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Perspektiver for en digital transformation
(“Lad vand og data strømme”)
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Oplæg ved ”Branchekonference – Digitalisering i 
vandsektoren”, AROS, Århus, 12. december 2019
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Hvordan gennemførte vi Sektorudviklingsprojektet?
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• Indkaldte ideer på tværs af DTU’s instituter og forhører os hos Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer og
i dette tilfælde også FRI for at prioritere og definere opgaven

• Gik til konferencer og læser policy papers
• Interviews, workshops, osv. med eksterne “branche” aktører

• Arbejdsgruppe med forskere – i dette tilfælde mere end 20 fordelt på 10 institutter (Miljø, Compute, 
Management, Food, Nanotech, Kemiteknik, Aqua, Energi, Byg, Fotonik) – for at fortolke, diskutere, og
konkludere - fulgt af journalistisk sammenskrivning

• Derefter diskussion, skærpning, formidling og oplæg til samarbejde internt og eksternt
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Temaer dækket af rapporten
• Tema 1: Klimatilpasning – Stor aktivitet og begrænset viden
• Tema 2: Vand ind og ud af byer – Spildevand fra problem til resource
• Tema 3: Forvaltning af vandressourcer – Målrettet regulering kræver Big Data
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Vi begyndte at spørge, og lyttede så efter…
• Interviews og workshops peger på at

– Danmark er et lille land, med meget store ambitioner om vand både national og
internationalt

– Det går rigtig godt, omend ikke helt så godt som tidligere …
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Digitalisering kom ud som den fælles “enabler”, 
som mange pegede på
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Digitaliseringsmodel for vandteknologi
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2) Systemer og anlæg

1) Komponenter og datakilder

3) Digitale vandteknol. løsninger

4) Tværgående vandteknol. platforme

Komponenter
- Pumper
- Ventiler
- Filtrering, beluftere, rensning
- Rør, slanger, pakninger
- Tanke, kar, beholdere

Datakilder
- Sensorer, prøvetagere, kameraer
- Satellitter, droner, robotter, crowdsourcing
- Databaser og kort, diverse

Teknosfæren
- Ledningsnet (distributionsnet og kloaksystemer, 

specialnet i f.eks. industrier)
- Behandlingsanlæg (vandværker, renseanlæg, 

industrielle anlæg)
- Bassiner, skybrudsveje, m.m. over terræn

Natur og miljø
- Floder, vandløb og søer
- Grundvand
- Havet

- Metadata
- Standardisering
- Åbne data
- Sikkerhed

- Miljøovervågning
- Asset management
- By- og landskabsplanlægning

- Integration på tværs af anlæg
- Multiforsyning integration
- Samarbejdende autonome systemer
- “Waterome”, som f.eks. “Computerome”
- PPP-modeller for udvikling i 40-60 selskaber

- Internet of Things (IoT)
- Adfærdsændrende teknologi
- Data kvalitetsmanagement
- Big data analytics
- Artificial Intelligence (AI) og machine learning
- Forecasting og Model Predictive Control (MPC)
- Samarbejdende autonome komponenter

- Digitale terrænmodeller
- Matematiske modeller

- Computerstøttet
scenariefremskrivning

system

Systemintegration
Beslutningsstøtte

Mere end Water 4.0!

Formål:
Skabe et 
omdrejningspunkt for at 
beskrive mulighederne for 
forskning og innovation 
med digitale græseflader

Integration af:
- Dyb teknisk-natur-

videnskabelige 
vandfaglighed

- Dyb faglighed om 
digitalisering

- Generelle færdigheder 
om hvordan systemer 
integreres.
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Anbefalinger

Surf på den digitale bølge, eller bliv oversvømmet af den.

1. Styrket økosystem for udvikling af vandteknologi
2. Større strategiske satsninger og integration af fagligheder med 

afsæt i digitalisering
3. Klare rammer for deling af data om vand
4. En styrket tværfaglig uddannelsesindsats inden for vandteknologi 

og digitalisering
5. Bedre rammer for entreprenørskab og start-up vækstlaget
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Digitalisering, for at gøre den danske vandsektor…

• Mere Effektiv

• Mere innovativ

• Mindre fragmenteret

• Mere bæredygtig
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• Mere eksporterende

=>
=>

<=   Ny klimalov !!!

• Bedre til at redde verden
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Potentialet i reduceret fragmentering – et eksempel



DTU Miljø12. december 2019 P.S. Mikkelsen: Oplæg ved ”Branchekonference – Digitalisering i vandsektoren”, AROS/Århus 14

Tak for ordet!


