Vi skal være mere bevidste om, hvordan vi anvender vores tid – og vi skal
bruge vores data mere klogt, siger Michael Pilc fra Skanderborg Forsyning.
Skanderborg går forrest
Med den intelligente løsning kan Skanderborg Forsyning sikre mod fejl og
nedbrud i anlægget, som modtager spildevand fra de mange tusind hjem i
Skanderborg og omegn (Et eller andet med reaktion før der sker noget). Med
projektet ’Den intelligente vandby’ går Skanderborg forrest, når det kommer
til at skabe et intelligent overblik over pumpestationer.
- Foruden energioptimering giver omformerne et klart billede af pumpernes
tilstand, og det gør, at vi kan bruge ressourcerne mere optimalt. Vi går fra
tidsbaseret vedligeholdelse til tilstandsbaseret vedligeholdelse. Med andre
ord kan vi se, hvornår det er tid til at servicere eller udskifte en pumpe,
samtidig med at vi minimerer risikoen for kostbare, uforudsete nedbrud i
driften, siger Michael pilc fra Skanderborg Forsyning.
De nye, intelligente løsninger er udviklet af Schneider Electric, der bl.a. har
leveret pumpekurver, frekvensomformere med multipumpefunktion,
dataopsamling, webserver og åben kommunikation. De intelligente løsninger
vil i fremtiden ikke kun spare kommunen for unødige ressourcer og
eventuelle nedbrud, som ellers kan være en bekostelige affære, men de nye
løsninger er samtidig energieffektive og mindsker udledningen af CO2.
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•
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Skanderborg Forsyning behandler hvert år cirka 6,4 millioner
kubikmeter spildevand og afleder regnvand og vejvand fra hele
Skanderborg Kommune.
Det samlede ledningsnet er mere end 800 kilometer langt, og
forsyningen har 140 større pumpestationer, 130
minipumpestationer og seks renseanlæg.
Den intelligente opgradering af pumpestationen er sket i

•

samarbejde med Schneider Electric, som har sikret en proaktiv
vedligeholdelse af anlægget med bl.a. energiovervågning og
åben kommunikation.
Omlægningen til det intelligente system er energieffektiv,
reducerer CO2 -udledningen og sikrer driften.

Om Schneider Electric:
Schneider Electric er global specialist inden for energistyring og
automatisering. Med en omsætning i 2016 på 25 mia. euro i ryggen betjener
vores 160.000 medarbejdere kunder i mere end 100 lande, og hjælper dem til
at administrere deres energiforbrug og på en sikker, pålidelig, effektiv og
bæredygtig måde. Fra de mest simple el-kontakter til komplekse
driftssystemer – optimerer vores teknologi, software og tjenester den måde,
vores kunder styrer og automatiserer deres forretning på. Schneider Electric
Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er
Danmarks førende brand inden for el-materiel. Vi arbejder konstant på at
forbinde verden i intelligente løsninger, der forvandler industrier,
transformerer byer og digitaliserer forretninger. Vi sørger for, at Life is ON.
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