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Velkommen
til Vandpartners
nyhedsbrev
Nyhedsbrevet udkommer to
gange om året.
I dette nyhedsbrev kan du
blive klogere på, hvad dine
kolleger i Vandpartner arbejder med.
Du kan også få et overblik over
afsluttede og igangværende projekter
i Vandpartner i 2016 og møde din
Vandpartner Jens Christian
fra Odder.

Vind en præmie
for god innovation
Alle, der arbejder i partnerskabet, kan være med i
opløbet om partnerskabets innovationspriser, der
uddeles første gang i forbindelse med Workshop 3
i marts 2017.
Innovation er vigtigt for partnerskabet,
og derfor præmierer vi de bedste
idéer og de mest nysgerrige kolleger.
I år er der præmier på højkant i hele
fire kategorier:
•     Bedste idé
•    Bedste, skæve succes/langskud
• Årets ”nysgerrig-Per”
•     Bedste bøvl
Frist for nominering er fredag 10. februar 2017.
Læs mere på: www.aarhusvand.dk/
vandpartner_innovationspriser
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Leder
Kære alle deltagere i Vandpartner!

Claus Møller Pedersen,
afdelingschef, Aarhus Vand

I partnering ønsker vi at skabe en
ny kultur baseret på samarbejde
mellem alle parter. Vi skal have
projektet i centrum. Og vi skal løse
projektet så optimalt som muligt
– og så deler vi gevinsten. Derfor
er det så vigtigt, at vi arbejder
godt sammen, yder vores bedste
og har tillid til hinanden.
Vi har derfor i 2016 haft fokus
på at få samarbejdet mellem
alle – gamle som nye partnere – i
Vandpartner til at fungere så godt
som muligt. Det er vi lykkedes
med, fordi alle parter har ydet en
kæmpe indsats og hjulpet hinanden – netop som vi ønsker det i
partnering!

Om Vandpartner
Vandpartner er et offentligt-privatpartnersamarbejde for perioden
2016-2021 om fornyelse af vandog spildevandssystemer i Odder,
Favrskov og Aarhus Kommune.
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Vi er meget ambitiøse i partnerskabet. Det gør, at vi stiller store
krav til os selv og hinanden. Vi skal
hele tiden arbejde på at blive dygtigere og løse opgaverne smartere. Blive bedre til at få nye ideer
– at være innovative. Derfor skal vi
være nysgerrige og have mod til
at prøve nyt.
Tusind tak for en kæmpe indsats i
2016 til alle deltagerne i Vandpartner – vi glæder os til samarbejdet
i 2017!
Godt nytår!
På styregruppens vegne
Claus Møller Pedersen

MØD DIN VANDPARTNER

Jeg skulle
vænne mig
til tillid og
åbenhed
Projektleder Jens Christian Marcussen fra
Odder Spildevand svarer her på tre skarpe
spørgsmål om sit arbejde i Vandpartner.

Hvad arbejder du med
– i Vandpartner og hos
Odder Spildevand?
Hos Odder Spildevand er vi ikke
så mange ansatte, så vi får hver
især lov at være med i mange
delpartnerskaber i Vandpartner.
Og derfor går op mod 80 % af
min hverdag med Vandpartnerprojekter.
Jeg projekterer blandt andet
nye ledningsanlæg og pumpestationer og renovering af de gamle
anlæg, og så er jeg projektleder
under udførelsen. Desuden sidder
jeg i den gruppe hos Odder Spildevand, der modtager og håndterer henvendelser fra kunder og
borgere.
Hvad er anderledes ved at
arbejde i Vandpartner?
Før Vandpartner har jeg været
vant til at arbejde med traditionelle
udbud, hvor man skriver kontrakt

og skifter entreprenør fra det ene
udbud til det næste. Det betød, at
vi diskuterede økonomi på hvert
eneste byggemøde undervejs,
fordi alle parter var fokuserede på
at tjene mest muligt på projektet.
På partnering-projekterne skeler
vi under udførelsen ikke så meget til økonomi, men har fokus på
sammen at skabe et godt projekt.
For vi har alle en interesse i, at
entreprenørens target-pris holder.
På den måde sikrer vi, at både fejl
og positive tiltag bringes frem i lyset og diskuteres åbent.
Hvordan oplever du
arbejdet i Vandpartner?
Jeg vil være ærlig og indrømme,
at det har været lidt af en udfordring for mig at skulle vænne sig
til det meget åbne og tillidsfulde
samarbejde – det har måske noget med min hårfarve at gøre.
Men jeg kan mærke, at det lige så

stille kommer ind under huden på
mig. Derfor vil jeg da også prøve
at overbevise Horsens Vand –
som Odder Spildevand fra nytår
indgår i et service- og driftsfællesskab med – om, at de skal være
med i fremtidige partnering-samarbejder.

Pr. 01.01.2017 er Horsens
Vand A/S og Odder Spildevand A/S gået sammen
og har dannet et nyt forsyningsselskab, Samn
Forsyning ApS, der varetager alle opgaver indenfor
drift og administration.
Odder Spildevand er fortsat
med i Vandpartner.
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Her arbejder vi ...
LAURBJERG
Saneringsplanlægning
Bygherre:
Favrskov Forsyning
Deltagere:
NIRAS
FKS
LE-34

LADING
Byggemodning
Bygherre:
Favrskov Forsyning
Deltager:
LE34

TILST
Tv-inspektion og spuling
i forbindelse med planlægning
Bygherre:
Aarhus Vand
Deltager:
Norva24 (tidligere ISS)

HARLEV
Separering af regnvand
og spildevand
Bygherre:
Aarhus Vand
Deltagere:
VAM

HASSELAGER
Sanering af pumpestation
Bygherre:
Aarhus Vand
Deltagere:
Sulzer
Aarsleff – Anlæg

SAKSILD
Ny udløbsledning ved
Saksild Strand
Bygherre:
Odder Spildevand
Deltager:
VAM
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Vandpartner har i
2016 haft et stort
antal projekter i
de tre kommuner,
hvoraf nogle er afsluttede og andre
stadig er i gang.
Kortet viser et udpluk af projekterne.

FOLDBY
FOLDBY
Kloakrenovering
Kloakrenovering
medforing
foring
med
Bygherre:
Bygherre:
FavrskovForsyning
Forsyning
Favrskov
Deltager:
Deltager:
NCC
NCC

RISSKOV
Separering af regnvand og
spildevand
Bygherre: Aarhus Vand
Deltagere:
Aarsleff – Anlæg
Aarsleff – Foring
EnviDan
FKSSlamson

FREDERIKSBJERG
Separering samt fornyelse af
vand- og spildevandsanlæg
Bygherre: Aarhus Vand
Deltagere:
Aarsleff – Anlæg
Aarsleff – Foring
EnviDan
FKSSlamson
Norva24 (tidligere ISS)

VIBY/STAVTRUP
Etablering af ny råvandsledning ved nedlæggelse
af Viby Vandværk
Bygherre:
Aarhus Vand
Deltagere:
Arkil
NIRAS

HØJBJERG
Etablering af råvandsledning
Bygherre:
Aarhus Vand
Deltagere:
Arkil
NIRAS

TUNØ
Nedlæggelse af Trixanlæg,
etablering af ny pumpestation og nye klaringstanke
Bygherre:
Odder Spildevand
Deltager:
VAM

SØBY
LAR-projekt
Bygherre:
Odder Spildevand
Deltager:
VAM
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Innovation og vores roller blev
bl.a. diskuteret i atriumgården hos
NIRAS, da delpartnerskabet for
planlægning mødtes til årets
sidste timeout i november.

Fut i hjernecellerne
og ny viden med hjem i bagagen
Flere nye tiltag var på tapetet, da delpartnerskabet for
planlægning mødtes til timeout den 17. november i NIRAS’
nye domicil i Aarhus. Både
roller og innovation var på
dagsordenen. Og det gav fut
i hjernecellerne og ny viden
med hjem.
Ca. 25 vand- og spildevandsfolk
var samlet fra to rådgivere og tre
bygherrer til årets sidste timeout.
Tovholder fra planlægningspartnerskabet Helle Asaa forklarer,
hvad hun forventer, når hun trommer alle tropperne sammen:
”Timeout er der, hvor vi løfter
hovedet fra hjulsporet og ser os
rundt. Hvordan går det? Flytter vi
os? Og i samme retning? Især de
første år lægger vi vægt på, at vi
samarbejder grænseløst og udveksler viden på tværs.”
Den gode fortælling blev
fast punkt på timeout
Netop udveksling af viden var
6

formålet med konceptet ”den
gode fortælling”: Alle faggrupper
præsenterede en fortælling med
fokus på gevinsten, og hvordan
man kan videreføre det til andre
projekter.
Det gav en kort og skarp præsentation af mere end 8 tiltag, bl.a.
for Jens Dyrberg, projektleder for
vand hos Envidan.
”Jeg blev skarpere på, hvor vigtigt det er med opstart og afslutning. Vi har mange små projekter,
og det kan godt blive lidt hektisk
en gang i mellem. Det gør, at vi får
involveret meget snævert. Men
vi burde stoppe op og få startet
projekterne helt rigtigt. Og det fik
jeg helt konkret inspiration til,” fortæller han.
Innovation: Hvordan får
vi det fra ide til handling?
Karina Topp fra Aarhus Vand og
repræsentant fra innovationsgruppen var på gæstevisit. Det blev til
en samtale om, hvad vores roller er i innovationsarbejdet. Vi er

95 % af tiden produktive i vores
kerneopgaver. Men der skal også
være plads til at reflektere, er det
klare budskab fra bygherrerne. Vi
er faktisk ret gode til at få ideer,
men fokus skal nu være på at
sammenkoble det med opgaver i
hverdagen.
Hvordan den opgave lander,
er en af 2017’s udfordringer, som
kræver tæt kontakt til delpartnerskaberne.
Helle Asaa er ikke i tvivl om, at
der er energi i planlæggerne til
at fortsætte arbejdet med både
projekter og videndeling: ”Som
tovholder er jeg altid spændt på,
om der fortsat er energi i partnerskabet til at få afsluttet projekter
og målstyring, eller om alle har for
travlt. I år kom Karina og satte fut i
hjernecellerne hos os alle om formiddagen, så jeg har en oplevelse
af fuld energi i partnerskabet til at
komme godt i land,” slutter Helle
Asaa.

Vandpartner
deler sin viden
Vores store viden omkring
Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS) i planlægningsprojekterings- og anlægsperioden, deler vi nu med resten
af branchen i Danva-regi.
Det hele startede med et ønske
om at optimere proceduren for
idriftsætning af transmissionsledninger for at spare tid, økonomi og
vand. For at nå det mål har Kristian
Lindholdt Hansen (Aarhus Vand)
og Peter Bornhardt
(EnviDan) analyseret vandkvaliteten, og fået ny viden om den biologiske udvikling i rørene i ugerne
efter idriftsættelse. Resultatet er
fremlagt på Nordic Drinking Water
Conference i Reykjavik i september 2016.
Kristian fortæller: ”Vi har fundet
et mønster i biologien i de nye
ledninger. Det har vist sig, at hvis
vi styrer alle de ting, som vi har
indflydelse på, så kan vi faktisk
holde så kan vi faktisk holde de
mikrobiologiske drikkevandsparametre nede.

Og det kan vi kun, hvis vi samarbejder på tværs.”
Resultatet betyder, at fokus på
DDS i Vandpartner har ændret sig.
DDS er i dag en opgave, som bygherre og entreprenører nu samarbejder om at løse, frem for at
være en løftet pegefinger over for
entreprenørerne. Det sikrer ejerskab og giver i sidste ende renere
vand i de nye ledninger.
Fra Vandpartner
til resten af branchen
Der er i hele forsyningsbranchen
et stort behov for at optimere og
forstå vigtigheden af DDS-procedurerne. Derfor deler Kristian
og Peter nu ud af deres viden i
Danva-regi. Danva-kursisterne er
begejstrede for den måde DDS
håndteres på i Vandpartner. Peter
forklarer: ”Vi mærker tydeligt, at
kursisterne er vant til flere kampe
omkring overholdelse af DDS. De
synes, at det er flot, at vi på kurset
tør udstille vores fejl og fortælle
om de projekter, vi har lavet, som
ikke har været perfekte. Vi bliver
også bedre af at lære og forstå
vores fejl.”
Selvom kurset hedder ’Praktisk
tilsyn med anlægsarbejde inden
for drikkevand’, mener Kristian og
Peter selv, at de samtidig underviser i partnering, da det tydeligt
skinner igennem, at den vigtige
nye viden er genereret i partneringsamarbejdet, og videreformidles i den ånd.

Fællesrenovering af kloak- og
vandledning med fokus på DDS
i Fredensgade, Aarhus.

Gæsteforelæsning på AAU
om partnering i Vandpartner.
Vandpartner underviser
studerende i partnering
Den 14. dec. 2016 gav repræsentanter fra Vandpartner en
gæsteforelæsning på Aalborg
Universitet (AAU). Lone Bejder,
Forsyningschef hos Favrskov
Forsyning forklarer, hvorfor det er
vigtigt at komme ud på universiteterne og fortælle om partnering:
”Vi har brug for at gøre de studerende interesseret i at arbejde
inden for vores branche – og jeg
tror, at denne arbejdsform tiltaler
de unge.”
Vi spurgte også studerende
fra kandidatuddannelsen i
Byggeledelse, om de havde
lært noget nyt om partnering?
Jakob Højstrup Laursen,
2. semester: ”Det er meget
overraskende, at alle parter er
så positivt indstillede.”
Akari Loliha Sisto, 4. semester:
”At grundlaget for samarbejdet
også er at finde bæredygtige
løsninger til gavn for projektets
kvalitet, pris og økonomi.”  
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Kan man kædegrave en
vandledning?

Når man kædegraver, pløjer
en kædegravermaskine en
rende i jorden og fræser rør
og ledninger ned. Og kan man
det med en vandledning? Det
korte svar er ja. Det kan man,
når forholdene er til det, og
når bygherre og entreprenør
er enige om, at det skal prøves, selvom det ikke er prøvet
før.
Projektleder Frank S. Pedersen
fra Aarhus Vand kendte til projekter, hvor man havde kædegravet
spildevandsledninger. Men kædegravning af en vandledning havde
han ikke hørt om før, og han havde
ikke erfaring med kædegravning
på sine egne projekter.
Så da Lars Eriksen, projektchef
fra Arkil, foreslog at kædegrave en
ø315 vandledning på et projekt i
Viby-Stavtrup, kunne Frank S. Pedersen som bygherre nemt have
afvist forslaget. Enten på baggrund af de manglende erfaringer
eller med henvisning til, at udførelsesmetoden allerede var fastlagt.
Men forslaget kom på et byggemøde i partnerskabet, og det
gjorde hele forskellen. For i part-

nerskabet er ændringsforslag
velkomne, hvis de kan gavne det
fælles projekt.
Derfor blev vandledningen lagt i
jorden på en ca. 1 km lang strækning i løbet af 2-3 dage, og det var
langt hurtigere og billigere end ved
traditionel opgravning eller boring.
Stor værdi i at bringe
erfaringer i spil
Lars Eriksen fra Arkil havde erfaring med kædegravning og vidste,
at det kunne være en fordelagtig
metode på lange stræk i åbent
land, hvor der ikke ligger kabler og
ledninger i vejen i jorden. Men for
ham var det også nyt at kædegrave en vandledning.
”Jeg har været med til at kædegrave spildevandstrykledninger,
hvor det var en effektiv og billig
løsning. Jeg tænkte, at man måtte
kunne overføre erfaringerne fra
spildevand til vand. Så jeg drøftede
idéen med vores formand, Flemming Holm og projektleder, Lars
Jakobsen,” fortæller Lars Eriksen.
På næste byggemøde fremlagde Lars Eriksen forslaget for Frank
S. Pedersen og arbejdsleder Peter
Sletskov, begge fra Aarhus Vand.

De var med på ideen, og så var
der ikke langt fra tanke til handling.
”Det er en af de absolutte fordele ved partnering,” siger Lars
Eriksen. ”Der er lydhørhed og vilje
til at bringe andres erfaringer i spil.
Det giver værdi, både i forhold til
projektets økonomi og i forhold til
samarbejdsglæden.”
”Det lå lige til højrebenet”
For projektleder Frank S. Pedersen
var det oplagt at prøve kædegravningen af.
”Området, vi skulle arbejde i, passede til metoden, og det så ud til,
at der var økonomi i det,” udtaler
han. ”Vores tidsplan var også robust, så der var ikke meget, der
talte imod. Det lå lige til højrebenet.”   
Peter Sletskov mener ikke, at
forslaget var kommet igennem
på et traditionelt projekt, hvor
bygherre og entreprenør arbejder
særskilt.
”Det er helt klart en styrke ved
partnering. At vi har modet og viljen til at prøve nye metoder af. Det
kommer projektet til gavn – det er
kædegravningen et tydeligt eksempel på.”
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