
Perspektiver for en digital transformation 
Resultater fra ”Smart Water” projektet



”I 2009 besluttede Folketinget, at kommunale 
vand- og spildevandsaktiviteter skulle udskilles 
i aktieselskaber. Ændringerne skulle 
effektivisere vandsektoren og trådte i kraft 1. 
januar 2010 som en del af vandsektorloven.”

” DANVAs analyser viser, at levetiden på mange 
aktiver i gennemsnit er 46 år – ikke 75 år, som 
myndighederne lægger op til”

Det går jo meget godt – så hvorfor al den snak om 
digitalisering? 



Hvad gør andre?

Thames Water: Leverer vand og spildevandsrensning til 27 mio kunder i UK

Ejet af: 36% Pensionsselskaber (Canadisk & Britisk), Abu Dhabi Investment Authority (9.9%), China Investment Corporation (8.7%) og
Kuwait Investment Authority (8.5%)



Store muligheder for besparelser lidt forskellige skøn (bl.a. Forbes & Global Water Intelligence): 

1) 0.5% af anlægsaktivernes værdi kan spares per år

Danske Vandforsyninger ca. 200 mia kr anlægsaktiver

2) 20-40% besparelse på driftsbudgettet er et andet bud
Samlet omsætning i de danske forsyninger er ca. 15 mia (ex. Moms)

Erfaringer fra digital transformation af andre forretninger:

Investeringer: 1-1.5 % af omsætningen over en 5-10 årig periode.

Vi kender ikke omkostningerne og gevinsterne ved øget digitalisering af den danske vandsektor – men mon 
ikke det er en god ide?

Hvorfor skal vi kaste os over digitalisering?



4 Faglige arbejdspakker:

1: Identifikation af udfordringer der potentielt kan løses med digitalisering (interviews)

2: Analyse af behov der potentielt kan løses med digitalisering 

3: Barrierer for digitalisering 

4: Analyse af det forretnings- og vækstmæssige potentiale for udfordringer der kan løses med digitalisering
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Resultater: 7 hovedudfordringer og i alt 14 udfordringer

1. Planlægning og styring af vedligehold 

af ledningsnet 

2. Klimatilpasning 

A. Styring af vandets vej gennem 

oplandet

B. Prioritering på tværs af 

opland/løsningstyper

C.Styring af vedligehold af LAR-

løsninger

D.Mangelfuldt datagrundlag

E. Oplandsmodeller til planlægning af 

styring

F. Styringsteknologi

3. Varsling

4. Vandkvalitet 

A. Miljøfremmede stoffer i vejvand

B. Sikkerhed i forbindelse med 

afstrømning på overfladen

C.Realtidsmålinger af overløb 

5. Borgerhenvendelser 

6. Viden om eksisterende data 

7. Data til optimal styring af driften
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