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Smarte vandsystemer – adgang til
data og styring hvor som helst og når
som helst.
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Lars Schrøder

Jesper Kjelds

Vi gennemfører
en digital transformation
For Aarhus Vand er digitalisering en transformation, der vil betyde en løbende og gennemgribende forandring af organisationen. Transformationen vil berøre vores organisering, kultur, produktion, innovation, strategiarbejde og ledelsesstil. Vi lægger stor vægt på, at vores kollegaer
kan se sig selv – og værdien – i den digitale transformation.
Vores digitaliseringsstrategi sætter pejlemærkerne for et ambitiøst fundament, der favner den
digitale transformation på flere niveauer.
Med transformationen vil vi:
– Skabe tilgængelighed og overblik over data og information
– Fremme videndeling, samarbejde, innovation og partnerskaber
– Tættere på vores kunder og bringe vores kunder tættere på Aarhus Vand
– Øge produktiviteten på tværs af forretningen
– Skabe en endnu mere attraktiv arbejdsplads og øge arbejdsglæden for alle i Aarhus Vand
– Skabe nye vækstmuligheder gennem nye digitale løsninger, services og forretningsmodeller
– Styrke vores evne til hurtigt at identificere og reagere på ændrede markedsvilkår og muligheder.
Vi ønsker at skabe udvikling på felter inden for digitalisering, hvor Aarhus Vand allerede i dag
har en stærk og anerkendt position. Og vi ønsker at skabe udvikling inden for nye områder, vi
i dag kun aner konturerne af. Vi kan – og vil – ikke gennemføre transformationen alene, men
gennem innovative partnerskaber. Vi vil i højere grad forretningsgøre Aarhus Vand og udnytte
de muligheder, som shared serviceselskaber og samarbejde med private virksomheder giver.
Vi har – i tæt forståelse og samarbejde med Aarhus Kommune – en ambition om at være en
central deltager i at realisere det danske vækst- og eksportpotentiale inden for vandteknologi.
Det skal ske i dedikerede partnerskaber på det digitale område. Vi sender hermed en åben
invitation om samarbejde med fokus på åbenhed, innovation og gensidig værdiskabelse.
Venlig hilsen

Lars Schrøder
CEO, Aarhus Vand

Jesper Kjelds
Digitaliseringschef, Aarhus Vand
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Resume af digialiseringsstrategien
Digital først
Digitaliseringen af Aarhus Vand tager nu
ekstra fart og vil betyde, at vi målrettet
flytter og udvikler virksomheden for effektivt
at udnytte de muligheder, digitalisering
byder på. Den digitale transformation af
virksomheden vil kræve, at vi styrker og
fremmer digitale kompetencer, tankegang
og adfærd – i fremtiden tænker og agerer vi
’digitalt først’.
Vi lægger stor vægt på, at vores kollegaer
kan se sig selv – og værdien – i den digitale
transformation. Vi vil derfor skabe endnu
bedre vilkår og rammer for samarbejde for
alle i Aarhus Vand og med vores partnere.
Vi er godt på vej med mange digitale
indsatser. Vi drifter flere banebrydende
løsninger, der dagligt skaber værdi og øger
vores produktivitet, og vi arbejder med flere
profilerede forsknings- og udviklingspro-
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jekter. Vi bygger videre på disse erfaringer
og denne viden og løfter digitalisering til en
højt prioriteret strategisk indsats.
Digitaliseringsstrategien udspringer af og
understøtter vores forretningsstrategi,
der har fokus på vækst, produktivitet og
opfindsomhed.
Digitaliseringsstrategien samler og styrker
mange it/digitale aktiviteter og projekter på
tværs af Aarhus Vand og sætter visionen
og retningen for udviklingen og transformationen af Aarhus Vand frem mod en digital
virksomhed.
Strategien er formuleret og fremkommet
ud af en fælles og engageret indsats fra
mange kollegaer, og der er stor og bred
tilslutning til vejen frem.

Vision
Vi vil være en digital rollemodel og trendsætter for vandbranchen – i Danmark og
internationalt.
Ambition
Vores mål er, at den digitale transformation
af Aarhus Vand vil sikre, at vi når vores
produktivitetsmål, og at vi sammen gør
Aarhus Vand til en endnu bedre og mere
attraktiv arbejdsplads. Digitalisering vil også
være en stærk vækstdriver for Aarhus Vand
i form af nye digitale løsninger, ydelser og
forretningsmodeller. Samtidig vil vi styrke
vores parathed til mulig fremtidig konsolidering af vandselskaber.
Vi vil løbende kritisk vurdere og kommunikere indsatsen og effekten af digitalisering
på forretningen, så vi også hurtigt kan
ændre retning, hvis det viser sig nødven-

digt. Vi styrker Aarhus Vand, så vi hurtigere
og mere effektivt evner at skalere ydelser,
services og systemer for at skabe maksimal effekt.
Digital Innovation
Digital nyttiggørelse af gode ideer er centralt i Aarhus Vands strategi. Vi har fokus
på at være en opfindsom organisation,
som naturligt samarbejder om nye ideer
og tør stille spørgsmål til vores nuværende
praksis for derefter at afprøve nye metoder.
Digitalisering og den digitale arbejdsplads
skal styrke vores miljø for videndeling, så
vi fremmer de gode ideer og understøtter
samarbejde, innovation og nyskabelse.
Fokusretninger
Den digitale transformation tager afsæt i
vores forretningsstrategi med mennesker,
proces og teknologi i centrum. Vi fokuserer

på vores kunder, kollegaer, på at øge produktiviteten og på at skabe vækst.
Faglige indsatsområder
En række faglige områder skaber fundamentet for den digitale udvikling – samt
viden og kompetenceopbygning i Aarhus
Vand. Inden for hvert område gennemfører
vi et antal ’byggeklods-projekter’, der danner grundlaget for udvikling af vores digitale
forretnings-frameworks. Vi etablerer en fælles, skalerbar og fleksibel entreprise-, dataog systemarkitektur og governancemodel,
der sikrer let adgang til – og skaber overblik
over – vores data og systemer.

tværs af forretningen. På sigt vil disse
frameworks også bidrage til – og understøtte – vækst i Aarhus Vand.
Samarbejde
Samarbejde, partnerskab, opfindsomhed
og en ukuelig vilje og optimisme er centralt,
for at vi lykkes med den digitale transformation af Aarhus Vand. Vi vil invitere
eksterne partnere til engageret samarbejde
drevet af viljen til innovation og baseret på
gensidig værdiskabelse. I samarbejde vil vi
udnytte de muligheder, digitalisering byder
på – vi vil drive og skabe fremtidens digitale
løsninger for vandsektoren.

Digitale forretnings-frameworks
Digitale forretnings-frameworks er forretningsstrategiske initiativer. Disse integrerede løsninger skal styrke vores evne til at
øge produktiviteten og arbejdsglæden på

RESSOURCEANLÆG – ONLINE
STYRING OG OPTIMERING AF
PROCESSER, ENERGIPRODUKTION
OG GENANVENDELSE
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Baggrund
Vandforsyninger i Danmark mødes i
stigende grad med krav om øget effektivisering og omkostningsreduktioner.
Som branche er vi er underlagt mange og
snærende restriktioner, som gør det svært
for den enkelte forsyning at skabe ressourcer til innovation og udvikling og dermed
økonomisk vækst.
Vores kunder og det omgivende samfund
tager nye teknologier til sig og agerer
digitalt. Og mange forventer helt naturligt,
at deres forsyningsselskab er mindst så
digitalt, at services og ydelser er tilpassede,
og at der er åbent 24/7.
Digital innovation foregår med en lethed og
hastighed, der var umulig tidligere, og nye
forretningsmodeller opstår løbende. Og
nogle vil helt sikkert udfordre de nuværende modeller i deres kerne. På sigt kan
vores kundefundament og forretningsmodel blive udfordret. Desuden udviskes den
traditionelle definition af en organisation, da
virksomhederne bliver tvunget til at tilpasse
sig den digitale verden og kollegaer til nye
arbejdsmåder. Præcist hvordan og hvornår
denne forandring vil ramme vandselskaber
er uvist, men sikkert er det, at den kommer.
Smart vand til smarte byer
Vand vil i fremtiden være helt fundamentalt
i udviklingen af smarte byer, hvor tusindvis
af IoT-devices leverer realtidsinformation.
Indsamlede data behandles og analyseres
til overvågning og styring af bl.a. trafik- og
transportsystemer, kraftværker, vandsystemer, affaldshåndtering, politiindsats,
informationssystemer, skoler, biblioteker,
hospitaler og andre samfundservices. Med
den øgede urbanisering øges presset på
vandressourcer, og dertil kommer, at klima-

ændringer først og fremmest vil manifestere
sig gennem vand. Det vil stille store krav
om at udvikle effektive klimatilpasningsløsninger. Og FN’s verdensmål stiller krav til os
om at bidrage til en bæredygtig udvikling.
Som kollega oplever man en hverdag, hvor
overblikket, tilgængelighed og den tværgående sammenhæng mellem it-systemer og
data er svær at få øje på. Man kan sige, at
vi er ’rige på data – men fattige på sammenhængende informationer’.
Det er denne virkelighed, vi skal agere i og
tilpasse os gennem en forretningstransformation, hvor vi anvender it-teknologier,
viden, data og nye forretningsmodeller til at
skabe værdi – vækst og produktivitet – for
Aarhus Vand og vores kunder. Vi skaber
og fastholder transformationen gennem
partnerskaber, der er tager afsæt i dialog,
nytænkning og medejerskab.
Som vandselskab vil vi udvide vores rækkevidde for aktiviteter og indsigt ud over
grænserne for vores daglige drift. Sammen med myndigheder, kunder, borgere,
forskningsinstitutioner og private virksomheder arbejder vi helhedsorienteret med
det samlede vandkredsløb og stræber efter
at levere og udvikle innovative og bæredygtige løsninger. Vi har også nogle interne
udfordringer i det daglige arbejde.
Vores opgaver i dag
Digitalisering er ikke et mål i sig selv, men
et middel. Digitalisering vil styrke vores
evne til at indfri vores strategiske forretningsmål og den fortsatte udvikling. Lad
os se på, hvilke opgaver vi har ansvar for i
dag, og hvilke pejlemærker vi arbejder ud
fra i forhold til vores kunder, vores kolle-

gaer, vores partnere, lokalsamfundet og det
internationale samfund.
– Kunder. Til vores kunder leverer vi rent
og sikkert drikkevand i verdensklasse,
og vi renser spildevandet så effektivt, at
vi oven i købet producerer mere energi,
end vi bruger.
– Kollegaer. Vi har en god arbejdsplads,
der er præget af arbejdsglæde, motivation og nytænkning. Vi har fokus på at
øge arbejdsglæden, vi fastholder kollegaer og er en attraktiv arbejdsplads for
nye kollegaer – alle deltager og bidrager.
– Partnere. Sammen med vores partnere
udvikler og drifter vi nye og kosteffektive
løsninger. Sammen med vores partnere
arbejder vi løbende og systematisk med
innovation, der understøtter udvikling af
nye metoder, produkter og systemløsninger.
– Lokalsamfundet. I forhold til lokalsamfundet sikrer vi et godt vandmiljø, vi laver
klimatilpasning, passer på ressourcerne
og skaber merværdi i vores løsninger.
– Det internationale samfund. I forhold
til det internationale samfund deler
vi vores ekspertviden. Vi bidrager til
vidensopbygning lokalt, nationalt og internationalt, og sammen med ministerier
og private virksomheder skaber vi nye
løsninger, der gavner dansk vandeksport
og skaber arbejdspladser i vandsektoren i Danmark. Vi understøtter og
arbejder for at integrere FN’s verdensmål
for bæredygtighed i vores forretningsstrategi. Internationalt arbejder vi i Water
Technology Alliance i USA og med

Lars Schrøder, adm. direktør:
”For at nå vores vision om at blive Danmarks førende vandselskab, er vi nødt til at gennemføre
en digital transformation, så Aarhus Vand i fremtiden bliver meget mere digital, end vi er i dag.
Herigennem bliver vi dygtigere til at arbejde sammen, vi udvikler nye produkter, services og ydelser,
vi udvikler en ny forretningsmodel, og på den måde bliver Aarhus Vand en endnu mere spændende og udviklende arbejdsplads.”
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Aarhus Kommune i Indien og Sydafrika.
Vi samarbejder med ministerier, danske
og udenlandske virksomheder og forsyninger og deler viden og erfaringer med
lokale partnere.
Vi løser disse opgaver – og mange andre
– rigtigt godt. Det skal vi fortsætte med
og bygge videre på. Men samtidig skal vi
tackle de store udfordringer, vi står overfor,
og vende dem til fordele for Aarhus Vand,
vores kunder og partnere.
Vi er førende på en række digitale
områder
Vi løser, udvikler og optimerer alle disse
opgaver gennem innovation, samarbejde
og aktivering af en lang række integrerede
og digitale løsninger, som allerede nu har
gjort Aarhus Vand til en førende og anerkendt virksomhed – også internationalt.
Det gælder for eksempel:
– Samstyring af afløbssystem og renseanlæg udnytter it-teknologier, data
og viden til at automatisere, optimere og
styre hele afløbssystemet. Vi minimerer
påvirkningen af vandmiljøet, reducerer
energiforbrug og optimerer anlægs- og
vedligeholdelsesomkostninger.

og partnere og øger produktiviteten i
vores anlægsprojekter og kundeservice.
VandGIS er også tilgængeligt via vores
hjemmeside for vores kunder, så de let
kan se, hvor vi arbejder.
– Robotteknologi. Sammen med vores
partnere udvikler og anvender vi robotteknologi til smart og effektiv drift af
vores spildevandssystemer.
– Lækageovervågning. Vanddistributionsnetværket er tryksat og inddelt i et
antal trykzoner, der alle er instrumenterede med realtids-sensorer. Sensordata
anvendes i software til aktiv og effektiv
lækageovervågning og -søgning, der
sikrer, at vi fortsat kan minimere vandtab
og reducere spild.

netværk skal levere realtids-målinger
i hele vores forsyningsområde. Data
fra disse IoT-sensorer skaber en bedre
forståelse og styring af hele vandkredsløbet.
– Samstyring af drikkevandsforsyningen – CHAIN. Vi udnytter realtidsdata
og kunstig intelligens til at automatisere,
optimere og styre drikkevandsforsyningen fra oppumpning af grundvand over
rensning, distribution og anvendelse.
Dermed sikrer vi stabil og høj kvalitet af
drikkevandet samtidig med, at vi reducerer vandspild og omkostninger.

– Lednings-fornyelsesværktøj. Vi
arbejder med partnere på udvikling og
implementering af smart software, der
skal understøtte vores eksisterende og
fremtidige asset management systemer (ledninger, afløb, vandforsyning og
bygværker). Softwareværktøjet anvender bl.a. kunstig intelligens til støtte for
prioriteringen af anlægsaktiviteter.

– Energiproduktion. Vi har automatiseret
og styrer de biologiske processer på
renseanlæggene optimalt. Vi producerer
ren energi, der dækker eget energibehov for at drive vores renseanlæg.

Vi arbejder kontinuerligt med forskningsog udviklingsprojekter med støtte fra
bl.a. ministerier, fonde og EU. I relation til
digitalisering vil resultater fra bl.a. disse to
forsknings- og udviklingsprojekter skabe
stor værdi:

– GIS-data og informationer om vores
ledningsnet og anlægsprojekter er via
digitale kort tilgængelige overalt for alle.
VandGIS anvendes dagligt af kollegaer

– Sensorer og Internet of Things (IoT) –
OREO/DONUT. I partnerskaber udvikler
og anvender vi billige, vedligeholdelsesfri
sensorer, der via IoT-kommunikations-

Jesper Kjelds, digitaliseringschef:
”Data er et af fremtidens vigtigste råstoffer. Mængden, kompleksiteten og tilgængelighed
af data vil stige voldsomt i fremtiden, derfor skaber vi en fleksibel og skalerbar digital infrastruktur, der sikrer tilgængelighed og åbenhed for kollegaer og partnere. Vi har fokus på at
aktivere og omsætte vores data og viden til handlingsrettede informationer.”
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FAKTA

FAKTA OM AARHUS VAND
Aarhus Vand er et internationalt førende
vandselskab. Vi arbejder udviklingsorienteret
med ressourceoptimering for at løse nogle
af verdens største vandudfordringer. FN’s
verdensmål for bæredygtighed er derfor omdrejningspunktet for den indsats, vi yder hver
eneste dag – året rundt.
Vores mission er at tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele vandets kredsløb, der skaber et klimatilpasset, sundt miljø
samt vækst og eksport til gavn for kunder og
interessenter.

DIGITALISERINGSTEAMET ARBEJDER
PÅ TVÆRS AF OG TÆT
SAMMEN MED FORRETNINGEN. SAMMEN
SIKRER VI EN SUCCESFULD REALISERING AF
STRATEGIEN. VI AKTIVERER VORES DATA OG
SKABER ØGET FORRETNINGSVÆRDI VED
EN ØGET UDNYTTELSE
AF DE MULIGHEDER,
DIGITALISERING
BYDER PÅ.

Vi er en arbejdsplads, hvor man gør en forskel
og er med til at sætte dagsordenen med sin
viden og sit talent. Her kan man udvikle sig
fagligt og personligt i en innovativ organisation.
Vi har en kultur, hvor vores værdier – vi-følelse,
ansvarlighed, nyskabelse og dialog – er
kernen i alt, hvad vi gør. Vi har et professionelt
arbejdsmiljø med en meget høj medarbejdertilfredshed, og vi arbejder dagligt på at gøre en
god arbejdsplads endnu bedre.

KONTAKT VEDR. DIGITALISERING

Jesper Kjelds
Chief Digital Information Officer
+45 6120 1699
jtk@aarhusvand.dk
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Digitaliseringsstrategien
sætter retningen
Der er mange og gode udfordringer – både
eksterne og interne – for Aarhus Vand og
vandsektoren generelt, og dem skal vi
adressere nu og her.
Digitale løsninger, der udnytter it-teknologier, data og viden er en grundlæggende
forandringsagent og skaber mulighed for,
at vi aktivt tackler disse udfordringer.
Verden ændrer sig hurtigt, og vi skal som
vandselskab følge med og samtidig ruste
os til positivt at påvirke og skabe fremtiden
for vandbranchen. Med digitaliseringsstrategien styrker og bygger vi videre på
et stærkt fundament.
Digitalisering vil styrke vores evne til at indfri
vores strategiske forretningsmål og sætte

yderligere momentum bag den positive
udvikling af virksomheden.
Vision
Vi vil være en digital rollemodel og trendsætter for vandbranchen – ikke bare i
Danmark, men også internationalt.
Ambition
Den digitale transformation af virksomheden er vigtig, for vi kigger på en nutid og
fremtid med konstant forandring: Flere,
hurtigere og voldsommere forandringer, i
teknologi, information og strukturer. Det er
en udvikling, hvor vi på mange områder allerede er langt fremme med mange digitale
løsninger, der skaber værdi og øger vores
produktivitet.

Vi bygger videre på disse gode erfaringer
og denne viden, og vi sætter endnu mere
fokus på digitalisering på tværs af Aarhus
Vand. Vores digitaliseringsstrategi sætter
pejlemærkerne for et ambitiøst fundament,
der favner den digitale transformation på
flere niveauer. Med transformationen vil vi:
– Skabe tilgængelighed og overblik over
data og information
– Fremme videndeling, samarbejde, innovation og partnerskaber
– Tættere på vores kunder og bringe vores
kunder tættere på Aarhus Vand
– Øge produktiviteten på tværs af forretningen
– Skabe en endnu mere attraktiv arbejdsplads og øge arbejdsglæden for alle i
Aarhus Vand

VI ØGER PRODUKTIVITETEN

VISION
Digital rollemodel og
trendsetter for vandbranchen
i Danmark og internationalt

VI SKABER ARBEJDSGLÆDE
VI SKABER OVERBLIK, INDSIGT OG INFORMATIONER,
DER STØTTER VORES BESLUTNINGER
VI VÆKSTER BÆREDYGTIGT
VI SKABER NYE FORRETNINGSMULIGHEDER OG -MODELLER

Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand:
”Aarhus Vand bidrager i dag betydeligt til udvikling, anvendelse og eksport af vandløsninger. Med vores
digitaliseringsstrategi ønsker vi at accelerere udviklingen og anvendelsen af digitale vandteknologier til gavn
for borgerne, for at øge eksporten, skabe flere jobs og for at adressere den globale vandkrise. Aarhus Vand
inviterer til vandteknologiske samarbejder, hvor ’vandfolk’ arbejder fokuseret på at forbedre eksisterende og
skabe nye produkter og løsninger. Ved at blande kompetencer og knowhow kan vi udnytte nye it-teknologier.”
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– Skabe vækstmuligheder gennem nye
løsninger, services og forretningsmodeller
– Styrke vores evne til hurtigt at identificere og reagere på ændrede markedsvilkår
og muligheder
Vi øger produktiviteten
Vi vil udnytte de muligheder, digitalisering
byder på for at øge produktiviteten og skabe værdi for Aarhus Vand og vores kunder.
Vi vil styrke sammenhængen, vidensopbygningen, videndelingen og samarbejdet
i organisationen. Samtidig skaber vi endnu
bedre rammer og vilkår for at øge synergien mellem digitalisering og innovation.
Vi udvikler vores forretningskultur
Den digitale transformation er en nødvendig forandring, der vil kræve, at vi arbejder

positivt med vores kultur og tillærer ny
adfærd.
Vi arbejder med agile metoder og ’design
thinking’ gennem vores prioriterings- og
projektproces fra ide til prototype og løsning/produkt. Fra start til slut fokuserer vi
på at skabe værdi for dem, der skal drifte
og anvende nye løsninger og produkter.
Vi skal mestre det at træffe svære beslutninger, og det, der ikke skaber værdi,
stopper vi. Gennem handling, resultater og
ejerskab er det målet, at vi som individer
og virksomhed tænker og agerer ’digitalt
først’. Digial transformation er en del af vores DNA og dermed måden, vi tænker og
implementerer vores forretningsstrategi på.

KORT VEJ FOR DE
RIGTIGE IDEER TIL PROTOTYPE OG AKTIVERING

Samarbejde og arbejdsglæde
Vi har fokus på, at transformationen skabes, ejes, leves og realiseres af alle i Aarhus Vand – i tæt samarbejde med partnere.
Værdibaseret ledelse har været – og vil
også fremover være – fundamental for
Aarhus Vand. Digitalisering fremmer og
bidrager til at skabe de bedste rammer for
denne ledelsesmodel, der er baseret på,
at tillid fremmer åbenhed, øjenhøjde og
samarbejde – og skaber plads til, at alle vil
eksperimentere og lære og dele viden.
Nye digitale værktøjer, der sikrer en stærkere integration og tilgængelighed af data
og information, vil styrke og understøtte
vores evne til at samarbejde, dele viden og
til selvledelse.

VI TÆNKER OG AGERER
FLEKSIBELT OG AGILT

DIGITAL FØRST
Dette mindset er vigtigt, for
at vi kan lykkes med den
digitale transformation

VI NYTÆNKER OG
SKABER NYE DIGITALE
LØSNINGER

VI SAMARBEJDER
OG SAMSKABER
MED DE BEDSTE

Claus Homann, strategichef:
”Når mængden og tilgængeligheden af troværdige data stiger, skabes en uanet mængde af mulige
fortolkninger, som bidrager til opfindsomhed og løsninger, som kun maskiner kan håndtere. Jeg tror,
at alle i Aarhus Vand kan føle sig tættere forbundet med hinanden og med verden via digitalisering.
I fremtiden vil vi være i stand til mere, end vi tror.”
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VI ØNSKER DENNE UDVIKLING – FRA OG TIL:

Digitale
løsninger indføres
for at forbedre og
lappe på eksisterende systemer,
tiltag og
funktioner.

Vi tænker fra
starten digitale
løsninger, når vi skal
løse opgaver og udfordringer.

Data
anvendes oftest
kun til det specifikke
formål, hvortil det er
indsamlet. Vi har ikke
et samlet
overblik.

It-sikkerhed
er ikke en del af det
enkelte system, men
noget It-afdelingen
tager sig
af.

Vi vil
udnytte it-teknologier og aktivere data
på nye måder for at
skabe øget indsigt til
at støtte beslutningsprocesser.

It-sikkerhed
tænkes ind fra starten
og er en forudsætning
ved implementering af
nye løsninger.

Digital innovation
Hvis innovation er nyttiggørelse af gode
ideer, så kan man hævde, at digital innovation er digital nyttiggørelse af gode ideer.
Opfindsomhed, som er centralt i Aarhus
Vands strategi, er en forudsætning for at
skabe gode ideer, der kan blive til innovation.
I Aarhus Vand har vi fokus på at være en
opfindsom organisation, som naturligt
samarbejder om nye ideer og tør stille
spørgsmål til vores nuværende praksis for
derefter at afprøve nye metoder. Vi inddrager vores kunder og partnere, og sammen
skaber vi vandløsninger, der vil sikre og ga-
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Data lever
i isolerede og
proprietære systemer,
hvorfor udveksling
og integration er
dyr og besværlig.

Data
skal være
let tilgængelig
på tværs af platforme
og systemer.

Traditionel
projektering med
detaljerede specifikationer og planer
forud for
udbud.

rantere fremtidens vand. Det vil ofte være
komplekse problemer og udfordringer, vi
skal finde løsninger til. Vi har en agil tilgang,
hvor vi kontinuerligt kvalificerer, tænker og
arbejder visuelt og bygger prototyper, og
feedback loops er centrale i vores innovationsproces og -arbejde.
It og digitalisering udvikler sig eksponentielt, så muligheder og funktionalitet står i
kø for at blive nyttiggjort til en til stadighed
lavere pris. Adgang til digital udvikling kommer helt tæt på fagkollegaer, så tanke og
handling er ét – det vil sige, vi tænker og
agerer ’digitalt først’.

Vi
arbejder med
agile metoder og
’design thinking’ fra
ide til prototype
og løsning/
produkt.

Mange
arbejdsprocesser
er udokumenterede
og indeholder meget
manuel
behandling.

Vi
kortlægger,
digitaliserer og
optimerer arbejdsprocesser. Vi fastholder og deler
kritisk viden.

Digitale løsninger anvendes
i dag primært til at
understøtte og effektivisere eksisterende
processer og
funktioner.

Aarhus Vand
har mange stærke
kompetencer, men
de bliver ikke fuldt
udnyttet og gjort
stærkere.

Vi har
en reaktiv tilgang
til vores kunder og
håndterer mange
kundeprocesser
manuelt.

Vores
kundebetjening er
proaktiv og baseret på
digital selvbetjening.
Vores services og
ydelser tilpasses den
enkelte kundes
behov.

Digitale
løsninger skal også i
sig selv udgøre nye
vækstområder for os
og vores samarbejdspartnere.

Vi
udvikler og
styrker vores digitale
kompetencer, vi deler
viden og informationer
effektivt.

Digital innovation er en samfundstransformation, som vi allerede oplever, for
eksempel i forhold til smarte byer og deleøkonomi, og som skaber forudsætningen
for det, man kan kalde en ny industriel
’vand-revolution 4.0’. Udfordringerne er
lige så skræmmende, som mulighederne er
tillokkende. Vi har sammen et ansvar og en
mulighed for at skabe bedre steder at være
i Aarhus Vand og verden samt for at være
kunde hos – eller partner med – Aarhus
Vand.
Skaber digitalisering værdi?
Vi har med digitaliseringsstrategien sat de
overordnede mål og en retning samt priori-

Vi
anvender
eksisterende
løsninger og tilpasser dem vores
behov.

Vi
udvikler og
anvender nye digitale
løsninger, der skubber
grænsen for service
og kvalitet.

teret indsatser for den kommende periode.
Vi vil løbende kritisk vurdere og kommunikere indsatsen og effekten af disse indsatser/projekter. På det taktisk/operationelle
plan vil vi løbende evaluere fremskridt for
digitaliseringsporteføljen.
I strategiske breakpoints vil vi vurdere den
strategiske retning for digitalisering sammenholdt med øvrige delstrategier og forretningsstrategien. Vi smelter digitalisering
og forretning sammen til ét. Det betyder, at
vi har fingeren på pulsen og hurtigt kan ændre retning, hvis det er nødvendigt. Vi har
fokus på, at fremdrift og investeringer står
mål med værdiskabelsen.
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Fokusretninger
for vores digitale transformation
I VORES ARBEJDE MED DIGITALISERING HAR VI FOKUS PÅ FIRE RETNINGER:

KOLLEGAER

DIGITAL
TRANSFORMATION

KUNDER
PRODUKTIVITET
NYE LØSNINGER

KOLLEGAER
– Vi etablerer en sikker og
fælles data- og it-systemarkitektur og -struktur, der
sikrer tilgængelighed og
åbenhed.
– Vi styrker vores digitale og
integrerede arbejdsplads,
der fremmer videndeling
og samarbejde.
– Vi tilpasser og tilbyder
behovsdrevet kompetenceudvikling.
– Vi arbejder agilt og har
fokus på output og værdiskabelse.

KUNDER
– Vi ’oversætter’ og anvender resultater fra kundeundersøgelser til nye digitale
tilbud.
– Vi etablerer kunde-apps
med tilbud om tilpassede
og behovsdrevne løsninger
og services og mulighed
for 100 procents selvbetjening.
– Vi skaber et digitalt 360
graders overblik over vores
kunder.
– Vi etablerer digitale chatbot
(kognitiv assistent) services
til optimering af vores kunderelation.

PRODUKTIVITET
– Vi kortlægger, optimerer og
automatiserer arbejdsprocesser – arbejder ’smart’.
– Vi implementerer en procesmodel for projekt-, portefølje- og ressourcestyring og
gennemfører projekter agilt
og fleksibelt, løbende tilpasset den aktuelle situation.
– Vi etablerer digitale og
mobile applikationer til vores
service- og driftteams.
– Vores vand- og spildevandssystemer er ’smarte’
– online, automatiserede og
optimerede.
– Vi aktiverer vores data, viden, it-teknologier og indsigt
til at støtte vores beslutningsprocesser.

NYE LØSNINGER
– Vi styrker åben innovation og samarbejde
gennem partnerskaber.
– Vi etablerer nye løsninger og forretningsmodeller, der skaber
værdi for vores kunder.
– Vi skaber vækst og
udvikler vores forretning.

Henrik Frier, afdelingsleder, Produktion:
”De ’lavthængende produktivitetsforbedrende frugter’ er høstet, og med en målsætning på 2 % øget
produktivitet om året skal en digital transformation af forretningen levere en væsentlig andel af fremtidige produktivitetsforbedringer.”
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FAGLIGE
OMRÅDER

DIGITAL
INNOVATION
Vi tester, udvikler og
skaber ny viden og
løsninger

Vi øger vores
kompetencer og styrker
vores digitale
fundament

DIGITALE
FORRETNINGS
FRAMEWORKS
Vi skaber værdi
på tværs af
Aarhus Vand

ONLINE STYRING, AUTOMATION OG OPTIMERING AF
DRIKKEVANDSFORSYNINGEN
FRA GRUNDVANDSBORING
TIL VANDHANE.

Truelsbjergværket
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Faglige indsatser skaber grundlaget
De faglige indsatsområder støtter op om og fremmer udviklingen af de fire fokusretninger. Inden for hvert fagligt
område udvikler og aktiverer vi et antal projekter – ’byggeklodser’ – der tilsammen danner grundlaget for udvikling af vores digitale forretnings-frameworks.

DATA

VI SKABER OVERBLIK OG LETTER ADGANG TIL DATA OG VIDEN
Kort sigt: BigData-arkitektur, API, forretningsapplikationer, datasikkerhed
Længere sigt: Applikationer, analytics og business intelligence/science

IT OG
SYSTEMER

IT
SIKKERHED

VI SIKRER DET NØDVENDIGE SIKKERHEDSNIVEAU
Kort sigt: It-politik og -regler, it-sikkerhed, uddannelse og awareness
Længere sigt: Kontinuert overvågning og justering, vi vender ’trussel’ til forretningsfordele

ARBEJDSPROCESSER

ITTEKNOLOGIER
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VI SKABER STRUKTUR, DOKUMENTATION OG OVERBLIK
Kort sigt: Systemlandskab, Office365; ESDH, kompetencer, videndeling og samarbejde
Længere sigt: Standardisering, integration, cloud-løsninger

VI ARBEJDER SMARTERE OG REDUCERER SPILDTID
Kort sigt: Digitalisering og optimering af arbejdsprocesser, videndeling
Længere sigt: Digitalisering og optimering af arbejdsprocesser fortsætter

VI PROTOTYPER NYE TEKNOLOGIER OG UDVIKLER NYE LØSNINGER
Kort sigt: IoT og sensorer (smarte målere), software-robotter
Længere sigt: Kunstig intelligens, mixed reality, blockchain

Digitaliseringsteam
Vi har etableret et digitaliseringsteam til at
drive og sammen med forretningen gå forrest i vores digitale transformation. Teamet
arbejder tæt på og med forretningen og
partnere for sammen at skabe digitale
løsninger. Teamet har stærke kompetencer inden for GIS, programmering, data,
projektledelse, databaser og it-sikkerhed.
Vi vil styrke disse kernekompetencer yderligere og tilføje kompetencer inden for for
eksempel agile metoder, robot-automation
og data science.
Vi vil løbende række ud til – og inddrage
– kollegaer i det konkrete digitaliseringsarbejde. Derfor er kommunikation og
videndeling et centralt element i vores digitaliseringsstrategi. Vi vil afholde tematiske
workshops, hackatons og informationsmøder for at skabe en bredere forståelse for
de arbejdsmetoder, der vil blive benyttet i
forbindelse med digitalisering, og hvordan
vækst og produktivitetsforbedringer helt
konkret vil indgå i forretningsprojekter.
Data
Data er et vigtigt råstof i Aarhus Vand. It
og herunder evnen til at udnytte og dele
for eksempel kunstig intelligens, big data
og internet of things vil i fremtiden være
afgørende for enhver virksomhed.
Vi etablerer og implementerer en fleksibel,
sikker, skalerbar og tilgængelig ’big dataplatform’ – baseret på standardarkitektur
og -struktur.
Datastrukturer er åbne og defineret gennem klare snitflader i API’er, hvor data
– både interne og eksterne – tilgås i et
sikkert cloud-baseret miljø. Vi etablerer

en stærk og åben data-governance, der
sikrer og vedligeholder integritet og struktur
i datalandskabet. Vi udbygger løbende
platformen med funktioner og rutiner, der
hjælper brugere med kontinuerlig sikring og
forbedring af kvaliteten.
Dataplatformen er krumtappen i det digitale
maskinrum i Aarhus Vand. Kollegaer og
partnere får mulighed for let at tilgå data,
integrere systemer og bygge applikationer
ovenpå for at skabe ny indsigt, viden og
værdi. Data-platformen danner grundlaget
for flere af vores digitale forretnings-frameworks, der designes som brugerfokuserede applikationer.
Vi har mulighed for at skabe sammenhængende overblik over lagring og anvendelse
af persondata. Der skabes også et grundlag, der medvirker til at sikre logning, dataopbevaring, rettighedsstyring, datakvalitet,
og som kan forebygge brud på datasikkerheden. Arkitekturmodellen giver derudover
mulighed for at fastlægge metadata og
identificere masterdata, ligesom der skabes
overblik over redundante data.
It og systemer
Brugen af it-systemer og tilhørende processer er essentiel i al digitalisering, da det er
systemerne, der flytter, behandler og udstiller data og gennemfører automatiserede
processer. Vi etablerer en klar governance
for systemvalg, der sikrer, at det enkelte
system og det samlede systemlandskab
bidrager til, at vi som kollegaer og virksomhed kan øge produktiviteten.
Systemer skal være konforme med vores
standardarkitektur, og løsninger skal
opbygges så tynde, fleksible, modulære

og skalerbare som muligt med mindst
mulig grad af tilpasning. Vi vil prioritere
(gerne opensource og cloudbaserede)
standardsystemer og løsninger, der gennem konfiguration kan anvendes bredest
muligt i organisationen. Herunder etablerer
vi en fælles cloudbaseret videndelings- og
dokumenthåndterings-platform.
Vi ønsker et systemlandskab, hvor sikkerhed, funktionalitet, fleksibilitet og økonomi
for data og systemer er i højsædet. Vi vil
anvende systemer og infrastruktur, der har
den fornødne fleksibilitet til at imødegå virksomhedens forskelligartede og skiftende
behov. Vi vil sikre, at kvaliteten i systemer
og processer stemmer overens med det
specificerede. Vi vil løbende dokumentere,
optimere og automatisere processer vedrørende håndtering og afvikling af it.
Vi vil tænke it-understøttelse tidligt i udviklingsprocesser og gennem it-governance
sikre, at fremdrift og retning i udvikling og
efterfølgende drift er i overensstemmelse
med fastsatte principper og metoder, herunder specifikt nøje overholdelse af it-sikkerhedsregler. Vi vil ved etablering vurdere
systemets samlede levetidsomkostninger,
og vi vil løbende evaluere udviklingsplanen
for systemet i forhold til arbejdsprocesserne, det understøtter.
Vores data- og it-systemstruktur, -dokumentation og -sikkerhedsregler sikrer, at vi
overholder vores forpligtigelser i forhold til
forsyningssikkerheden og persondataforordningen.
It-sikkerhed
Vi har fokus på it-sikkerhed og sikring af
forretnings- og forsyningskritiske systemer

Klaus Pedersen, teamleder for digitalisering:
”Digitaliseringsteamet er centralt i at sikre en succesfuld realisering af strategien og bidrager til en øget
forretningsværdi ved en fortsat øget udnyttelse af de teknologiske muligheder. Succesen opnås via et
team, der er tæt på forretningen, har stor forretningsindsigt og samarbejder med de enkelte områder,
samt kontinuerligt være på forkant med de nyeste trends og løsninger.”
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og data. Vi løfter it- og cybersikkerhed til
et aktivt og prioriteret indsatsområde – fra
passiv og reaktiv sikring, til aktiv og kontinuert monitering og forebyggelse. Baseret
på vores it-sikkerhedspolitik og vejledende
standarder definerer vi tilpassede og dynamiske it-regler og implementerer og
tilpasser løbende for at modgå nye trusler.
It-sikkerhed tænkes ind fra starten og er en
forudsætning ved implementering af nye
løsninger.
Arbejdsprocesser
Vi har en enorm og uerstattelig viden om
drift og løbende optimering af et effektivt vandforsyningsselskab, herunder for
eksempel drift, service, udvikling, projektafvikling, økonomi og afregning. Meget af
denne viden er sparsomt dokumenteret, og
mange arbejdsprocesser er håndbårne og
manuelle.
Samtidig kigger vi ind i en nær fremtid,
hvor flere videnstunge kollegaer vil gå på

pension. Dertil er den forventede længde
på ansættelsesforhold af nye kollegaer ikke
så lang som tidligere.
For at fastholde, udvikle og dele viden effektivt vi vil løbende dokumentere, optimere
og automatisere vores arbejdsprocesser.
Med smarte arbejdsprocesser reducerer vi
spildtid og øger produktiviteten.
It-teknologier
Vi eksperimenterer med – og prototyper –
nye teknologier som videreudvikling og forbedring af eksisterende løsninger, produkter og arbejdsgange og til anvendelse i helt
nye løsninger. De mest lovende teknologier
og resultater er potentielle kandidater til
implementering i faktiske projekter.
Samarbejde
Innovative partnerskaber er helt centrale og
essentielle i forhold til at realisere digitaliseringsstrategien. Aarhus Vand har med
succes arbejdet i forskellige formelle og

REALTIDSDATA FRA
SEKTIONSBRØNDE

uformelle partnerskaber i mange år. Vi vil
partnerskaber, der bygger på gensidig tillid
og motivation. Vi vil samskabelse, der sker
i tætte og måldrevne partner-øko-systemer
på tværs af brancher, hvor innovation og
nyskabelse driver samarbejdet og værdiskabelsen.
Vi vil udvikle egne og fælles digitale kompetencer for at skabe nye digitale services og
løsninger til branchen og sammen skabe ny
forretning. Vi inspireres af samarbejde og vil
inddrage partnere og andre interessenter i
transformationen af Aarhus Vand og sammen realisere vores ambition.
Vi vil bygge videre på, styrke og udvide
eksisterende samarbejder som for eksempel Water Technology Alliance, Vandpartner
og 3VAND.

Realtidsdata fra de mange sektionsbrønde i distributionsnetværket anvendes til aktiv styring og optimering af vandforsyningen fra kilde til vandhane.
Realtidsstyring muliggør en proaktiv og yderligere
reduktion af energiforbrug og vandspild.

Karsten Lumbye, innovationschef:
”Vores nye ressourceanlæg, Aarhus ReWater, vil sætte barren højt og på alle områder vise vejen for
fremtidens rense- og ressourceanlæg, herunder også for digitalisering. Et af de vigtige fokusområder
er robotteknologi. Det giver os nye muligheder, og på sigt vil vi få evnen til fleksibel omstilling, en høj
effektivitet og skabe et spændende og godt arbejdsmiljø.”
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GENNEM AVANCERET BRUG AF
IT STYRES HELE VORES AFLØBSSYSTEM, SÅ VI MINIMERER RISIKOEN FOR OVERSVØMMELSER
OG SIKRER GOD VANDKVALITET
I SØER, ÅER OG AARHUS BUGT.
SLUSEANLÆGGET VED DOKK1
ER EN VIGTIG BRIK I DENNE
SAMSTYRING.
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Digitale frameworks
skaber værdi for forretningen
Med udgangspunkt i vores forretningsbehov etablerer vi matchende digitale
forretnings-frameworks.
Udvikling af et forretnings-framework vil
være en dynamisk og agil proces (designthinking), hvor vi løbende balancerer
og prioriterer investeringer i forhold til
værdiskabelse og organisationens evne
til at absorbere nye løsninger. Vi udvikler
og idriftsætter frameworks ud fra et forretningsbehov med fokus på hastighed,
output og værdiskabelse.

VIDENSDELING & SAMARBEJDE
PROJEKT &
PORTEFØLJESTYRING

SERVICE &
VEDLIGEHOLD

DIGITALE
FORRETNINGS
FRAMEWORKS
SMARTE
VANDSYSTEMER

KUNDESERVICE

ANLÆGSPROJEKTERING

Videndeling og samarbejde
Videndeling og samarbejde er en forudsætning for, at vi på bedste vis kan øge
produktiviteten og styrke innovationen.
Den mobile og digitale arbejdsplads sikrer, at kollegaer kan tilgå data, dokumenter og information, hvor og hvornår som
helst.
Det skal være let at dele og finde data og
informationer. Vi vil skabe og fremme et
miljø, der støtter ide- og konceptudvikling –
et miljø, hvor alle kan deltage og samskabe

– også partnere og kunder. Dataplatformen
og vores digitale infrastruktur understøtter og danner grundlaget for den fleksible,
mobile og digitale arbejdsplads.
Projekt-, portefølje- og ressourcestyringsproces
En projekt-, portefølje- og ressourcestyringsproces (PPRS) styrker vores eksekveringskraft. Vi arbejder aktivt og løbende
med at prioritere de rigtige ideer og udvikle/
prototype disse frem til aktive projekter, og
at vi gennemfører disse så effektivt som

muligt – med stor fokus på på aktivering og
værdiskabelse.
Kundeservice
Det skal være attraktivt at være kunde hos
Aarhus Vand. Gennem løbende analyseog segmenteringsarbejde skaber vi indsigt
og indgående kendskab til vores kunders
adfærd og omverden for at kunne afdække
og italesætte deres behov nu og i fremtiden.
Ved hjælp af indgående kundekendskab vil
vi levere målrettet marketing og sikre leve-

Claus Møller Pedersen, afdelingschef, Plan og Projekt:
”En fuld digitalisering af de administrative arbejdsprocesser er et vigtigt element i digitaliseringsstrategien.
Vores projektportefølje og tilhørende ressourcestyring samt integrationen med vores økonomisystem er et
godt eksempel herpå. Det giver overblik og løbende indsigt i ressourcebelastningen som grundlag for at
arbejde mere produktivt med vores projektportefølje”.
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ring af nemme og brugervenlige løsninger,
der gør det muligt for kunden at være så
godt som 100 procent selvbetjent.
Kunden skal opleve at få merværdi gennem
kommerciel professionalisme og strategisk
planlagte salgsaktiviteter, der bringer os tæt
på og i dialog med kunden.
Vores digitale løsninger skal designes og
implementeres som virksomhedens kommercielle værktøj til at understøtte værdiskabelse til kunden. Digitalisering skal være
med til at understøtte kunderejsen i Aarhus
Vand.
Anlægsprojekter
Inden for anlægsområdet har vi i mange
år fokuseret på optimering og udvikling
af arbejdsgange og de tekniske løsninger
i længerevarende aftaler og partnerskaber. Det giver mulighed for – på tværs af
virksomheder og fagligheder – løbende at
arbejde med forbedringer og innovation af
de tekniske løsninger. Gennem de seneste
år har det medført nye måder at udføre
anlægsprojekterne i marken og i planlægningsfasen.
Ambitionen på den længere bane er, at vi
kommer til at anvende kunstig intelligens
(AI), machine learning (ML), augmented
reality (AR) og virtual reality (VR), sensorer,
radar m.m. til i højere grad at automatisere
og generere standardplanlægningsløsninger med baggrund i store fælles datagrundlag.

De digitale planlægningsløsninger og
visualiseringer anvendes derefter i entreprenørernes maskiner, som i højere grad
er selvkørende og kan håndtere mindre
ændringer automatisk. Mulighederne
for anvendelse af digitale teknologier på
anlægsprojekterne er mange, og derfor
arbejdes der med prototype-projekter på
tværs af partnerskabets partnere. Denne
samarbejdsform accelerer den digitale organisationsudvikling og omfanget af digitale
løsninger.
Smarte Vandsystemer
Vores vandsystemer er instrumenterede
(sensorer i alle dele af vores systemer),
intelligente og online. Med online adgang til
realtids-data fra alle dele af vores vandsystemer kan vi ved anvendelse af avancerede computermodeller og kunstig intelligens
proaktivt styre og optimere driften for at
sikre og garantere kvalitet og levering.
Service og vedligehold
Vi etablerer en effektiv digital og mobil arbejdsplads for vores servicemedarbejdere,
der giver adgang til de nødvendige dokumenter, data og systemer – specielt når de
er i felten på en opgave. Dertil tilstræbes
det at minimere administrativ overhead.

er online og mobilt tilgængelige. Ligeledes
sikrer vi, at dokumentation af udført arbejde
sker på lokationen.
Anvendelsen af IoT-baserede sensorer
vil også spille en afgørende rolle, idet vi
med tilgængelighed af billigere og robuste
sensorer kan overvåge langt flere kritiske
driftspunkter. IoT realtids data vil være
tilgængelige via vores dataplatform og kan
derfra integreres direkte i applikationer.
Vi vil også udnytte AI og ML til at understøtte vores beslutninger om udførelse
af service og vedligehold for derved at
minimere vores omkostninger hertil ved at
udføre vedligeholdet på det mest optimale
tidspunkt og på den mest hensigtsmæssige måde.
Vi vil anvende VR og AR til design og
projektering af nye anlæg, hvor kollegaer,
der skal servicere og vedligeholde anlægget, kan bevæge sig rundt i anlægget, før
det bygges. Vi anvender virtual, augmented
og mixed reality til videndeling og træning.
Vores serviceteknikere kan få realtids- og
virtuel support, når de er ude på en opgave
og har behov for specifik viden.

Digitalisering understøtter vores daglige
service- og vedligeholdsopgaver meget
bedre, og vi vil udføre service- og vedligehold systematisk og strategisk. Det
betyder, at kollegaerne vil opleve en digital
hverdag, hvor alle de data og informationer,
der er nødvendige for at udføre opgaverne,

Per Dinesen, økonmichef:
”Brug af administrative robotter tilfører stor værdi ved at løse opgaverne fejlfrit, hurtigt og fleksibelt.
RPA-robotten har bevist sit værd i gentagne processer ved håndtering af store datamængder.”
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AUGMENTED
REALITY I PRAKSIS
– PÅ MOBILEN LÆGGES ET DIGITALT LAG
PÅ KORTVISNINGEN,
SÅ MAN KAN SE RØRFØRINGEN UNDER
JORDEN.

Henrik Frier, afdelingsleder, Produktion:
”Medarbejderne ’i marken’ skal have digitale løsninger, der understøtter deres arbejdsopgaver.
Beslutninger om vedligehold understøttes af machine learning og AI. Virtual reality og augmented reality
kan hjælpe os til at indrette nye anlæg mere hensigtsmæssigt og til at anvende viden mere effektivt.”
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FAKTA

Hvad mener vi med ...
DIGITAL?
Her skaber vi digitale repræsentationer af fysiske objekter, for eksempel når vi scanner et
papirdokument til pdf, eller vi taster tal ind i et regneark, vi bruger MS office værktøjer, vi
har et ERP system, gemmer vores dokumenter på mange forskelle drev/filsystemer.
Vi skaber ikke forretningsværdi, men skaber grundlaget for forretningen, men vi har ikke et
samlet overblik, og data/informationer er ikke let tilgængelige.
DIGITALISERING?
Her har vi overblik og tilgang til data – vi anvender data til at skabe ny indsigt og informationer til at skabe forretningsværdi. Det vil sige, at vi har digitaliseret, optimeret og i flere
tilfælde automatiseret vores arbejdsprocesser. Vi har overblik over vores it-systemer og
en vis standardisering og fælles tilgang til dokumenthåndtering. Vi har en fælles arbejdsproces omkring projekt- og ressourcestyring, der er understøttet af et fælles og åbent
it-system.
DIGITAL TRANSFORMATION?
Den digital transformation af Aarhus Vand handler om meget mere end teknologi. Transformationen er et kulturforandringsprojekt og en rejse. At vi har styr på vores it-systemer,
har adgang til data, at it-sikkerheden er i top, og at vi har de rette kompetencer, er nødvendige forudsætninger for, at vi lykkes med transformationen. Transformationen er også
udtryk for, at vi hurtigt og effektivt kan tilpasse os nye markedsvilkår, at vi arbejder effektivt
i partnerskaber og digitale økosystemer, at vi arbejder agilt og accepterer at fejle (og lærer
af vores fejl), innovation er centralt, og vi deler aktivt viden og erfaringer.
TRANSFORMATION?
I en organisatorisk sammenhæng er det en proces og radikal ændring, der vil orientere
organisationen i en ny retning og tager os til et helt andet niveau af produktivitet.

Torben Riis, kunderelationschef:
”Digitaliseringsstrategien skal være med til at understøtte transformationen
mod en kommercielt tænkende virksomhed.”
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