
Herning Vand går forrest og anvender kunstig 
intelligens i deres dagligdag
Udfordringerne forbundet med klimaforandringer og stigende 
urbanisering har aldrig været større. Et kritisk element i løs-
ningen af disse udfordringer er stigende effektiviseringskrav, 
strukturelle ændringer, samt en aldrende infrastruktur. Det 
stiller samtidig store krav til de strategiske beslutninger i de 
kommende år. 

Herning Vand har taget den digitale transformation til sig, 
hvor man nu i meget højere grad bruger data som beslut-
ningsgrundlag for fremtidige investeringer. ”Da en stor del af 
vores infrastrukturer er bygget i 60-70’erne, står vi overfor 
en stor prioriterings- og renoveringsopgave de kommende år. 
Det stiller store krav til styring af risici, vores prioritering af 
indsats og økonomien” 

Til at hjælpe sig har Herning Vand indgået et samarbejde med 
softwareleverandøren APX10. Historisk set er mange beslut-
ninger om infrastruktur-planlægning blevet truffet uden væ-
sentlig inddragelse af det unikke og voksende datagrundlag, 
fra både anlæg og drift, der eksisterer hos forsyningerne selv 
og som offentlige data. Det laver APX10 om på ved substanti-
elt at styrke det grundlag hvorpå forsyninger tager beslutnin-
ger. Det sker via en digital transformation og konkret gennem 
databaserede kort og langsigtede tilstands- og driftsanalyser 
og styring af risici. 

Bring data i spil på én samlende platform
Med opsamling af data fra interne og eksterne kilder samt 
forsyningernes stigende antal af IoT enheder, kan APX10 med 
data|APEX løsningen give et hidtil uset  overblik over aktiver. 
Det kvalificerede beslutningsgrundlag for fremtidige investe-
ringer, driftsoptimeringer og kundeservice, styrkes betydeligt.

“data|APEX-løsningen giver os et stærkere og mere dynamisk 
overblik, som vi kan bruge til prioritering og planlægning. 
Vores vurderinger er at vi vil kunne se direkte besparelser på 
OPEX og CAPEX på minimum 10-15% på årlig basis. I den sid-
ste ende betyder det billigere vand og spildevandsforsyning.”

Benny Nielsen, Herning Vand

Data også til uvedkommende vand
Data|APEX løsningen analyserer og behandler ikke blot inve-
steringsoverblik, men anvendes også specifikt til analyser af 
besparelsespotentialer som bl.a. identifikation og betydning 
af uvedkommende vand i spildevandsnetværket.

Her analyseres på flere datakilder, og løsningen udpeger 
kritiske områder og vurderer den økonomiske betydning af 
uvedkommende vand i specifikke oplande, baseret på indivi-
duel pumpeoplands- og renseanlægsøkonomi.

• Dynamisk dataanalyse 

• Ekspertudviklet tilstandsvurdering

• Asset management baseret kritikalitetsanalyse

• Unik visualisering med netværksanalyse

”Vi skal bruge vores datagrundlag strategisk når vi vurderer nuværende og 
fremtidige investeringsbehov”, Benny Nielsen, Herning Vand
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