IGSS

Interaktivt grafisk SRO-system

EFFEKTIVITET
Alt-i-én løsning til overvågning, alarmering,
rapportering og vedligehold
Lolland Spildevand A/S, Danmark.
Smart brug af IGSS SRO-systemet bidrager til forsyningssikkerhed, effektiv
drift, miljøhensyn og godt arbejdsmiljø.

www.igss.com
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Intelligente alarmer og automatisk afhjælpning af
problemer
Lolland Spildevand A/S, der er en del af Lolland Forsyning
A/S, renser spildevand fra 20.000 ejendomme. Det primært
sker på 8 renseanlæg (Nakskov, Rødbyhavn, Hunseby
Strand, Horslunde, Søllested, Dannemare, Halsted og
Sandby), og 24 mekaniske renseanlæg. Hertil kommer over
300 pumpestationer og nødgeneratoranlæg. Slamafvanding
2
sker mekanisk i skruepresser og biologisk i et 15000 m stort

slammineraliseringsanlæg, hvor planter og mikrober nedbryder
organiske og forurenende stoffer i restslammet.
Alle anlægsdele er i mange år blevet overvåget og reguleret
med IGSS SRO-systemet fra et større antal faste og virtuelle
operatørstationer, der i 2010 blev koblet sammen til ét system
IGSS er et vitalt værktøj til at optimere drift og vedligehold
samt minimere miljøpåvirkningerne, herunder at overholde
myndighedernes udledningskrav for spildevand.

Automatisk overvågning og alarmering
”Effektiv styring, regulering og overvågning er kritisk for
vores forsyningssikkerhed,” fortæller driftsleder Henrik Sløk
Hasselby, Lolland Spildevand A/S. ”Det giver ro i sjælen
at vide, at IGSS holder øje med alt - også, mens vi sover.
Vi bruger IGSS modulet Alarmnotifikation (Notifier) til at
planlægge vagter og udsende alarmopkald. Hvis fx en
pumpestation mister forbindelsen til serveren, sender IGSS
automatisk en SMS til vagthavendes egen mobiltelefon. Så
slipper vi for at deles om én vagttelefon. Vi styrer selv vores
vagtskema på et diagram i IGSS Overvågningsmodulet.”
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Notifier har gjort det muligt for Lolland Forsyning A/S’
systemintegrator, Dansk Miljø- og Energistyring (DME) at
tilføje flere smarte funktioner. Medejer Klaus D. Hansen
fortæller: ”Vi har udviklet en ’SMS PLC’, der sammen med
Notifier styrer vagtkalendere og udkald og automatisk
omstiller borgertelefonen til vagthavende.” Når vagthavende
får en alarm på fx en af de over 300 pumpestationer,
indeholder SMS’ens alarmtekst også et link til et elektronisk
kort, hvor man kan se pumpestationens fysiske placering.
Driftspersonalet har fjernadgang til at se deres IGSS SROsystem på mobil og tablet, der fungerer som

Smarte features og ensartet brugerflade med
Faceplates
Lolland Spildevand A/S er opdelt i 3 afsnit: Øst, Vest og
Pumpestationer. Selvom personalet typisk er fast tilknyttet
et afsnit, dækker man på skift forskellige områder. ”Når vi
overvåger og styrer forskellige anlæg, er det en stor hjælp, at
vores systemintegrator DME har brugt skabelon-funktionen
i IGSS (Faceplates), så skærmbillederne grundlæggende
er opbygget ens for alle anlægsafsnit,” fortæller Henrik
Sløk Hasselby. ”Så kan vi hurtigere få overblik og agere på
uregelmæssigheder i driften.”

virtuel desktop ved hjælp af Microsoft VMware
Horizon.

Intelligente alarmer og automatisk
afhjælpning af problemer
IGSS overvåger ikke kun anlæggene. ”Vi har
også lagt automatiske kommandoer ind, hvor
IGSS-systemet sætter anlægget til selv at løse
visse problemer, før det alarmerer vagthavende
via Notifier,” fortæller Lolland Forsyning
A/S’ driftschef Søren Gertsen. ”Hvis der fx
registreres et stop på en transportsnegl, sættes
der automatisk en proces i gang, hvor sneglen
kører frem og tilbage nogle gange for at løsne
evt. fastklemt materiale.”

Fra venstre: Driftsleder Henrik Sløk Hasselby og driftschef Søren Gertsen hos Lolland
Spildevand A/S.

Henrik Sløk Hasselby giver et andet
eksempel, hvor en indbyrdes sammenhæng mellem
pumpebrønde, højtvandsvipper og tryktransmittere automatisk
igangsætter processer på det rigtige tidspunkt ved større
regnhændelser. ”I sådanne situationer, hvor der typisk udløses
overløbsalarmer, som vi alligevel ikke kan gøre noget ved, har
vi indstillet IGSS’en til, at der skal være flere samtidige alarmer
af en given type, før systemet alarmerer vagthavende.”
”Det er vores driftsfilosofi, at hvis et problem opstår hyppigt,
har vi en udfordring, der skal løses,” fortsætter Søren
Gertsen. ”Intelligente alarmer og automatisk igangsatte
processer kan ofte afhjælpe
et problem - og dermed
skåne driftspersonalet for
at blive kaldt ud midt om
natten. Det gavner både
forsyningssikkerhed og
arbejdsmiljø.”

”Vi lægger vægt på at designe SRO-systemet, så tingene
bliver mere effektive for brugerne,” forklarer Klaus D.
Hansen. ”Vi har moderniseret og standardiseret alt i
Lolland Spildevand A/S’ SRO-system og beskrevet det i
bruger- og designmanualer, så ensartetheden bevares ved
videreudvikling – også med en anden systemdesigner. Vi har
også tilføjet udvidede brugerfaciliteter på proceskomponenter
i IGSS-diagrammerne, så operatørerne nu selv kan foretage
visse ændringer, som de før skulle bede os om fx ændre
skalering efter udskiftning af en komponent. De har også
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mulighed for at indtaste
simulerede værdier på
objekterne, så de fx kan teste
styring af niveautransmittere
på pumpestationer under
simuleret drift uden vand.”
Lolland Spildevand
A/S har også glæde af
Rapportfunktionen i IGSS,
der automatisk på fastsatte
tidspunkter trækker data ud
og genererer rapporter fx til
forsyningsafgifter.

Sikkerhed i fokus bl.a.
med Single-user backup
Selvom Lolland Spildevand
A/S er en del af Lolland
Forsyning A/S, der også omfatter vand og varme, har
man sit eget, separate IGSS-system. ”Som leverandør af
kritisk infrastruktur har vi et meget højt sikkerhedsniveau.
Vi har derfor valgt at køre med helt adskilte, lukkede SROsystemer for vores 3 forsyningsvirksomheder af hensyn til
it- og forsyningssikkerhed,” understreger Søren Gertsen.
”Brugeradgang med sikkert password er begrænset til et
minimum – end ikke administrativt personale kan selv hente
data til rapporter i IGSS. Og vi får regelmæssigt opdateret og
sikkerhedstjekket alle vores systemer. Desuden registreres
alle brugerhandlinger i logbogen i IGSS (Audit Trail).”
Henrik Sløk Hasselby giver et eksempel på, hvordan Lolland
Spildevand A/S’ SRO-system er designet til ekstra sikkerhed:

”En kæmpe fordel ved IGSS er muligheden for at køre med
Single-user backup. Så hvis IGSS-serveren ikke kører, sørger
systemet selv for, at en operatørstation samler data op fra
hele systemet, så vi har alle data fra alle anlæg. Før vi fik
den løsning, var der perioder med ”huller” i graferne, hvor vi
manglede vigtige driftsdata. Graferne giver os et supergodt,
visuelt overblik. Det er nemt at se afvigelser fra normal drift,
og hvad der kan have forårsaget et problem,” siger Henrik
Sløk Hasselby. ”Vi er især glade for de indlejrede grafer, så
flere grafer kan vises samtidigt, og for at vi kan sammenligne
forskellige perioder i samme graf.”
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Besparelser ved at bruge IGSS til at planlægge
vedligehold
Lolland Forsyning A/S har valgt at bruge
Vedligeholdelsesmodulet i IGSS til at holde styr på og give
besked om, hvornår proceskomponenter på alle deres
forsyningsanlæg skal vedligeholdes.

”Vi synes, at det er genialt også
at bruge IGSS til at styre vores
vedligeholdelsesopgaver. Det giver mere
effektiv vedligeholdelse og drift”

”Så slipper vi for at abonnere på to forskellige systemer og for
at lægge den aktuelle driftstid, som registreres i IGSS, over i
et andet system.
Meget af vores udstyr kører nemlig ikke 24/7, og så
kan vi ikke bruge kalendertid til at fastsætte det rigtige
vedligeholdelsestidspunkt iht. leverandørens forskrifter. Når
IGSS beregner vedligeholdelsestidspunkt ud fra aktuelle
driftstimer, undgår vi bl.a. oversmøring af komponenter, der
kan få lejerne til at stå af – og dermed uforudsete driftsstop
og udgifter. En yderligere fordel er, at driftspersonalet nu også
har overblik over vedligeholdelsesopgaverne.”

Søren Gertsen

”I de 15 år, vi har brugt IGSS, er vi løbende kommet
med forslag til udviklingen af systemet,” fortæller Søren
Gertsen. ”Vi er glade for at se, at flere af vores ideer til
fx vedligeholdelsessystemet er med i nye versioner af
IGSS”, fortæller Søren Gertsen. ”Et eksempel er en separat
projektfolder til alt, hvad der vedrører vedligeholdelsesjobs,
med mulighed for at lave vores egne underfoldere” supplerer
Henrik Sløk Hasselby.

Fleksibel IGSS-licens følger med udviklingen og
holder sin værdi
I forbindelse med at Lolland Spildevand A/S udvider
renseanlægget i Dannemare og ombygger Hunseby Strand
og Søllested til øget kapacitet, nedlægges flere af de små
mekaniske anlæg. Det giver en miljømæssig forbedring,
når spildevandet - styret og overvåget af IGSS - i stedet for
pumpes til de store anlæg, hvor der sker en bedre rensning.
Som del af projektet opgraderes de eksisterende SROdiagrammer i IGSS også fra det gamle 4:3 format til det
nutidige 16:9 format. Lolland Spildevand A/S’ IGSS-licens
indeholder op til 100.000 objekter og et større antal servere,
drivere og operatørstationer. Som en del af service- og

Dannemare Renseanlæg

supportaftalen med Schneider Electric opdateres IGSSsystemerne løbende til nyeste version.
”Som noget unikt for SRO-systemer har IGSS en dynamisk og
fleksibel licensstruktur,” fortæller Klaus D. Hansen. ”Inden for
opdateringsaftalen kan vi nemlig også ændre opbygningen
vores kunders IGSS-systemer og tilpasse opbygningen til nye
behov og teknologier og gå fra en klassisk opsætning med 1
server og et antal operatørstationer til fx dualiserede servere
og virtuelle pc’er – inden for rammerne af den samme
licensaftale, der dermed holder sin værdi.”
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Vil du vide mere?

IGSS: Interaktivt grafisk SCADAsystem til styring, overvågning
og optimering af procesanlæg.
Læs mere på www.igss.com.

IGSS Alarmnotifikation:
Vagtplanlægning, alarmhåndtering
og -notifikation via SMS og e-mail.
Læs mere her.

IGSS Vedligehold: Integreret modul
til at planlægge vedligehold på
proceskomponenter. Læs mere her.

IGSS Logbog: Registrerer alle
brugerhandlinger udført af
IGSS-operatører. Læs mere her.

Lolland Spildevand A/S renser
spildevand på ca. 50 større og mindre
renseanlæg i Lolland Kommune.
www.lollandforsyning.dk

Dansk Miljø- & Energistyring A/S
leverer automationsløsninger til
forsyningsbranchen. www.dme.as

Schneider Electric Danmark A/S
Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Danmark
Telefon: +45 88 30 20 00
www.igss.com
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