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Indhold

Projektbaggrund og projektforløb
Overordnede konklusioner:

⁃ Nuværende digitalisering og teknologiudbredelse

- Digitalisering: ledelse, driftschefer og markmedarbejdere

- Digitaliseringsideer: opsummering 

Dokumentation af workshops, inspirationskatalog og one-pagers:

- Ledelse, direktør og planlægningschef (gr. 1-3)

- Driftsleder/-medarbejder (planlægning) (gr. 4-6)

- Mobile og digitale medarbejdere (markmedarbejder, gr. 7)
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Projektbaggrund – Digitalisering i Vandsektoren
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Miljøstyrelsen (MST) ønsker at Danmark fastholder en global førerposition indenfor vandteknologier, hvorfor MST ønsker at 
skabe et partnerskab mellem relevante aktører inden for vandsektoren, der sammen afdækker: 
- Nye teknologiske muligheder forbundet med digitalisering af vandsektoren.

- Muligheder og barrierer for nyttiggørelse af en øget datagenerering i vandsektoren.

Projektet Digitalisering i Vandsektoren har til formål at skabe et partnerskab mellem relevante aktører inden for vandsektoren 
og lede frem til et inspirationskatalog med en række digitaliseringstiltag, der kan iværksættes. Vandsektoren er her defineret 
som forsyningsområdet. 



Projektproces og forløb: marts – november 2018
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Dialogmøder
Maj-juni 2018, København

Konference & workshop 1
August 2018, Skanderborg

Workshop 2
September 2018, Holte

3 dialogmøder med 
repræsentanter fra de store, 
mellemstore og mindre 
forsyningsselskaber samt 
teknologileverandører til 
vandsektoren har været afholdt 
for at sikre, at projektets 
fokusområder er målrettet de 
udfordringer, som vandsektoren 
står overfor og adresserer den 
værdiskabelse som 
digitaliseringen repræsenterer.

Konference afholdt med 
inspirationsindlæg omkring 
Smarter Cities og digitalisering i 
vandbranchen fra ind- og 
udland. Workshops og 
gruppearbejde om 
eftermiddagen vedrørende de 7 
udvalgte brugertyper og 
kortlægning af As-Is processer 
herunder nuværende digitale 
løsninger og pain points.

Opfølgning på workshop 1 
herunder validering af output, 
og yderligere berigelse af 
indhold til As-Is processer og 
pain points samt idegenerering 
til yderligere digitalisering og 
vurderingsscoring baseret på 
værdi og indsats. 

Afrapportering
September-november 2018

Opsamling og dokumentation 
af workshops herunder 
udarbejdelse af one-pagers for 
alle ideer og sammenfatning i 
afrapportering med 
hovedkonklusioner og 
perspektivering.

Afrapportering på projekt, inkl. hovedkonklusioner, idekatalog og beskrivelse 
af ideer for digitalisering i vandsektoren  

124. Oktober 2018

Projekt om Digitalisering i Vandsektoren 

1



7 udvalgte områder for hvordan digitalisering kan skabe værdi i 
vandsektoren (i alt blev 9 emner identificeret under dialogmøderne)
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Ledelse

1. Forbedre samkøring af rapportering til myndigheder.

2. Optimere beslutninger om nye investeringer indenfor spildevand, kloakker, 
renseanlæg inkl. samstyring imellem kloaksystem og renseanlæg.

3. Optimere beslutninger om nye investeringer indenfor vanddistribution, 
vandværker og vandledninger.

Plan medarbejdere 
4. Optimere drift, vedligehold og udvidelser af eksisterende anlæg, pumper og 

ledninger/net inden for spildevand, kloakker og renseanlæg inkl. samstyring
herimellem. Derudover at forstå ”performance”, forudse problemer og bedst 
kunne løse problemer i nettet.

5. Optimere drift, vedligehold og udvidelser af eksisterende anlæg, pumper og 
ledninger/net inden for vanddistribution, vandværker og vandledninger og 
forstå ”performance”, forudse problemer og bedst løse problemer i nettet.

6. Optimere styring af vandets veje i skybrudsløsninger.

Field service medarbejdere

7. Optimere field service medarbejderens arbejde ift. drift, vedligehold på 
kloakker og vandledninger mm.

Kunder
8. Digitalisere kunderelationen.
9. Skabe en bedre kundeoplevelse for jeres kunder.

Ledelse, direktør og planlægningschef

1. Optimere beslutninger om nye investeringer inden for spildevand, kloakker, 
renseanlæg inkl. samstyring imellem kloaksystem og renseanlæg.

2. Optimere beslutninger om nye investeringer inden for drikkevand, 
drikkevandsbeh./ vandværker og vanddistribution inkl. samstyring.

3. Udvikle Smart Cities løsninger med andre relevante aktører.

Driftsleder, driftsmedarbejder (planlægning)
4. Optimere drift, vedligehold og udvidelser for eksisterende 

spildevandsindsamling/-ledninger, pumper og kloaksystemer mm. og 
eksisterende renseanlæg inkl. samstyring herimellem.

5. Optimere drift, vedligehold og udvidelser for eksisterende ledninger til 
drikkevandsindsamling, drikkevandsbehandling/ vandværker og 
vanddistribution inkl. samstyring herimellem.

6. Samstyring på tværs af eksisterende spildevandsledninger, renseanlæg, 
drikkevandsledninger og vandværker samt andre forsyningsarter.

Mobile og digitale medarbejdere (field service/markarbejdere)

7. Optimere den digitale understøttelse af field service/markarbejderes 
arbejdsopgaver og dertilhørende processer for f.eks. overvågning, 
vedligehold og ad-hoc samt forebyggende reparationer/service på anlæg, 
spildevandsledninger og vanddistributionsanlæg.
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- Digitalisering: ledelse, driftschefer og markmedarbejdere

- Digitaliseringsideer: opsummering 
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- Driftsleder/-medarbejder (planlægning) (gr. 4-6)
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Overordnede konklusioner: drikkevand, spildevand mm.
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1. Drikkevand: begrænset digitalisering på drikkevandsområdet indebærer risici for at borgere eksponeres for forurenet 
drikkevand. 
Målinger af grundvandskvaliteten foretages manuel mange steder og foregår månedligt eller mindre hyppigt fra forsyning til forsyning.
Der er risici for, at forureninger af grundvandet opdages efter, at borgere er blevet eksponeret for forurenet drikkevand igennem en periode.

2. Spildevand: begrænset digitalisering på spildevandsområdet hæmmer mulighederne for optimal samstyring af spildevand og 
overfladevand ved skybrud, hvilket medfører risici for overløb i byer, åer og hav.
Forsyningsselskaberne mangler viden og indsigter om, hvor meget spildevand og kombineret spildevand (inkl. overfladevand) der er på vej 
og allerede findes i kloaknettet. Samtidig har de svært ved at styre spildevandets vej til renseanlæggene og udledningen af overfladevand 
på optimal vis i forbindelse med skybrud, fordi kloaknettet ikke er tilstrækkeligt digitaliseret. Yderligere digitalisering vil betyde bedre 
udnyttelse af kapaciteten i kloaknettet, færre overløb i byer, åer og hav samt færre omkostninger til anlæg af nye kloakledninger og større 
kapacitet i renseanlæggene. 

3. Manglende fælles sprog og begrebsramme for digitalisering bremser udviklingen.

4. Digitalisering rummer et økonomisk potentiale for forsyningsselskaberne, der betyder, at det på den lange bane er 
selvfinansierende. Dog er flere forsyningsselskaber begrænset af manglende investeringsbudgetter på den korte bane.

5. Mange af forsyningsselskaberne har en størrelse, der gør det svært at bygge viden og kompetencer på digitalisering. Måske 
digitaliseringsopgaven skal løses på et højere niveau som en fælles opgave?



Vandsektoren mangler teknologi til at digitalisere vigtige processer 
inden for drikkevand 
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Grundvands-
resource Boringer Transport-

ledning Vandværk Distributionsnet Forbruges

KEY FINDINGS
1. Vi mangler online overblik over 
grundvandskvaliteten i boringer ...
- Ingen sensorer som kan måle på 

400-500 relevante parametre.
- Grundvandsspejl måles få steder.
- Open data efterspørges.
- Kvantitet vs. kvalitet.

2. Der mangler realtids overblik 
over distributionsnettets tilstand ...
- Ventilerne er ikke digitale.

Man kan ikke se, om de er åbne.
- Ingen overvågning af 

drikkevandsforurening i 
distributionsnettet. 

3. Der efterlyses måder at styre drikke-
vandets vej i distributionsnettet optimalt ...
- At kunne åbne og lukke for ventiler remote.
- Inddele distributionsnettet i trykzoner.
- Forstå efterspørgslen i de kommende døgn.
- Pumpe drikkevand til efterspurgte områder.
- Frygt for pesticider.



... og tilsvarende indenfor spildevand mangler vandsektoren teknologi 
til at digitalisere de vigtige processer

9

Spildevand
genereres Kloaknet Renseanlæg Udledning

3. Der mangler mulighed for at styre 
spildevandets vej i kloaknettet bedre ...
- Åbne og lukke for flere dele af kloaknettet, så 

overfladevand kan udledes mere effektivt uden 
blanding med spildevand og risiko for overløb.

- Simulere og handle mere proaktivt ud fra forventet 
input i kloaknet og at optimere behandling i 
kloaknet vs. at øge renseanlæggets kapacitet.

Drift

Vedligehold

KEY FINDINGS
1. Der mangler data og 
overblik over spildevand på 
vej ind ...
- Vandforbrug i realtid
- Regn på vej (klimastyring)
- Grundvand der trænger ind

2. Der mangler realtid overblik over 
kloaknettets belastning ...
- Spildevandsvolumen i realtid i net
- Overløb i byer (spildevand)
- Kombineret overløb hav/åer 

(spildevand og regn-/overfladevand)
- Spildevand på vej til renseanlæg 

3. Der mangler mulighed for at styre 
spildevandets vej i kloaknettet bedre ...
- Åbne og lukke for flere dele af kloaknettet, så 

overfladevand kan udledes mere effektivt 
uden mix med spildevand og risiko for overløb

- Simulere og handle mere proaktivt ud fra 
forventet input i kloaknet ... optimere behand-
ling i kloaknet vs. øge renseanlæg kapacitet   

KEY FINDINGS

2. Den hydraliske model for 
kloaknettets kapacitet og 
performance...
- Beregnes manuelt og opdateres 

ikke tilstrækkeligt
- Der mangler at blive implementeret 

målere til at få flere datapunkter og 
til at bygge bedre modeller

1. Vedligehold ...
- Planlægning af vedligehold er i stor grad 

præget af en modelbaseret tilgang (år/måneder) 
til service/udskiftning og ikke ud fra analyse af 
data på systemniveau (skifter ved nedbrud) 
eller før nedbrud.

- Nogle steder bruges data manuelt så potentiale 
for automatisering forringes

3. Systemer til at understøtte 
vedligehold ...
- Der mangler at blive implementeret 

løsninger til at sikre, at udført 
vedligeholdelsesarbejde opdateres i 
hovedsystemerne



Der er en lav digital understøttelse af arbejdsproceser hos både 
ledelse, driftchefer og markmedarbejdere 
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Driftslederen har overvågning på alm. driftssystemer 
inden for drikkevand og spildevand. Der mangler online 
data på mange områder og særligt om, hvad der foregår 
i drikkevands- og kloaknettet. Manglende data gør, at 
vedligehold foretages, når systemer går ned eller 
baseres på forventet levetid (år/mdr.) i stedet for at 
bruge advanced analytics/kunstig intelligens. 

Ledelsen gør ofte som de plejer, når der træffes 
beslutninger om nye anlægsinvesteringer (renseanlæg, 
drikkevand, distributionsnet og kloaknet), da de mangler 
data og indsigter til at træffe andre og nye valg!

Markmedarbejdere bruger flere forskellige systemer til at 
løse deres opgaver i dag, og nogle processer er manuelle. 
Eksempelvis skrives udført arbejde på en seddel, som 
videregives til kollega for opdatering af systemerne.
Der er stort potentiale for digitale løsninger til at skabe en 
mere effektiv arbejdsdag. 

Nuværende situation (As-Is) og pain points Potentiale (To-Be)

LEDELSE/
DIREKTØR/
PLANLÆGNINGS-
CHEF

DRIFTLEDER/ 
DRIFTSMED-
ARBEJDER 
(PLANLÆGNING) 

MOBILE OG 
DIGITALE 
MEDARBEJDERE 
(FIELD SERVICE)

Med digitalisering af flere/alle nøgleprocesser (online 
data à brug af advanced analytics/AI à fjernstyring/ 
automatisering af systemer/ processer kan driftslederen 
f.eks. forstå driftsperformance bedre, handle inden fejl 
og nedbrud opstår, forlænge levetiden på udstyr/aktiver, 
reducere energiforbrug og udnytte kapaciteten i 
kloaknettet bedre osv.

Med digitalisering af flere/alle nøgleprocesser i driften 
får ledelsen indsigter til at træffe bedre beslutninger om, 
hvorvidt man skal investere i nye anlæg eller udvide 
specifikke dele af eksisterende anlæg.

Markmedarbejdere har en mobil løsning, der 
understøtter alle arbejdsopgaver. Denne er fuldt 
integreret med de bagvedliggende systemer, så 
data opdateres automatisk opdateres mm.



På tværs af de 6 grupper (ledelse, driftchefer og markmedarbejdere) 
er der genereret 70 ideer til digitalisering af processer i vandsektoren 
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Gr. 1: Optimere beslutninger om nye investeringer indenfor spildevand, kloakker, renseanlæg inkl. samstyring: Scoring af To-Be ideer
Innovationscenter for direktører i
vandsektoren inkl : 
- Erfa-netværk for forsyninger og
deres CEO’er, respektive plan/drifts-
ledere vedr. road map for 
digitalisering
- Teknologi scouting/løfte
kendskabet til nye teknologier, 
feasibility studies, lederuddannelse, 
fælles standarder, 
udviklingsprojekter mm.

1.1

Myndighedsfolk på skolebænken
(fra analogt til digital mindset)

Inkludere digital innovation i
uddannelser

1.2

1.3 

1.4
Have forskellige måder at 
afregne spildevand på baseret
på teknologier og hvor vanskeligt
spildevandet er at rense

1.5Feasibility studies, af
sensorteknologiers modenhed og
troværdighed

Evaluere de sidste par års større
anlægsinvesteringer i forhold til
digitaliseringsgrad og
innovationsperspektiv

1.6

48

Gr. 3: Udvikle Smart Cities løsninger med relevante andre aktører: Scoring af To-Be ideer

3.1

3.2

3.4

3.3

3.5

3.6

3.8

Mere målrettet brug af LER i alle

sektorer. Der er stort potentiale i at 

bruge LER (Lednings Ejer

Register), hvor al anlægsarbejde

registreres, som man sammen

bedst muligt planlægger fremtidigt

arbejde

Når kommuner planlægger nye

parker mm. bliver

forsyningsselskaber involveret for 

sent à derfor behov brug for at der 

udarbejdes en fælles

renoveringsplan for de projekter

der skal udføres i kommunen

Smarter Cities: Bedre story telling 

og deling af use cases (business 

cases) for inspiration omkring

muligheder og potentiale -

kompetencedeling i forsynings-

selskaber

High level business cases à
samfinansiering

Borger App: Mange byer har et giv

et praj system til håndtering af

problemer med borgere (twitter?) 

Alle driftsoperationer skal fungere

og være koblet til udsving i elpriser

(overskuds-/ underskudskapacitet)

Det grønne vækst teams skal

sammen med byerne udnytte fælles

finansiering til nye innovative 

projekter i forsyningsbranchen. Fra 

friby forsøg til grønne værkst team 

projekt

Opstil datavision indenfor

revurderede systemgrænser

(adgang, deling og ejerskab). Se 

byen som en helhed, istedet for hver

forsyning

Bedre data om overfladenært

grundvandsstand (indsivning, 

dræning, klimatilpasning)

Øget fokus på udvikling af

retningslinjer for datadeling imellem

datainteresserede i Smart City: 

trafik, affald, vand, afløb, 

persontransport osv. 
Asset management værktøj på

tværs af hele systemet – samme

datastruktur og fælles datamodeller

Øremærkning af offentlige

investeringer i mod Smart City 

løsninger

3.9

3.10

3.11

3.12

3.7

31

Smart Meter og IoT giver data og
indsigter om forbrug, lækager mm.

2.1

Gr. 2: Optimere beslutninger om nye investeringer indenfor drikkevand, behandl./vandværker og vanddistr. inkl. samstyring: Scoring af To-Be ideer

2.2 Der skal udarbejdes/etableres en
business case for digitalisering, som
skal anvendes til at prioritere indsats
og den ønskede værdiskabelse

2.3

2.4

Drifts og vedligeholdelsessystem
baseret på data (de findes måske
allerede Takadu) ... Kan vi bygge
ovenpå disse løsninger?

Teknologi til TV inspektion for 
vandledninger?

Løfte vores teknologier ud i driften
f.eks vores online modeller

2.5

Forsyningssikkerhed:
- Online måling af vandkvalitet

obligatorisk? 
- Sensorteknologi kan hjælpe

med online overvågning og
alarmering ved forurening

2.6

Responsive systemer der 
melder forbrugsdata tilbage

2.7

2.8
Smart Meters – Der er brug for 
meget mere feedback og
kommunikation til forbrugere via 
Apps og gamification for at gøre
dem mere bevidste, 
opmærksommme og bæredygtige

Definér din drikkevandskvalitet à
de-central behandling af
hårdhed/bakterier

Fælles Asset management tilgang
for at høste gevinster:
1. Central database med data om 

brud, materiale, brudssted à
Fælles Asset 
management/IoT/brud à bedre
vedligeholdelsesmodeller
grundet bedre datagrundlag

2. Automatiseret asset 
management omkring pumpe
bestykning (kildeplads)

3. Energiforbruget på
komponenter samles à
planlægning af
vedligehold/udskiftning

4. Conditionsbased vedligehold,
dvs. ikke baseret på levetid,
men flow måling af m3 vand.

2.9

2.10

Gr. 1: Ledelse/direktør
Spildevand: 6 ideer

Gr. 2: Ledelse/direktør
Drikkevand: 10 ideer

Gr. 3: Ledelse/direktør
Smarter Cities: 12 ideer

Udvikling af fælles standard 
vedligeholdelsemodel for 
kloaknet udfra relevante data, 
by,land, jordbund, trafik, vejr, 
industri mm.

74

SmartMeter på aftager kan
hjælpe med at forstå det
spildevand der er på vej ind!

Billedegenkendelsesteknologi kan
læse TV-inspektioner hurtigt og
fortælle medarbejdere hvor
vedligehold er påkrævet. Læringer
kan overførs på hele nettet

V

Udledningsaccept digital: analyse  
data til myndigheder (DS2399) er
en 14 dages proces i dag (online 
sensorer findes forsyning kan
levere realtid til MST)! 

Sensorer på assets giver mulig-
hed for at optimere vedligehold, og
forstå hvornår den enkelte del skal
skiftes ift. belastning.

Mobile/GPS data kan bruges til
at forstå hvor borgere er og
dermed spildevand på vej ind.

Smarter Cities: Renseanlæg
Udnytter “billig” overskudsstrøm
når der er tilstede

Brug kunstig intelligens til udvikling
af hydraliske modeller og for 
løbende automatisk
opdatering af modeller

Smarter Cities: Renseanlæg
reducerer energiforbrug når der 
er spidsbelastninger i elnettet

Optimering af proces: rensekvalitet
vs. energiforbrug og kemikalie-
forbrug via Cognitive Plant Advisor 
(kunstig intelligens optimerer
input/output)

Yderligere standardisering og brug
af DANVA modeller (datasnitflader
og integration imellem systemer)

Bedre opdatering af udført vedlige-
holdsarbejde af medarbejdere i
systemer, så planlægningsmedarb. 
kan anvende info i fremtidig plan-
lægning af vedligehold og i ved-
ligeholdelsesberegninger

Bedre visuelt overblik via 
dashboard over hovedalarmer
og underalarmer (afledte)

Sensordata fortæller hvad spilde-
vand består af (eks. Øl/Assens) så
bakterier kan forberedes. Real time 
management af spildevand E2E. 

Kombiner forskellige datakilder (sen-
sor, flowmeters, hifi model sound  
mm.) à bedre indsigter og modeller

Potentiel besparelse på 4 mia i hele 
Storkøbenhavn fordeles mellem alle
interessenter à motivation til samarb.

Flere flowmeters i netværk for at 
optimere samstyring (mangler i dag)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.11

4.12

4.10

4.13

4.14

4.15

D VOptimering af drift Optimering af vedligeholdelse

D

D V

V
D

D

D

4.16

V

D
D

D

D

V D

D

4.7

4.8

4.9

Brug kunstig intelligens til at forstå
og byg digital model af kloaknet og
renseanlæg (model generering) og
optimer brug af kapacitet (større
bassin vs. bedre håndtering i net).

V
D

D4.17

4.18

Gr. 4: Eksisterende spildevandsindsamling/-ledninger, pumper og kloaksystemer og renseanlæg inkl. samstyring herimellem

V D

D

Gr. 4: Driftschefer/-medarbejdere
Spildevand: 18 ideer

Gr. 5+6: Driftschefer/-medarbejdere
Drikkevand + samstyring: 13 ideer

Gr. 7: Mobile medarbejdere
Arbejdsopgaver: 11 ideer

Optimere på energi (el) ved at 

pumpe når el er billig

SmartMeters på aftager kan

hjælpe os med at forudse

vandforbrug så vi kan optimere

på pumpning af vand til områder

med efterspørgsel og dermed

spare energi

Satelitovervågning af lækager –

farveskift på overfladejord. 

AI/kunstigintelligens og billed-

genkendelse til at analysere

satelitbilleder

Smarter Cities Genbrug af

gråt overfladevand (der vil

være høje omkostninger til

net) 

SmartMeters på aftager kan

hjælpe os med at Identificere

lækager, forbrug og om borgeren

er ok, SmartMeter på aftager kan

også hjælpe med at identificere

indtrængen vand

Smarter Cities koordination

med brandvæsen, så tryk

sættes op efter behov, reducer 

energi til at opretholde højere

“beredskabstryk”

Flere digtale åben/luk ventiler i net à
bedre planlægning af vedligehold og

mindre gener for borger

SmartMeters på aftager –

partnerskab med forsikrings-

selskaber, rminimere skade= 

lavere præmie/tilskud til SM

Samkøring med andre forsyninger

omkring vedligeholdelsesberegninger

udfra jordbund, trafik, vej, regn mm. kan

give 20% besparelse på vedligehold

Driftsoptimering af energiforbrug ved at 

pumpe grundvand fra boringer med højt

vandspejl vs. lavt og helt ud til forbruger

(Odense 43% besparelse)

Inddele distributionsnet i trykzoner, 

hvor basistryk nedsættes, så levetid

på rør forlænges (20 år eksempel kan

betyde mange penge). Kræver

ventiler for at oprette trykzoner. Kan

også give mindre forstyrrelse ved

vedlighold à bedre borgeroplevelse

5.1

5.2

5.3

SmartMeters (digitale målere) på

husstande kan hjælpe med at forstå

forbrug + identificere lækage

Optimere levetid på sensorer, 

pumper, trykventiler, flowmeter mm. 

ved at bruge data og AI/kunstig

intelligens til at forstå vedligehold/-

udskiftning tidspunkt for hver

komponent udfra historisk belastning

5.4

5.5

5.6

5.8

5.9

5.7

5.10

5.12

5.13

D VOptimering af drift Optimering af vedligeholdelse
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Gr. 5-6: Eksisterende ledninger til drikkevandsindsaml., drikkevandsbehandling og vanddistribution inkl. samstyring herimellem: Scoring af To-Be ideer

5.11

125

D VOptimering af drift Optimering af vedligeholdelse

7.1 Chatbot der interagerer med borgerne. 
Borgerne kan anmelde sager og få
opfølgning på sagsbehandlingen og
svar på andre relaterede spørgsmål.

7.2 Speech-to-text teknologi der hjælper
driftsmedarbejdere med at 
kommunikere og dokumentere deres
arbejde. 

7.3

Back end systemer analyserer 
data og hjælper med vurdering af 
hvornår der skal foretages 
eftersyn/vedligehold af udstyr og 
enheder.

7.4

Digitalt eftersyn muliggør, at systemet 
og teknikerne får realtidsinformationer 
om de enheder, der ønskes at blive 
overvåget med det formål, at kunne 
vurdere, hvorvidt en enhed skal have et 
eftersyn samt for at forebygge- og rykke 
ud til skader.

7.5
Ved at placere sensorer på f.eks. 
teknikernes køretøjer, bliver miljøet 
skannet ved gennemkørsel, og data 
sendes til opgavecentralen, såfremt 
sensorerne registrerer anormaliteter.  

7.7

Et system/mobile app som viser dagens 
opgaver for markmedarbejderen via 
dashboard inkl tidsregistrerings     
værktøj for teknikerne, og skaber 
overblik, struktur og tilgængeliggør 
hurtig rådgivning. Indeholder også et 
tekniker community. Integreret med 
virksomhedens øvrige systemer.

7.8
I stedet for manuel prioritering af 
opgaver og planlægning af 
teknikernes dag, kan der indsamles, 
prioriteres og planlægges opgaver, 
som videreformidles til teknikerne.

7.9

AI styret vidensdelings database 
der indeholder informationer om 
dokumenterede processer, 
opgaveløsninger, dokumentation og 
indhenter desuden informationer fra 
teknikernes community. Databasen 
analyserer, sorterer og prioriterer 
indholdet for markarbejderen.

7.6
Augmented reality: Ved at udnytte 
HoloLens kan teknikerne få hurtig 
adgang til rådgivning fra en 
kollega eller anden fagperson 
uanset hvor og hvornår, hjælpen 
behøves.

Realtids lyt ved alarmer: Ved at 
opsætte højttalere kan systemer og 
teknikere hurtigt bemærke, analysere 
og afgøre, hvorvidt der er behov for 
udrykning af en tekniker. Det sker 
ved auditiv overvågning.

Ved at integrere lagersystemet og 
opgavecentralen, vil lagersystemet 
blive notificeret om, hvilke opgaver 
en pågældende tekniker er 
assignet til, og hvilke reservedele 
der behøves. Når opgaven er 
udført, er lagersystemet opdateret 
med de (manglende) reservedele.
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V
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V
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Gr. 7: Optimere den digitale understøttelse af field service/markarbejderes arbejdsopgaver: Scoring af To-Be ideer  



12

Smart Meter og IoT giver data og 
indsigter om forbrug, lækager mm.

I dag har få forsyningsselskaber implementeret Smart Meters og 
IoT, der kan give data og indsigter om forbrug, lækager mm.

En yderligere udbredelse af Smart Meters vil skabe stor værdi for 
både forsyningsselskaberne, deres kunder (borgere, erhverv og 
offentlige organisationer) og disses forsikringsselskaber. Udover 
at identificere lækager, vil Smart Meters give indsigter om, hvor 
der er efterspørgsel efter drikkevand i de næste timer, således at 
drikkevand kan pumpes til disse områder mere målrettet.
På spildevandssiden kan Smart Meters skabe stor værdi ved at 
skabe en forståelse af indkommen spildevand fra specifikke 
lokationer i kloaknettet. 

Value drivers
- Hurtig identifikation af lækager hos aftager og i 

distributionsnettet.

- Optimering af energiforbrug ved at pumpe drikkevand til 
områder med efterspørgsel og reducere det i andre områder.

- Forstå indkommen spildevand og indsivning i kloaknet mm.

Keywords
• Drift 

• Smart Meter

• IoT 

• Drikkevand  og spildevand

• Lækagesporing

• Indtrængningi af vand

• Energioptimering mm.

Evaluering

Gr. 2: Ledelse, drikkevand - behandling og distribution

2.1
LEDELSE/
DIREKTØR/
PLANLÆGNINGSCHEF
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Hvad er der i spildevandet?

Sensordata placeret strategiske steder i kloaknettet måler og 
fortæller hvilket spildevand, der er på vej ind til renseanlægget, så 
den rette bakteriebeholdning kan forberedes til renseprocessen 
(eksempel fra Assens og ølproduktion). 

Med denne viden kan man optimere på processen omkring 
separation af spildevand, der er på vej ind fra forskellige kilder og 
f.eks. undgå, at bestemte typer spildevand blandes, og der 
fremkommer en kombineret mængde spildevand, som er mere 
kompleks at rense i forhold til at adskille de forskellige typer 
spildevand, der er på vej ind til renseanlægget.

Value drivers

• Renseprocessen optimeres ved at skabe viden om, hvilken 
type spildevand der er på vej ind til renseanlægget, og om man 
kan separere forskellige typer af spildevand, som nemmere kan 
renses individuelt.

• Hurtigere renseproces fordi forskellige typer spildevand 
adskilles.

• Reduktion af kemikalier i renseproces.

Keywords
• Drift

• Sensorer

• Optimere renseproces

• Separation af spildevand

• Effektiv renseproces

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg

4.1
DRIFTLEDER/ 
DRIFTSMEDARBEJDER 
(PLANLÆGNING)

Værdi
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Lav Høj

H
øj

La
v 4.1
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Digital model af kloaknet & renseanlæg

I dag er det en manuel og meget tidskrævende proces at skabe og 
vedligeholde en digital model af kloaknettet og renseanlægget 
som kan anvendes til at forstå og simulere fremtidige hændelser 
med henblik på at planlægge udvidelser og forbedringer af 
kapacitet mm. 

Kan man bruge kunstig intelligens til at forstå og bygge en digital 
model af kloaknet og renseanlæg (model generering) og optimere 
brug af kapacitet (større bassin vs. bedre håndtering i net).

Value drivers

• Bedre udnyttelse af kapaciteten kloaknettet i Storkøbenhavn vil 
i spidsbelastningssituationer betyde at renseanlæg kan rense 
spildevand mere effektivt, men lavere forbrug af energi, 
kemikaler mm.

• Bedre håndtering af overfladevand ved skybrud vil betyde 
mindre mængde spildevand til rensning og færre overløb i byer 
og hav/åer

Keywords
• Drift + vedligehold

• Optimering af spildevands 
renseprocessen 

• Reducere/optimere energi 
forbrug, kemikaler og 
bakterier 

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg

4.6
DRIFTLEDER/ 
DRIFTSMEDARBEJDER 
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Smarter Cities: Pumpe når el er billig

Der er ingen koordination mellem forsyningsselskaber og f.eks. 
Energinet omkring energiforbrug. 

I en Smarter Cities kontekst kan man optimere på energiforbruget 
(el) ved at pumpe, når el er billig (overskudskapacitet i net/grøn 
energi er tilgængelig).

Value drivers
– Lavere energiomkostninger for forsyningsselskaberne.

– Bedre udnyttelse af energi i forsyningsnettet.

– Nemmere for Energinet at balancere energinettet fra dag-til-
dag. 

Keywords
• Drift

• Smarter Cities

• Udnyttelse af grøn energi

• Samarbejde med 
Energinet

Evaluering

Gr. 5 + 6: Driftchef, drikkevandsindsamling
- behandling og distribution.

5.8
DRIFTLEDER/ 
DRIFTSMEDARBEJDER 
(PLANLÆGNING)
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Evaluering
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Værdi

In
ds
at
s

Lav Høj

H
øj

La
v

HoloLens skaber kontakt til relevant 
hjælp fra en kollega

Keywords
• Optimeret drift

• Optimeret vedligehold

• Augmented Reality

• HoloLens

7.6 MARKMEDARBEJDER 
(DRIFT & VEDLIGEHOLD)

7.6

Ved at udnytte Augmented Reality gennem HoloLens kan 
teknikerne få hurtig adgang til rådgivning fra en kollega eller 
anden fagperson uanset hvor og hvornår, hjælpen behøves.
Ved at lave en visuel deling af, hvad teknikerne ser, kan der 
tilbydes en mere præcis hjælp.

Value drivers
– Teknikerne kan få hurtigere og mere præcis rådgivning fra en 

kollega eller fagperson med muligheden for at dele, hvad de 
ser.

– Teknikernes tid pr. opgave optimeres, og dermed minimeres 
tidsforbruges til informationssøgning.

– Teknikerne kan opleve en øget motivation og arbejdsglæde ved 
at få simplificeret og tilgængeliggjort hjælp.

– Hurtig hjælp kan bidrage til at begrænse skaden, da teknikeren 
hurtigere kan udbedre skaden.

Gr. 7: Markmedarbejder, mobile og digitale medarbejdere

Eksempel one-pager



Mange af ideerne er data- og teknologiorienterede lag 1-2-3 (20-14-14) 
6 ideer fokuserer på kompetenceløft og 16 ideer på Smarter Cities
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Gr. 1 Gr. 4 Gr. 7Gr. 5-6Gr. 2 Gr. 3

Data tilgængelighed: få online data om systemer 
og processer tilgængelige i near time eller realtime 
(Smart Meters og online sensorer mm.)

Advanced analytics/kunstig intelligens: bruge data 
analyse til at skabe indsigter man kan handle på...
1. Descriptive: hvad er sket?
2. Diagnostic: hvorfor skete det?
3. Predictive: hvad kan ske fremadrettet?
4. Prescriptive: hvad er den bedste handling for at optimere ...?

Holistiske ideer (f.eks. Smarter Cities)

Omsætte indsigter og viden til handling: fjernstyring 
(automatisering) af assets, f.eks. pumper, åbne/lukke 
ventiler, åbne/lukke spjæld osv. 

Have kompetencer i organisationen til 
at drive den digitale rejse (uddannelse)

1

2

3

4

5
3
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1
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Konsolidering af de 70 ideer fra workshop til 34
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Data tilgængelighed: få online data om systemer 
og processer tilgængelige i near time eller realtime 
(Smart Meters og online sensorer mm.)

Advanced analytics/AI: bruge data analyse til at 
skabe indsigter man kan handle på...
1. Descriptive: hvad er sket?
2. Diagnostic: hvorfor skete det?
3. Predictive: hvad kan ske fremadrettet?
4. Prescriptive: hvad er den bedste handling 

for at optimere ...?

Holistiske ideer (f.eks. Smarter Cities)

Omsætte indsigter og viden til handling: 
fjernstyring (automatisering) af assets, f.eks. 
pumper, åbne/lukke ventiler, åbne/lukke 
spjæld osv. 

Have kompetencer i organisationen til 
at drive den digitale rejse (uddann.)

1

2

3

4

5

Væ
rd
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ls
e

Innovationscenter for 
direktører i vandsektoren 
inkl.: Erfa-netværk mm.

Inkludere digital 
innovation i 

uddannelser.

Myndighedsfolk på 
skolebænken

(fra analogt til digital 
mindset).

Evaluere de 
sidste års større 
anlægsinveste-

ringer

Business case 
på digitalisering

Samfinansiering
Smarter cities og 

forsyning

1 2
3

4 5

6 Borger definer 
din vandkvalitet7

Fælles 
planlægning 

forsyning/rense
(Biofos 4 mia kr)

8
Øremærkning af 

off. Midler til 
Smart Cities

9 Fælles 
planlægning 
Smart Cities

10

11 Asset 
management 

værktøj på tværs 
af hele systemet

(fælles)

12 Alle driftsoperationer 
skal fungere og være 

koblet til udsving i 
elpriser (Smarter

Cities)

13 Automatiseret 
AI drevet 

opgavestyring til 
medarbejdere

14 Optimere levetid på assets ved 
at bruge AI til at forstå vedlige-
hold/-udskiftnings tidspunkt for 
hver komponent ud fra historisk 

belastning.

15

Større 
mulighed for 
fjernstyring af 

assets

16 Udvikling af 
fælles AI drevet 
vedligeholdelses

modeller 
17 Bruge flere datakilder 

i modeller, bedre 
præcision

18 Bruge AI til udvikling 
og opdatering af 

hydraliske modeller

19 Brug af 
LER data

20 Inddele distributionsnet i 
trykzoner, hvor basistryk 
nedsættes, så levetiden 
på rør forlænges (20 år 
eksempel kan betyde 

mange penge).

21 Optimere 
renseproces via 
Cognitive Plant 

Advisor (input/out)

22
Bruge speech-

to-text til 
dokumentation 

af udført 
arbejde

23
Feasibility

study
sensors

24

Sensor til 
analyse af 
spildevand: 

afregne

25
SmartMeter
spildevand: 

ind/udsivning 
kloaknet, 

spildevand på 
vej ind

26
Online måling 
af vandkvalitet 
ved boringer

Flere flow meters i 
kloaknet for at 

optimere samstyring

28 SmartMeter på 
aftagersted: forbrug, 
lækage, indsivning, 
pumpe til forbrug= 

energibesp.

29 SmartMeter
samfinansiering
forsikringssels.

30

Sensor på assets 
à optimere 
vedligehold

31

Bruge af TV-
inspektion på 

kloak og 
drikkevandsnet

32

Data om 
udført 

arbejde

34
Realtidslyt 

ved 
alarmer

27 Online måling af 
grundvandshøjde

33



Overordnet perspektivering på vandsektoren
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Situation
Vandsektoren rammes af en række teknologiske og 
samfundsmæssige udfordringer.

Komplikation
Udviklingen stiller en række nye krav til vand-
sektoren på ledelsesmæssige, operationelle og 
tekniske niveauer.

Forandring
Dette vil kræve en række nye kompetencer og 
strukturelle ændringer.

Digital first-mindset
Ændring af den grundlæggende tankegang fra 
at være fokuseret på drift og optimering til at 
tænke digitalisering ind i alle aspekter.

Ny teknologi
Løbende introduktion og anvendelse af ny 
teknologi og digitaliseringsaktiviteter kræver nye 
kompetencer og arbejdsformer.

Paradigmeskift
Digitalisering forårsager behov for en ny 
tænkning, der er fokuseret på innovation og 
udvikling, mens driftsopgaven skal 
vedligeholdes.

Nye forbrugerkrav
Stigende fokus på vandkvalitet, miljø og 
eksternaliteter udfordrer sektoren i dens relation 
til og kommunikation med kunder og partnere.

Nye partnerskaber
Digitalisering medfører nye krav til 
vandsektoren fra omgivelserne, herunder ikke 
mindst Smart Cities og behov for ny 
koordinering.

Data, data og data
Analyse af data fra eksisterende systemer og 
tilvejebringelse af online data fra nye systemer 
repræsenterer en kæmpe mulighed for at drive 
mere effektive forsyningsselskaber.

Ledelse og planlægning
Digitalisering forårsager behov for en ny 
tænkning, der er fokuseret på innovation og 
udvikling, mens driftsopgaven skal 
vedligeholdes.

Behov for koordinering
Stigende digitalisering og nye teknologiske 
muligheder stiller krav om at udnytte 
kompetencer på tværs af sektoren.

Kommunernes opgave vokser 
Digitaliseringen stiller ligeledes nye krav til 
kommuner i forhold til kompetencer og 
koordination.

Digital ledelse
En ledelse i forsyningsselskaber og kommuner 
som kan lede den digitale transformation 
herunder hjælpe med at kvantificere den  
værdiskabelsen og prioritere indsatsen.

Holistisk syn på opgaven
Nye rammer for sektoren som også skal være i 
stand til at håndtere Smart Cities og 
projekter/planlægning uden for eget domæne.

Smart Cities
En holistisk tilgang at realisere gevinster ift. 
Smarter Cities er påkrævet.
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Indhold

Projektbaggrund og projektforløb

Overordnede konklusioner:
⁃ Nuværende digitalisering og teknologiudbredelse

- Digitalisering: ledelse, driftschefer og markmedarbejdere

- Digitaliseringsideer: opsummering 

Dokumentation af workshops, inspirationskatalog:
- Ledelse, direktør og planlægningschef (gr. 1-3)
- Driftsleder/-medarbejder (planlægning) (gr. 4-6)

- Mobile og digitale medarbejdere (markmedarbejder, gr. 7)

20



IBM Confidential21

Dokumentation af workshops,
inspirationskatalog og one-pagers

Gr. 1: Ledelse – Nye investeringer spildevand mm.
Gr. 2: Ledelse – Nye investeringer drikkevand mm.

Gr. 3: Ledelse – Smart Cities

Gr. 4: Driftschef/-medarb. – Optimeret drift/vedlig. spildevand mm.

Gr. 5 & 6: Driftschef/-medarb. – Optimeret drift/vedlig. drikkevand mm.

Gr. 7: Markmedarb. – Drift/vedligehold mm.
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PERSONKARAKTERISTIK:

§ Besidder stor teknisk viden

§ Vil gerne prøve noget nyt, men føler at han/hun 

mangler viden

§ Oplever at være fastlåst i det man plejer at gøre

§ Føler ikke at han/hun har et tilstrækkeligt godt 

grundlag at træffe beslutninger på

§ Tænker ‘hvad er den målbare værdi af 

digitalisering’?

LEDELSE/
DIREKTØR/
PLANLÆGNINGSCHEF

Workshop: Gruppe 1

Optimere beslutninger 
om nye investeringer 
inden for spildevand, 
kloakker, renseanlæg 
inkl. samstyring
mellem kloaksystem 
og renseanlæg



KEY FINDING #1-2

Vi vil gerne, men vi har
ikke råd og tid? 

Hvordan digitaliserer vi under 
branchens rammevilkår?

Det er vanskeligt at gå nye
veje uden et kort ... 

Ledelsen i forsyningsselskaberne 
gør ofte det samme som tidligere, 

når det handler om at træffe 
beslutninger om anlægs-

investeringer. Der mangler data 
og indsigter omkring drift og 

forretning til at træffe beslutninger 
...

Gr. 1) Optimere beslutninger om nye investeringer indenfor spildevand, kloakker, renseanlæg 
inkl. samstyring mellem kloaksystem og renseanlæg

LEDELSE/
DIREKTØR/

PLANLÆGNINGSCHEF

23



Gr 1): Optimere beslutninger om nye investeringer indenfor spildevand, kloakker, renseanlæg 
inkl. samstyring mellem kloaksystem og renseanlæg – As-Is kortlægning fra Workshop 1
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Gr 1): Optimere beslutninger om nye investeringer indenfor spildevand, kloakker, renseanlæg 
inkl. samstyring mellem kloaksystem og renseanlæg – As-Is proces

Planlægning Beslutning

Opretholde 
drift –

overholde krav

Nedbrudsbasered
e investeringer 
og vedligehold

Planlægning
Udokumenterede 

beslutninger 
tages

Forsøger 
langtids-

planlægning

Er Kravet til 
rensning nået? 
NOP -> stoppes 

indsatsen

As-Is 
proces
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Beslutte 
servicemål 
(miljøkrav, 

energi)

Risikovurdering 
(Bygværk –

komponenter)

Driftssikkerhed
Krav – Miljø.
Arbejdsmiljø.
Energi+CO2

Fremtidige 
investeringer

Kommunikere 
med 

leverandører



Kommunikere 
med 

leverandører

Gr 1): Optimere beslutninger om nye investeringer indenfor spildevand, kloakker, renseanlæg 
inkl. samstyring mellem kloaksystem og renseanlæg – As-Is proces og pain points

Opretholde 
drift –

overholde krav

Nedbrudsbasered
e investeringer 
og vedligehold

Planlægning

Udokumenterede 
beslutninger 

tages
Forsøger 
langtids-

planlægning

Er Kravet til 
rensning nået? 
NOP -> stoppes 

indsatsen

Den der råber 
højst

Ikke systematisk 
tilgang til 

vedligehold + 
investeringerBeslutninger 

ikke baseret 
på data

Manuelle 
processer

Nye 
kompetence-

krav

Vi har tid, men 
vi er usikre

Nogle steder 
oplevelses en
0-fejl kulturHvordan 

starter de som 
gerne vil?

De store vs. de 
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Gr 1): Optimere beslutninger om nye investeringer indenfor spildevand, kloakker, renseanlæg 
inkl. samstyring mellem kloaksystem og renseanlæg – To-Be ideer
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Gr. 1: Optimere beslutninger om nye investeringer indenfor spildevand, kloakker, renseanlæg inkl. samstyring: scoring af To-Be ideer
Innovationscenter for direktører i 
vandsektoren inkl.: 
- Erfa-netværk for forsyninger og 
deres CEOer, respektive plan/drifts-
ledere vedr. road map for 
digitalisering.
- Teknologi scouting/løfte 
kendskabet til nye teknologier, 
feasibility studier, lederuddannelse, 
fælles standarder, udviklings-
projekter mm.

1.1

Myndighedsfolk på skolebænken
(fra analogt til digitalt mindset).

Inkludere digital innovation i 
uddannelser.

1.2

1.3 

1.4 Have forskellige måder at 
afregne spildevand baseret på 
teknologier og rense-
vanskelighed.

1.5Feasibility studier af sensor-
teknologiers modenhed og 
troværdighed.

Evaluere de sidste års større 
anlægsinvesteringer i forhold 
til digitaliseringsgrad og 
innovationsperspektiv.

1.6



29

Innovationscenter for direktører i 
vandsektoren

Der mangler et forum for direktører i vandsektoren, når det handler 
om at søge inspiration til at digitalisere forretningen og processer. 

For at accelerere digitaliseringen yderligere i vandsektoren og 
samle erfaringer og resultater, så andre forsyningsselskaber kan 
drage nytte heraf, kan man etablere et innovationscenter for 
direktører i vandsektoren, der dækker følgende områder: 
- Erfa-netværk for forsyninger og deres CEO’er, respektive 

plan/drifts-ledere vedr. road map for digitalisering.
- Teknologi scouting/løfte kendskabet til nye teknologier, 

feasibility studier, lederuddannelse, fælles standarder og 
udviklingsprojekter mm.

Value drivers
- Stordriftsfordele i innovation og digitalisering af 

forsyningsselskaber.

- Bedre udnyttelse af budgetter for digitalisering qua nogle 
opgaver løses på centralt hold med nødvendige kompetencer 
for forsyning og partnere/leverandører.

Keywords
• Drift

• Vedligehold

• Innnovationscenter

• Erfa-netværk

• Teknologi scouting

• Feasibility studier

• Fælles standarder og 
udviklingsprojekter

Evaluering

Gr. 1: Ledelse, spildevandsindsamling - behandling
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Digital innovation i uddannelser

Der er brug for at sikre, at de fremtidige ledere og direktører i 
forsyningsselskaberne til stadighed har de nødvendige 
kompetencer inden for digitalisering og innovation. 

Det bør fortsat tænkes ind i de uddannelser, som leverer 
fremtidens medarbejdere og ledere til forsyningsselskaberne.

Value drivers
- De nødvendige kompetencer inden for digitalisering og 

innovation er tilstede i fremtidens forsyningsselskaber.

Keywords
• Digital innovation

• Uddannelse

• Øget kompetenceniveau

Evaluering

Gr. 1: Ledelse, spildevandsindsamling - behandling
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Myndighedsfolk på skolebænken
(fra analogt til digital mindset)

Der er behov for at myndighedsfolk adopterer et mere digital 
mindset fremfor den traditionelle analoge tilgang, som mange 
kommer fra. 

Det er nødvendigt for, at myndighedsfolk kan hjælpe med at skabe 
mere fordelagtige rammer for digitalisering og innovation i 
vandsektoren.

Value drivers
- Bedre forståelse for de faktorer og rammer der er nødvendige 

for at accelerere digitaliseringen i vandsektoren.

- Større effektivitet i digitaliseringen af vandsektoren.

Keywords
• Uddannelse af 

myndighedsfolk

• Digital innovation

• Større effektivitet i 
digitaliseringen af 
vandsektoren

Evaluering

Gr. 1: Ledelse, spildevandsindsamling - behandling
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Forskellige afregningsmodeller 

Der er stor forskel på spildevand, og hvor mange ressourcer det 
kræver at rense og behandle vandet.

Med nye teknologier og digitaliseringen kan det være relevant, at 
inkludere sensorer der kan måle mængder og kvaliteten af 
spildevand. Det kan bidrage til en metode, hvor der afregnes efter, 
hvor vanskeligt det er at rense og behandle spildevandet (”pay per 
use”).

Forskellige afregningsmodeller kan også understøtte en cirkulær 
økonomi, hvor elementer i spildevandet kan genindvindes. 

Dette vil kræve en politisk involvering og beslutning.

Value drivers
- Afregningsmodeller kan medføre, at man betaler “efter forbrug” 

og baseret på kvaliteten af spildevandet og de ressourcer, der 
kræves for at rense det.

Keywords
• Afregningsmodeller

• Genindvinding af 
spildevand 

• Cirkulær økonomi

• Pay per use

Evaluering

Gr. 1: Ledelse, spildevandsindsamling - behandling
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Feasibility studier af sensorteknologiers 
modenhed og troværdighed

Sensorer til måling af spildevandskvalitet er stadig under udvikling 
og ikke udbredt blandt forsyningsselskaberne i dag.

Det vurderes, at der er brug for at gennemføre feasibility studier af 
sensorteknologiers modenhed og troværdighed. Igen ville det give 
mening at dette gennemføres fra centralt hold med henblik på at 
udnytte puljering af budgetter og stordriftsfordele.

Value drivers
- Opdateret viden i et globalt perspektiv omkring 

sensorteknologiers modenhed og troværdighed.

- Indsigter og viden kan anvendes af både forsyningsselskaber 
og virksomheder som udvikler sensorer, og hvor det er relevant 
at forstå konkurrentbilledet og afsætningsmuligheder.

Keywords
• Sensorteknologi

• Spildevandskvalitet

• Feasibility studier 
– globalt udsyn

Evaluering

Gr. 1: Ledelse, spildevandsindsamling - behandling
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Evaluering af anlægsinvesteringer 

Der kan være stor værdi i at evaluere de sidste års større 
anlægsinvesteringer i forhold til digitaliseringsgrad og 
innovationsperspektiv for at forstå og lære af de cases, hvor der 
har været store værdiskabelser gennem digitalisering. 

Value drivers
- Læring fra tidligere anlægsinvesteringers cases, så der kan 

træffes mere værdiskabende beslutninger.

Keywords
• Læring fra tidligere 

anlægsinvesteringer

• Værdiskabende 
beslutninger

Evaluering

Gr. 1: Ledelse, spildevandsindsamling - behandling
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Gr. 1: Ledelse – Nye investeringer spildevand mm.

Gr. 2: Ledelse – Nye investeringer drikkevand mm.
Gr. 3: Ledelse – Smart Cities

Gr. 4: Driftschef/-medarb. – Optimeret drift/vedlig. spildevand mm.

Gr. 5 & 6: Driftschef/-medarb. – Optimeret drift/vedlig. drikkevand mm.

Gr. 7: Markmedarb. – Drift/vedligehold mm.
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inspirationskatalog og one-pagers
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PERSONKARAKTERISTIK:

§ Konservativ og risiko-adverse

§ Balancerer investeringer og budget ift. 

produktivitetsforbedringer

§ Bekymret for fejlinvesteringer

§ Fokuserer på at levere og dokumentere mål, men 

har svært ved at dokumentere realiseringen af  mål

§ Lovgivning og sparekrav kan være udfordrende

§ Søger overblik

Direktør
50 år

Akademiker,
kan agere i 
politisk miljø

LEDELSE/
DIREKTØR/
PLANLÆGNINGSCHEF

Workshop: Gruppe 2

Optimere beslutninger 
om nye investeringer 
inden for drikkevand, 
drikkevandsbeh./ 
vandværker og 
vanddistribution inkl. 
samstyring.



Gr 2. Optimere beslutninger om nye investeringer inden for drikkevand, drikkevandsbeh./ vand-
værker og vanddistribution inkl. samstyring – As-Is og pain points kortlægning fra Workshop 1
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KEY FINDING #3-4

Vi ser potentiale i 
digitalisering, men vi 
skal hele tiden spare!

Lovgivningen kunne hjælpe 
os, mere end den gør i dag.

Gr. 2) Optimere beslutninger om nye investeringer inden for drikkevand, drikkevandsbehandling/ 
vandværker og vanddistribution inkl. samstyring mellem disse

Jeg mangler overblik over ...
...tilstanden på mit netværk, 

vedligeholdelsesplaner, og om vi 
lever op til målsætninger, indtægter 

og vandtab.

LEDELSE/
DIREKTØR/

PLANLÆGNINGSCHEF
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Gr 2. Optimere beslutninger om nye investeringer inden for drikkevand, drikkevandsbeh./ 
vandværker og vanddistribution inkl. samstyring – As-Is proces
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Gr 2. Optimere beslutninger om nye investeringer indenfor drikkevand, drikkevandsbeh./ 
vandværker og vanddistribution inkl. samstyring – As-Is proces, pains
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Gr 2. Optimere beslutninger om nye investeringer indenfor drikkevand, drikkevandsbeh./ 
vandværker og vanddistribution inkl. samstyring – To-Be ideer
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Smart Meter og IoT giver data og 
indsigter om forbrug, lækager mm.

2.1

Gr. 2: Optimere beslutninger om nye investeringer inden for drikkevand, behandl./vandværker og vanddistr. inkl. samstyring: scoring af To-Be ideer

2.2 Der skal udarbejdes/etableres en 
business case for digitalisering, som 
skal anvendes til at prioritere indsats 
og den ønskede værdiskabelse.

2.3

2.4

Drifts- og vedligeholdelsessystem 
baseret på data (de findes måske 
allerede Takadu) ... Kan vi bygge 
ovenpå disse løsninger?

Teknologi til TV inspektion for 
vandledninger?

Løfte teknologier ud i driften, f.eks
vores online modeller

2.5

Forsyningssikkerhed:
- Online måling af vandkvalitet 

obligatorisk? 
- Sensorteknologi kan hjælpe 

med online overvågning og 
alarmering ved forurening. 

2.6

Responsive systemer der 
melder forbrugsdata tilbage.

2.7

2.8
Smart Meters: der er brug for mere 
feedback og kommunikation til 
forbrugere via apps og gamification
for at gøre dem mere bevidste, 
opmærksomme og bæredygtige.

Definer din drikkevandskvalitet à
decentral behandling af 
hårdhed/bakterier.

Fælles asset management tilgang for at 
høste gevinster:
1. Central database med data om 

brud, materiale, brudssted à
fælles asset management/IoT/brud 
à bedre vedligeholdelsesmodeller 
grundet bedre datagrundlag.

2. Automatiseret asset management 
omkring pumpe bestykning 
(kildeplads).

3. Energiforbruget på komponenter 
samles à planlægning af 
vedligehold/udskiftning.

4. Conditions-based vedligehold 
(ikke baseret på levetid men flow 
måling af m3 vand).

2.9

2.10

Krav til data 
deling 

Fælles 
datanetværk -
hvorfor går vi 
ikke sammen?

Lånetilbud til 
at investere i 

digitalisering

Forsyningsselskaberne skal have 
mulighed for at tage et lån til at 
finansiere deres investering i 
digitalisering af vandsektoren.

2.11

Såfremt der er krav til datadeling 
mellem aktører i vandsektoren, eller 
hvis forsyningsselskaberne går 
sammen om et fælles datanetværk, er 
der ikke ét selskab der skal løfte 
startomkostning/ investeringsbyrden.

2.12
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Smart Meter og IoT giver data og 
indsigter om forbrug, lækager mm.

Få forsyningsselskaber har implementeret Smart Meters og IoT, 

der kan give indsigter om forbrug og lækager mm.

En yderligere udbredelse af Smart Meters kan skabe stor værdi for 

både forsyningsselskaberne, deres kunder (borgere, erhverv og 

offentlige organisationer) og disses forsikringsselskaber. Udover 

at identificere lækager, kan Smart Meters give indsigter om, hvor 

der er efterspørgsel efter drikkevand inden for en kort tidshorisont, 

således at drikkevand målrettet kan pumpes til disse områder.

På spildevandssiden kan Smart Meters skabe værdi ved at give 

en forståelse af, hvor indkommen spildevand kommer fra.

Value drivers
- Hurtig identifikation af lækager hos aftager og i 

distributionsnettet.

- Optimering af energiforbrug ved at pumpe drikkevand til 

områder med efterspørgsel.

- Forstå indkommen spildevand og indsivning i kloaknet mm.

Keywords
• Drift 

• Smart Meter

• IoT

• Drikkevand

• Spildevand

• Lækagesporing

• Energioptimering

Evaluering

Gr. 2: Ledelse, drikkevand - behandling og distribution
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Business case for digitalisering

Ledelsen i forsyningsselskaberne mangler indsigter i den 
værdiskabelse som digitaliseringen kan give inden for specifikke 
områder og processer. Data og dermed viden mangler.
Det er samtidig en kompleks opgave som mange af 
forsyningsselskaberne ikke har dedikerede ressourcer eller 
erfaringer til at løse.

Fra centralt hold kan det skabe værdi, at der bliver 
udarbejdet/etableret en business case for digitalisering inden for 
vandsektoren som evaluerer ideerne, der er beskrevet i dette 
inspirationskatalog. Det kan anvendes til at prioritere indsats og 
opnå den ønskede værdiskabelse i hvert forsyningsselskab.

Value drivers
- Vidensdeling og fælles forståelse af værdiskabelse af 

digitalisering i vandsektoren så forsyningsselskaberne kan 
starte/fortsætte digitaliseringen, hvor der er størst 
potentiale/værdiskabelse.

- Digitalisering i vandsektoren kan blive (delvis) selvfinansieret 
gennem de besparelser, der genereres af digitalisering. 

Keywords
• Business case

• Vidensdeling

• Central og fælles opgave

Evaluering

Gr. 2: Ledelse, drikkevand - behandling og distribution
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Drifts og vedligeholdelsessystem 
baseret på eksisterende data

Der er behov for at få undersøgt og kortlagt, hvilke data der findes 
i nuværende systemer (f.eks. Takadu), og hvordan disse data kan 
anvendes til at optimere nuværende procosser og understøtte de 
digitaliseringsideer (use cases), der er præsenteret i dette 
inspirationskatalog. 

Value drivers
- Udnytte eksisterende data til at optimere processer.

- Udnytte eksisterede data til udarbejdelse af business cases for 
digitaliseringsideer.

Keywords
• Drift

• Vedligehold

• Dataudnyttelse

• Procesoptimering

• Business case for 
digitalisering

Evaluering

Gr. 2: Ledelse, drikkevand - behandling og distribution
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Teknologi til TV inspektion for 
vandledninger

Forsyningsselskaberne samarbejder i dag om modeller for 
vedligeholdelse af distributionsnettet for drikkevand. 

Det er dog behov for og værdi i, at man fra central side vurderer, 
hvilke teknologier der findes på globalt plan til inspektion af 
vandledninger. Det kan eksempelvis være TV-inspektion.

Value drivers
- Bedre adgang til opdateret viden om nye teknologier for 

forsyningsselskaber og vandsektoren. 

- Bedre udnyttelse af allerede afprøvet teknologier og løsninger, 
og færre Proof of Concepts projekter omkring de samme 
processer og use cases hos forskellige forsyningsselskaber.

Keywords
• Vedligehold

• TV-inspektion

• Vandledninger

• Optimerede processer

Evaluering

Gr. 2: Ledelse, drikkevand - behandling og distribution
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Teknologier i driften
- f.eks de online modeller

I dag anvendes online modeller hovedsageligt til at forstå, hvad 
(presciptive) og hvorfor (diagnostic) det der er sket, er sket, så 
man kan lære at dette.

Der ligger stor værdi i at implementere online modeller i driften 
således at disse modeller kan hjælpe med at forstå, hvad der vil 
ske i fremtiden (predictive) og med at fortælle hvilke handlinger 
man skal foretage for at undgå driftfejl og –forstyrrelser 
(prescriptive).

Value drivers
- Ved at bruge predictive og prescriptive analytics kan man 

reducere fejl og nedbrud. Dermed kan der reduceres nedetid, 
manuelle reparationsfejl samt følgefejl og nedbrud, der opstår 
som følge af fejl og nedbrud andre steder.

Keywords
• Drift

• Vedligehold

• Fra prescriptive og 
diagnostic analytics til 
predictive og prescriptive

• Reduceret nedetid og 
driftsforstyrrelser

• Udskiftning af udstyr efter 
slitage og ikke alder 

Evaluering

Gr. 2: Ledelse, drikkevand - behandling og distribution
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Ofte foretages målinger af grundvandskvaliteten en gang om 
måneden eller mindre hyppigt hos forsyningerne. Der er derfor en  
risiko for, at forurenet grundvand opdages, efter borgere er blevet 
eksponeret for forurenet drikkevand igennem en periode.

Forsyningssikkerheden kan øges ved at gøre online målinger af 
vandkvaliteten obligatorisk hos hver forsyningsselskab. Via 
sensorer kan vandkvaliteten måles med en frekvens, som gør at 
man hurtigt kan opdage forurenet grundvand, ligesom 
vandsensorer også kan anvendes til målinger på og efter 
vandværket, idet forurening også kan opstå på vandværk under 
uheldige foranstaltninger. 

Value drivers
- Øget forsyningssikkerhed på drikkevand.

Keywords
• Drift

• Online sensorer

• Måling tæt på realtid

• Øget forsyningssikkerhed 
på drikkevand

Evaluering

Gr. 2: Ledelse, drikkevand - behandling og distribution
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I dag har meget få forsyningsselskaber installeret Smart Meters, 
som giver feedback omkring forbrugsdata, der herunder 
identificerer lækager og forestår automatisk aflæsning af forbrug 
på månedlig basis i stedet for den manuelle årlige aflæsning. 

Udover flere Smart Meters er der også behov for systemer, som 
kan håndtere forbrugsdata fra Smart Meters, så disse kan 
omsættes til indsigter, der kan danne grundlag for at optimere 
relaterede processer. Eksempelvis kan den viden bruges til at 
pumpe vand til områder, hvor der vil være højest efterspørgsel i en 
given periode og undlade at pumpe vand ud i de dele af 
distributionsnettet, hvor der ikke er efterspørgsel. Det forventes, at 
kunne give store besparelser på energiforbruget.

Value drivers
- Indsigter til at optimere hele værdikæden fra lækager til 

automatisk aflæsning og minimering af energiforbrug og 
forståelse af spildevand på vej ind mm.

Keywords
• Drift

• Dataindsigt

• Responsive systemer

• Smart Meters

Evaluering

Gr. 2: Ledelse, drikkevand - behandling og distribution
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I dag har meget få forsyningsselskaber installeret Smart Meters, 
som giver feedback omkring forbrugsdata til optimering af 
forsyningsselskabernes processer indenfor drikke- og spildevand. 

Smart Meters realtidsmåling af forbrug repræsenterer også en 
mulighed for at have en anden dialog med forbrugere om 
bevidsthed og opmærksomhed vedrørende deres vand vaner og 
dermed understøtte en bæredygtig agenda. Via apps og 
gamification er der et stort potentiale for at kommunikere og 
uddanne forbrugere i at blive mere bevidste omkring deres vand 
vaner.  

Value drivers
- Uddannelse af forbrugere til at være mere bevidste og 

opmærksomme på deres vand vaner og bæredygtighed.

Keywords
• Smart Meters

• Uddannelse af forbrugere

• Bevidsthed

• Apps

• Gamification

• Bæredygtighed

Evaluering

Gr. 2: Ledelse, drikkevand - behandling og distribution
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I dag bestemmes drikkevandskvaliteten af vandværket, der 
behandler grundvandet. Alle forbrugere inden for et 
vandværk/forsyningsselskab samme vandkvalitet.

Findes der teknologi som kan anvendes til at give en gruppe af 
forbrugere mulighed for decentralt at definere sin ønskede 
drikkevands-kvalitet, hvorefter der foregår en decentral behandling 
af hårdhed/bakterier hos forbrugere eller i nærmiljøet?

Forbrugere kan således betale for at reducere hårdhedsgraden af 
deres drikkevand for f.eks. at opnå forlænget levetid på 
vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tøj osv.

Value drivers
- Flere valgmuligheder til forbrugere omkring deres drikkevand.

Keywords
• Vedligehold

• Samkøring mellem 
forsyninger

• Vedligeholdelsesmodeller 
med AI/kunstig intelligens 

Evaluering

Gr. 2: Ledelse, drikkevand - behandling og distribution
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Forsyningsselskaberne skal have mulighed for at tage et lån til at 
finansiere deres investering i digitalisering af vandsektoren.

Value drivers

- Manglende budget forhindrer vandforsyningerne i at investere i 
digitaliseringsprojekter, derved vil et lån muliggøre 
investeringen

Keywords
• Innovation

• Effektivisering og 
optimering af 
vandsektoren

• Introduktion af ny 
teknologi

Evaluering

Gr. 2: Ledelse, drikkevand - behandling og distribution
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Såfremt der er krav til datadeling mellem aktører i vandsektoren, 
eller hvis forsyningsselskaberne går sammen om et fælles 
datanetværk, er der ikke ét selskab der skal løfte startomkostning/ 
investeringsbyrden.
Flere forsyningsselskaber oplever at det første skridt mod at 
etablere et komplet datanetværk er uoverskueligt og 
omkostningstungt, og derved ikke realiserbart i den nære fremtid 
(workshop 3, 11.03.19).

Value drivers

- Bedre datagrundlag til at træffe beslutninger og planlægge 
fremtidige investeringer

- Grundlag for at øvrige investeringer kan fungere f.eks. 
sensorer, der sender data til skyen gennem datanetværket

- Grundlag for samarbejde om digitaliseringsprojekter mellem 
vandforsyningsselskaberne

Keywords
• Samarbejde på tværs 

af vandsektoren

• Oplyste beslutninger på 
baggrund af datagrundlag

• Sænke barriererne for 
øvrige digitalisering-
projekter der kan udnytte 
datanetværket

Evaluering

Gr. 2: Ledelse, drikkevand - behandling og distribution
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Gr. 1: Ledelse – Nye investeringer spildevand mm.

Gr. 2: Ledelse – Nye investeringer drikkevand mm.

Gr. 3: Ledelse – Smart Cities
Gr. 4: Driftschef/-medarb. – Optimeret drift/vedlig. spildevand mm.

Gr. 5 & 6: Driftschef/-medarb. – Optimeret drift/vedlig. drikkevand mm.

Gr. 7: Markmedarb. – Drift/vedligehold mm.
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PERSONKARAKTERISTIK:

§ Afklarende, idégenererende og besluttende.

§ Koordinerer og netværker med andre aktører.

§ Føler at det er svært at finde ud af, hvor 

digitaliseringen skal starte (er i et ”krydspres”).

§ Tænker ”hvad er en Smart City?”

§ Usikker på opgavens indhold og slutmål.

§ Bekymret for at opgaven bliver større og dyrere, end 

den er dimensioneret til organisatorisk.

LEDELSE/
DIREKTØR/
PLANLÆGNINGSCHEF

Workshop: Gruppe 3

Udvikle Smart Cities
løsninger med 
relevante andre aktører



KEY FINDING #5-6

Det er svært at bygge en 
smart by ... alene 

Der er brug for at få afklaret 
Smart Cities begrebet 

sammen med kommuner og 
byer og finde en 

samarbejdsmodel 

Ejerskab: Hvem har aben?
Hvem har initiativpligten til at samle 
forsyningsselskaber, kommuner og 
byer omkring en fælles definition, 

vision og plan?

Gr. 3) Udvikle Smart Cities løsninger med relevante andre aktører

LEDELSE/
DIREKTØR/

PLANLÆGNINGSCHEF
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Gr. 3 Udvikle Smart Cities løsninger med relevante andre aktører – mapping af As-Is og pain 
points workshop 1
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Gr. 3 Udvikle Smart Cities løsninger med relevante andre aktører – As-Is proces

Politisk beslutning og vision Kommune
planlægning

Koordinering m. 
aktører Implementering Drift

Varme
Gas

El

Afkøling

Vand
Spildevand

As-Is 
proces

58



Gr. 3 Udvikle Smart Cities løsninger med relevante andre aktører – As-Is proces og pain points
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Manglende 
Smarter

Cities
prioritering

Manglende 
involvering I 

Smarter
Cities

Hvor er vand i 
Smarter

Cities
debatten?

Hvad gør 
kommunen ved 
vand i smarter

cities?

Hvem ejer 
dataen? 

Hvordan gør 
vi?

Vi er vant til at 
være silo 

opdelte. Skal vi 
nu samarbejde 

horisontalt?

Kommunerne er 
ikke 

investerings-
drevne. 

Det er vi.

Bekymring: 
hvordan bruger vi 
dataen, når den 
er klar? Kan vi 

hackes?

Gr. 3 Udvikle Smart Cities løsninger med relevante andre aktører – As-Is proces, pain points og 
To-Be ideer
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Gr. 3: Udvikle Smart Cities løsninger med relevante andre aktører: scoring af To-Be ideer
3.1

3.2

3.4

3.3

3.5

3.6

3.8

Mere målrettet brug af LER 
(Lednings Ejer Register) i alle 
sektorer. Der er stort potentiale i at 
bruge LER, hvor anlægsarbejde 
registreres, så man kollektivt 
planlægger fremtidigt arbejde 
bedst muligt.

Når kommuner planlægger nye 
parker mm. bliver forsynings-
selskaber ofte involveret for sent à
derfor er der behov for, at der 
udarbejdes en fælles 
renoveringsplan for de projekter, 
der skal udføres i kommunen.

Smarter Cities: bedre storytelling
og deling af use cases (business 
cases) til inspiration om muligheder 
og potentiale - kompetencedeling i 
forsyningsselskaber.

High level business cases à
samfinansiering.

Borger app: mange byer har et ‘giv 
et praj’ system til håndtering af 
udfordringer fra borgere (Twitter?). 

Alle driftsoperationer skal fungere 
og være koblet til udsving i elpriser 
(overskuds-/ underskudskapacitet).

Det grønne vækst team skal 
sammen med byerne udnytte fælles 
finansiering til nye innovative 
projekter i forsyningsbranchen.
Fra friby forsøg til det grønne vækst 
team projekt.

Opstil datavision inden for 
revurderede systemgrænser 
(adgang, deling og ejerskab).
Se byen som en helhed, i stedet for 
hver forsyning.

Bedre data om overfladenært 
grundvandsstand (indsivning, 
dræning, klimatilpasning)

Øget fokus på udvikling af 
retningslinjer for datadeling imellem 
datainteresserede i Smart City: 
trafik, affald, vand, afløb, 
persontransport osv. Asset management værktøj på 

tværs af hele systemet – samme 
datastruktur og fælles 
datamodeller.

Øremærkning af offentlige 
investeringer i mod Smart City 
løsninger.

3.9
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3.11

3.12

3.7
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Mere målrettet brug af Lednings Ejer 
Register (LER) i alle sektorer

Gravearbejde koordineres allerede i dag, men det vurderes, at der 
er gevinster ved en mere målrettet brug af LER (Lednings Ejer 
Register) i alle sektorer, hvor al anlægsarbejde registreres, så 
man sammen bedst muligt planlægger fremtidigt arbejde.

Value drivers

- Gravearbejde planlægges til fordel for flere interessenter, 
hvilket reducerer de samlede omkostninger til anlægsarbejde 
på tværs af kommuner, forsyningsselskaber mm. 

Keywords
• Vedligehold

• Bedre planlægning af 
gravearbejde via LER

• Samkøring mellem 
forsyninger og kommuner

• Reduktion i anlægs-
omkostninger

Evaluering

Gr. 3: Ledelse, Smarter Cities
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Fælles renoveringsplan inkl. forsyning

Når kommuner planlægger nye parker mm. bliver forsynings-
selskaber ofte involveret for sent. 

Fremadrettet bør der udarbejdes en fælles renoveringsplan for de 
projekter, der skal udføres i kommunen, hvor forsyningsselskaber 
involveres så aktiviteter kan koordineres.

Value drivers

- Bedre modeller til beregning af vedligeholdelse kan give 20% 
besparelse på vedligeholdsomkostninger.

Keywords
• Vedligehold

• Samkøring imellem 
forsyninger og kommuner

• Fælles renoveringsplan

Evaluering

Gr. 3: Ledelse, Smarter Cities
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Smarter Cities: bedre storytelling og 
deling af use cases

I dag eksisterer der ikke et fælles billede af, hvad begrebet 
Smarter Cities dækker blandt forsyningsselskaberne, hvorfor det 
naturligvis er vanskeligt at samarbejde omkring dette med 
kommuner mfl. 

Helt grundlæggende er der derfor brug for at få skabt en fælles 
definition af Smarter Cities blandt de enkelte kommuner og 
tilhørende forsyningsselskaber, som skal samarbejde om at skabe 
en Smarter City. Dette inkluderer at få aftalt, hvordan man kan og 
vil samarbejde omkring en Smart Cities tilgang. 

Smart Cities kan eksekveres på forskellige niveauer, og derfor er 
det vigtigt, at forsyningsselskaber og kommuner er fælles om at 
inspirere hinanden omkring muligheder. Dette kan gøres via bedre 
storytelling og deling af use cases og business cases, der viser 
muligheder og potentiale i Smart Cities, og som ligeledes kan 
hjælpe med kompetencedeling i forsyningsselskaber.

Value drivers
- Forbedring af produktivitet, effektivitet og borgeroplevelse.

Eksempelvis bruger forsyningsselskaber overskudsenergi i 
elnettet, når det er tilstede og vice versa.

Keywords
• Storytelling

• Deling af succeshistorier

• Forbedring af 
produktivitet, effektivitet og 
borgeroplevelse

• Udnyttelse af  
overskudsenergi

Evaluering

Gr. 3: Ledelse, Smarter Cities
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High level business cases à
samfinansiering

High level business cases for Smarter Cities strategier og tiltag 
bør fortages på tværs af kommuner og forsyninger, for at de 
samlede gevinster bliver tydelige, og så at der kan søges  
samfinansiering.

Value drivers

- En holistisk tilgang til business cases for Smarter Cities tiltag, 
hvor man ser gevinster og omkostninger på tværs af kommuner 
og forsyninger, vil gøre det nemmere at få positive business 
cases med en kortere tidshorisont.

Keywords
• Smarter Cities business 

cases på tværs af 
kommuner og forsyninger

• Samfinansiering af tiltag

Evaluering

Gr. 3: Ledelse, Smarter Cities
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Alle driftsoperationer skal fungere og 
være koblet til udsving i elpriser

Smarter Cities: renseanlæg reducerer energiforbrug, når der er 
spidsbelastninger i elnettet og øger energiforbrug, når der er 
overskud i elnettet.

Alle driftsoperationer skal fungere og være koblet til udsving i 
elpriser (overskuds-/ underskudskapacitet).

Value drivers

- Bedre udnyttelse af produceret energi.

- Nedre udnyttelse af grøn produceret energi (vind/sol mm.).

- Nemmere for Energinet at balancere elnettet Danmark.

Keywords
• Drift 

• Smarter Cities

• Optimering af processer 
omkring overskudsstrøm 
og underskudsstrøm

• Samarbejde med 
Energinet omkring 
balancering af elnettet

Evaluering

Gr. 3: Ledelse, Smarter Cities
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Asset management værktøj på 
tværs af hele systemet

I dag håndteres asset management, herunder vedligehold, service 
og udskiftning af assets, individuelt af de forskellige 
forsyningsselskaber og kommuner. 

Ved at se på asset management opgaven i en større kontekst på 
tværs af “hele systemet”, og dermed forsyningsselskaber og 
kommuner, kan der opnås besparelser ved at have et fælles 
system til asset Management, som har samme datastruktur og 
fælles datamodeller.

Det vil også kunne skabe betydelige fordele i forhold til at optimere 
på processerne omkring vedligehold, service og udskiftning af 
assets, fordi man med kunstig intelligens kan se nye mønstre og 
forklaringsparametre grundet et større datagrundlag.

Value drivers
- Besparelser på software mm. i forhold til at ét asset 

management system erstatter flere.

- Ressourcebesparelser ved at have de nødvendige 
kompetencer til at udnytte et asset Management system.

Keywords
• Drift + vedligehold

• Et fælles asset 
management system

• Bedre vedligeholdelses-
modeller grundet større 
datagrundlag

Evaluering

Gr. 3: Ledelse, Smarter Cities
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Øremærkning af offentlige investeringer 
imod Smarter Cities løsninger

Øremærkning af offentlige investeringer imod Smarter Citier
løsninger for at realisere gevinster og potentiale.

Value drivers
- Realisering af potentiale og gevinster ved Smarter Cities.

Keywords
• Nye investeringer

• Øremærkning af offentlige 
investeringer imod Smart 
Cities

Evaluering

Gr. 3: Ledelse, Smarter Cities
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Borger app: mange byer har et ‘giv et 
praj’ system til håndtering af problemer

Mange byer har i dag allerede en mobil app, som borgere kan 
anvende til at ‘give et praj’. 

Denne kan udvides til også at inkludere forsyningsselskaberne, 
således at borgere kan indrapportere udfordringer, og forsyninger 
kan kommunikere direkte til borgere.

Value drivers

- Bedre/hurtigere håndtering af problemer.

- Bedre borgeroplevelse (serviceoplevelse).

Keywords
• Drift + vedligehold

• Samkøring mellem 
forsyninger

• Vedligeholdelsesmodeller 
med AI/kunstig intelligens 

Evaluering

Gr. 3: Ledelse, Smarter Cities
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Det grønne vækst team skal sammen 
med byerne udnytte fælles finansiering

Det grønne vækst teams skal sammen med byerne udnytte fælles 
finansiering til nye innovative projekter i forsyningsbranchen. Fra 
friby forsøg til grønne vækst team projekt.

Value drivers
- Realisering af Smarter Cities gevinster og potentiale.

Keywords
• Grønne vækst team

• Fælles finansiering til 
innovative projekter

Evaluering

Gr. 3: Ledelse, Smarter Cities
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Opstil datavision inden for 
revurderede systemgrænser

DANVA arbejder for at skabe fælles standarder for vandsektoren 
indenfor datamodeller og datastruktur, men mange af de løsninger 
som anvendes i branchen er ikke baseret på en fælles tilgang til 
data og deling heraf. 

Grundet det store potentiale i data bør man udarbejde en vision for 
data indenfor revurderede systemgrænser (adgang, deling og 
ejerskab). Med fordel kan man se byen som en helhed i stedet for 
hver forsyning.

Value drivers
- En mere åben adgang til data kan gøre det muligt for andre 

aktører at hjælpe med at skabe værdi af data.

Keywords
• Vedligehold

• Samkøring mellem 
forsyninger

• Vedligeholdelsesmodeller 
med AI/kunstig intelligens 

Evaluering

Gr. 3: Ledelse, Smarter Cities
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Øget fokus på udvikling af 
retningslinjer for datadeling

For at realisere potentialet i Smarter Cities, er det nødvendigt at 
kunne tilvejebringe og anvende data på nye måder i en mere 
holistisk kontekst. Dette er vanskeligt i dag, da data ligger mange 
forskellige steder.  

Der er derfor behov for at få udviklet nogle retningslinjer for 
datadeling mellem datainteresserede i Smarter Cities: trafik, 
affald, vand, afløb, persontransport osv. 

Value drivers
- Realisering af potentiale og gevinster ved Smarter Cities.

Keywords
• Nye retningslinier for 

datadeling

Evaluering

Gr. 3: Ledelse, Smarter Cities
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Bedre data om overfladenært 
grundvandsstand 

Idag er der få data om overfladenært grundvandsstand, hvilket er 
vigtig viden i optimeringen af klimastyring og samstyring mm.

Fokus på at tilvejebringe bedre data om overfladenært 
grundvandsstand (indsivning, dræning og klimatilpasning) vil 
derfor kunne skabe stor værdi for forsyningsselskaber og 
kommuner.

Value drivers
- Optimering af processer omkring samstyring og klimatilpasning.

Keywords
• Manglende data om 

overfladenært grundvand

• Klimastyring

• Kommuner og 
forsyningsselskaber

Evaluering

Gr. 3: Ledelse, Smarter Cities
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Gr. 1: Ledelse – Nye investeringer spildevand mm.

Gr. 2: Ledelse – Nye investeringer drikkevand mm.

Gr. 3: Ledelse – Smart Cities

Gr. 4: Driftschef/-medarb. – Optimeret drift/vedlig. spildevand mm.
Gr. 5 & 6: Driftschef/-medarb. – Optimeret drift/vedlig. drikkevand mm.

Gr. 7: Markmedarb. – Drift/vedligehold mm.

Dokumentation af workshops,
inspirationskatalog og one-pagers
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DRIFTLEDER/ 
DRIFTSMEDARBEJDER 
(PLANLÆGNING) 

PERSONKARAKTERISTIK:

§ Driftslederen/projektlederen har (for) mange opgaver

§ Planlægger udvidelser, renovering, koordinerer og 

træffer beslutninger, leder og fordeler arbejdet, følger 

op på om budgetter og besparelsesmål bliver indfriet 

§ Kæmper med at bevare overblikket og tænker konstant 

“Er der noget, jeg har glemt?”

§ Travlhed og mange opgaver reducerer 

innovationslysten

Workshop: Gruppe 4

Optimere drift, 
vedligehold og udvidelser 
for eksisterende 
spildevandsindsamling/-
ledninger, pumper og 
kloaksystemer mm. og 
eksisterende renseanlæg 
inkl. samstyring
herimellem.



Gr. 4 Eksisterende spildevandsindsamling/-ledninger, pumper og kloaksystemer og renseanlæg 
inkl. samstyring herimellem – kortlægning af As-Is processer og pain points (workshop 1)
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KEY FINDING #7-11

DRIFTLEDER/ 

DRIFTSMEDARBEJDER 

(PLANLÆGNING) For mange opgaver og tidspres, 

reducerer innovationslysten 

Driftslederen og projektlederen har 
(for) mange opgaver. De planlægger 

udvidelser, renovering, koordinerer og 
træffer beslutninger, leder og fordeler 

arbejdet, og følger op på, om 
budgetter og besparelsesmål bliver 
indfriet. De kæmper med at bevare 

overblikket og tænker konstant “Er der 
noget, jeg har glemt?”. 

Hjælp, trænger der grundvand ind 

i kloaknettet!?

Identifikation af problemer og behov 
for vedligehold.

Driftsalarmer stresser og bliver 

derfor ofte slukket!

“Med 20 driftsalarmer der går i 
gang på samme tid, har jeg brug 

for hjælp til at forstå, hvilken alarm 
og udfordring der er vigtigst, og 

som skal løses først.”

Manuel modelgenerering tager tid

Identifikation af problemer og behov 
for vedligehold.

Stort potentiale i tilstandsbaseret 

vedligehold (TV-inspektion)

Identifikation af problemer og behov for 
vedligehold.

Gr. 4) Optimere drift, vedligehold og udvidelser for eksisterende spildevandsindsam-ling/-
ledninger, pumper og kloaksystemer mm. og eksisterende renseanlæg inkl. samstyring
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Gr. 4: Eksisterende spildevandsindsamling/-ledninger, pumper og kloaksystemer og renseanlæg 
inkl. samstyring herimellem – kortlægning af As-Is, pain points og To-Be ideer (workshop 2 + 3)
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Gr 4): Optimere drift, vedligehold og udvidelser for eksisterende spildevandsindsamling/-
ledninger, pumper og kloaksystemer og renseanlæg inkl. samstyring herimellem – As-Is proces 
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Drift

Gr 4): Optimere drift, vedligehold og udvidelser for eksisterende spildevandsindsamling/-
ledninger, pumper og kloaksystemer og renseanlæg inkl. samstyring herimellem – As-Is, pains
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Spildevand
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Drift
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Spildevand
genereres Kloaknet Renseanlæg Udledning

Drift

Pain
points

As-Is 
proces

Gr 4): Optimere drift, vedligehold og udvidelser for eksisterende spildevandsindsamling/-
ledninger, pumper og kloaksystemer og renseanlæg inkl. samstyring herimellem – As-Is, pains
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I spidsbelastninger er 
det svært at styre 

transport af spildevand 
til renseanlæg, og 
overløb forekommer

Kan det ikke 
gøres mere 

smart?

Kan noget 
digitaliseres 

her?

Fra regelbaseret 
til præskriptiv

Afhængighed til 
få nøgle 

medarbejdere der 
har viden

Regn på vej radar.. 
Der kan laves 

kortsigtet forecast, 
så der opleves stor 

usikkerhed.

Manglende 
integration 

mellem GIS og 
andre systemer

Telematik.. 
Datatrans-

formation fra 
sensorer til HQ

SOA 
systemer er 

vanskelige at 
operere

Digitalisering 
kræver ny 

italesat 
kultur

Konsolidering 
af selskaber 

behøves for at 
aligne systemer 

mm.

KEY FINDINGS
1. Der mangler data og 
overblik over spildevand på 
vej ind ...
- Vandforbrug i realtid
- Regn på vej (klimastyring)
- Grundvand der trænger ind

2. Der mangler realtid overblik over 
kloaknettets belastning ...
- Spildevandsvolumen i realtid i net
- Overløb i byer (spildevand)
- Kombineret overløb hav/åer 

(spildevand og regn-/overfladevand)
- Spildevand på vej til renseanlæg 

3. Der mangler mulighed for at styre 
spildevandets vej i kloaknettet bedre ...
- Åbne og lukke for flere dele af kloaknettet, så 

overfladevand kan udledes mere effektivt 
uden mix med spildevand og risiko for overløb

- Simulere og handle mere proaktivt ud fra 
forventet input i kloaknet ... optimere behand-
ling i kloaknet vs. øge renseanlæg kapacitet   

Nuværende 
systemer “taler” 

ikke sammen for 
holistisk tilstands-

billede
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Fjern-
aflæsning 

(Smartmeters 
er på vej) 

Indtrængende 
grundvand i 
kloaknettet 

øger volumen

Det er ukendt, hvor 
meget regn bidrag 

der er fra  private til 
spildevandet

Borgere 
notificeres via 
brev om drifts-
forstyrrelser og 

ikke digitalt 

Transport af spildevand 
sker via åben/luk af 
spjæld i kloaknet. 

Spjæld er regelbaseret 
(vandstand)

Regnvand/over-
flade vand 

blandes med 
spildevand 

Dvs. under regn kan 
der komme store 

mængder spildevand 
til renseanlæg og 
overløb i kloaknet 

forekommer

I tørvejr kan der 
også opstå 

forstoppelser, som 
forårsager overløb 

af spildevand

Nuværende 
vejrdata 

rækker kun 2 
timer frem!

Få og dyre målere og 
data på overløb = 

manglende overblik 
over tilstand i 

kloaknettet

Planlægning 
af opgaver sker 
manuelt i dag

Udlednings-
accept er 

dynamisk

Automatisk 
styring 

(regelbaseret)
Det er svært at 
styre overløb 
digitalt fra 
central hold

Recipient 
impact

Vandbalance 
indsivning

Inflow
infiltration 

rater. 
Vi kender ikke 

tid og sted

Kloakledninger og 
overfladevands-

ledninger Nye anlæg etablerer 
regnvands-

ledninger med 
udledning til 

grønne områder

Det er komplekst at 
styre, da 

vandstand i hav og 
åer ikke haves i 

realtid

Vandstand i 
hav og åer kan 

forecastes

Det er svært at 
få præcise tal, 
da sensorer er i 
beskidt miljø

Det er vanskeligt at 
overvåge, vurdere og 
handle på mængden 
grunden manglende 

data 

Kvalitet = 
stofindhold 
(mængder)

Vi ved ikke, 
hvor meget 

spildevand der 
er på vej ind!

Manglende 
samstyring mellem 

renseanlæg og 
kommuner om 

udledning

Under regn er 
regelbaseret åbning 

af spjæld ikke 
optimal. Data og 

indsigter mangler.

Der mangler 
realtid data til at 
overvåge tilstand 

og problemer i 
kloaknet

I spidsbelastninger er 
det svært at styre 

transport af spildevand 
til renseanlæg, og 
overløb forekommer

Kan det ikke 
gøres mere 

smart?

Kan noget 
digitaliseres 

her?

Fra regelbaseret 
til præskriptiv

Afhængighed til 
få nøgle 

medarbejdere der 
har viden

Regn på vej radar.. 
Der kan laves 

kortsigtet forecast, 
så der opleves stor 

usikkerhed.

Manglende 
integration 

mellem GIS og 
andre systemer

Telematik.. 
Datatrans-

formation fra 
sensorer til HQ

SOA 
systemer er 

vanskelige at 
operere

Digitalisering 
kræver ny 

italesat 
kultur

Konsolidering 
af selskaber 

behøves for at 
aligne systemer 

mm.
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Drift

82

Spildevand
genereres Kloaknet Renseanlæg Udledning

Drift

Gr 4): Optimere drift, vedligehold og udvidelser for eksisterende spildevandsindsamling/-
ledninger, pumper og kloaksystemer og renseanlæg inkl. samstyring herimellem – To-Be ideer 
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Mobile/GPS data 
kan bruges til at 

forstå, hvor borgere 
er, og dermed om 
spildevand på vej 

ind.

Kombiner flere 
forskellige datakilder 
(sensor, flowmeters, 

hifi model sound  
mm.) to develop better
insight and models 

Flere flowmeters i 
netværk for at optimere 

samstyring
(mangler i dag)

Smarter Cities:
Renseanlæg 

Udnytter “billig” 
overskudsstrøm 
når der er tilstede 

Smarter Cities:
Renseanlæg reducerer 
energiforbrug, når der 
er spidsbelastninger i 

elnettet

Yderligere 
standardisering og brug 

af DANVA modeller 
(datasnitflader og 
integration mellem 

systemer)

Brug kunstig 
intelligens til 

Udvikling af hydraliske
modeller og for løbende 
automatisk opdatering 

Analyse data til 
myndigheder (DS2399) 

er en 14 dages proces i 
dag (online sensorer 

findes) forsyning kan 
levere realtid til MST! 

Sensordata der kan 
fortælle, hvad spildevand 

består af (eks. Øl/Assense), 
så bakterier kan forberedes. 
Real time management af 

spildevand E2E. 

Pain
points

As-Is 
proces

Ideas   
To-Be 
proces

Procesoptimering af 
rensekvalitet vs. 
energiforbrug og 

kemikalieforbrug via 
Cognitive Plant Advisor 
(kunstig intelligens)

Bedre visuelt overblik 
via dashboard over 
hovedalarmer og 

underalarmer (afledte)

Smart Meter på 
aftager kan hjælpe 
med at forstå det 

spildevand, der er på 
vej ind!

Vejrradar + Met. 
Modeller 
”VeVa”

En standard for 
data og deling

Dele data +
”åbne data” mellem 

forsyningerne

Predictive
maintenance ved 

måling på 
kompetencer

Nye sensor 
standarder på 

energi produkter -
data til Skat (fra 

manuel til digital) 

Nuværende 
systemer “taler” 

ikke sammen for 
holistisk tilstands-

billede

Bedre data og 
statistik på drift og 

alarmer.. 
kvantificering



Gr 4): Optimere drift, vedligehold og udvidelser for eksisterende spildevandsindsamling/-
ledninger, pumper og kloaksystemer og renseanlæg inkl. samstyring herimellem – As-Is proces 
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Spildevand
genereres Kloaknet Renseanlæg Udledning

Vedligehold  
og 

udvidelser

TV-inspektion 
bruges i dag til 

vurdering af 
tilstand og behov 
for vedligehold

Industri-
placering -

sekundavand

Modelbaseret 
tilgang til 
vedligehold 

(år/måneder, tid til 
service og 

udskiftning)

Vedligeholds-
beregninger for 
pumper foregår 

manuelt

Generering og opdatering 
af hydralisk model for 

kloaknet er manual i dag
(forstå performance i 

forskellige scenarier: regn 
mm.)

Uvedkommende 
vand – hvor har vi 
problemer, og hvad 
er vigtigst at løse 

først?

Hvornår er vi 
sikre på, at vi 
kan gå ned i 
renseanlægs-

størrelse?

“Digital 
tvilling”

Diagnostisk 
vedligehold er i 

dag delvist 
manuel

Havarier (vi 
vedligeholder dvs. 

udskifter, når 
udstyret går i 

stykker)

Vedligehold er 
tidsbaseret (alder) 
fra producent og 

egne folks 
erfaringer

Indsigter/årssags-
analyser er manuelle 

og tager tid  - dvs. 
Ingen prædikativ 

tilgang

Dokumentation til 
myndigheder 
(lovgivning) 

herunder prøver der 
foregår i Excel ark

Miljø-
belastning
1/3 fosfor

As-Is 
proces



TV-inspektion 
bruges i dag til 

vurdering af 
tilstand og behov 
for vedligehold

Industri-
placering -

sekundavand

Modelbaseret 
tilgang til 
vedligehold 

(år/måneder, tid til 
service og 

udskiftning)

Vedligeholds-
beregninger for 
pumper foregår 

manuelt

Generering og opdatering 
af hydralisk model for 

kloaknet er manual i dag
(forstå performance i 

forskellige scenarier: regn 
mm.)

Uvedkommende 
vand – hvor har vi 
problemer, og hvad 
er vigtigst at løse 

først?

“Digital 
tvilling”

Diagnostisk 
vedligehold er i 

dag delvist 
manuel

Havarier (vi 
vedligeholder dvs. 

udskifter, når 
udstyret går i 

stykker)

Vedligehold er 
tidsbaseret (alder) 
fra producent og 

egne folks 
erfaringer

Indsigter/årssags-
analyser er manuelle 

og tager tid  - dvs. 
Ingen prædikativ 

tilgang

Dokumentation til 
myndigheder 
(lovgivning) 

herunder prøver der 
foregår i Excel ark

Miljø-
belastning
1/3 fosfor

Gr 4): Optimere drift, vedligehold og udvidelser for eksisterende spildevandsindsamling/-
ledninger, pumper og kloaksystemer og renseanlæg inkl. samstyring herimellem – As-Is, pains
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Spildevand
genereres Kloaknet Renseanlæg Udledning

Vedligehold  
og 

udvidelser

Udfordring med at 
alt vedligehold 

ikke dokumenteres 
af mobil/mark 

personalet

Forbedringer 
ønskes

Hvordan 
planlægger vi 

vedligehold 
bedre?

Stort potentiale –
program sorterer 

billeder i dag

Vi mangler målere 
til at bygge bedre 

modeller

Hvornår er vi 
sikker på at vi 
kan gå ned i 
renseanlægs-

størrelse?

“Digital 
tvilling”

Det er svært at 
prioritere 

eksisterende 
digitale alarmer 

Medarbejdere blokerer 
derfor alarmer, som 
derfor ikke er aktive

Medarbejdere som 
undersøger alarmfejl 
i net/anlæg får ikke 

altid meldt status 
tilbage 

Pain
points

As-Is 
proces

Mange systemer er 
ikke integreret eller 

taler sammen Afhængighed til 
nøgle personer, da 

viden ikke kan 
tilgås digitalt

Kalibrering af 
målere tager 

meget tid

”Beregnings” 
modeller er 

langsomme. 
Mouse model.

Tænk. Agér. 
Holistisk - hele 

spildevands 
kredsløb

Vi mangler bedre 
brug af prædikativ 

vedligehold

Mangler vi 
kompetencer 

blandt 
medarbejderne?

Vurdering af 
udledning er 

vanskelig, data er 
ikke gode nok og vi 
mangler flere data



TV-inspektion 
bruges i dag til 

vurdering af 
tilstand og behov 
for vedligehold

Industri-
placering -

sekundavand

Modelbaseret 
tilgang til 
vedligehold 

(år/måneder, tid til 
service og 

udskiftning)

Vedligeholds-
beregninger for 
pumper foregår 

manuelt

Generering og opdatering 
af hydralisk model for 

kloaknet er manual i dag
(forstå performance i 

forskellige scenarier: regn 
mm.)

Uvedkommende 
vand – hvor har vi 
problemer, og hvad 
er vigtigst at løse 

først?

“Digital 
tvilling”

Diagnostisk 
vedligehold er i 

dag delvist 
manuel

Havarier (vi 
vedligeholder dvs. 

udskifter, når 
udstyret går i 

stykker)

Vedligehold er 
tidsbaseret (alder) 
fra producent og 

egne folks 
erfaringer

Indsigter/årssags-
analyser er manuelle 

og tager tid  - dvs. 
Ingen prædikativ 

tilgang

Dokumentation til 
myndigheder 
(lovgivning) 

herunder prøver der 
foregår i Excel ark

Miljø-
belastning
1/3 fosfor

Udfordring med at 
alt vedligehold 

ikke dokumenteres 
af mobil/mark 

personalet

Forbedringer 
ønskes

Hvordan 
planlægger vi 

vedligehold 
bedre?

Stort potentiale –
program sorterer 

billeder i dag

Vi mangler målere 
til at bygge bedre 

modeller
“Digital 
tvilling”

Det er svært at 
prioritere 

eksisterende 
digitale alarmer 

Medarbejdere blokerer 
derfor alarmer, som 
derfor ikke er aktive

Medarbejdere som 
undersøger alarmfejl 
i net/anlæg får ikke 

altid meldt status 
tilbage 

Mange systemer er 
ikke integreret eller 

taler sammen Afhængighed til 
nøgle personer, da 

viden ikke kan 
tilgås digitalt

Kalibrering af 
målere tager 

meget tid

”Beregnings” 
modeller er 

langsomme. 
Mouse model.

Tænk. Agér. 
Holistisk - hele 

spildevands 
kredsløb

Gr 4): Optimere drift, vedligehold og udvidelser for eksisterende spildevandsindsamling/-
ledninger, pumper og kloaksystemer og renseanlæg inkl. samstyring herimellem – As-Is, pains
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Spildevand
genereres Kloaknet Renseanlæg Udledning

Vedligehold  
og 

udvidelser

KEY FINDINGS
2. Den hydraliske model for 
kloaknettets kapacitet og 
performance...
- Beregnes manuelt og opdateres 

ikke tilstrækkeligt
- Der mangler at blive implementeret 

målere til at få flere datapunkter og 
til at bygge bedre modeller

1. Vedligehold ...
- Planlægning af vedligehold er i stor grad 

præget af en modelbaseret tilgang (år/måneder) 
til service/udskiftning og ikke ud fra analyse af 
data på systemniveau (skifter ved nedbrud) 
eller før nedbrud.

- Nogle steder bruges data manuelt så potentiale 
for automatisering forringes

3. Systemer til at understøtte 
vedligehold ...
- Der mangler at blive implementeret 

løsninger til at sikre, at udført 
vedligeholdelsesarbejde opdateres i 
hovedsystemerne

Pain
points

As-Is 
proces

Vi mangler bedre 
brug af prædikativ 

vedligehold

Mangler vi 
kompetencer 

blandt 
medarbejderne?

Vurdering af 
udledning er 

vanskelig, data er 
ikke gode nok og vi 
mangler flere data

Hvornår er vi 
sikker på at vi 
kan gå ned i 
renseanlægs-

størrelse?



TV-inspektion 
bruges i dag til 

vurdering af 
tilstand og behov 
for vedligehold

Industri-
placering -

sekundavand

Modelbaseret 
tilgang til 
vedligehold 

(år/måneder, tid til 
service og 

udskiftning)

Vedligeholds-
beregninger for 
pumper foregår 

manuelt

Generering og opdatering 
af hydralisk model for 

kloaknet er manual i dag
(forstå performance i 

forskellige scenarier: regn 
mm.)

Uvedkommende 
vand – hvor har vi 
problemer, og hvad 
er vigtigst at løse 

først?

“Digital 
tvilling”

Diagnostisk 
vedligehold er i 

dag delvist 
manuel

Havarier (vi 
vedligeholder dvs. 

udskifter, når 
udstyret går i 

stykker)

Vedligehold er 
tidsbaseret (alder) 
fra producent og 

egne folks 
erfaringer

Indsigter/årssags-
analyser er manuelle 

og tager tid  - dvs. 
Ingen prædikativ 

tilgang

Dokumentation til 
myndigheder 
(lovgivning) 

herunder prøver der 
foregår i Excel ark

Miljø-
belastning
1/3 fosfor

Udfordring med at 
alt vedligehold 

ikke dokumenteres 
af mobil/mark 

personalet

Forbedringer 
ønskes

Hvordan 
planlægger vi 

vedligehold 
bedre?

Stort potentiale –
program sorterer 

billeder i dag

Vi mangler målere 
til at bygge bedre 

modeller

Hvornår er vi 
sikker på at vi 
kan gå ned i 
renseanlægs-

størrelse?

“Digital 
tvilling”

Det er svært at 
prioritere 

eksisterende 
digitale alarmer 

Medarbejdere blokerer 
derfor alarmer, som 
derfor ikke er aktive

Medarbejdere som 
undersøger alarmfejl 
i net/anlæg får ikke 

altid meldt status 
tilbage 

Mange systemer er 
ikke integreret eller 

taler sammen Afhængighed til 
nøgle personer, da 

viden ikke kan 
tilgås digitalt

Kalibrering af 
målere tager 

meget tid

”Beregnings” 
modeller er 

langsomme. 
Mouse model.

Tænk. Agér. 
Holistisk - hele 

spildevands 
kredsløb

Vi mangler bedre 
brug af prædikativ 

vedligehold

Mangler vi 
kompetencer 

blandt 
medarbejderne?

Vurdering af 
udledning er 

vanskelig, data er 
ikke gode nok og vi 
mangler flere data

Gr 4): Optimere drift, vedligehold og udvidelser for eksisterende spildevandsindsamling/-
ledninger, pumper og kloaksystemer og renseanlæg inkl. samstyring herimellem – To-Be ideer 
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Spildevand
genereres Kloaknet Renseanlæg Udledning

Vedligehold  
og 

udvidelser

Udvikling af fælles standard 
vedligeholdelsesmodel for 

kloaknet ud fra relevante data, 
by, land, jordbund, trafik, vejr, 

industri mm.

Billedgenkendelses-teknologi 
kan læse TV-inspektioner 

hurtigt og fortælle 
medarbejdere, hvor vedligehold 
er påkrævet. Læringen kan 

overføres på hele nettet

Sensorer på assets giver mulighed for at 
optimere vedligehold, og forstå hvornår den 
enkelte del skal udskiftes ift. belastning.Bedre opdatering af udført 

vedligeholdsarbejde af 
medarbejdere i systemer, så 
planlægnings medarb. kan 

anvende info i fremtidig 
planlægning af vedligehold og 
i vedligeholdelses-beregninger  

Potentiel besparelse på 4 mia. i hele Storkøbenhavn 
fordeles mellem alle interessenter

Pain
points

As-Is 
proces

Ideas   
To-Be 
proces

System med 
overblik over 

materialer der skal 
bruges af 

medarbejderne mm.

Bruge data og AI til 
at fejlidentificere, 

fejlrette og tage 
handlinger der 

reducere alarmer.



Udvikling af en fælles standard 
vedligeholdelsesmodel for 
kloaknettet ud fra relevante data, 
by, land, jordbund, trafik, vejr, 
industri mm.
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Smart Meters på aftagere kan 
hjælpe med at forstå det 
spildevand, der er på vej ind.

Billedgenkendelsesteknologi kan 
læse TV-inspektioner hurtigt og 
fortælle medarbejdere, hvor 
vedligehold er påkrævet. Læringen 
kan overføres på hele nettet.

V

Udledningsaccept digital: analyse 
af data til myndigheder (DS2399) 
er en 14 dages proces i dag (online 
sensorer findes, forsyning kan      
levere realtid til MST).

Sensorer på assets giver mulig-
hed for at optimere vedligehold, og 
forstå hvornår den enkelte del skal 
udskiftes ift. belastning.

Mobile/GPS data kan bruges til 
at forstå, hvor borgere er og 
dermed spildevandet er.

Smart Cities: renseanlæg 
Udnytter “billig” overskudsstrøm, 
når der er tilstede.

Brug kunstig intelligens til udvikling 
af hydraliske modeller for
løbende automatisk 
opdatering af modeller.

Smart Cities: renseanlæg 
reducerer energiforbrug, når der 
er spidsbelastninger i elnettet.

Optimering af proces: rensekvalitet 
vs. energiforbrug og kemikalie-
forbrug via Cognitive Plant Advisor 
(kunstig intelligens optimerer 
input/output)-

Yderligere standardisering og brug 
af DANVA modeller (datasnitflader 
og integration imellem systemer).

Bedre opdatering af udført vedlige-
holdsarbejde af medarbejdere i 
systemer, så planlægningsmedarb. 
kan anvende info i fremtidig plan-
lægning af vedligehold og i ved-
ligeholdelsesberegninger.

Bedre visuelt overblik via 
dashboard over hovedalarmer 
og underalarmer (afledte).

Sensordata fortæller, hvad spilde-
vand består af (eks. Øl/Assens), så 
bakterier kan forberedes. Real time 
management af spildevandet E2E. 

Kombiner forskellige datakilder (sen-
sor, flowmeters, hifi model sound  
mm.) à bedre indsigter og modeller.

Potentiel besparelse på 4 mia. i hele 
Storkøbenhavn fordeles mellem alle 
interessenter à motivation til samarb.

Flere flowmeters i netværk for at 
optimere samstyring (mangler i dag).
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D
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4.7

4.8

4.9

Brug kunstig intelligens til at forstå 
og byg digital model af kloaknet og 
renseanlæg (model generering) og 
optimer brug af kapacitet (større 
bassin vs. bedre håndtering i net).

V
D

D4.17

4.18

Gr. 4: Eksisterende spildevandsindsamling/-ledninger, pumper og kloaksystemer og renseanlæg inkl. samstyring herimellem
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Hvad er der i spildevandet?

Sensordata placeret strategiske steder i kloaknettet måler og 
fortæller hvilket spildevand, der er på vej ind til renseanlægget, så 
den rette bakteriebeholdning mm. kan forberedes til 
renseprocessen (eksempel fra Bryggeriet Vestfyn i Assens). 

Med denne viden kan man også optimere på processen omkring 
separation af spildevand, der er på vej ind fra forskellige kilder og 
f.eks. undgå at bestemte typer spildevand blandes, og der 
fremkommer en kombineret mængde spildevand, som er mere 
kompleks at rense i forhold til at adskille de forskellige typer 
spildevand, der er på vej ind til renseanlægget.

Value drivers
– Renseprocessen optimeres ved at man dels ved, hvilken type 

spildevand der er på vej ind til renseanlægget, og dels ved at 
man kan separere forskellige typer spildevand som nemmere 
kan renses individuelt.

– Hurtigere renseproces fordi forskellige typer spildevand 
adskilles.

– Reduktion af kemikalier i renseproces.

Keywords
• Drift

• Optimere renseproces ud 
fra viden om spildevand 

• Separation af spildevand 
for mere effektiv 
renseproces

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Opdateret viden om vedligeholdelse

Der efterspørges bedre opdatering af udført vedligeholdsarbejde 
af medarbejdere i systemer, så planlægningsmedarbejdere kan 
anvende informationen i fremtidig planlægning af vedligehold og i 
vedligeholdelsesberegninger. 

Value drivers
– Eliminere situationer hvor medarbejdere udfører dobbeltarbejde 

på vedligehold, fordi systemer ikke er opdateret.

– Have valide data til at kunne foretage beregninger på 
vedligehold og udskiftning af udstyr.

– Optimere levetiden på udstyr (CAPEX). 

Keywords
• Drift + vedligehold

• Samspil mellem 
driftschef/projektchefer/-
medarbejdere inkl. 
medarbejdere der udfører 
vedligeholdelsesarbejdet i 
marken

• Opdateret data og viden

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Yderligere standardisering

Yderligere standardisering og brug af DANVA modeller 
(datasnitflader og integration mellem systemer).

DDV-Reolen er omdrejningspunktet for arbejdet med DDV-
integrationsmetoden, idet samtlige vejledninger og 
arkitekturbeskrivelser lagres herpå. Det er intentionen, at 
vandselskaberne downloader input fra DDV-Reolen til brug i deres 
it-projekter. Vandselskaberne kan hente input i form af eksempler 
og branchestandarder på blandt andet forretningsprocesser, 
datamodeller, snitfladebeskrivelser m.m. Efter projekternes 
afslutning bidrager vandselskaberne til fællesskabet/branchen ved 
at uploade den DDV-dokumentation, som de har udarbejdet i 
forbindelse med deres projekters gennemførsel.

Value drivers
– Synergi i forhold til at udnytte brancheerfaringer.

– Skabe fælles standarder for vandsektoren så fremtidige 
løsninger kan udvikles hertil.

Keywords

• Drift + vedligehold

• Standardisering af 
datamodeller og 
integrationer mm.

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Optimere på hele renseprocessen 

Med kunstig intelligens (Cognitive Plant Advisor) kan 
renseprocessen af spildevandet muligvis optimeres yderligere.  

Løsningen Cognitive Plant Advisor kan optimere processen end-
to-end ved at optimere på mange parametre ligefra ønsket output: 
rensekvalitet og tidsforbrug mm. og input: spildevand, bakterier, 
kemikalier, energiforbrug mm.

Hvis energi er det dyreste parameter i renseprocessen, hvordan 
kan denne så reduceres ud fra de andre input og output 
parametre.

Value drivers
– Optimere renseprocessen og reducere bakterier, kemikalier og 

energiforbrug ud fra en cost/benefit betragtning.

Keywords

• Drift

• Optimeret renseproces

• Reducere/optimere 
forbrug af energi, 
kemikalier og bakterier 

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Optimere helheden fremfor delene! 

I Storkøbenhavn er der et behov og potentiale i at se på hvordan 
hele processen, fra spildevandet genereres og transporteres i de 
forskellige kommuner til behandling på renseanlæg, kan 
koordineres bedre og særligt i forbindelse med skybrud og 
udledning af overfladevand. 

I dag suboptimeres der på processen omkring udledning af 
overfaldevand, hvilket resultater i at renseanlæg skal håndtere 
store mængder kombineret spildevand og overfladevand i 
spidsbelastningssituationer. Der er brug for at se på helheden, og 
denne adfærd kan fremmes ved at potentielle besparelser på f. 
eks. 4 mia i hele Storkøbenhavn fordeles mellem alle 
interessenter, og ikke kun enkelte (Kilde: Biofos fra workshop 
Value drivers
– Bedre udnyttelse af kapaciteten i kloaknettet i Storkøbenhavn 

kan i spidsbelastningssituationer betyde, at renseanlæggene 
kan rense spildevand mere effektivt med lavere forbrug af 
energi, kemikalier mm.

– Bedre håndtering af overfladevand ved skybrud vil betyde 
mindre mængder spildevand til rensning og færre overløb i byer 
og hav/åer.

Keywords
• Drift + vedligehold

• Optimere spildevands 
renseprocessen 

• Reducere/optimere forbrug 
af energi, kemikalier og 
bakterier 

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Digital model af kloaknet & renseanlæg

I dag er det en manuel og meget tidskrævende proces at skabe og 
vedligeholde en digital model af kloaknettet og renseanlægget, 
som kan anvendes til at forstå og simulere fremtidige hændelser. 
Det er med henblik på at planlægge udvidelser og forbedringer af 
kapacitet mm. 

Hvordan kan man bruge kunstig intelligens til at forstå og bygge 
en digital model af kloaknettet og renseanlæggene (model 
generering) og optimere brug af kapacitet (større bassin vs. bedre 
håndtering i net)?

Value drivers
– Bedre udnyttelse af kapaciteten i kloaknettet i Storkøbenhavn 

vil i spidsbelastningssituationer betyde, at renseanlæggene kan 
rense spildevand mere effektivt med lavere forbrug af energi, 
kemikalier mm.

– Bedre håndtering af overfladevand ved skybrud vil betyde 
mindre mængde spildevand til rensning og færre overløb i byer 
og hav/åer.

Keywords
• Drift + vedligehold

• Optimere hele spildevands 
renseprocessen

• Reducere/optimere forbrug 
af energi, kemikalier og 
bakterier 

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Bedre kontrol og samstyring

I dag er der ikke mange digitale flowmeters i brug i kloaknettet. 
Med flere digitale flowmeters vil give en bedre indsigt i 
spildevandet vej igennem kloaknettet, og for at optimere 
samstyringen.

Value drivers
– En bedre indsigt i spildevandets placering i kloaknettet giver 

mulighed for at optimere renseprocessen (separation af 
spildevand) og at undgå overløb i forbindelse med skybrud.

– At skabe bedre forståelse for og indsigter i hvor der er 
udfordringer i kloaknettet, således at vedligehold og udbedring 
kan igangsættes inden udfordringer eskalerer (overløb byer, 
hav/åer mm.).

Keywords
• Drift + vedligehold

• Digitale flowmeters

• Større transparens om hvor 
spildevandet befinder sig, 
giver mulighed for at agere 
på denne viden f.eks. isolere 
spildevand i kloaknettet eller 
fremskynde transport til 
renseanlæg i forbindelse med 
forventet skybrud

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Flerstreget datakilder à bedre modeller

Ved at kombinere forskellige datakilder (sensor, flow meters og hifi
model sound mm.) kan man skabe bedre modeller og dermed 
indsigter.

Value drivers
– Bedre mulighed for at forstå anormaliteter og afvigelser som 

kan være tegn på, at der er behov for vedligeholdelse og/eller 
udskiftning af udstyr.

Keywords
• Drift + vedligehold

• Sensors, flow meters, 
hifi model sound

• Bedre modeller til 
identifikation af 
vedligeholdsbehov

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Kunstig intelligens til udvikling og 
opdatering af hydraliske modeller

Processen med at udvikle hydraliske modeller for kloaknettet og 
renseanlæg foretages af ingeniører i dag og er en manual opgave, 
der tager flere dage at gennemføre. Det er omkostningstungt, og 
det betyder, at de hydraliske modeller ikke opdateres så ofte, som 
de burde.

Brug kunstig intelligens til udvikling af hydraliske modeller og for 
løbende automatisk opdatering af modeller.

Value drivers
– At skabe bedre indsigt i spildevandes placering i kloaknettet 

giver mulighed for at optimere renseprocessen (f.eks. 
separation af spildevand) og undgå overløb i forbindelse med 
skybrud.

– Bedre forståelse for og indsigter i hvor der er udfordringer i 
kloaknettet, således at vedligehold og udbedring kan 
igangsættes inden udfordringer eskalerer (overløb byer, 
hav/åer mm.).

Keywords
• Drift + vedligehold

• Sensors, flow meters, 
hifi model sound

• Bedre modeller til 
identifikation af 
vedligeholdsbehov

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Kunstig intelligens - billedgenkendelse

Billedgenkendelsesteknologi kan læse TV-inspektioner hurtigt og 
fortælle medarbejdere, hvor vedligehold er påkrævet. Læringen 
kan overføres på hele nettet.

Mulighed for at skabe synergi på tværs af forsyningsselskaber og 
dele arbejdet med at træne billedgenkendelsesteknologien i at 
genkende slid og revner mm.

Value drivers
– Bedre udnyttelse af medarbejderes tid.

– Stordriftsfordele i at træne kunstig intelligensmodeller på tværs 
af forsyningsselskaber.

Keywords
• Vedligehold

• Sensors, flow meters,
hifi model sound

• Bedre modeller til 
identifikation af 
vedligeholdsbehov

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Digitalering af proces Udledningsaccept 

Udledningsaccept digital: analyse af data til myndigheder 

(DS2399) er en 14 dages proces (online sensorer findes, 

forsyningsselskaber kan levere realtid til MST)! 

Value drivers
– Digitalisering af proces vil frigive tid hos medarbejdere.

Keywords
• Drift

• Interaktion Miljøstyrelsen 

og forsyningsselskaber

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Smart Meters … forstå spildevand

I dag er der få forsyningsselskaber, der har økonomi til at 
investere i at installere Smart Meters på aftagersteder, som kan 
hjælpe med at forstå det spildevand, der er på vej ind. 

Value drivers

– Bedre håndtering af spildevandet i kloaknettet og transport frem 
til renseanlæg.

Keywords
• Drift

• Smart Meters

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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GPS data ... forstå spildevand

Mobile/GPS data kan bruges til at forstå, hvor borgere er og 
dermed spildevand på vej ind.

Value drivers
– Bedre håndtering af spildevandet i kloaknettet og transport frem 

til renseanlæg.

Keywords
• Drift

• GPS data

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Bedre dashboards med alarmer 

Bedre visuelt overblik via dashboard over hovedalarmer og 
underalarmer (afledte). 

Informationen på dashboards skal give medarbejdere mulighed for 
at forstå, hvilke alarmer og relaterede problemer der er vigtigst, og 
har største konsekvenser for forsyningsselskabet og borgere, 
således at disse kan prioriteres korrekt og løses hurtigt.

Value drivers

– Mere effektiv håndtering af driftsproblemer.

– Korrekt opgaveprioritering og hurtig løsning af de udfordringer 
med størst konsekvenser.

– Mere effektiv brug af medarbejderes tid.

Keywords
• Drift

• GPS data

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Flere digitale sensorer på udstyr

Sensorer på assets giver mulighed for at optimere vedligehold og 
forstå, hvornår den enkelte del skal udskiftes ift. belastning.

Value drivers
– Mere effektiv håndtering af driftsproblemer.

– Løsning af de vigtigste udfordringer først, som har de største 
konsekvenser.

– Mere effektiv brug af medarbejderes tid.

Keywords
• Vedligehold

• GPS data

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Smarter Cities – overskudsstrøm

I dag er der ingen koordinering mellem forsyningsselskaber og 
f.eks. Energinet omkring energiforbrug. 

I en Smarter Cities kontekst ligger der store gevinster i at 
renseanlæggene udnytter ”billig” overskudsstrøm, når der er 
tilstede i elnettet.

Value drivers

– Lavere energiomkostninger for renseanlæg.

– Bedre udnyttelse af energi tilstede i forsyningsnet.

– Nemmere for Energinet at balancere energinettet dag-til-dag.

Keywords
• Drift

• Smarter Cities

• Overskudsstrøm 

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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Smarter Cities – underskudsstrøm

I dag er der ingen koordinering mellem forsyningsselskaber og 
f.eks. Energinet omkring energiforbrug. 

I en Smarter Cities kontekst ligger der stor værdi i at 
renseanlæggene reducerer energiforbruget, når der er 
spidsbelastninger i elnettet.

Value drivers

– Lavere energiomkostninger for renseanlæggene.

– Bedre udnyttelse af energi tilstede i forsyningsnet.

– Nemmere for Energinet at balancere energinettet dag-til-dag.

Keywords
• Drift

• Smarter Cities

• Underskudsstrøm 

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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AI fælles digital vedligeholdelsesmodel

Udvikling af fælles standarder for vedligeholdelsesmodeller af 
kloaknettet ud fra relevante data (by, land, jordbund, trafik, vejr og 
industri mm.) ved hjælp af kunstig intelligens (machine learning).

Value drivers
– Lavere energiomkostninger for renseanlæg.

– Bedre udnyttelse af energi tilstede i forsyningsnettet.

– Nemmere for Energinet at balancere energinettet dag-til-dag.

Keywords
• Vedligehold

• Vedligeholdelsesmodel

• AI/kunstig intelligens

• Machine learning

Evaluering

Gr. 4: Driftchef, spildevand og renseanlæg
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IBM Confidential106106

Gr. 1: Ledelse – Nye investeringer spildevand mm.

Gr. 2: Ledelse – Nye investeringer drikkevand mm.

Gr. 3: Ledelse – Smart Cities

Gr. 4: Driftschef/-medarb. – Optimeret drift/vedlig. spildevand mm.

Gr. 5 & 6: Driftschef/-medarb. – Optimeret drift/vedlig. drikkevand

Gr. 7: Markmedarb. – Drift/vedligehold mm.

Dokumentation af workshops,
inspirationskatalog og one-pagers
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DRIFTLEDER/ 
DRIFTSMEDARBEJDER 
(PLANLÆGNING) 

PERSONKARAKTERISTIK:

• Faglig stolthed og lille risikovillighed. Man gør det, man plejer.

• Foretrækker at kende potentiale og effekt af nye løsninger inden. 

disse implementeres. 

• Er stolt over sit arbejde.

• Vil være sikker på at gøre det rigtige.

• Føler at han/hun mangler opdateret viden omkring drift og 

vedligehold grundet lav digitaliseringsgrad.

Workshop Gruppe 5+6

Optimere drift, vedligehold 
og udvidelser for 
eksisterende ledninger til 
drikkevandsindsamling, 
drikkevandsbehandling/ 
vandværker og 
vanddistribution inkl. 
samstyring herimellem.



DRIFTLEDER/ 
DRIFTSMEDARBEJDER 

(PLANLÆGNING) 

Gr. 5+6) Optimere drift, vedligehold og udvidelser for eksisterende ledninger til drikkevandsind-
samling, drikkevandsbehandling/ vandværker og vanddistribution inkl. samstyring herimellem.

KEY FINDING #12-14

Mange manuelle processer
Der mangler sensorer til måling af 
vandkvalitet. Nuværende data er 

ikke i realtid.

Faglig stolthed og lille 
risikovillighed. Man gør det,

man plejer
Driftsledere og driftsmedarbejdere er 
stolte over deres arbejde, og de vil 

være sikre på at gøre det rigtige. De 
vil kende potentialet og effekten af nye 
løsninger, inden disse implementeres. 
Hvis man vil være bedst til at udnytte 
nye digitale løsninger, kan man ikke 

gå i andres fodspor, så hvordan 
skabes en kultur for at prøve nye ting?

Vi er alle ved at bestige 
det samme bjerg ...

Hvordan vidensdeler vi og 
hjælper hinanden med at finde 

den bedste vej?
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Gr. 5+6): Eksisterende ledninger til drikkevandsindsamling, drikkevandsbehandling og 
vanddistribution inkl. samstyring herimellem – Is-As proces, pain points og To-Be ideer
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Gr. 5+6): Optimere drift, vedligehold og udvidelser for eksisterende ledninger til drikkevandsind-
samling, drikkevands-behandling og vanddistribution inkl. samstyring herimellem – As-Is proces
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Vedligehold, 
udvidelser og 
vandkvalitet

Der foretages prøver af 
grundvandet 

(1-12 mdr.?), og 
resultater sendes til 

myndigheder/GRUMU
). Målinger af 

grundvandskvalitet 
sker manuelt.

Få steder 
måles grund-

vandsspejl

Grundvands-
resource Boringer Transport-

ledning Vandværk Distributionsnet Forbruges

Monitorering 
og analyser

Der slås 
alarm ved 

forurening

Alt ok = 
normal drift

Orientering af 
myndigheder 
og befolkning

Rådgivere 
undersøger 

årsager og forsøger 
at identificere 

forureningssted

Vandbehandlingsmo
del – behandlingen i 

dag er simpel ... 
Filtrering via sand og 
iltning over niveauer

Ledningsnet 
model

Ledningsnet 
model

Beslutning/ 
handling 

beredskab ..måske 
ændre processer

As-Is 
proces

Analyse af 
overfladevand

Reaktion efter 
manuelle 

prøver

Alarm: åbnet 
for boringer

Online 
måling i 
lednings-

nettet

Respons: for visse 
sensortyper er der 
ikke overvågning

Lav grad af automatisk 
alarmering ved 
overstigelse af 

grænseværdier 
(overvågning findes for 

visse sensortype -
turbilitet)

UV + 
blødgørelse

Kan private 
anlæg kobles 

til 
ledningsnet?

Analyse af 
overfladevand

Langsigtet 
holistisk 

planlægning 
(digitalt 

beredskab)

Udpegning af 
grundvands-

magasiner (nye 
i kommunerne)

Langtids, 
holistisk 

planlægning?

Kan man have 
flere vandkilder 

til flere 
alternativer? 
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Vedligehold, 
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Optimere på energi (el) ved at 
pumpe når el er billigt.

Satellitovervågning af lækager –
farveskift på overfladejord. 
AI/kunstigintelligens og billede-
genkendelse til at analysere 
satellitbilleder.

Smarter Cities: genbrug af gråt 
overfladevand (der vil være høje 
omkostninger til net).

Smarter Cities: koordinering 
med brandvæsen så tryk 
sættes op efter behov -
reducer energi til at opretholde 
højere “beredskabstryk”.

Flere digitale åben/luk ventiler i net à
bedre planlægning af vedligehold og 
mindre gener for borgere.

Smart Meters på aftager –at lave 
partnerskab med 
forsikringsselskaber for at 
minimere skader, hvilket resulterer 
i lavere præmie/tilskud til SM.

En fælles AI/digital 
vedligeholdelsesmodel og samkøring 
med andre forsyninger omkring 
vedligeholdelsesberegninger ud fra 
jordbund, trafik, vej, regn mm. kan give 
20% besparelse på vedligehold og 
optimere levetid på sensorer mv.

Driftsoptimering af energiforbrug ved at 
pumpe grundvand fra boringer med højt 
vandspejl vs. lavt og helt ud til forbruger
(Odense: 43% besparelse).

Inddele distributionsnet i trykzoner, 
hvor basistryk nedsættes, så 
levetiden på rør forlænges (20 år 
eksempel kan betyde mange penge). 
Kræver ventiler for at oprette 
trykzoner. Kan også give mindre 
forstyrrelse ved vedligehold à bedre 
borgeroplevelse.

5.1

5.2

5.3

Smart Meters (digitale målere) på 
husstande kan hjælpe med at forstå 
forbrug og identificere lækage og 
hjælpe med at identificere lækager og 
forbrug samt om borgeren er ok. Smart 
Meters på aftagere kan også hjælpe 
med at identificere indtrængen vand og 
forudse vandforbrug.
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Gr. 5-6: Eksisterende ledninger til drikkevandsindsaml., drikkevandsbehandling og vanddistribution inkl. samstyring herimellem: scoring af To-Be ideer
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Fælles AI/digital vedligeholdelsesmodel

Der er stort potentiale i, at forsyningsselskaberne samarbejder  
omkring udviklingen af en fælles vedligeholdelsesmodel, der ser 
på data fra jordbund, trafik, vej, regn mm. og bruger AI/kunstig 
intelligens til at optimere vedligeholdelsesmodellerne.
Der kan optimeres på levetid på sensorer, pumper, trykventiler, 
flowmeter mm. ved at bruge data og AI/kunstig intelligens til at 
forstå vedligehold/-udskiftning tidspunkterne for hver komponent 
ud fra en historisk belastning.

Value drivers

- Bedre modeller til beregning af vedligeholdelse kan give 20% 
besparelse på vedligeholdsomkostninger.

- Bedre præcision og forståelse af hvornår udstyr skal udskiftes i 
forhold til slitage kan betyde 5-20% længere levetid på noget 
udstyr.

- Reducere afhængighed af knappe ressourcer til machine
learning på vedligeholdelsesmodeller.

Keywords
• Vedligehold

• Samarbejde på tværs af 
forsyningsselskaber

• Vedligeholdelsesmodeller 
med AI/kunstig intelligens 

• Besparelse på vedligehold

Evaluering

Gr. 5+6: Driftchef, drikkevandindsaml. -behandling og distr.
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Smart Meters: Forstå forbrug & lækage 

I dag er der få forsyningsselskaber, der har installeret Smart 
Meters (digitale målere) på husstande/aftagersteder. Der ligger 
store fordele i den viden, som Smart Meters kan give til at forstå 
vand forbruget og til at identificere lækager mm.

Smart Meters på aftagere kan f.eks. hjælpe med at identificere 
lækager og indtrængen vand. De kan også hjælpe med at forudse 
vandforbrug, så vi kan optimere på pumpningen af vand til 
områder med efterspørgsel og dermed spare energi.

Value drivers

- Synergi til da Smart Meters kan afhjælpe flere udfordringer.

- Bedre modeller til beregning af vedligeholdelse kan give 20% 
besparelse på vedligeholdsomkostninger.

Keywords
• Drift

• Smart Meters

• Lækager

• Forbrug

Evaluering

Gr. 5+6: Driftchef, drikkevandindsaml. -behandling og distr.
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Optimere energi: Grundvand til forbrug

Odense har erfaringer med at pumpe grundvand fra boringer med 
højt vandspejl og skulle efter sigende have opnået besparelser på 
op til 43% på energiforbrug. 

Udbredelse at tankegangen med at pumpe grundvand fra boringer 
med højt vandspejl vs. lavt og helt ud til forbruger vil kunne hjælpe 
med driftsoptimering af energiforbrug.

Value drivers
- Besparelser på energiforbrug.

Keywords
• Drift

• Optimeret energiforbrug 
fra pumpning af 
grundvand ved boring og 
frem til aftagersted

Evaluering

Gr. 5+6: Driftchef, drikkevandindsaml. -behandling og distr.
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Optimere levetid på netværk via 
trykzoner

Distributionsnet kan inddeles i trykzoner, hvor basistrykket  
nedsættes, så levetiden på rørene forlænges. Det kræver ventiler 
for at oprette trykzoner. Løsningen kan også resultere i færre 
forstyrrelser ved vedligehold à bedre borgeroplevelse.

Value drivers
- Reducere energiforbrug da der ikke skal pumpes til et givent 

tryk i hele distributionsnettet men kun i nogle zoner, hvor der er 
forbrug.

- Forlænget levetid på rør da belastning nedsættes.

- Bedre borgeroplevelse qua mindre vedligehold.

Keywords
• Drift

• Trykzoner

• Forlænget levetid

• Reduceret energiforbrug

Evaluering

Gr. 5+6: Driftchef, drikkevandindsaml. -behandling og distr.
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Flere åben/luk ventiler à bedre vedligh.

Flere digitale åben/luk ventiler i nettet vil gøre det nemmere at 
planlægge vedligehold, hvilket vil reducere gener for nogle 
borgere, fordi man kan lukke af for mindre områder ad gangen. 

Value drivers
- Færre gener for borgere under vedligeholdelsesarbejde.

- Mindre belastning på det øvrige net kan minimere følgeskader 
og øge levetiden på rørene.

Keywords
• Vedligehold

• Åben/luk ventiler

• Mindre belastning af nettet

• Færre følgeskader

• Bedre borgeroplevelse

Evaluering

Gr. 5+6: Driftchef, drikkevandindsaml. -behandling og distr.
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Koordination med brandvæsen à redu-
cere “beredskabtryk” og energiforbrug

Smarter Cities: koordinering med brandvæsenet for at justere 
trykket efter behov kan reducere energiforbruget væsentlig, idet 
man ikke skal opretholde det givet høje “beredskabstryk”.

I stedet vil forsyningsselskabet blive notificeret, når brandalarmen 
går omkring et sted samt omfanget heraf, hvorefter trykket sættes 
op i nettet, så det modsvarer brandvæsenets behov.

Value drivers

- Reduktion af energiforbrug da vandtrykket kan nedsættes.

- Reduktion af risiko for rørsprængninger/lækager grundet lavere 
konstant tryk.

Keywords
• Drift

• Koordination med 
brandvæsen

• Lavere konstant tryk 

• Reduceret energiforbrug

Evaluering

Gr. 5+6: Driftchef, drikkevandindsaml. -behandling og distr.
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Smarter Cities: Pump når el er billigt

I dag er der ingen koordinering imellem forsyningsselskaber og 

f.eks. Energinet omkring energiforbrug. 

I en Smarter Cities kontekst kan man optimere på energiforbruget 

(el) ved at pumpe, når elprisen er lav (overskudskapacitet i 

net/grøn energi er tilgængelig).

Value drivers
– Lavere energiomkostninger for forsyningsselskab.

– Bedre udnyttelse af energi tilstede i forsyningsnet.

– Nemmere for Energinet at balancere energinettet dag-til-dag. 

Keywords
• Drift

• Smarter Cities udnyttelse 

af grøn energi

• Samarbejde med 

Energinet

Evaluering

Gr. 5+6: Driftchef, drikkevandindsaml. -behandling og distr.
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Smart Meters: samarbejde med 
forsikringsselskaberne

At indgå partnerskab med forsikringsselskaber om, at 
installationen af Smart Meters på aftagere giver en lavere præmie, 
fordi de fungerer som en vandalarm og dermed kan være med til 
at minimere vandskader og omkostninger til udbedringer for 
forsikringsselskaberne.

Endvidere kan der måske findes en model, hvor 
forsikringsselskaberne giver et tilskud til installationen af Smart 
Meters. Det er vigtigt at handle på nu, da nogle 
forsikringsselskaber allerede arbejder med vandalarmer (f.eks. 
Alm. Brand Forsikring).

Value drivers
- Synergi til andre Smart Meters ideer (f.eks. ide 5.2).

Keywords
• Drift

• Smart Meters 

• Samarbejde med 
forsikringsselskaber

• Minimere lækager

Evaluering

Gr. 5+6: Driftchef, drikkevandindsaml. -behandling og distr.
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Satelitovervågning af lækager

Satellitovervågning af lækager – farveskift på overfladejord. Der 
kan anvendelses AI/kunstigintelligens og billedgenkendelse til at 
analysere satellitbilleder.

Value drivers

- Hurtigere identifikation af lækager.

- Reduceret vandspild.

Keywords
• Drift

• Satellitovervågning af 
lækager

• Billedgenkendelse

• Minimere risiko for skader

Gr. 5+6: Driftchef, drikkevandindsaml. -behandling og distr.
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(PLANLÆGNING)
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Smarter Cities: Genbrug overfladevand

Genbrug af gråt overfladevand og vand fra f.eks. toiletskyl, bilvask 
samt havevanding.
Dog stilles der spørgsmålstegn ved, om der er en business case i 
løsningen, da der er høje omkostninger til etableringen af nettet.

Value drivers
- Bedre beskyttelse af grundvandet.

Keywords
• Drift

• Genbrug af overfladevand

• Smarter Cities

Evaluering

Gr. 5+6: Driftchef, drikkevandindsaml. -behandling og distr.

5.10
DRIFTLEDER/ 
DRIFTSMEDARBEJDER 
(PLANLÆGNING)

Værdi

In
ds
at
s

Lav Høj

H
øj

La
v

5.13

125



IBM Confidential126126126

Gr. 1: Ledelse – Nye investeringer spildevand mm.

Gr. 2: Ledelse – Nye investeringer drikkevand mm.

Gr. 3: Ledelse – Smart Cities

Gr. 4: Driftschef/-medarb. – Optimeret drift/vedlig. spildevand mm.

Gr. 5 & 6: Driftschef/-medarb. – Optimeret drift/vedlig. drikkevand mm.

Gr. 7: Markmedarb. – Drift/vedligehold mm.

Dokumentation af workshops,
inspirationskatalog og one-pagers



MOBILE OG DIGITALE 
MEDARBEJDERE 
(FIELD SERVICE)

PERSONKARAKTERISTIK:

• Stolte af deres indsats og arbejde.

• Stor faglig viden.

• ‘Can do’ attitude men er ikke digitalt indfødt.

• Glemmer ofte at dokumentere arbejdet, og 

papirnoter bliver væk, men bruger samtidig meget 

tid på planlægning af opgaver. 

• Mangler ofte dokumentation og/eller hjælp til at 

kunne løse opgaver.

Workshop: Gruppe 7

127

Optimere den digitale 
understøttelse af field
service/markarbejderes 
arbejdsopgaver og 
dertilhørende processer 
for f.eks. overvågning, 
vedligehold og adhoc
samt forebyggende 
reparationer/service på 
anlæg, spildevands-
ledninger og vand-
distributionsanlæg.



KEY FINDING #15

MOBILE OG DIGITALE MEDARBEJDERE (FIELD SERVICE)

Can do attitude, men er
ikke digitalt indfødt

Der bruges lang tid på at planlægge
opgaver. De glemmer ofte at 

dokumentere arbejdet, og papirnoter
bliver væk. Ofte mangler de 

dokumentation til at løse opgaverne, 
og det er svært at finde kollegaer, som

kan hjælpe.

Gr. 7) Optimere den digitale understøttelse af field service/markarbejderes arbejdsopgaver og 
dertilhørende processer for eks. overvågning, vedligehold og ad hoc og forebyggende 
reparationer/service på anlæg, spildevandsledninger og vanddistributionsanlæg. 
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Gr. 7: Optimere den digitale understøttelse af field service/markarbejderes arbejdsopgaver –
As-Is proces, pain points workshop 1 
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Gr. 7: Optimere den digitale understøttelse af field service/markarbejderes arbejdsopgaver –
As-Is proces, pain points og To-Be ideer workshop 2 
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Gruppe 7: Optimere den digitale understøttelse af field service/markarbejderes arbejdsopgaver 
– As-Is proces 
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Gruppe 7: Optimere den digitale understøttelse af field service/markarbejderes arbejdsopgaver 
– As-Is proces, pain points 
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Gruppe 7: Optimere den digitale understøttelse af field service/markarbejderes arbejdsopgaver 
– As-Is proces, pain points
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Gruppe 7: Optimere den digitale understøttelse af field service/markarbejderes arbejdsopgaver 
– As-Is proces, pain points og To-Be ideer
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Gr. 7: To-Be scenario for persona: Ole markarbejder 
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D VOptimering af drift Optimering af vedligeholdelse

7.1
Chatbot der interagerer med borgerne. 
Borgerne kan anmelde sager og få
opfølgning på sagsbehandlingen og
svar på andre relaterede spørgsmål.

7.2
Speech-to-text teknologi der hjælper
driftsmedarbejdere med at 
kommunikere og dokumentere arbejdet. 

7.3

Back-end systemer analyserer data 
og hjælper med vurdering af hvornår 
der skal foretages eftersyn/ 
vedligehold af udstyr og enheder.

7.4

Digitalt eftersyn muliggør, at systemet 
og teknikerne får realtidsinformationer 
om de enheder, der ønskes at blive 
overvåget med det formål, at kunne 
vurdere, hvorvidt en enhed skal have et 
eftersyn samt for at forebygge- og rykke 
ud til skader.

7.6

Et system/mobile app som viser 
dagens opgaver for medarbejderen. 
Der indeholder bl.a. tidsregistrering 
og redskaber til at give overblik, 
struktur og hurtig rådgivning. Det er 
desuden integreret med 
virksomhedens øvrige systemer.

7.7
I stedet for manuel prioritering af 
opgaver og planlægning af 
teknikernes dag, kan der indsamles, 
prioriteres og planlægges opgaver, 
som videreformidles til teknikerne.

7.8

AI styret database til vidensdeling 
indeholdende informationer om 
dokumenterede processer mv. 
Databasen analyserer, sorterer og 
prioriterer indholdet for 
medarbejderen.

7.5
Augmented reality: Ved at udnytte 
HoloLens kan teknikerne få hurtig 
adgang til rådgivning fra en kollega 
eller anden fagperson uanset hvor og 
hvornår, hjælpen behøves.

Realtids lyt ved alarmer: ved at 
opsætte højttalere kan systemer og 
teknikere hurtigt bemærke, analysere 
og afgøre, hvorvidt der er behov for 
udrykning  af en tekniker. Det sker 
ved auditiv overvågning.

Ved at integrere lagersystemet og 
opgavecentralen, bliver 
lagersystemet notificeret 
omplanlagte opgavetyper og hertil 
forventede reservedele. Efter løst 
opgave opdateres lagersystemet 
med de (manglende) reservedele.

D

D

V

VV

V

D

D

V

D

V

V

V
V

D

D

D
V

V

V
D

7.9

7.10

Gr. 7: Optimere den digitale understøttelse af field service/markarbejderes arbejdsopgaver: Scoring af To-Be ideer  

Flådestyring (se 
hvor enheder er til 
ruteplanlægning)

Bekræftelses-
mail/SMS fra 

borger før et 
hjemmebesøg

7.11

Borgeren modtager en SMS eller 
e-mail, der informerer om, at der vil 
komme en tekniker på et givent 
tidspunkt. Borgen skal bekræfte, 
såfremt aftalen ikke skal slettes

Flådestyring muliggør, at en team 
lead/koordinator/system kan 
identificere teknikernes geografiske 
placering, og dermed bedre 
planlægge arbejdsruter og justere 
disse ved akutopståede opgaver.

7.12
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Chatbot til borgere – driftforstyrrelse
og henvendelser

Keywords
• Optimeret drift

• Optimeret vedligehold

• Chatbot

• Forbedret service

• Opkvalificering af
ressourcer – systemer og
menneskelige ressourcer

7.1 MARKMEDARBEJDER 
(DRIFT & VEDLIGEHOLD)

7.1Chatbotten tager imod henvendelser fra borgere, og sørger for at 
få alle nødvendige oplysninger om indberetningen for derefter at 
kvittere borgerne. Henvendelserne behandles og videresendes til 
den nuværende opgavecentral eller en applikation. Borgerne kan 
løbende få opdateringer og svar på spørgsmål af chatbotten.

Value drivers
– Borgerne får en forbedret kundeservice og oplever at blive 

taget seriøst, da de får hurtigt svar og løbende opdateringer om 
indberetningen.

– Borgerne kan blive motiveret til at anmelde defekte enheder af 
den let tilgængelige og hurtige indberetningsmetode samt 
øjeblikkelig respons. Samtidig nås ud til et bredere publikum.

– Chatbotten kan stille opfølgende spørgsmål og dermed få flere 
informationer om anmeldelsen.

– Manuelt arbejde automatiseres og ressourcer frigives til andre 
mere værdiskabende formål.

Gr. 7: Markmedarbejder, mobile og digitale medarbejdere
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Speech-to-text interface for opgave og
dokumentation

Keywords
• Optimeret drift

• Optimeret vedligehold

• Opkvalificering af
ressourcer – systemer og
menneskelige ressourcer

• AI: Speech-to-Text 

7.2 MARKMEDARBEJDER 
(DRIFT & VEDLIGEHOLD)

7.2

Med speech-to-text teknologi kan serviceteknikere, der f.eks. er 
skriftligt udfordrede eller ordblinde let foretage systemsøgning og 
dokumentere udført arbejde, hvilket i dag kan være en udfordring.

Value drivers
– Motivation til at dokumentere arbejde og søge efter optimale 

løsninger i stedet for at begrænse sig til nuværende viden.

– Dokumentation arkiveres og kan udnyttes.

– Teknikerne bliver gjort mindre afhængige af at have kontakt til 
hinanden i realtid, da de kan få hjælp til at kommunikere 
skriftligt. Det betyder færre forstyrrelser og mere fleksibelt 
arbejde.

Gr. 7: Markmedarbejder, mobile og digitale medarbejdere
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Digitalt eftersyn – automatisk feedback 
via sensorer på udstyr

Keywords
• Optimeret drift

• Optimeret vedligehold

• Forbedret service

• Sensorer giver automatisk 

besked

7.3 MARKMEDARBEJDER 
(DRIFT & VEDLIGEHOLD)

7.3

Digitalt eftersyn muliggør, at systemet og teknikerne får realtids 

informationer om de enheder, man vil have overvåget med det 

formål at kunne vurdere, hvorvidt en enhed skal have et eftersyn 

samt at forebygge- og rykke ud til skader. 

Internet of Things (IoT) løsninger kan implementeres, så data kan 

udsendes som realtids informationer. 

Value drivers
– At IoT løsningerne opfanger anormaliteter i miljøet, hjælper 

teknikerne med at have en proaktiv tilgang til arbejdet, da de 

kan rykke ud til enheder, før skaden sker eller eskaleres.

– Teknikerne kan få en bedre føling med skadens omfang og 

dermed bedre planlægge skadesudbedringen og forberede sig.

– Der bliver genereret nyt data, der kan benyttes til at få mere 

viden om f.eks. forbrug og påvirkningsfaktorer.

Gr. 7: Markmedarbejder, mobile og digitale medarbejdere
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Dataanalyse giver indsigter om tid til
eftersyn, vedligehold og udskiftning

Keywords
• Optimeret drift

• Optimeret vedligehold

• Machine Learning

7.4 MARKMEDARBEJDER 
(DRIFT & VEDLIGEHOLD)

7.4

Back end systemer analyserer data og hjælper med vurdering af 
hvornår der skal foretages eftersyn/vedligehold af udstyr og 
enheder. 

Det sker i stedet for at planlægge eftersynene ud fra fastlagte 
tidsintervaller, der nogle gange sender teknikerne ud til enheder, 
der ikke behøver eftersyn. Informationen videresendes til 
teknikernes opgavesystem.

Kunstig intelligens (machine learning) anvendes til at analysere og 
skabe sammenhæng i store mængder strukturede og ustrukturede
data.

Value drivers
– Teknikerne bliver kun sendt ud til enheder, der har behov for 

eftersyn, hvilket vil spare dem for unødigt arbejde.

– Teknikerne kan nå flere opgaver grundet den ekstra tid, der 
bliver frigivet ved ikke at foretage overflødige eftersyn af 
enheder, der ikke behøver servicetjek.

– Teknikerne vil i mindre grad føle frustration over, at deres tid 
ikke planlægges og udnyttes hensigtsmæssigt.

Gr. 7: Markmedarbejder, mobile og digitale medarbejdere
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HoloLens skaber kontakt til kollega der 
er ekspert på problem man står overfor

Keywords
• Optimeret drift

• Optimeret vedligehold

• Augmented Reality/ 

HoloLens

7.5 MARKMEDARBEJDER 
(DRIFT & VEDLIGEHOLD)

7.6

Augmented Reality: Ved at udnytte HoloLens kan teknikerne få 

hurtig adgang til rådgivning fra en kollega eller anden fagperson 

uanset hvor og hvornår, hjælpen behøves. Ved at lave en visuel 

deling af, hvad teknikerne ser, kan der tilbydes en mere præcis 

hjælp.

Value drivers
– Teknikerne kan få hurtigere og mere præcis rådgivning fra en 

kollega eller fagperson med muligheden for at dele, hvad de 

ser.

– Teknikernes tid pr. opgave optimeres, og dermed minimeres 

tidsforbruges til informationssøgning.

– Teknikerne kan opleve en øget motivation og arbejdsglæde ved 

at få simplificeret og tilgængeliggjort hurtig hjælp.

– Hurtig hjælp kan bidrage til at begrænse skaden, da teknikeren 

hurtigere kan udbedre skaden.

Gr. 7: Markmedarbejder, mobile og digitale medarbejdere
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Et system/mobile app med overblik
dagens opgaver mm. og alt andet

Keywords
• Optimeret drift

• Optimeret vedligehold

• Mobile App samler alle 
opgaver og interaktioner 
ét sted

• AI: Speech-to-Text
interface

7.6 MARKMEDARBEJDER 
(DRIFT & VEDLIGEHOLD)

7.7

System og mobile app som viser dagens opgaver for 
markmedarbejderen via dashboard inkl. tidsregistrerings     
værktøj for teknikerne, og skaber overblik, struktur og 
tilgængeliggør hurtig rådgivning. Indeholder også et tekniker 
community. Integreret med virksomhedens øvrige systemer.

Endvidere indgår et speech-to-text dokumentationsredskab, der 
muliggør at teknikerne kan dokumentere deres arbejde på en 
hurtig og effektiv måde.

Value drivers
– Teknikerne får overblik, struktur og tilgængeliggjort hurtig 

rådgivning og mulighed for selv at dele viden med kollegaerne.

– Alle teknikere kan dele viden, registrere tid og dokumentere via 
speech-to-text funktionen.

Gr. 7: Markmedarbejder, mobile og digitale medarbejdere
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System til prioritering af opgaver Keywords
• Optimeret drift

• Optimeret vedligehold

• AI: Machine Learning 

analyserer store 

datamængder i realtid og 

prioriterer hvilke opgaver 

der skal løses først  

7.7 MARKMEDARBEJDER 
(DRIFT & VEDLIGEHOLD)

7.8

I stedet for menneskelig manuel prioritering af opgaver og 

planlægning af teknikernes dag, kan et intelligent datadrevet 

system der løbende indsamler data fra sensorer mm. hjælpe med 

at prioritere de vigtigste opgaver og planlægge udførelsen deraf, 

som herefter videreformidles til markmedarbejderne. 

Systemet vurderer og prioriterer løbende nye opgaver, således at 

alle opgaver altid er dokumenterede og synlige for teknikerne.

Samtidig bliver opgaverne hensigtsmæssigt planlagt ud fra f.eks. 

geografisk placering, behov for reservedele og opgaveprioritet.

Value drivers
– Teknikerne skal ikke bekymre sig over opgavekoordinering, 

akutte alarmer og uhensigtsmæssig overgavekoordinering.

– Opgaver bliver korrekt registreret og dokumenteret.

– Teknikere og teamledere får struktur og overblik over deres 

opgaver, ressourcer og dokumentering.

Gr. 7: Markmedarbejder, mobile og digitale medarbejdere
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Realtids lyt ved alarmer Keywords
• Optimeret drift

• Optimeret vedligehold

• Realtidsmedlyt

• Lyd som datakilde

7.8 MARKMEDARBEJDER 
(DRIFT & VEDLIGEHOLD)

7.9

Ved at opsætte højttalere kan systemer og teknikere hurtigt 
bemærke, analysere og afgøre, om der er behov for udrykning af 
en tekniker. Det sker ved auditiv overvågning nær enheden.

Value drivers

– Det vil være muligt, at opfange udsving i lyden nær enheden 
og dermed understøtte det automatiserede eftersyn, og agere 
proaktivt i stedet for at rykke ud, når skaden er sket.

– Teknikernes tid optimeres, da de ikke behøver rykke ud til 
alarmer, der er aktiveret som fejl.

– Teknikerne kan afgøre, hvilket værktøj, reservedele og 
eventuelle kollegaer der skal medbringes, da de kan foretage 
en auditiv analyse, før de tager ud til enheden.

Gr. 7: Markmedarbejder, mobile og digitale medarbejdere
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AI styret vidensdelings database Keywords
• Optimeret drift

• Optimeret vedligehold

• Forbedret service

• Vidensdeling via AI styret 

database med 

strukturerede og 

ustrukturerede data

7.9 MARKMEDARBEJDER 
(DRIFT & VEDLIGEHOLD)

7.10

Databasen indeholder informationer om dokumenterede 

processer, opgaveløsninger, arkiveret dokumentation og indhenter 

desuden informationer fra teknikernes community, der kan 

integreres med andre løsninger eller indgå som selvstændigt 

element i database løsningen.

Databasen analyserer, sorterer og prioriterer indholdet efter 

relevans for den enkelte bruger vha. kunstig intelligens. 

Value drivers
– Teknikerne kan hurtigt søge hjælp i databasen, der rangerer 

indholdet til fordel for speciel ordblinde teknikere, der ikke 

behøver at læse flere irrelevante løsningsforslag.

– Hurtig hjælp kan bidrage til at begrænse skaden og dens følger, 

da teknikeren hurtigere kan udbedre skade.

– Teknikerne har større chance for at få rådgivning, selvom andre 

kollegaer ikke nødvendig er tilgængelige, ligesom teknikerne 

ikke behøver at afbryde hinanden for at få sparring. Samtidig 

sikres implicit viden, der ellers går tabt, når teknikerne 

pensioneres/skifter job.

Gr. 7: Markmedarbejder, mobile og digitale medarbejdere
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Integration til lagerstyring Keywords
• Optimeret drift

• Optimeret vedligehold

• Integration med 
lagersystem som selv 
bestiller varer hjem

7.10 MARKMEDARBEJDER 
(DRIFT & VEDLIGEHOLD)

7.11

Ved at integrere lagersystemet med opgavecentralen, vil 
lagersystemet blive notificeret om, hvilke opgaver en pågældende 
tekniker er assignet til, og hvilke reservedele der behøves. Når 
opgaven er udført, opdateres lagersystemet med de (manglende) 
reservedele, som teknikeren har brugt.

Value drivers
– Teknikerne vil være forberedt på, hvilket værktøj og 

reservedele de har eller mangler, før de kører ud til en opgave. 
Dermed optimeres teknikernes tid.

– Der kan forecastes på, hvilke reservedele der skal indkøbes 
baseret på de opgaver, som teknikerne får. Samtidig vil 
systemet få adgang til historikken over, hvilke ressourcer der 
kræves til udbedringen af forskellige skader og enheder.

– Opgavecentralen får overblik over, hvem der besidder 
specifikke reservedele og værktøj, og kan dermed planlægge 
hvilke teknikere, der er mest hensigtsmæssige til at udbedre 
akut opståede skader. En optimeret vagtplan gavner alle 
teknikerne.

Gr. 7: Markmedarbejder, mobile og digitale medarbejdere
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Notifikation til borger før besøg Keywords
• Effektiv vedligehold

og drift

• Bedre borgerservice

• Mindre kørsel

7.11 MARKMEDARBEJDER 
(DRIFT & VEDLIGEHOLD)

7.11Borgeren modtager en SMS eller e-mail, der informerer om, at der 
vil komme en tekniker på et givent tidspunkt. Notifikationen 
indeholder desuden informationer som besøget inklusive evt. 
krav/forberedelser til borgeren.
Borgen skal bekræfte henvendelsen, da aftalen ellers vil blive 
slettes.

Jf. nogle forsyningsselskaber (11. marts 2019) vurderes det, at 
teknikerne kører forgæves eller må vente på en borger i ca. 30% 
af udrykningerne. Samtidig vurderes det, at en tekniker bruger ca. 
50% af dagen på kørsel.

Value drivers
– Teknikerne spilder ikke tid ved at køre ud til borgere, der ikke er 

hjemme eller der ikke har gjort klar til besøget.

– Der opnås en bedre borgerservice for forbrugeren, der ikke 
bliver overrasket over besøget.

Gr. 7: Markmedarbejder, mobile og digitale medarbejdere
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Flådestyring til planlægning af ruter Keywords
• Optimeret drift

• Hurtigere udrykning

• Mindre kørsel

7.12 MARKMEDARBEJDER 
(DRIFT & VEDLIGEHOLD)

7.12
Flådestyring muliggør, at en team lead/koordinator/system kan 
identificere teknikernes geografiske placering via f.eks. gps. 
Det muliggør, at der kan planlægges mere effektive arbejdsruter, 
når der f.eks. opnår en skade, der kræver akut udrykning.

Jf. nogle forsyningsselskaber (11. marts 2019) vurderes det, at 

teknikerne bruger ca. 50% af dagen på kørsel.

Value drivers
– Bedre arbejdsplanlægning og kørselsruter kan resultere i 

mindre køretid for teknikerne

– Ved udvælgelse af de teknikere, der er tættest på opgaven, 
opnås hurtigere udrykning, og derved opnås forbedret service, 

mimering af skadesomfanget og optimeret dagsprogram, da der 
ved sparret tid kan løses flere opgaver andetsteds.  

Gr. 7: Markmedarbejder, mobile og digitale medarbejdere




