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BAGGRUND

► HOFOR

► Forsyner 1,2 mio. forbruger

► Forsyningssikkerhed 

► Store lange rørledninger 



BAGGRUND

Hvorfor anvende SmartBall metoden?

► Alder for Bonna-beton ledninger 50+ år

► Alder er ikke direkte koblet til lækager

► Aldrig undersøgt 

► Slidte 

► Lange ledninger i/ til byen 

► Store rørledninger

► Større konsekvens ved lækager

► Højere pris for udskiftning

► Svært at sætte ud af drift



LOKALISER DE SVAGE PUNKTER

Ved intelligent planlægning og 

kontrol af ledningsnettet, undgår 

man tidskrævende, omkostningsrigt 

og forstyrrende arbejde i byerne

► Find ledningernes svage led



SMARTBALL METODEN



SMARTBALL METODEN

► Lokaliserer lækager på alle typer ledningsmaterialer

► Giver tilstandsrapport på store lækager umiddelbart efter gennemgang

► Efterfølgende analyse lokaliserer mindre lækager

► Estimering af anormaliteter ved magnetfeltanalyse – korrosion og bøjninger 

(OBS- kun på metalrør)



PLANLÆGNING

► Planlægning er alfa og omega

► Korrekt kort over netværket 

► Indsætning, kontrolpunkter og udtagelse skal vælges

► I alt ca. 90 kilometer ledningsnet undersøges fordelt over fire 

hovedledninger hos HOFOR



PLANLÆGNING – UDVÆLG STRÆKNINGER



TIDSPLAN - ESTIMAT

Forår Sommer Efterår Vinter

Indledende samtale X

Planlægning X

Forundersøgelse X

Tilretning X

SmartBall køres X

Analyse X

Efterbehandling X



KRAV TIL LEDNING

► Minimum indvendig diamater på røret – Ø250 

► Minimum tryk – 1 bar

► Materiale uafhængig – lokalisere lækager på alle ledningstyper 

PVCBonna betonMetal



HVORDAN?



UDFØRSEL 

► Klargøring af 

indsættelsesområde

► Opsætning af kontrol 

lokaliteter 

► Indføring

► Løbende kontrol 

► Følg SmartBall

► Udtagelse ved 

endestation



UDFØRSEL



HVAD?



HVOR – ALMAGERBAKKE NR. 28



HVOR – ALMAGERBAKKE NR. 28



RESULTATER



ERFARINGER

► Forberedelse!

► Praktisk erfaring med ledningerne

► Regnemark

► Ventilstørrelse vs. lysning på røret

► Lav vand hastighed – stor diameter i 
forhold til flow

► Forsyningssikkerhed fra vandværkernes 
side

► SmartBall’s ry indtil nu

► Allerede anvendt i Göteborg

► Forventer prisfald pga. dansk operatør ved 
Leif Koch A/S



SAMARBEJDET

Udækket behov

Lange ledninger

”Ukendt land” 

Pioner 

Bæredygtig forsyning 

Kontakter 

Tilfredsstille 

forsynings behov

Ny viden 

Ny teknologi til DK

Nye løsninger 



KONKLUSION

► Forberedelse er alfa og omega 

► Kend ledningsnettet – og lær det bedre at kende

► God kontrol med lange hovedledninger 

► Lokalisér lækager på svært undersøgelsesbare strækninger 

► Nedbringelse af vandtabet er en økonomisk besparelse 



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 

►Spørgsmål?


