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Udannelse 

- Maskinmester 

- Teknologisk Diplom i vedligehold 

 

Erfaring 

- Driftsleder ved Aarhusvand i 13 år 

- Projektleder ved Aarhusvand i ½ år 

 





Baggrunden 

Baggrund og problemstilling 

  Vi ønsker at etablerer et system af målere der giver kunden adgang til live data 

fra en ”smart”måler, ydermere give Aarhus Vand mulighed for at få data 

automatisk. 

 

Formål  

 Formålet med projektet er at afdække mulighederne for hvorledes Aarhusvand 

får kundernes vandmåler fra en analog måler til en digital måler, hvor data 

online kan bruges til at få mere focus på vandforbruget for herigennem at 

reducerer dette samt optimere på lækage søgningen. Ydermere reducerer 

omkostningerne til administration omkring måler aflæsning, fakturereing osv. 

 

Mål og delmål 

 Målet for projektet er at finde en prisbillig måler løsning, hvor måleres har en 

holdbarhed som minimum er på højde med den måler der er valgt i dag, 

ydermere en måler der kan kommunikerer data til kunden samt AarhusVand. 

 



Hvad er det vi søger ? 

En måler der kan/har/er…….. 

 

•Real tid fjern aflæsning 

•Laveste energi forbrug 

• Holder længst og derved forlænger tiden imellem 

udskiftningerne samt reducerer miljø påvirkningen. 

•Stort dynamisk måle område. 

• Mulighed for at måle leaks, og herigennem reducere 

vandforbruget hos kunden. 

•Lang levetid. 

• Reducerer omkostningerne til udskiftning, samt miljø 

påvirkningen. 

•Pris billig 

•Robust 

•Fleksibel ( indbygnings mål / flow størrelser.) 

 



Hvorfor elektroniske vandmålere? 

Aarhus Vand A/S interesser 

• Ikke mere manuel aflæsning af måler (Kundeservice behøver ikke at 

 rykke for at få aflæsning fra kunder der ikke får aflæst) = færer klagesager 

• Ingen fejl aflæsninger 

• Mange tekniske muligheder Eks. Alarm ved tilbageløb. 

• Ingen forbrug på installation (Vi kan lukke for kunder der ikke har forbrug. 

Mindre dødt vand på ledningsnettet) 

• Flere aflæsninger per år (opgørelse over lækagetab, bliver meget mere rigtig, da 

det ikke længere skal estimerer ud over året) 

• Mulighed for på sektionsniveau at sammenholde forbrug mod produceret vand. 

(En mere nøjagtig lækagestyring, også afhængig af opløsning på flowdata ved 

kunde helst timeverdier) 



Kundens interesser (set med AAV briller) 

• Ikke mere manuel aflæsning af måler (tidsbesparende / korrekt aflæst) 

• Forbrugskurver for den enkelte kunde (Kunder kan følge sit eget forbrug på 

internet og på den måde blive mere bevidste om at bruge mindre vand/spare 

penge) 

• Konstant forbrug på installation/lækage (Kunder slipper for at betale for toiletter 

der løber, da vi f.eks kan sende dem et brev hvis dette sker) 

• Præsist årsforbrug 

• Evt billigere forsikringer. 

  

Hvorfor elektroniske vandmålere? 



Nice to have / Need to have 

Nice to have Need to have 

Temperatur Læk/sprængning 

Peak flow/min flow Flow 

NFC teknologi. Eller QR kode  Status 

Tryk Baglæns flow 

Mulighed for fjern luk 

Fjern service. (Hvor lang tid tager det at fylde 

en spand.) 

Sabotage 

Styring af vandforbrug i bestemte perioder. 

Minimering af trykstød ved minimering af store 

forbrugere. – resultat mindre brud på 

ledninger. 



Fysiske detalje samt materiale overvejelser. 

 

- Dynamik område/start flow 

- Messing / plast forskruninger/rør 

- Måler størrelser / Byggelængder 

- Neddykbar, IP ?? 

- Kalibrering/verifikation  

  

 

  



Kommunikation – Data vejen til Aarhusvand. 

• Dette er som det ser ud i dag. 



• Kunne være en fase i en test 

situartion da målere typisk kan 

understøtte denne løsning samtidig 

med at de kan understøtte videre 

kommunikations senarier. 

• Bruges i dag ved 3 vand fontæner i 

Aarhus. Her er Kamstrup multical 

21 installeret. 



• Ønsker vi at være afhængige af andre 

forsyninger. – eks. Affald varme eller 

energi ???? 

• Problemstilling med data ansvar. 

• Problemstilling omkring tiden fra data 

genereres til data er til rådighed for 

kunden og AAV 



• Hvem skal etablere netværket 

• Data sikkerhed ? 

• Krypterings nøgler. 



• Stor investering i komm. Net. 

• Store driftsomkostninger. 



Udnyttelse af GPRS netværk. 



Udnyttelse af kundens netværk 



Muligheder og udfordringer ved kommunikation. 

Muligheder: 

 

Det er ikke noget problem at kommunikerer fra måleren til en ”dongle” som placeres 

i kundens router eller pc (eks. pr 15 sek.). Herfra kan der frit kommunikeres til 

Aarhusvand og herfra tilbage til kunden via data til PC eller mobil. (Det kræver 

dog en smule udvikling). 

 

Udfordringer ved ”dongle” i Router/PC.: 

 

• Hvem skal installere dette udstyr på kundens pc/router ? os eller kunden ? 

• Hvad sker der når den ikke virker ? 

• Hvis kunden kun har en bærbar og ingen router. Så skal den ind og ud, alt efter 

om PC er i huset eller ikke ? 

• 95% af befolkningen finder det ok, at forsyningen kan overvåge forbruget men 

hvad med de sidste 5%. – Data beskyttelse. 

 



Data tranmission fra måler til dongle 

• Zigbee kommunikation – med baggrund i den store data mængde er 

batteriforbruget stort og dermed levetiden på batteriet kort. 

 

• Wi-fi kommunikation – ikke godt da der er meget kort levetid på batteri. 

 

• Mobil data – Ulemper ved GSM – indbygget i måleren er, at stort strømforbrug, 

dårlig batterilevetid og måleren bliver dyrere 

 

• M-bus kommunikation er en gammel standard og der findes en masse at udstyr 

som kan fungere sammen. Ligeledes er der et meget lavt energiforbrug.  

 

 

 



Sammenfatning af løsninger vi ønsker at  

udvikle videre på. 
  Kommunikations form. Fordele. Ulemper 

1 Via M – Bus kommunikation til Dongle i kundens eget 

netværk til Aarhusvand. 

 Findes i flere fabrikater i dag. 

 Kunden kan få online (real time 

data) 24/7 

 Det er en billig løsning. 

 Go batteri levetid. 

• Hvem skal installere dette udstyr 

på kundens pc/ router? os eller 

kunden? 

• Hvad sker der når den ikke 

virker? 

• Hvis kunden kun har en bærbar 

og ingen router. Så skal den ind 

og ud, alt efter om PC er i huset 

eller ikke? 

  

2 Fra måler via M-Bus til modul  herfra via GSM / GPRS 

kommunikation direkte til Aarhusvand. 

 Findes i flere fabrikater i dag. 

 Semi- online eks.1 g. pr dag. 

 Stort strømforbrug som Kræver 

ekstern strømforsyning. (50 

kWh/år) 

 Der er en udgift til sim- kort 

abonnement, forbrug samt 

administration. 

  



Det videre arbejde. 

 

 

• Vi ønsker videre at samarbejde med leverandørere, videnscentre 

omkring udvikling af fremtidens måler.  

 

• Ultimo jan 14 afholdes workshop med det formål at videre udvikle på 

ideerne præsenteret her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


