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OM PRÆSENTATIONERNE

DATAANVENDELSE I  ASSET MANAGEMENT,  NETSELSKABET N1

DIGITAL TVILLING,  ESBJERG HAVN

N1GO,  NETSELSKABET N1

CPH ASSET INVESTMENT PLANNING TOOL,  CPH LUFTHAVN 

 



PRÆSENTATION:
DATAANVENDELSE I
ASSET MANAGEMENT
LARS UHD 
DIRECTOR,  ASSET MANAGEMENT
NETSELSKABET N1

I 2022 leverede alle netselskaberne deres første netudviklingsplan. I
N1 har vi bygget en model som analysere loadflow = kapacitets load
på over 400.000 komponenter hvert år fra 2023 til 2033 samt 2050. 
Samtidig tager modellen højde for alder og
reinvesteringstidspunkt. Modellen har givet os en unik ansigt i
hornår vi bør investere i hvert enkelt aktiv i nettet. 

Værktøjer bruger vi nu til at designe og planlægge det fremtidige
elnet ud fra. Vi er gået fra et se 12-18 måneder frem til nu at
planlægge 10 år frem. 

Det er en kæmpe ændring til både på den øverste ledelsesgang ift.
til at tilpasse strategien men også for ingeniørerne der nu skal stole
mere på en datamodel end blot på eftersyns data. 
 



PRÆSENTATION: 
DIGITAL TVILLING 
 
DENNIS JUL PEDERSEN 
HAVNEDIREKTØR
ESBJERG HAVN 

Esbjerg Havn har som den første vindhavn i verden fået udarbejdet
en såkaldt digital tvilling, der kan beregne effektive metoder til
udskibning af havvind. 

Det digitale værktøj har en voldsom effekt på havnens
vindkapacitet, da Esbjerg Havn kommer til at kunne tredoble den
årlige mængde af udskibet havvind fra 1,5 GW til 4,5 GW. 

Computerprogrammet fodres med enorme mængder af
information og gennemanalyserer alle processer i havnedriften
med udskibning af havvind og simulerer havnen 1:1. 

Alt fra placering af gods til pladsbehov, betydning af højvande og
meget mere. På den måde bliver alle processer optimeret. 



PRÆSENTATION: 
N1GO  
MADS BERGGREEN
SENIOR BUSINESS DEVELOPER 
NETSELKABET N1

LARS UHD 
DIRECTOR,  ASSET MANAGEMENT
NETSELSKABET N1  

I forsøget på at samle mere data omkring vores aktiver i elnettet og
samtidig reducere omkostningerne hertil, opstod ideen omkring
N1GO. At bringe dataindsamling og gamefication sammen har vist
sig at være en kæmpe succes. På kun 6 måneder har det lykkes os
at samle data ind på 157.000 aktiver. 

Efter gamle metoder med en tekniker der besøger vores aktiver er
vi ude at besøge maks 10.000 årligt.

Det betyder at vi får meget mere data ind, vi spare tekniker
ressourcer, vi engagere medarbejderne bredt i koncernen og ikke
mindst så spare vi rigtig mange penge.



MADS SØRENSEN
SENIOR STRATEGIC ASSET MANGER 
KØBENHAVNS LUFTHAVN A/S

PRÆSENTATION: 
CPH ASSET INVESTMENT
PLANNING TOOL   

 Asset Value Management sikrer den højest mulige værdiskabelse
på tværs af aktiverne livscyklus. 

Corona har øget teknisk gæld og ændret tilgangen til og
spillereglerne bag investeringer. Mandat givet til mig til at revudere
asset reinvesterings set-up. 

Resen fra kortsigtet subjektiv og erfaringsbaseret til langsigtet
objektiv og transparent investeringsplanlægning. 

Datademokratisering og prioriterings/beslutningsmodeller.

De første skridt mod tværsystemisk digitalisering. Mastedata
strategi: Data ét sted. 

Power BI som værktøjet der binder data sammen, fortæller
historien og motivere brug i organisationen. 

De næste skridt: risikostyring og prioriteringsværktøjer der kan
håndtere CPHs meget store og forskelligeartede asset portefølje.  



Asset Management
Danmark 
Asset Management Danmark er en non-profit
erhvervsforening, hvis formål er, at øge
værdiskabelsen for samfund, virksomheder og
organisationer ved at fremme asset
management i Danmark. Vi engagerer og
forbinder Danmarks bedste asset management
kompetencer ved at udbrede og promovere
viden og best-practice, samt forstærke
professionelle evner.

Asset Management Danmarks vision er, at
indtage en position i samfundet hvor vi bidrager
indenfor klima, CO2 udledning, vedligehold og
innovation. Foreningen arbejder mod disse mål,
gennem afholdelsen af ét netværksmøde hvert
kvartal, én årlig konference, løbende kurser, samt
hyppige møder i de fem aktive arbejdsgrupper.

post@amdanmark.org
www.assetmanagementdanmark.org

Den 7. Marts 2023  


