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Vedligehold

Af Dorte Tegtmeier  
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Siden BIOFOS fusionerede i 2014, er 
der arbejdet på at lave en fælles kurs 
for vedligehold i virksomheden, og 
det indebærer en stor forandring i 
måden, vedligehold opfattes og gen-
nemføres på.

Essensen af den hidtidige model 
for vedligehold bliver kaldt TPM, 
Total Production Maintenance.  Den 
går ud på, at man ser på vedligehold 
i små skridt med dedikerede med-
arbejdere, der selv tager initiativ til 
at vedligeholde maskiner, så de sik-
rer sig, at anlæggene er i god stand.   

Men nu går udviklingen inden for 
vedligehold mod kvalitetsvurderin-

ger og risikovurderinger, og den vej 
går BIOFOS også. Derfor risikovur-
derer man fremadrettet i forhold til 
målene i strategien.

Men hvad koster vedligehold 
egentlig? Hvordan skal man priori-
tere vedligehold af anlæg for at få 
mest for pengene? Og hvordan opnår 
man samtidig den ønskede forsy-
ningssikkerhed?

For at få svar på ovenstående har 
BIOFOS systematisk gennemgået og 
lavet risikovurdering af alle sine 
anlæg.

Pengene skal bruges rigtigt
Der er skabt et system, hvor man ud fra 
en pointskala finder de mest kritiske 
områder og der ud fra vurderer risici 
for nedbrud og fejl på anlægsdele, og 

så ser man det i forhold til hvilke kon-
sekvenser, der er ved et nedbrud.

»Vi har gennemgået alle vores tre 
renseanlæg minutiøst, for at se hvor 
der er størst risici, altså hvor er vi 
mest truede. Hvad sker der, hvis no-
get bryder sammen, og hvilke konse-
kvenser vil det have? Det er vigtigt, 
at vi bruger vores ressourcer rigtigt, 
og ved hvad eventuelle besparelser 
betyder for vores risikoniveau,« for-
tæller vedligeholdelseschef hos BIO-
FOS, Torsten Laursen Vig.

Det er et tidskrævende arbejde at 
indsamle data om priser på det ud-
styr, der anvendes. Det kræver et 
overblik over priser på pumper, ven-
tiler og rør – men også levering og 
tid forbrugt til vedligehold skal tæl-
les med.

Forventet levetid og Asset 
Management
Risikovurdering hænger sammen 
med BIOFOS’ ledelsessystem og ar-
bejde med Asset Management. En 
komponent har en forventet levetid 
– der sjældent stemmer overens med 
den faktiske levetid. Og så skal man 
som virksomhed tage stilling til, 
hvad man vil gøre, når tingene er 
slidt ned. Enten skal de skrottes, eller 
også skal man finde ud af, om det kan 
betale sig at forlænge levetiden på 
tingene. Man skal finde ud af, hvad 
der er den bedste økonomi i.

»Vi skal vide, at vi bruger pengene 
på de rigtige ting. Vi skal vedlige-
holde det rigtige udstyr for at sikre 
den bedst mulige drift. Vi skal hele 
tiden være et skridt foran, så vi kan 
skære ned, hvis vi får ændrede ram-

Mest vedligehold for 
pengene
En moderne spildevandsvirksomhed har ansvar for kostbart maskineri, og der er  
mange penge at spare ved at fokusere på risikovurderinger og forsyningssikkerhed,  
lyder erfaringen hos BIOFOS.

Det har BIOFOS gjort for at styrke vedligehold

• Rotation af håndværkere mellem alle tre renseanlæg.

• Løbende opfølgning på planlagte vedligeholdsjob.

• Mere operatørudført vedligehold.

• Estimerer antal timer på alle planlagte opgaver.

• Tilbagemelding på forbrugt tid på alle opgaver.

• Bedre fordeling af planlagte opgaver over kalenderåret.

•  Sikrer flere mandetimer til rådighed med ny aftale om 
rådighedsvagt.

• Udarbejder vedligeholdelsesstrategi.

• Flytning af planlagte opgaver så de ligger hensigtsmæssigt 
 i forhold til arbejdssted. 
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mebetingelser. Vi skal spare på de 
ting, der har mindst betydning for 
sikkerheden. Også i budgetlægnin-
gen er det vigtigt at have et indblik 
i, hvilke udgifter der er til vedlige-
hold. Det er altså et overordnet le-
delsesværktøj. Det er vigtigt at have 
et overblik over, hvilke fremadret-
tede investeringer, der vil komme. 
Et nyt ovnanlæg koster 450 millio-
ner kroner, og sådan en udgift skal 
man gerne kende i god tid. Men hvis 
en kritisk komponent står af, skal vi 
straks kunne skifte den, og derfor 
skal vi have den på lager,« siger  
Torsten Laursen Vig.

Asset Management giver gevinst
Asset Management er et ledelsessy-
stem, der skal sikre sammenhænge 
mellem at skabe de bedst mulige re-
sultater til de lavest mulige omkost-
ninger og med en acceptabel risiko 

ved for eksempel svigt af forsynings-
sikkerheden. Asset Management er 
særligt velegnet til virksomheder 
med store anlæg, men er endnu ikke 
blevet implementeret i ret mange 
danske virksomheder.

Asset Management-principperne er 
styrende for beslutninger på alle ni-
veauer hos BIOFOS. Og det er de 
samme redskaber, der gælder for så-
vel maskinmesteren som direktøren. 
Det handler eksempelvis om organi-
seret risikostyring, hvor man udeluk-
kende gennemfører de projekter og 
investeringer, hvor man får mest for 
pengene. Efter en vellykket integrati-
onsproces kan BIOFOS nu yde bedre 
service til lavere omkostninger.

Ledelsesmetoden tager udgangs-
punkt i det serviceniveau, virksom-
heden ønsker at levere, og de risici 
man accepterer. BIOFOS indkøber 
og udnytter anlæg og ressourcer me-

get effektivt, og på den måde imø-
dekommer man de servicekrav, virk-
somheden er underlagt.

Om BIOFOS
BIOFOS er Danmarks største spilde-
vandsvirksomhed og renser spilde-
vandet for 1,2 millioner. indbyggere 
i Hovedstadsområdet på tre rense-
anlæg: Lynetten, Avedøre og Dam-
husåen. BIOFOS udnytter ressour-
cerne i spildevandet til klimavenlig 
energi i form af el, biogas og fjern-
varme til forsyningsnettet. BIOFOS 
har desuden en besøgstjeneste, der 
modtager flere end 12.000 gæster om 
året.

BIOFOS er ejet af 15 kommuner: 
Albertslund, Ballerup, Brøndby, 
Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, 
Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-
Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-
Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk.

Maskinmesteraspirant Jacob Daniel Andersen, smed Henrik Rohardt Petersen og vedligeholdelseschef Torsten Laursen Vig i fuld gang 
med at efterse ventiler på Renseanlæg Avedøre.


