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Er det en Oscar?
Eller er det en
Nobelpris?
Nej, det er Vandpartners nye arbejdsmiljøpris, som for første gang nogensinde blev uddelt på workshoppen 2019 for
at sætte fokus på det gode arbejdsmiljø i Vandpartner.
Entreprenørerne er hver især 100-meter-mestre i arbejdsmiljø, men for at lære af hinanden og finde ud af, hvor
det giver mest mening at sætte ind, har vi i 2018 registreret
alle nær-ved-ulykker i en fælles pulje, og på den måde fået
et bredere grundlag for at sætte de mest forbedrende tiltag
i gang.
Samtidig har vi uddelt 3 arbejdsmiljøpriser for de bedste
tiltag inden for kategorierne kultur, branche og produkt.
Hos Arkil får nye medarbejdere tilknyttet en Arbejdsmiljøambassadør, og det vandt de kulturprisen for.
VAM løb med brancheprisen, fordi de ikke bare identificerede et problem med gravekasserne, men også kontaktede leverandøren, så en ny gravekasse nu sælges i hele
landet.
Sidst men ikke mindst fik Aarsleff årets produktpris for
udviklingen af minigraver-hammeren til anvendelse i spildevandsbrønde.

I DENNE UDGAVE AF NYHEDSBREVET KAN DU BL.A. LÆSE OM:

Ung ingeniør ser mange
muligheder i Vandpartner.
Læs mere på side 3.

Nye løsninger betyder
færre nedgange i brønde.
Læs mere på side 7.

De har alle gjort en innovativ
forskel i Vandparter 2018.
Læs mere på side 4-5.

Levering af pumpestation støbt i ét stykke.
Læs mere på side 7.

Unikt samarbejde om
det hydrauliske grundlag.
Læs mere på side 6.

En god idé og en prototype
blev til succeshistorie ”i marken”.
Læs mere på side 8.
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Som tiden flyver afsted
Vi er nu halvvejs i partnerskabsperioden.
Projekterne i hverdagen forløber godt,
kvaliteten ligger kontinuerligt på et højt niveau, og i den fælles styregruppe oplever
vi stor samarbejdstilfredshed og kundetilfredshed. Vandpartner er som samarbejdsmodel blevet et fyrtårn i vandbranchen. Det skal vi være stolte af, og det er
takket være jeres dedikerede arbejde.
Vi har i styregruppen udvalgt en række
konkrete, faglige ambitioner, som vi ønsker at lykkes med i partnerskabet frem
mod 2021. Ambitionerne har vi indarbejdet i ”Det strategiske Vandpartner-hus”
version 2.0. Vi har valgt at fortælle om de
faglige ambitioner gennem små videoer,
som du kan se løbende på Vandpartners
LinkedIn-side. Del gerne videoerne og
tag ambitionerne med ind i hverdagens
projektløsninger.
Og lad os med den reviderede strategi
og de nye faglige ambitioner få fyrtårnet
til at lyse endnu tydeligere frem mod
2021.
Karina Topp, souschef Aarhus Vand.
Medlem af Styre- og Innovationsgruppen i Vandpartner

Karina Topp

Vision

Vi udvikler fremtidens bæredygtige løsninger gennem grænseløse samarbejder
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Mission
At sikre, at vand- og afløbssystemerne nu og i fremtiden fungerer til borgernes
sundhed og tilfredshed og gavner miljøet

Samarbejdsform

Det strategiske Vandpartner-hus version 2.0
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MØD DIN VANDPARTNER

Vi får lov at prøve flere ting af
Jens Christian Jensen er 29 år og har været ansat som ingeniør hos NIRAS i tre år.
Han er glad for de muligheder, arbejdet i Vandpartner giver ham.
Hvad arbejder du med – hos
NIRAS og i Vandpartner?
Jeg arbejder med hydraulik-opgaver i NIRAS’ planlægningsafdeling
– omkring halvdelen af tiden på
Vandpartner-projekter.
I Vandpartner har jeg blandt
andet været med til at lave detailprojektering på projektet på
Bjørnholms Allé i Viby. Det var tilfredsstillende at være med i hele
processen lige fra første opstartsmøde, og udfordringerne med
krydsning af transmissions- og
drikkevandsledninger gjorde det
nødvendigt for os at tænke i alternative løsninger. Det var spændende.
Hvordan er det at arbejde på
projekter i Vandpartner i forhold til andre projekter?

Projekterne i Vandpartner er bedre beskrevet end de fleste opgaver i andre sammenhænge. Forudsætningerne er mere på plads,
og det giver en fin ramme, som er
rar at arbejde i. Nogle gange kan
det virke som et stort setup, men
det viser sig som regel at være
nødvendigt, fordi det er komplekse opgaver. Og når man har
været i det i noget tid, ved man
lige, hvem man skal gå til og hvilke
opgravere, man skal gribe fat i.
Hvilke fordele er der for en
ung ingeniør i Vandpartnersamarbejdet?
Når rammerne er så faste og velkendte, bliver der mere rum til at
prøve ting og fx nye metoder af.
Der er nogle erfarne kolleger til at
stå for den overordnede styring,

men vi unge får lov til meget – til
at prøve det af, vi har lyst til. Med
den støtte, vi har brug for.
Mit arbejde med Bjørnholms
Allé-projektet er et godt eksempel. Jeg fik lov at lave meget af
detailprojekteringen selv og havde
et meget tæt samarbejde med
opgraverne, mens der selvfølgelig hele tiden var nogle andre og
mere erfarne folk, som tog sig af
kvalitetskontrollen.
Jeg oplever, at rammerne i
Vandpartner har givet mig mulighed for mere ansvar på mere
komplekse opgaver og på et tidligere tidspunkt i min ansættelse,
end jeg ville kunne få på projekter
i en mere traditionel sammenhæng.
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Innovationskulturen
lever i Vandpartner
I Vandpartner er innovation vigtigt og et fælles mål. Derfor uddeler vi, til
den årlige workshop, fire innovationspriser for Årets Nysgerrig Per,
Bedste bøvl, Bedste skæve succes/langskud og Bedste idé.
Med innovationspriserne anerkender vi de resultater, som skabes i
Vandpartner. Men vi har ikke bare fire vindere, vi har også en lang række
nominerede, som alle har gjort en innovativ forskel i Vandparter 2018.

DE NOMINEREDE ER ...
Bo S.
Jacobsen, Niras, er
indstillet til Bedste skæve
succes/langskud for at udnytte et område med
naturlig lavning, i Viby, til at
lede regnvandet ned til
området og blot ”overrisle” området.

Jan Juhl
og Morten Garde,
Aarsleff, er indstillet til
Årets Nysgerrig Per, fordi de
arbejder systematisk med at
samle forbedringsforslag og
omsætte disse til konkrete
løsninger via ugentlige
tavlemøder.

Styregruppen for
opgravning er indstillet
til Bedste skæve succes/
langskud for afdækning af
(u)mulige løsninger og test
af nuværende løsninger
ved anvendelse af
jordscanner.
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Rasmus
Kofoed, Arkil, er
indstillet til Årets
Nysgerrig Per, fordi han af
natur er meget nysgerrig og
opsøger udfordringer uden
for egne ansvarsområder
for at hjælpe sine
kollegaer.

Mikkel
Bujok, Aarsleff,
er indstillet til Bedste
skæve succes/langskud for at afprøve VDC
metoder på LARprojekter.

Flemming
Holm, Arkil, og
Rasmus Tranum
Feldborg, Aarsleff, er indstillet til alle fire priser, fordi de på
en forings-testbane vil prøve,
om man kan skære et PE rør
op indefra og etablere en hat
(strømpeforing af stik) ud
i det gamle stik.

Klaus
Vilhelmsen,
Aarsleff, er indstillet
til Bedste bøvl for sit
arbejde med de nye
løsninger i Riisvangen projektet.

VAM er
indstillet til
Bedste bøvl for at
bruge brønde til at
muliggøre gravningsfri
sløjfning af
brønd.

Helle Asaa,
Aarhus Vand, er
indstillet til Årets
Nysgerrig Per for at være
nysgerrig på skitseringen, når
man går fra traditionel områdeplanlægning til en mere
risikobaseret fornyelsesplanlægning.

Peter
Sletskov, Aarhus
Vand, er indstillet til
Årets Nysgerrig Per, fordi
han er meget engageret
og idérig både i projekteringsfasen og i udførelsen.

Foringspartnerskabet er
indstillet til Bedste idé
for at udvikle metoder
til at undgå nedgang i
brønde i forbindelse
med, at ledninger
skal fores.
Lotte
Neve, Niras,
er indstillet til
Bedste bøvl for sin
DOT-plansløsning.

OG VINDERNE ER ...

Tommy
Thuesen, VAM,
er indstillet til Årets
Nysgerrig Per, fordi
han blander sig på den
gode måde på tværs
af partnerskabet.

Favrskov
Forsyning er
nomineret til Bedste
idé for deres arbejde
med oplandstegninger i
Hadsten.

Lene
Bassø, Aarhus
Vand, er indstillet til
Bedste bøvl for
bøvlet med for
mange overløb.
VAM
er indstillet
til Bedste bøvl
for udfordringer
med krydsende
ledninger i gravekassen.

”Med uddeling af innovationspriserne vil
vi gerne anerkende kollegaer i partnerskabet, som er nysgerrige, har mod til at
tage nye metoder og processer i brug,
som for eksempel prototyping, eller som
rækker ud til andre i partnerskabet på
tværs af kontrakter.”
Karina Topp, souschef i Aarhus Vand.
Medlem af Styre- og Innovationsgruppen.

De to formænd JAN JUHL OG MORTEN
GARDE, Aarsleff, vinder prisen for ÅRETS
NYSGERRIG PER, fordi de er nysgerrige på
hverdagen og konstant arbejder på at forbedre
arbejdsprocesser på driftsaftalen. De to formænd har arbejdet systematisk med at samle
forbedringsforslag og omsætte disse til konkrete løsninger via deres ugentlige tavlemøder.
LOTTE NEVE, projektleder i Niras, vinder
prisen for BEDSTE BØVL for sin DOT-plan,
som er et intuitivt dialogværktøj, der kan håndtere den nye måde at lave adskillelse på. Med
et hurtigt blik på planen anskueliggøres deltagere, produkter og procesfasers indbyrdes
forhold i DOT-diagrammets krydsfelter. DOTplanen kan skitseres på en A3-side fremfor 4
meter lange procesplaner.
STYREGRUPPEN FOR OPGRAVNING
vinder prisen for BEDSTE SKÆVE SUCCES/
LANGSKUD for afdækning af mulige løsninger
og test af nuværende med en jordscanner.
Gruppen ønskede at undersøge, hvordan den
tid, vi bruger på at grave ned forbi fremmedledninger, kan minimeres. Projektet blev ikke en
succes, men der kom en masse læring ud af
det. Teknologien er ikke præcis nok i ler, hvorfor kvalitet og output af scanning ikke er brugbar i forhold til tid og omkostninger.
FORINGSPARTNERSKABET vinder prisen for
BEDSTE IDÉ, fordi de har udviklet en metode
til at undgå nedgang i brønde i forbindelse med
foring af ledninger, hvilket skaber en effektiv arbejdsproces og sparer medarbejderne for farligt arbejde i brønde. Partnerskabet begyndte
med prototyping og gik i gang med at bryde
udfordringen op i mindre dele. Der har været et
bredt samarbejde med mange involverede.
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Sammen har vi bygget et
stærkt hydraulisk fundament
Når vi projekterer nye, store
adskillelsesprojekter eller byggemodninger i Vandpartner,
foregår arbejdet på skuldrene
af et stort og grundigt hydraulisk modelleringsarbejde i
vores regnvandsdisponeringsplaner. De hydrauliske modeller er udviklet gennem et unikt
samarbejde mellem rådgivere
og bygherrer i Vandpartner.
Lene, Johan og Martin kommer fra
henholdsvis Aarhus Vand, NIRAS
og EnviDan, og tilsammen er de en
del af hydraulikgruppen i Vandpartner – en gruppe, hvor de har stor
gavn af hinandens ekspertiser.
I forbindelse med de store adskillelsesprojekter i Åby og Viby
gav det rigtig god mening at erfaringsudveksle på tværs, og derfor
har medlemmerne i hydraulikgruppen de sidste 3 år mødtes jævnligt for at sammenligne modeller

og blive enige om den bedste
fremgangsmåde. Martin Hyllegaard Madsen fra EnviDan forklarer:
”Vi har hver vores model og
område, men fordi vi har siddet
sammen og delt vores modeller,
er vi lykkedes med at lave en fælles dokumentation, så vi nu har
en guide til, hvordan vi skal lave
regnvandsdisponeringsplaner i
Vandpartner-regi i fremtiden.”
Lene Bassø fra Aarhus Vand
supplerer:
”Det er første gang, vi laver
en samlet regnvandsdisponeringsplan på så stort et område,
og derfor har det været godt at
kunne sparre med hinanden. I
fællesskab har vi metodeudviklet hydrauliske analyser på store,
komplekse systemer, som kan
anvendes til håndtering af detailsystemer, der let og enkelt kobles
sammen og ajourføres via nye
værktøjer.”

Udover det øgede faglige miljø i
modellerne har hydraulikgruppen
også opnået at spare tid ved at
undgå dobbeltarbejde.
Johan Harkjær Kristensen fra
NIRAS uddyber:
”Vi har trukket på de ekspertiser,
som vi hver især har i baglandet,
så alle i gruppen har nydt godt af
den specialistviden, som en kollega sad inde med, uanset om han
eller hun var ansat i Aarhus Vand,
EnviDan eller NIRAS. Og vi har delt
vores analyseresultater i gruppen,
så vi på den måde kun har behøvet at teste analysemetoderne ét
sted.”
Lene, Johan og Martin er begejstrede for, at alle i hydraulikgruppen har bidraget med deres store
viden og understreger, at det er
hele gruppens engagement, som
har gjort forskellen.

Fra venstre: Lene Bassø, Martin Hyllegaard Madsen, Bo Klinkvort Kempel, Johan Harkjær Kristensen,
Andreas Løvgaard og Preben Dam Simonsen.
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Færre nedgange i brønde
giver bedre arbejdsmiljø
Nye løsninger betyder færre
nedgange i brønde og dermed bedre arbejdsmiljø og
økonomi.
Når vi renoverer kloakker, sker
det ved at trække en ”strømpe”
af glasfiber eller filt gennem røret.
Strømpen blæses op og hærdes
med damp eller UV-lys og danner
et nyt rør i det gamle. Det kræver
i snit 30 ture om dagen i trange
brønde for at opmåle dimensionerne i kloakken og for at styre
og tilpasse strømpen til kloakken.
Det kræver særligt sikkerhedsudstyr og en kollega, der kan hejse medarbejderen op ved uheld.
Det er besværligt og dyrt. Så
foringspartnerskabet har udviklet
løsninger, der kan reducere antallet af ture i kloakbrønde.
Tovholder i foringspartnerskabet, Lisbet Davidsen, forklarer:
”Aarhus Vands smedeværksted
har sammen med Aarsleffs

foringshold udviklet to prototyper,
som kan spare en masse nedgange i brønde. Den ene består
af en teleskopstang med en lasermåler og en mobil, som vi kan
sænke ned i brønden til opmåling
og registrering af kloakkens dimensioner. Den anden består af
styrestænger, der betyder, at vi
på landjorden kan fastlåse en valse i kloakken, som kabler og foring transporteres på. Begge dele
kræver normalt en medarbejder
nede i brønden.”
Fordelene for arbejdsmiljøet
er store, og samtidig reduceres
udgifterne, fordi løsningerne kan
betjenes af én medarbejder.
Prototyperne er i gang med at
blive afprøvet og kan snart implementeres. Og flere er på vej.
Lisbet Davidsen fortæller, at foringspartnerskabet har en løsning
i pipeline, hvor afskæring af overskydende foringsmateriale klares
uden nedgang i brønden.

Teamleder Bo Grumstrup Sørensen
fra Aarhus Vands smedeværksted
med en prototype på teleskopstang
til opmåling og registrering.

Fiks og færdig
pumpestation
I marts fik Aarhus Vand leveret
en pumpestation i Viby støbt i ét
stykke og med pumper og styring indbygget. Den vejer 25 ton,
er støbt af RC beton og udviklet
af Aarhus Vand og Sulzer. Anlægsarbejdet udføres i samarbejde med Aarsleff. Én af drivkræfterne bag den fiks og færdige
pumpestation, Holger Corydon

Dybdahl, Aarhus Vand, siger om
fordelene:
”Vores pumpestationer med et
pumpehus i plastik skal opdriftssikres med beton, og vi har haft
problemer med indtrængende
vand. Det undgår vi med denne
løsning, hvor vi samtidig håber at
reducere udgifterne til tilslutning.”
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Succes med
opdeling af vandledninger
Det startede som en god idé,
der blev til en prototype og
endte som en veludført succeshistorie.
Tilbage i 2018 fik Rasmus Blem
Kofoed, formand i Arkil, en god
idé til, hvordan et vandprojekt i
Viby kunne optimeres.
”Jeg tænkte, at vi kunne lægge
to mindre vandledninger i hver
side af vejen, i stedet for som
planlagt at lægge én stor vandledning i den ene side af vejen. På
den måde kunne vi undgå at skulle lave krydsende vandstik fra den
store ledning til ejendommene på
den anden side af vejen”, forklarer
Rasmus.
Rasmus’ løsning blev med succes gennemført på en villavej i
Viby. Sideløbende blev metoden

videreudviklet, blandt andet under
Vandpartners workshop i 2018.
Prototype blev startskud til
samtænkning
På workshoppen var projektleder
Frank Simon Pedersen fra Aarhus
Vand med til at lave en prototype,
der viste, at metoden med fordel
kunne bruges, når der både skulle
laves vand- og spildevandsarbejder i et projektområde.
Med en vandledning i hver sin
side af vejen og ingen krydsende
vandstik ville det være nemt og
hurtigt at etablere en regn- eller
spildevandsledning efterfølgende.
Året efter, i foråret 2019, er
Aarhus Vand og Arkil/NIRAS i fuld
gang med at udnytte den fordel,
når de opdeler vandledningerne
i området omkring Ormslevvej i
Viby.

Projektleder Frank Simon Pedersen fortæller:
”Arbejderne er planlagt og koordineret, så vi først etablerer to
vandledninger i hver side af vejen
og umiddelbart efter lægger spildevandsledningen. På den måde
sparer vi en række omkostninger
og optimerer samtidig udførelsestiden.”
Projektchef Morten Østergaard
fra Aarhus Vand supplerer:
”Når vi lægger vand- og spildevandsledninger samtidigt i én intens periode i stedet for at grave
ad flere omgange, begrænser vi
de gener, arbejdet medfører for
vores kunder. Så der er mange
fordele ved at samtænke og
optimere opgaverne tidligt i processen. Det er dét, vi kan med
partnering, og det er dejligt at se
resultaterne af det.”

På billedet: Rasmus Blem Kofoed og Morten Østergaard
1: Traditionel løsning >
2: Ny løsning >
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