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FORORD

Vand for
fremtiden

Vi – og hele verden med – står over for
store forandringer. Der venter endnu større
globalisering. Der venter en digitalisering
af alt det, vi kender. Der venter nye miljøog sundhedsspørgsmål og accelererende
klimaudfordringer, som vi allerede mærker
de første konsekvenser af. Det er ingen
hemmelighed, at vand er en væsentlig kilde
i alt dette.
Som et af verdens førende vandselskaber
ønsker vi ikke blot at være reaktive. Vi ønsker at gå foran og gøre en forskel i forhold
til at forme fremtidens vandløsninger. Det er
det vores udvikling af fremtidige scenarier og
deraf nye strategi frem mod 2025 skal sikre.
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Vi ser i den sammenhæng ikke kun fremtiden som en serie af udfordringer. Vi ser
også udfordringerne som nye muligheder.
Det er en del af vores DNA i Aarhus Vand
og en del af den måde, vi tænker på. Vores
fokus er på udvikling, fælles værdiskabelse
og samspil gennem partnerskaber.
Hvordan skaber vi endnu flere udbytterige
partnerskaber – både lokalt og internationalt? Hvordan udnytter vi den digitale
teknologi til bæredygtig vækst inden for det
samlede vandkredsløb? Og hvad skal der
til for at sætte en ny målestok for vands
erhvervsmæssige potentiale? Det er en
spændende og krævende proces, som vil

føre Aarhus Vand ad nye veje. Det kan vi
allerede se nu.
Hvidbogen, som du læser, vil via en række
mulige senarier give dig indblik i, hvordan
udviklingen i og omkring vand kan ske. Den
fortæller, hvordan vi arbejder strategisk i
Aarhus Vand. Og den fortæller, hvordan vi
ser verden og vores egen rolle i den. Sidst
men ikke mindst hjælper den med at sætte
en retning for de kommende år – og for
vand for fremtiden.
God læselyst.
Lars Schrøder
Adm. direktør, Aarhus Vand

STATUS

Vi er godt på vej
– og skal videre
I strategien for 2020 lå der, at vi ville
udvikle os til et regionalt vandforsyningsselskab med en stærk international position inden for bæredygtighed
og vandteknologi. Vi kan konstatere,
at det er gået i den retning – og lidt til.
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Arbejdet med vores tre fokusområder – vækst, produktivitet, opfindsomhed – har sammen med forretningsstrategien frem mod 2020
skabt et Aarhus Vand i udvikling.
Vi høster, kort sagt, godt af den
strategi vi har lagt og de initiativer,
vi har taget de seneste år.
Udviklingen har i høj grad været en
konsekvens af vores innovationskraft og strategiske evne til at indgå
værdifulde partnerskaber.
Vi har gennem de sidste år blandt
andet gennem WTA fået etableret
et internationalt brohoved for dansk
eksport af vandteknologi med
udstationering af vandambassadører i Chicago og San Fransisco.
Vi er godt på vej til at gøre Aarhus

ReWater til et fyrtårn inden for
ressourceeffektiv behandling af
spildevand – og senest er vi blevet
hædret for vores systematiske
arbejde med FN’s verdensmål for
bæredygtighed.
Der er noget, som også kommer til
udtryk i de resultater, vi har opnået
i Aarhus Vand. Vi har formået at optimere og udvikle den daglige drift
og har skabt øget produktivitet og
vækst på en bæredygtig facon.
Tilsammen gør dette, at vi er et
sundt sted med en sund økonomi,
og sammen med dygtige medarbejdere står vi med gode forudsætninger for at tage Aarhus Vand
endnu videre.

Vi udvikler os lokalt og globalt.
• Nye partnerskaber og øget
internationalt samarbejde.
• Skaber værdi som vandinnovatør
og vandleverandør
• Udstationering af
vandambassadører
• Arbejder integreret med FN’s 17
verdensmål for bæredygtighed.

Vi skaber resultater.
• Øget produktivitet på 40% på anlægsarbejder gennem partnerskaber
• Top-25 blandt Danmarks
bedste arbejdspladser
• Øget vækst på 30 mio. om året
• 2% årlig produktivitetsforbedring for
hele virksomheden.

Baggrund

BAGGRUND

Vi udvikler
en strategi
for 2025

I en global verden, hvor foranderlighed
er den største konstant, er det vigtigt
at have fokus på, hvordan ting udvikler
sig – ikke hvordan de er. Det har
måske aldrig været mere nødvendigt.
Vi gør det igennem vores tre k’er:
kurs, koordinering og kommitment.

I Aarhus Vand ønsker vi en videreudvikling af vores 2020-strategi, som tager
højde for trends såvel som usikkerheder i vandsektoren frem mod 2025.
Vi gør det af flere grunde. Vi gør det, fordi vi ønsker at:
•
•
•
•

Bringe os i en optimal position i fremtiden
Få indsigt og overblik over udviklingen – lokalt og globalt
Gøre os klart, hvad vi ønsker – og hvordan vi kan opnå det
Sætte en tydelig retning for vores forskellige aktiviteter.

Endelig gør vi det, fordi vi som et af verdens førende vandselskaber har høje
ambitioner – også på vegne af hele den globale vandsektor.
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STRATEGISK ARBEJDSFORM

Vi skaber kurs, koordinering og kommitment
Strategi er langsigtet og
handler om, hvordan vi kan
bringe os i den mest optimale position i fremtiden.
Det begynder med, at vi
sætter en retning for os selv,
og går kreativt og iterativt til
værks, fordi det fastholder
en afgørende åbenhed over
for verden.

Samlet set fører processen til den strategi, vi arbejder på for
2025 – og til et grundlag for den rolle vi ønsker at indtage som en
bæredygtig, innovativ og partnerskabsfremmende virksomhed. Det
er i den sammenhæng fortsat vores vision at være et af verdens
førende vandselskaber og understøtte FN’s verdensmål for bæredygtighed. Vi vil udvikle effektive og klimatilpassede ydelser i hele
vandets kredsløb til gavn for kunder og interessenter.

Vi kan ikke med sikkerhed forudsige, hvad der sker i fremtiden. Dertil er verden for kompleks. Vi kan vælge at ignorere kompleksiteten.
Vi kan også vælge at tage den på os. Det er det, vi strategisk gør i
Aarhus Vand. Gennem iterative processer og action learning ”prøver
vi fremtiden af.” Det gør os gradvist klogere på, hvad verden har
brug for og styrker løbende strategiens validitet og retning.
Denne strategiske, dialogbaserede arbejdsform sikrer, at vi bliver
ved med at være åbne over for nye impulser, nye data og ny viden
– både fra egne medarbejdere og fra markedet og verden. Ligesom
det sikrer skærpet opmærksomhed over for vores værdier, fokusområder og konkurrencedygtighed.

Vores udgangspunkt

>

Årlig strategifokusering

Til det hører, at vores strategiske arbejdsform løbende understøtter
læring og udvikling af nye kompetencer hos ledere og medarbejdere og nye måder at indtage de områder, hvor vi ser behov for
løsninger, der skaber værdi.

>

Løbende udvikling af strategien

Nyt kan komme til

Data
Vision
2020
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Noget kan
falde fra

Læring

Strategihus

Strategisk
intention
Vi ved ikke om det
lykkes, men det er det
vi tror på og arbejder for.
——- ————

Vi kommer længere med partnerskaber
Partnerskaber er en vital del
af den fortsatte strategi for
Aarhus Vand. Ved at arbejde sammen med nogle af
de bedste partnere i verden
finder vi nye idéer og muligheder og skaber nye løsninger på de udfordringer, vi
står overfor.

Fundament
for udvikling
... er partnerskabet og
fælles værdiskabelse

Vi kan mange ting selv som et af verdens førende vandselskaber.
Vi er dog heller ikke i tvivl om, at vi ikke vil være kommet så langt,
som vi er, hvis partnerskaber og gensidig udvikling ikke var en del
af vores DNA.
Derfor vil partnerskaber også være et centralt aspekt ved Aarhus
Vand i fremtiden. Partnerskaber gør os og vandbranchen bedre.
Det hjælper os med at udvikle nye, vigtige kompetencer og dygtige
medarbejdere. Det hjælper os med at se verden fra nye sider og i
nye tværfaglige perspektiver. Det hjælper os med at bliver endnu
mere innovative og skabe ny forretning. Sidst men ikke mindst er
partnerskaber fælles værdiskabelse. Det er – uagtet udgangspunkt
og forskelligheder – at arbejde for fælles mål.

Entreprenøre

r

Rådgivere
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Målet er, at vi i tæt samspil med partnere – forsyningsselskaber,
kommuner, rådgivere, forskere og leverandører – skaber en vedvarende forbindelse mellem det, der er behov for i dag – og det,
som har behov for at virke i morgen.

Universit

eter

Producenter

Forsyninger

Aarhus Vand

e de r o g
Myndigh ere
vandpar tn
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Vi vil fortsat indgå formaliserede partneraftaler, alliancer og samarbejder og deltage aktivt i erfaringsudveksling og vidensnetværk
– lokalt, nationalt og globalt. Det betyder også, at vi fremadrettet vil
styrke offentlige-private initiativer, lobbyarbejde og sikre rammer for
øget eksport af dansk vandteknologi og danske løsninger.

Aarhus Kommune
Øvrige
Vand - netværk

Netværk og
partnerskaber
Gennem partnerskaber integrerer
vi os med omverdenen.
Derigennem kan vi agere hurtigt
og agilt med s trategiske projekter
og udviklingstiltag.

Vi udvikler en nytænkende kultur
Nøglen til vækst og produktivitet ligger i evnen til at være
opfindsom. Derfor arbejder
Aarhus Vand strategisk og
målrettet med opfindsomhed
– og på hvordan den kan
motivere til at skabe nyt og
bedre på alle niveauer i virksomheden og i vandsektoren.
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Det kan måske lyde sådan, men opfindsomhed er ikke noget, der
findes. Det er noget, der skal opsøges og opleves. Det er noget,
der skal dyrkes. Igen og igen. Det gør vi i Aarhus Vand ved at
undersøge og stille spørgsmål ved det, som vi udvikler. Vi tester
og prøver muligheder af, så vi ikke får travlt med at gøre det
forkerte korrekt.

Målet med opfindsomhed er at opbygge en smittende og motiverende kultur. Hele vejen igennem organisationen. En kultur, hvor
kompetencer som tålmodighed, refleksion og nysgerrighed bliver
bærende elementer, og hvor det også er acceptabelt at tage fejl.
Vi skal turde at hente ny viden ind i vores hverdag, som udfordrer
og inspirerer vores nuværende praksis.

Målrettet opfindsomhed er afgørende for den fortsatte udvikling
af Aarhus Vand som virksomhed frem mod 2025. En øvelse har i
den sammenhæng været at løse 15 centrale strategiske udfordringer med opfindsomhed. Hvordan åbner vi op for nye perspektiver? Hvordan kommer vi videre – enklere, smartere, nemmere?

På den måde handler opfindsomhed mere end noget andet om
værdiskabelse – noget som skal opleves i den daglige arbejdsglæde, i gennemførelse af opgaver og projekter, i nye forretningsområder og i nye samarbejder med partnere i og uden for
vandsektoren.

Vi kigger fremad g
 ennem scenarier
Vi benytter os af strategiske
scenarier, fordi de hjælper med
at skabe mulighedsrum i en
verden af usikkerhed. Scenarierne udfordrer og strækker den
strategiske tankegang ved at
kigge langt ud i fremtiden og
åbner for en drøftelse af
fundamentale spørgsmål.

9

STRATEGI SK E SCENARIER FOR 2025

I en uforudsigelig verden er formålet med scenarier at gøre
virksomhedens beslutningstagere i stand til at udforske flere
alternative fremtider og derigennem skabe rammer, der gør det
muligt at være klædt bedre på til at møde fremtiden.
I stedet for at sige, at vi ender her, hvis vi ikke gør det her, så
sikrer en strategisk scenarietilgang, at vi fagligt og menneskeligt
forbliver åbne. Vi forenkler eller reducerer ikke komplekse situationer til laveste fællesnævner. Vi giver os tværtimod et øget antal
handle- og forestillingsmuligheder.

Brugen af strategiske scenarier ligger i forlængelse af vores
strategiske arbejdsform og iterative tankegang i Aarhus Vand.
Scenarierne befordrer nemlig et grundlag, hvorpå det er muligt
at diskutere, teste og afprøve forskellige trends og omstændigheder.
Det handler ikke om, at vi forudsiger fremtiden en gang for alle,
men undersøger de forskellige retninger, fremtiden kan tage alt
efter de valg, vi træffer. Ved netop at se fremtiden som et samspil mellem mange faktorer tegnes der en mere sammenhængende beskrivelse og nok så vigtigt en beskrivelse af værdiskabende aktiviteter for flere interessenter.

Globale
trends

5 globale trends
De globale trends beskriver de globale
påvirkningsfaktorer, der i den nærmeste
periode vil medvirke til forandringer af den
verden, vi lever i. Det er trends, der griber
ind i samtlige samfundsmæssige forhold
– og hvis fremtidige påvirkning er relativ
forudsigelig.

Sociale trends
Teknologiske trends
Økonomiske trends
Politiske trends
Miljømæssige trends
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Hver global trend består
af en lang række trends,
der efterfølgende
danner grundlag for
scenariebeskrivelserne.

5 globale trends

med relevans for vandsektoren
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Teknologiske trends

Miljømæssige trends

3D-print
Kunstig intelligens og automatisering
Selvkørende biler
Big Data
Blockchain
Droner
Genetisk sekventering, design og terapi
Internet of Things
Nano-teknologi
Platformsøkonomi
Quantum computere
Smart Cities
Cyber-sikkerhed
Virtual og augmented reality

Accelererende klimaændringer
Manglende adgang til vand
Biophilic cities
Faldende biodiversitet
Stigende miljøbelastning
Øget behov for bæredygtighed
Krav om genanvendelse af ressourcer
Mangel på naturressourcer
Cirkulær økonomi

Sociale trends

Økonomiske trends

Politiske trends

Befolkningen bliver ældre
Ændringer af kønsroller
Bevidste forbrugere
Omni-channel vokser
Øget migration
Customization
Befolkningsvækst
Stigende udgifter til sundhedsvæsen
Vidensbaseret økonomi
Urbanisering
Arbejde og fritid smelter sammen

Arbejdslivsændringer
Opbremsning i Kinas økonomiske vækst
Fremkomst af en global middelklasse
Vækstcentre udenfor BRIC
Globalisering
Glocalisering
Øget sårbarhed over for systematiske risici
Indien vækster
Anti-globaliseringsbevægelser
Innovation som konkurrenceparameter
Afrika får større indflydelse
Tariffer og handel
Robust samfundsøkonomi

Kina bevæger sig oversøisk
Korruption
Krise i de vestlige demokratier
Forhøjet offentlig gæld
Flere internationale organisationer i fremtiden
Multipolar politik og økonomi
Politisk kommunikation
Populisme
Stigende ulighed
Voldelig ekstremisme
Politisk regulering
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Sociale trends
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Forbrugerne forandrer sig. De vil have mere indflydelse over de produkter og
services, de får tilbudt. I takt med udvikling af nye digitale enheder og væksten
af sociale medier vil de ikke kun have flere og hurtigere svar, men også frihed til
at agere mere uafhængigt. Det bliver forhold, som vil kræve anderledes handling
og tænkning fra vandsektoren.

iljø

litik

l
Te k n o
Økonomi
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For vandsektoren får det betydning, at forbrugerne i fremtiden vil blive mere
bevidste og stille større krav. Stigende urbanisering og befolkningsvækst
kommer også til at få betydning.

I takt med stigende levealder og urbanisering vil befolkningsantallet stige
drastisk frem mod 2035. Tilsammen presser det vandkredsløbet, produktionsapparatet og mulighederne for at efterleve stadig stigende miljøkrav. Det bliver
essentielt at skabe aktiver og rammer inden for vandsektoren, der kan håndtere
en sådan vækst.

Miljømæssige trends
so
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Forhøjet vandstand, klimatiske ændringer og ekstreme vejrsituationer. Tilsammen
vil de føre til øgede krav fra forbrugere og politikere i forhold til miljø, sundhed og
forsyningssikkerhed. De kan dog også føre til en radikal fornyelse af dele af den
nuværende forsyningsmodel og byde på forretningsmæssige åbninger for aktører i
vandsektoren.
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De globale klimaforandringer og behovet for bæredygtige løsninger får betydning
for vandsektoren som helhed. Vandsektoren vil i fremtiden blive stillet over for nye
udfordringer.

Det kan eksempelvis være i forhold til klimaberedskab. Det kan i takt med stigende
urbanisering være i forhold at understøtte udviklingen af grønne og bæredygtige
storbyer og kampen for rent drikkevand. Ligesom det kan være i forhold til at
bidrage til en langt bedre genanvendelse af vores samlede ressourcer.

Politiske trends
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Politiske reguleringer vil kunne medvirke til en helt ny form for konkurrence, der
stiller større krav til vandsektorens tilpasningsevne, udnyttelse af teknologier og
partnerskabs-aktiviteter. Markedet vil på sigt kunne åbne for nye aktører og nye og
andre ejerskabsmodeller, der hidtil ikke har været set.
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En række globale politiske trends vil få betydning for vandsektoren. Den vigtigste
trend vil være den stigende politiske liberalisering – og de implikationer liberaliseringen kan få for konkurrence, ejerforhold og forsyningssikkerhed.

Hvis lovgivningen også åbner for den mulighed, at aktører fra hele verden kan købe
sig ind i andre landes infrastruktur, vil det ikke kun rykke ved konkurrencesituationen
og hele det kommercielle landskab på området. Det vil også skabe nye sikkerhedsmæssige udfordringer, som vandsektoren skal forholde sig til i fremtiden.

Økonomiske trends
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Evnen til at rekruttere de dygtigste medarbejdere og adaptere og udnytte ny teknologi på nye forretningsmæssige måder vil blive målestokken i fremtiden. Det er
de aktører i vandsektoren, som netop formår at være innovative, der vil skabe sig
de største konkurrencemæssige forspring og dermed også de største økonomiske
fordele.
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De globale økonomiske trends får i sagens natur betydning for vandsektoren. Til det
hører ikke kun påvirkningerne af den stigende globalisering, men også de forhold
at innovation vil blive en stadig større økonomisk ’driver’ sammen med et robust
økonomisk fundament.

Forudsætningen for dette vil være en fortsat robust samfundsøkonomi, som giver
vandsektoren tid og overskud til at tænke langsigtet og investere tid og penge i
innovation. Og at nå sit fulde potentiale.

Teknologiske trends
so

M

al
ci
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Nye teknologier kommer til at forandre alle brancher, vi kender – også vandsektoren. Potentialet er stort. Kunstig intelligens vil i form af robotter og maskiner
frigøre arbejde, reducere omkostninger og øge effektivitet såvel som kvalitet. Det
samme vil den rigtige brug af data og nye automatiserings-teknologier kunne gøre.
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Den globale teknologiske udvikling får betydning for vandsektoren i fremtiden.
Kunstig intelligens, big data, automatisering, droner, smart cities og virtual reality
skaber udfordringer, men også mange nye muligheder for vandsektoren.

Det handler om optimering – at kunne mere for mindre i en hidtil uset skala.
Det bliver understøttet af IoT, som kan indsamle data på nye måder. Læg dertil de
muligheder der ligger i brugen af blandt andet smart cities og virtual reality. Teknologierne vil samlet set skabe tid og agilitet. De virksomheder, der ikke udnytter disse
teknologier, får det svært i fremtiden.

Trenddynamikker

Identificerede trend-dynamikker
En trend-dynamik er en samling trends, som
er tæt forbundne. Deres udvikling er korreleret.
Det vil sige, det er trends, som er indbyrdes
afstemt, og som derfor følger et fælles spor.
Den fremtidige udvikling af en trend-dynamik
er som helhed relativt forudsigelig.

1

19

Sundhed

Stigende bevidsthed om sundhed
og miljø vil stille øgede krav til
vandsektoren.

2

Klimaudfordringer

3

Digitalisering

STRATEGI SK E SCENARIER FOR 2025

Globale ændringer i klimaet
vil stille krav til udvikling af
bæredygtige løsninger.

Den digitale udvikling vil åbne
for effektivisering og nye
forretningsmodeller.

4
5
6

Ressourceudnyttelse

Vandforbruget mindskes
og udnyttelse af spildevand
vil øges.

Kundefokus

Kunder vil få mere indflydelse og stille flere krav
til kundeoplevelsen.

Globalisering

Globalisering vil skabe
internationalt samarbejde
og øget konkurrence.

TREND-DYNAMIK

1. Sundhed

s

Stigende bevidsthed om sundhed og miljø vil stille øgede krav til vandsektoren
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Sundhed og sundhedsbegrebet vil være en integreret del
af fremtiden – dels som en reaktion på de globale klimaforandringer, dels som en reaktion på forbrugernes øgede
selvbevidsthed og fokus på miljø, medindflydelse og
bæredygtighed.

Økonomi

20
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Den teknologiske udvikling – blandt andet igennem kunstig
intelligens, automatisering og droner – vil i stor udstrækning
skulle imødekomme dette fokus på sundhed i kraft af øget
målbarhed, effektivisering, bedre dokumentation og ansvarlige produkter og løsninger.

Samlet set betyder trenddynamikken, sundhed,
at vandsektoren frem mod 2035 vil opleve:
• Større fokus på deling af vand- og kundedata målrettet
øget folkesundhed
• Øget pres i forhold til effektivitetskrav og bæredygtighed
• Konsolidering i sektoren og flere tvær-sektorale
samarbejder og løsninger.
Samspillet mellem teknologiske, miljømæssige og sociale
trends vil, kort sagt, stille en række centrale krav, men
samtidig vil det fremme udviklingen af mere innovative,
brugervenlige og tværgående løsninger.

TREND-DYNAMIK

2. Klimaudfordringer

s

Globale ændringer i klimaet vil stille krav til udvikling af bæredygtige løsninger
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Klimaforandringerne vil ændre vejrsituationerne markant.
Der vil blive langt mere ekstremt vejr – højere temperaturer,
højere vandstande, flere storme og voldsommere skybrud.
Sammen med urbanisering og befolkningsvækst vil det øge
presset på vandkredsløbet og på vandsektoren.

e
Økonomi

Disse udfordringer vil løbende munde ud i øgede krav –
både fra forbrugere og politikere – til håndtering af miljø,
sundhed og forsyningssikkerhed samt i krav om innovation
og bedre udnyttelse af spildevand og ressourcer.

Samlet set betyder trend-dynamikken, klimaudfordringer,
at vandsektoren frem mod 2035 vil opleve:
• Stigende ønske om at tænke vandforsyning ind i
løsninger af klimaudfordringer
• Fokus på befolkningsvækst og dets pres på vandsektoren
• Øgede krav til ressourcegenanvendelse og på miljø og
sundhed
• Fokus på bæredygtig urbanitet, ”biophilic cities”.
Trods de udsigter, som de miljømæssige og sociale trends
peger i retning af, skaber de også mulighed for radikal
gentænkning og incitament for at skabe nye veje.
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TREND-DYNAMIK

3. Digitalisering

s

Den digitale udvikling vil åbne for effektivisering og nye forretningsmodeller
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Den digitale udvikling foregår med en lethed og en hastighed, der var umulig tidligere. Det kommer uden tvivl
til at fortsætte. Udviklingen, herunder de nye muligheder
for indsamling af data og for brug af blandt andet kunstig
intelligens, vil skabe grobund for driftsoptimering af en ny
karakter for hele vandsektoren.
Digitaliseringen vil erstatte administrativt arbejde, og sammenholdt med det stigende behov for bæredygtighed og
ressourcegenanvendelse vil den anspore til nye samarbejder
og forretningsmodeller på tværs af sektorer. Digitaliseringen
vil dog også eksponere virksomheder for cyber-angreb og
større krav fra forbrugerne.

Samlet set betyder trend-dynamikken, digitalisering,
at vandsektoren frem mod 2035 vil opleve:
• Kunstig intelligens og automatisering som den nye norm
• Nye forretningsmodeller i kraft af nye teknologiske
samarbejder
• Øgede krav til effektivitet, ressourcegenanvendelse
og medindflydelse
• Pres og krav om høj digital sikkerhed.
De teknologiske, sociale og miljømæssige trends tegner et
billede af en verden, hvor udnyttelsen af data og teknologi
bliver helt afgørende.

TREND-DYNAMIK

4. Ressourceudnyttelse

s

Vandforbruget vil mindskes og udnyttelse af spildevand som ressource vil øges
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Den teknologiske udvikling vil i takt med forbrugernes ønsker
om nye bæredygtige løsninger sætte endnu større fokus på
vandforbruget og vandsektorens rolle og ansvar. Vand vil
være alles anliggende – herunder nye og effektive måder at
spare på det såvel som at udnytte og genanvende det.

Økonomi

23

STRATEGI SK E SCENARIER FOR 2025

Derfor vil vi se nye teknologier i private hjem og i virksomheder, der ikke bare mindsker forbruget, men også forsøger at
tænke vand helt ud af ligningen. Vi vil se nye teknologier og
forbrugsmønstre, der bevæger sig uden for vandsektorens
kerneforretning.

Samlet set betyder trend-dynamikken, ressourceudnyttelse,
at vandsektoren frem mod 2035 vil opleve:
• Pres på nye vandbesparende produkter/teknologier
• Behov for flere decentrale løsninger hos forbrugere og
virksomheder
• Krav om cirkulær økonomi og bedre udnyttelse af
ressourcerne
• Behov for samfundsansvar og omstilling til nye
forbrugsmønstre.
De respektive trends giver et billede af mulighederne for at
udnytte vandets ressourcer på en helt ny måde, men de
understreger også, at det kræver stor viden og styrke til at
sikre sig en aktiv rolle i udviklingen.

TREND-DYNAMIK

5. Kundefokus

s

Forbrugere vil få mere indflydelse og stille flere krav til kundeoplevelsen
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Understøttet af den hastige digitale udvikling vil forbrugerne
forvente meget mere af aktørerne i vandsektoren. Forbrugerne vil være i centrum. Det betyder, at de vil stille større krav
– også om medindflydelse og dokumentation – og de vil
stille krav i forhold til sundhed og bæredygtighed som følge
af det øgede fokus, det får i fremtiden.
Forbrugerens selvbevidsthed vil, kort sagt, skubbe til
vandsektorens traditionelle selvopfattelse og bane vej for
en nødvendig gentænkning af forholdet til forbrugerne og til
kundeoplevelsen.

Samlet set betyder trend-dynamikken, kundefokus,
at vandsektoren frem mod 2035 vil opleve:
•
•
•
•

Større forventninger og krav fra forbrugerne
Større uafhængighed fra forbrugernes side
Øget pres på digitale ydelser og services
Øget pres på kundedata og på at udvikle
skræddersyede produkter.

De teknologiske, miljømæssige og sociale trends fremmer
en kritisk forbrugerbevidsthed, men også muligheder for at
være en del af løsningen af deres udfordringer.

TREND-DYNAMIK

6. Globalisering

s

Globalisering vil skabe internationalt samarbejde og øget konkurrence
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Der bliver større globalisering af vandsektoren i fremtiden.
Det vil være et resultat af behovet for flere internationale
klimaaftaler, blandt andet i forhold til lande ramt af vandmangel. Og det vil være et resultat af den digitale udvikling,
som naturligt vil føre de partnere med størst styrke og størst
viden sammen – uagtet nationale tilhørsforhold.
Vi vil se øget internationalt samarbejde og endnu flere internationale projekter. Vi vil se grobund for international kommercialisering og formaliserede partnerskaber og af samme
grund se et udbredt behov for konsolidering.

Samlet set betyder trend-dynamikken, globalisering,
at vandsektoren frem mod 2035 vil opleve:
•
•
•
•

Øget internationalt samarbejde
Øget konkurrence fra udenlandske aktører
Øgede kommercielle muligheder
International konsolidering.

De forskellige trends peger i retning af at skabe bedre
udnyttelse af nye teknologier, hvilket åbner for nye
samarbejdsmuligheder, men også øget konkurrence.

Fremtidige
scenarier

Scenarieopbygning
Formålet med scenarierne er at
beskrive fremtidige mulighedsrum i
en verden af usikkerheder baseret
på de trends og trend-dynamikker,
der har relevans for vandsektoren.

Sektoren udvikles ud
fra den blå planet

Hvert fremtids-scenarie er spændt op mod en
række usikkerheds-dynamikker med betydning
for Aarhus Vand.
Usikkerheds-dynamikkerne trækker fremtiden i
forskellige retninger eller ekstremer. Det er netop
på aksen mellem ekstremerne, at der viser sig en
række mulighedsrum/fremtidige scenarier.

·

Sektorens rammer

Sektorens udvikling

Vi arbejder med to usikkerhedsdynamikker:
• Sektorens rammer – fra forsyning til forretning
• Sektorens udvikling – fra evolution til revolution.

Stram ramme
med fokus på at
sikre forsyning

Sektoren udvikles ud
fra vandets kredsløb
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Frie tøjler og
fokus på at
udvikle forretning

USIKKERHEDSDYNAMIK 1

Sektorens rammer – fra forsyning til forretning
Den første usikkerhedsdynamik handler
om sektorens rammer. Vil lovgivningen
blive sådan, at vandsektoren fortsat
skal have fokus på at sikre forsyning,
eller vil den liberalisere sektoren, så
fokus bliver på at udvikle forretning?

Vandsektorens rammer sættes i dag fra et politisk hold og
er dybt forankret i det offentlige ejerskab. Allerede i 2021
skal rammerne revurderes. Både teknologiske udviklinger,
klimaudfordringer og en øget sundhedsbevidsthed stiller
nye krav til håndteringen af vandet og skaber store krav,
men også store muligheder. Vil dette skabe et tryk for
at kommercialisere sektoren, eller vil reguleret forsyning
definere rammerne?

Sektorens rammer

·

Fokus på at sikre forsyning

Fokus på at udvikle forretning

De lovgivningsmæssige krav til de kommercielle rammer for sektoren er præget af et ønske
om stor sikkerhed for vandkvalitet og forsyning
både på globalt og nationalt plan. Perspektivet
er nationalt orienteret – nogle gange endda
lokalt. Der vil fortsat blive stillet krav til effektivisering, og dette vil føre til konsolidering af
sektoren.

De lovgivningsmæssige krav til vandet vil
være høje, men mulighederne for at kommercialisere ydelser vil være langt større. De frie
markedskræfter bestemmer ejerskabet i vandsektoren, og orienteringen for sektoren bliver
langt mere global, fordi udenlandske investorer og konkurrenter entrerer markedet.

Vandet anses som et fælles gode, vi alle har
del i og ansvar for, og derfor bliver bevidstheden fra lovgivere og befolkning langt større end
tidligere.
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Vandet og den tilhørende infrastruktur anses i
højere grad som ressourcer, der kan kapitaliseres, og den bagvedliggende viden i sektoren vil blive den nye kerneforretning.

USIKKERHEDSDYNAMIK 1

Sektorens rammer
Sektorens rammer

Underliggende udfaldsrum
Bevaring af forsyningssikkerhed og kontrol med
infrastruktur – fokus på vandsektorens samfundsrolle
Lokal eller national
orientering, påvirket af
globale trends

Stram regulering
omkring sundhed
og miljø

Vandet og infrastrukturen er et gode, vi
skal beskytte

Sikkerhedspolitik
– det drejer sig
om vores sundhed

29

STRATEGI SK E SCENARIER FOR 2025

Formål med ejerskabet

Udviklingsperspektiv

Sundhed og miljø

Skabe langsigtet profit –
private aktører inviteres
indenfor, fokus på kunderne
og kommerciel udvikling
Global orientering,
hvor verdensmarkedet
åbnes op

Minimumskrav for
kvalitet og markedet
regulerer resten

Kommerciel tilgang

Vandet og infrastrukturen er ressourcer,
der kan skabe profit

Politisk tilgang

Økonomisk politik –
der er arbejdspladser
på spil

USIKKERHEDSDYNAMIK 2

Sektorens udvikling – fra evolution til revolution
Den anden usikkerhedsdynamik handler
om sektorens udvikling. Vil globalisering,
ny teknologi og klimaforandringer føre til
en radikal fornyelse af vandsektoren, eller
bliver der tale om en evolution?

Strukturen i vandsektoren er i dag veletableret, og aktørerne er offentligt
ejede og kendte. Når anvendelse af teknologi i vandsektoren øges, så øges
datamængden også. Dette giver mulighed for effektivisering, men også udvikling af nye ydelser og samarbejder på tværs af industrier og landegrænser.
Her vil klimaforandringer accelerere behovet for bæredygtighed. Vil dette
skabe en helt ny struktur for sektoren, eller forbliver den fokuseret på
vandets kredsløb?

Sektorens udvikling

·

Fokus på eksisterende rammer

Fokus på helt nye løsninger

Vandkredsløbet er omdrejningspunktet for
industriens fokus og udvikling, og teknologianvendelsen er central for at skabe en bedre
ressourceudnyttelse.

Fokus på den menneskelige påvirkning af
jorden udgør rettesnoren for industriudviklingen, og derfor er der i højere grad tale om en
egentlig revolution af sektoren, som vi kender
den i dag. Vi forstår vandsektoren som en del
af noget større.

Der tænkes i højere grad på en evolution af
den eksisterende sektor, end på en revolution.
Udviklingen præges i højere grad af et ønske
om en bedre effektivitet i sektoren, hvor industristrukturen bevares, og sektorens aktiver
(i jorden) stadig har afgørende betydning,
omend de suppleres af lokale løsninger.
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Udviklingen vil være formålsdrevet, og sektorens aktiver vil have en mindre betydning. Det
handler om at skabe det gode liv. Den samlede påvirkning af klodens ressourcer vil være
afgørende og stille krav til nye partnerskaber
og konsolideringer på tværs af brancher.

USIKKERHEDSDYNAMIK 2

Sektorens udvikling
Sektorens udvikling

Underliggende udfaldsrum
Øges frem til 2035,
men uden at revolutionere
sektoren

Anvendes i sektoren
for bedre ressourceudnyttelse og effektivitet

Udvikles og etableres
til optimering af vandkredsløbet

Centrale og lokale løsninger tages i brug for at
sænke omkostninger

Konsolidering af
eksisterende spillere
i sektoren
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Klimabevidsthed

Enormt fokus og vandsektoren smelter sammen med
andre for at redde kloden

Teknologianvendelse

Teknologi og data
binder vandsektoren
ind i en større kontekst

Ydelser og partnerskaber

Udvikles og etableres
med formålet at skabe
systemiske løsninger

Forsyningsmodellen

Centrale og lokale løsninger
tages i brug for at sænke
klimapåvirkning

Konkurrencesituation

Konsolidering og nye spillere, der integrerer tidligere
sektorers samarbejde

De fire scenarier
Den danske vandmodel 2.0
Det sikkerhedspolitiske aspekt af vandforsyningen
bliver afgørende efter, at vandmangel har ramt flere
lande. Truslen for biologisk krigsførelse gennem
drikkevandet stiger.
Der er ekstremt stor bevidsthed om at forvalte
vores ressourcer ansvarligt. Politikerne vil af sikkerhedsmæssige hensyn ikke åbne de kommercielle
muligheder for vandsektoren. Dog tillader man
begrænset eksport af viden omkring den danske
samfundsindretning, da man øjner et stort potentiale for systemiske løsninger på verdensplan.

3

Stram ramme med fokus
på at sikre forsyning

Vandsektoren organiseres omkring få supervandselskaber kendetegnet ved høj effektivitet,
kvalitet og digitaliseret drift.
Super-selskaberne er digitaliserede videnscentre, hvor driften effektiviseres af robotter, mens
medarbejderne er højt specialiserede inden for
forretningsområderne i vandets kredsløb. Udviklingen i sektoren er kendetegnet ved konsolidering
og et fokus på kerneydelserne, mens man gennem
sit globale udsyn henter inspiration til udvikling og
optimering.
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1
·

4

Sektorens rammer

Sektorens udvikling

Super-vandselskabet

Den blå revolution

Sektoren udvikles ud
fra den blå planet

Sektoren udvikles ud
fra vandets kredsløb

2

En ekstrem samfundsbevidsthed om klodens
knappe ressourcer gør, at forsyningssektorerne
indgår partnerskaber og konsoliderer sig på tværs
af sektorer.
Befolkningen og politikere efterspørger med stor
hast samfundsløsninger, hvor særligt forsyning
skal redde planeten. Private virksomheder besidder en stor del af den viden, der skal til for
at skabe fremtidens bæredygtige samfund, og
derfor åbnes der op for kommercielle muligheder.
Den globale efterspørgsel efter systemiske løsninger skaber nye danske arbejdspladser.
Frie tøjler og fokus på
at udvikle forretning

Viden styrer vand
Den internationale efterspørgsel efter rent vand og
bæredygtige løsninger er stigende. Politikerne ser
potentialet for vandsektoren og ønsker at skabe
kommercielle muligheder.
Selskaber optimeres efter mulighed for at skabe
økonomisk afkast. Flere selskaber i sektoren
udvikler forretningsmodeller til produktion, distribution og rådgivning om vandløsninger til andre.
Nogle frasælger (dele af) deres infrastruktur for at
skaffe midler til udvikling.
Konsolidering i sektoren vil drives af muligheder
for at skabe dybere kompetence og opnå mere
effektiv udvikling.

SCENARIE 1

Den blå revolution

Der er fokus på internationale partnerskaber, konkurrencedygtighed og bæredygtige helhedsløsninger
Sektorens udvikling

3

·

4

1
Sektorens rammer

2

I dette scenarie har en ekstrem samfundsbevidsthed om klodens knappe ressourcer
det resultat, at forsyningssektorerne indgår
internationale partnerskaber og konsoliderer sig. Understøttet af ny teknologi og frie
markedskræfter omstiller vandselskaberne
sig til udvikling af bæredygtige kommercielle helhedsløsninger til det globale marked.
Vandsektoren bliver oplevet som en central
aktør, der har omfattende viden til at redde
kloden og løse de udfordringer, der er
forbundet med det – i form af klimasikring,
kystsikring og planlægning og etablering af
bæredygtige storbyer, biophilic cities.
Denne udvikling og forretningsgørelse af
løsninger, som ser vand i et større perspektiv, skaber en lang række kommerciel-
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le muligheder og partnerskaber for sektoren, hjulpet på vej af en lovgivning der vil
sikre, at dansk teknologi og viden får størst
mulig andel af et voksende globalt marked.
I den sammenhæng vil decentrale løsninger blive dyrket i takt med, at forbrugerne
kræver tilpassede bæredygtige produkter.
Det vil ske side om side med cirkulære
løsninger til erhvervslivet og flere og flere
bindende geopolitiske tiltag.
Samlet set vil kombinationen af ekstrem
bevidsthed om klodens situation – nødvendigheden af global omstilling – og
fokus på at udvikle forretning, der kan
afhjælpe truslen, skabe markant efterspørgsel på dansk viden, danske løsninger
og skabe nye danske arbejdspladser.

• Vandsektoren indgår i
tværsektorale samarbejder
• Evnen til at udnytte ressourcerne bliver fremtidens
konkurrenceparameter
• Kommercialisering af
teknologiske løsninger
og viden om vand
• Politisk pres for at finde nye
veje til at redde planeten
• Globale partnerskaber
inden- og uden for vandsektoren med fokus på
helhedsløsninger.

SCENARIE 2

Viden styrer vand

Der er fokus på kommercialisering, konsolidering og eksport af
viden om vandkredsløbet til det globale marked

3

1
·
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Sektorens udvikling

4

Sektorens rammer
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I dette scenarie vil vandsektoren optimeres
og splittes op og udvikle et kommercielt
fundament. Befordret af klimaforandringer
og ny teknologi bliver danske vandløsninger og ikke mindst dansk viden om
vand til et globalt eksportfænomen.
Årsagen vil være, at flere kommunale ejere
sælger majoriteten af selskaberne fra for
at realisere værdier til brug i kommunale
anlægsprojekter. Nogle af disse penge vil
anvendes til udvikling i selskaber, der skal
generere afkast til investorer. I den sammenhæng vil man kunne opleve funktionsopdelte selskabsstrukturer, blandt andet
med frasalg af infrastruktur.

Ønsket om optimering, kommercialisering
og en dybere specialisering hos medarbejderne vil skabe en konsolidering i sektoren. Det vil i takt med faldende vandforbrug og effektivisering få vandsektoren til
at kigge ud over landets grænser, hvor der
er stor efterspørgsel på løsninger af klimaog sundhedsrelaterede problemstillinger.
Vandsektorens høje viden om vand og
vandteknologi bliver en naturlig eksportværdi. Det betyder, at der vil dannes
globale samarbejder, der tilbyder kommercielle og bæredygtige løsninger inden for
det samlede vandkredsløb. Førende vandselskaber vil i den sammenhæng fungere
som vidensselskaber eller integratorer for
globale aktører.

• Ændring af selskabsog ejerstrukturer
• Frasalg af aktiviteter
• Konsolidering i branchen
• Stor eksport af dansk
viden om vand
• Globale samarbejder og
kommercielle løsninger
inden for vandkredsløbet.

SCENARIE 3

Den danske
vandmodel 2.0

Der er fokus på national forsyningssikkerhed,
sundhed og fælles bæredygtige løsninger

Sektorens rammer

4
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I dette scenarie er national forsyningssikkerhed for vandsektoren afgørende. Det
er et resultat af klimaforandringer, trusselsbilleder og global mangel på vand af
god kvalitet. Det betyder dog også, at den
danske vandsektors viden og bæredygtige løsninger vil kunne få kommercielle
perspektiver.
Klima- og sundhedsbevidsthed udtrykt
gennem SDG-målene medfører en voldsom opmærksomhed omkring vandsektoren – både politisk, folkeligt og lovgivningsmæssigt. Der kræves en ansvarlig og
langsigtet beskyttelse af vandets kredsløb
og vores ressourcer.

Vandsektoren underlægges i den sammenhæng statsligt ejerskab, da der stilles
store krav til kvalitet og sikkerhed hos det
enkelte selskab. Det betyder også, at der
kommer en konsolidering i sektoren, da
mindre vandselskaber ikke har ressourcer
til at imødekomme kravene.
Konsolideringen vil føre til en samling af
de betydende sektorer omkring ressourceoptimering i Danmark med det formål at
finde fælles løsninger til gavn for samfundet. Denne nationale platform vil skabe
grobund for eksport af danske løsninger til
udlandet, hvor vandsektoren får mulighed
for at bringe viden om vandets kredsløb i
spil.

• Vand af god kvalitet bliver en
global mangelvare
• Forsyningssikkerhed bliver
afgørende for samfundet
• Sektoren underlægges
statsligt ejerskab
• Samling af betydende
sektorer omkring ressourceoptimering
• Eksport og kommercialisering af danske løsninger.

SCENARIE 4

Super-vandselskabet

Der er fokus på konsolidering, stordrift og
teknologisk optimering af vandets kredsløb

3
Sektorens rammer
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I dette scenarie vil vandsektoren konsolidere sig og stordrift, understøttet af ny
teknologi, vil drive udviklingen fremad. Der
vil finde en organisering sted omkring en
række få og store vandselskaber – såkaldte supervandselskaber. Bevægelsen er et
resultat af det øgede fokus på bæredygtighed og deraf faldende vandforbrug. De
to ting presser mindre vandselskaber på
effektivitet og lønsomhed.
Effektivitet og kvalitet vil i det hele taget
være ’driverne’ for sektoren i scenariet
– også udtrykt igennem øget regulering
og stigende krav til dokumentation og
sikkerhed. Det betyder også, at decentralisering kun foregår symbolsk i form af
mindre satellit-enheder for at komme tæt
på slutbrugerne.

Vandsektoren kommer til at fastholde
eksisterende forretningsmodeller, og der vil
være fokus på kerneydelser – det vil sige
ydelser inden for vandets kredsløb. Det er
også inden for det, at SDG-målene bliver
bærende i takt med nye investeringer,
digitalisering og teknologisk udvikling.
Teknologien, som blandt meget andet
indbefatter automatisering og brug af kunstig intelligens, vil løbende overtage den
daglige drift og dermed skære medarbejderantallet i sektoren drastisk. Det vil dog
også frigøre medarbejdere til at arbejde
mere effektivt og mere specialiseret.

• Fokus på effektivisering,
specialisering og kvalitet
• Stigende krav til dokumentation og forsyningssikkerhed
• Konsolidering omkring få
store vandselskaber
• Teknologisk udvikling og optimering af vandets kredsløb
• Stor specialisering og fokus
på kerneydelser.

Drøftelser
af scenarier

DRØFTELSE AF S
 CENARIER

Fremsyn

Scenarierne tegner en række potentielle fremtider for vandsektoren frem mod 2035.
Drøftelserne af dem har til formål at kvalificere et nyt strategisk afsæt og styre Aarhus
Vand i en positiv retning.
Drøftelserne tager konkret udgangspunkt i scenariernes implikationer for Aarhus Vands
fremtidige ydelser, aktiviteter, kompetencer og samlede position i branchen og
markedet. Ligesom de tager udgangspunkt i, hvordan Aarhus Vand bør udvikle sig
for at opnå maksimal konkurrencedygtighed.
Det er i den sammenhæng mere end bare en realistisk forestilling af, hvad Aarhus
Vand kan blive til. Det er også en forestilling om, hvad Aarhus Vand skal være – og
hvilken forskel virksomheden skal gøre i fremtiden.
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SCENARIETS IMPLIKATIONER FOR AARHUS VAND

Den blå revolution
Vores forretningsaktiviteter vil i fremtiden omfatte hele
vandkredsløbet og relaterede aktiviteter i ressourcesektoren. Udviklingsarbejdet vil i den sammenhæng
være centreret om systemiske helhedsløsninger. Vi vil
opleve medejerskab fra andre aktører eller konsortier også internationale.

Ydelser og geografi

Vi er en international koncern med tilstedeværelse på
alle kontinenter og har længe opfyldt samtlige SDGmål. Vi løser alle ydelser inden for vandets kredsløb,
og der udvikles og udføres helhedsløsninger i globalt
samarbejde med internationale partnere.

Vi agerer platform for løsninger, blandt andet gennem
adgang til vores eget testmiljø. Dette testmiljø og andre faciliteter, inklusive en førende viden, gør os til en
stærk, international samarbejdspartner.

Position

·

Vi er en international koncern og udviklingspartner i
ressourcesektoren, der i samarbejde med koncerner
og virksomheder fra hele verden bidrager med bæredygtige kommercielle helhedsløsninger. Vi er i den
sammenhæng et troværdigt, globalt brand.

4

Fra *

Til *

• Vandselskab med fokus på forsyningsområdet

• Udviklingsselskab i ressourcesektoren

• Nationalt selskab med flere samarbejder

• International koncern og partner i konsortier

• Bred vifte af interne udviklings-

• Systematisk udvikling af kommercielle ydelser

og optimeringsprojekter
• Fokus på leverance af vand og spildevandshåndtering.
* ”Fra” er udgangspunktet for Aarhus Vand i 2018. ”Til” beskriver driverne i scenariet.
”Fra-og-til” beskriver dermed den bevægelse, scenariet rummer.
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Kernekompetence

Sektorens udvikling

Udvikling og aktiviteter
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• Udbyder af ydelser omkring bæredygtighed
– egenudviklede og i samarbejde med andre.

1
Sektorens rammer

2

SCENARIETS IMPLIKATIONER FOR AARHUS VAND

Viden styrer vand
Udvikling og aktiviteter

Ydelser og geografi

I Danmark løser vi alle typer opgaver inden for vandsektoren i en konsolideret sektor. Vi benytter os af decentrale anlæg og services. Internationalt har vi etableret en
vidensbaseret forretning omkring optimering af vandets
kredsløb. Vi indgår i den sammenhæng i flere kommercielle partnerskaber.

3

Kernekompetence

Vi er karakteriseret ved optimal drift af både infrastruktur og relaterede services og evnen til at udvikle tekniske og SDG-rettede løsninger til vandets kredsløb.
Sammen med adgang til eget testmiljø gør det os til
en national såvel som international attraktiv partner.

·

Position

Vi er stort vandselskab med fokus på salg af
kerneydelser, viden og tekniske løsninger. Vi driver
udviklingen fremad understøttet af regionale, nationale
og globale partnerskaber. Vi er i den sammenhæng
et selskab med et stort kommercielt og internationalt
fokus.

4

Sektorens rammer

Fra *

Til *

• Salg af regulerede kerneydelser

• Salg af kerneydelser, viden og tekniske løsninger

• Vandselskab med fokus på forsyningsområdet

• Vandvidens-selskab med internationalt fokus

• Regionale og nationale partnerskaber

• Dansk vandklynge og globale partnerskaber

• Udvikling drevet af tekniske forbedringer.

• Udvikling drevet af samfundets og kundernes behov
for løsninger.

* ”Fra” er udgangspunktet for Aarhus Vand i 2018. ”Til” beskriver driverne i scenariet.
”Fra-og-til” beskriver dermed den bevægelse, scenariet rummer.
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1
Sektorens udvikling

Vi har opdelt vores aktiviteter. Der vil være selskaber
fokuseret på produktionen af vand eller distributionen.
Der vil være servicering af egne og decentrale anlæg
og enheder, der rådgiver og udvikler det samlede
vandkredsløb. I den sammenhæng vil vi indgå i internationale samarbejder inden for vandets kredsløb og
rådgive om og sælge løsninger på et globalt plan.

STRATEGI SK E SCENARIER FOR 2025

2

SCENARIETS IMPLIKATIONER FOR AARHUS VAND

Den danske vandmodel 2.0
Kernekompetence

Ydelser og geografi

Position

Vi har konsolideret os med en række andre vandselskaber og driver en effektiv kerneforretning. Vi har
etableret decentrale services for at sikre gode kundeoplevelser. Derudover har vi løbende samarbejder
omkring udvikling af integrerede, effektive løsninger.

Vi er en central aktør i det samlede vandkredsløb
inden for forsyning. Internationalt sælger vi viden om
vand til udvikling af systemløsninger til klimaudfordringer, blandet andet i samarbejde med andre forsyningsselskaber og producenter.

Sektorens rammer

Vi er et selskab, der med fokus på vandets kredsløb
udvikler og leverer ressourceoptimale løsninger på
tværs af sektorer – både nationalt og internationalt.
Vi er i den sammenhæng en stærk regional aktør.

Til *

• Vandselskab med stærk kerne og forankring

• Regional spiller inden for forsyning og miljø
• Udvikler af systemiske løsninger på tværs af sektorer

• Fokus på udviklingssamarbejder

• Aktiv leverandør nationalt og internationalt

• Aktiv i vandmarkedet i Danmark

• Udvikling drevet af statslig satsning på forsyning.

• Udvikling finansieret kommunalt.
* ”Fra” er udgangspunktet for Aarhus Vand i 2018. ”Til” beskriver driverne i scenariet.
”Fra-og-til” beskriver dermed den bevægelse, scenariet rummer.
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1

·

4

Fra *
i kerneydelsen
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3

Vi har dybe, faglige kompetencer og sikrer effektivitet,
sikkerhed og kvalitet inden for forsyning. SDGmålene er bærende for vores eksport af ydelser inden
for vand, hvor vi vælges på grund af vores store viden
og indsigt i vandets kredsløb.

Sektorens udvikling

Udvikling og aktiviteter

2

SCENARIETS IMPLIKATIONER FOR AARHUS VAND

Super-vandselskabet
Udvikling og aktiviteter

Vi vil være konsolideret med en række andre vandselskaber i Danmark og driver en effektiv kerneforretning. Vi har stort fokus på effektivisering og på
at sikre høj vandkvalitet til kunder. Der kan forekomme
udviklingsaktiviteter uden for vores kerneområde
i samarbejde med lokale og internationale partnere.

Vi vil være en betydningsfuld aktør i den konsoliderede danske vandsektor. Internationalt indgår vi i udviklingssamarbejder omkring nye løsninger til optimering
af drift og kvalitet i vandsektoren, der primært skal
implementeres på det danske marked.

Vi er fagligt specialiserede, og igennem digitalisering,
sikrer vi effektivitet og høj kvalitet på det danske
marked. Vi er kendt for vores globale udsyn og
netværk, der løbende er med til at udvikle nye
løsninger på nationalt og internationalt plan.

Vi er blandt de største og mest specialiserede vandselskaber i Danmark. Med afsæt i vandets kredsløb
udvikler og leverer vi effektive løsninger – både nationalt og internationalt. Vi er i den sammenhæng en
offentligt ejet og stærk aktør i en konsolideret sektor.

4

Fra *

Til *

•
•
•
•

•
•
•
•

Et stort selskab blandt mange i sektoren
Mange styrende mål for selskabets udvikling
Bred udviklingsagenda
Kommunalt ejerskab med mulighed for
konsolidering.
* ”Fra” er udgangspunktet for Aarhus Vand i 2018. ”Til” beskriver driverne i scenariet.
”Fra-og-til” beskriver dermed den bevægelse, scenariet rummer.
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Sektorens rammer

Position
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1
·
Sektorens udvikling

Ydelser og geografi

3

Kernekompetence

Et af de største selskaber i en konsolideret sektor
To styrende mål for selskabet: Effektivitet og kvalitet
Specialiserede kompetencer og fagligheder
Offentligt ejerskab og statslig rammesætning af
konsolidering.

2

Fremtidens
strømninger

Det er ikke nemt at kigge ind i fremtiden.
Det kræver stor forestillingskraft. Og
meget af det, vi gør i den sammenhæng,
baserer sig ligeså meget på håb som på
realistiske forventninger.
Men uanset om fremtiden går mod stram
regulering af vandsektoren eller mod
de frie markedskræfter – og uanset om
vandsektoren skal fokusere på effektivisering eller på at redde planeten, eller
begge dele, så er vi ikke tvivl om, at det
begynder her.
Det begynder med, at vi konstant – og
trods alle forandringer – bliver ved med at
udvikle og skabe værdi for vores kunder,
vores by og vores ejere. Det afspejler sig
også i drøftelserne af de fire scenarier for
fremtiden.
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Super-vandselskaber og
Den danske vandmodel 2.0

Alle scenarierne bliver opfattet som
sandsynlige for vandsektoren og for
Aarhus Vand. Og der er næppe tvivl
om, at elementer fra samtlige scenarier
vil ende med at blive virkelighed. Noget
andet er dog, hvilke scenarier der er de
mest ønskelige – også i kombination med
de forskellige usikkerheder.
I den sammenhæng er det store spørgsmål, om der i fremtiden fortsat vil være
behov for lovgivning og stram styring af
vand- og forsyningssektoren, eller om det
frie marked er svaret på de forandringer
og udfordringer, vi møder?

Scenarierne, Super-vandselskabet og
Den Danske Vandmodel 2.0, er gode
eksempler på, hvad regulerende styring
inden for sektorens rammer og fokus på
forsyningssikkerhed skaber. Her centrerer
udfaldet sig i høj grad om tryghed, kvalitet, effektivisering og optimering.
Dette fokus risikerer dog også at føre til
tab af agilitet og manøvredygtighed især
i et scenarie som Super-vandselskabet.
Giver øget centralisering på sigt ordentlige
forudsætninger for at skabe nye, bæredygtige løsninger? Kan vi som vandselskab selv sætte dagsordenen?
Er det scenarier, hvor vi ønsker at se
vandsektoren og Aarhus Vand om 15 år?

Viden styrer vand og
Den blå revolution

Der er ingen tvivl om, at de største udfordringer og dermed de største udviklingsmuligheder af Aarhus Vand og branchen
ligger i scenarierne Den blå revolution og
Viden styrer vand.
Det er scenarier, hvor det er muligt at
åbne døren for tanker, vi endnu ikke har
tænkt inden for vandsektoren – især hvis
blikket rettes mod scenariet, Den blå
revolution, der også bevæger sig ud over
vandets kredsløb.
Scenarierne fungerer som de stærkeste
drivere for, hvor vandsektoren kan og skal
bevæge sig hen – også ud fra en tro på,
at det kommer til at ske i nationale og globale partnerskaber, og hvor kommercialisering og private aktører spiller en større
og større rolle.
Under alle omstændigheder er der ingen
tvivl om, at dem, der ved mest om vand,
og som kan værdiforædle den viden til
ressourceeffektive løsninger igennem
partnerskaber, bliver dem, der styrer
udviklingen. Det vil i første omgang være
på det globale vandforsyningsmarked. I
sidste ende vil det kun være fantasien,
der sætter grænser.
For det som drøftelserne også gjorde klart
er, at det kommer til at gå stærkt. Man
overvurderer ofte, hvad man kan udrette
på et år, men man undervurderer altid,
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hvad man kan på fem år. Spørgsmålet er,
om det i fremtiden kun handler om vand.
Vil det være dét, man som vandselskab
skal forberede sig på; at konkurrencedygtigheden ikke er isoleret til et enkelt
element, men til noget så omfattende som
hele klodens bæredygtighed?

Det værste, der kan ske, er hvis,
der ikke er forventninger til
vandsektoren

Det bliver centralt for vandsektoren at
bevare friheden til selv at sætte dagordenen og tage ansvar for netop global
bæredygtighed. Med det følger der store
forventninger – både politisk og folkeligt.
Men det er netop også forventninger af
den karakter, der skal til.
Som vi indledte med at sige: Hvis vi ikke
føler et pres til at gå foran, taber vi terræn.
Vi risikerer at tabe vores betydning og kan
i værste fald få en vandsektor, der bliver
overflødig.
For os i Aarhus Vand begynder det derfor
med endnu større videnopbygning og
forretningsudvikling. Det begynder med
endnu flere netværk og partnerskaber –
nationale og internationale. Og det begynder med at sikre sig råderum til at tænke i
nye baner sammen med de rigtige.
Det begynder også med at teste og prøve
endnu mere af end i dag. Vi skal vide,
hvad der virker, og ikke virker. Kan vi for

eksempel allerede sige, hvad kunstig
intelligens gør for effektiv brug af data? Vi
skal huske at tage ved lære – hele tiden
– og sikre at viden inden for vandsektoren
løbende skaber nye forventninger til os.

Viden til forandring

Viden bliver et bærende element i alle de
fremtidige scenarier for vandsektoren,
vi har beskrevet. Derfor er det klart, at vi
som vandselskab også ser os selv som et
viden-selskab i fremtiden.
Det er ny viden, og måden vi indarbejder
den på i organisationen, der får os til at
håndtere alle ydelser inden for vandets
kredsløb mere effektivt og mere sikkert.
Det er ny viden, der får os til at opfylde
FN’s mål for bæredygtighed.
I viden ligger dog ikke bare evnen til at
generere nye ideer og løsninger. I viden
finder vi ikke bare innovation. Vi finder
også en partnerskabende kultur og en
fælles beslutsom måde at se på fremtiden:
At viden ikke bare forbereder os på de
forandringer, der kommer. Men at vi med
den rette viden sammen kan lykkes med
at skabe den forandring, vi ønsker, der
skal ske.

”

Det handler ikke kun
om vand i fremtiden.
Det handler om hele
kloden på en gang

”

Viden er fundamentet
for at skabe en
bæredygtig sektor

Kilder
• IMD Global Signals
• National Association of Clean
Water Agencies (NACWA):
Envisioning the digital utility of
the future
• Queensland Urban Utilities
– Utility of the future
• Interviews med chefgruppen

Materialepakke fra Aarhus Vand
indeholdende:
• 5 seneste årsrapporter
• GPW præsentation
(2016 og 2017)
• Kulturprofil (2017 og 2018)
• Ejerstrategi
• Muligheder i 40/60 selskaber
• Vandklynge august 2018
• Virksomhedsplan 2018
• VPO teamets status for
2. kvartal 2018
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