


Hur arbetar vi med digitalisering?



Vad behöver vi arbeta med?

Datorisering
Vi ska automatisera manuella och repetitiva 

arbetsuppgifter

Kulturell transformation
Skapa organisatoriska förutsättningar för ökad digitalisering

Ledarskap som uppmuntrar ifrågasättande och nytänkande

Digital transformation
Vad ska mätas, hur ska data lagras och analyseras, AI/ML, digitala tvillingar, autonom styrning osv.



Strategi?
- Ingen färdigställt i dagsläget, fokus på att få 

saker att hända istället för att skriva på dokument

Utmana gamla 

arbetssätt och 

arbetsuppgifter

Inte ett projekt, det är en 

process utan slutpunkt som 

kräver ett agilt förhållningssätt

Fokus på ledarskap, 

kultur och 

förändringsledning, inte 

bara teknik

Våga testa nya saker och att 

göra fel. Projekt bedrivs som 

proof-of-conepts.

Organisation?



Exempel kulturell transformation



InnovationslabbSkapa förutsättningar för 
lärande, innovation och 
utveckling på VA SYD och en 
plattform för att uppmärk-
samma fokusområden som vi 
behöver utveckla för att nå 
våra mål.

• Söka interna bidrag för en 
utvecklingsidé kopplat till 
digitalisering

• 1,8 mkr 2021

• Exempel på projekt
• Den digitala vattentäkten

• Digitala verktyg för fältarbete

• Rekrytering med AI-robot

• Smarta ställverk

• Online-mätning dricksvattenkvalitet



Exempel digital transformation



Mätning och övervakning av ledningsnätet

9000 brandposter             54 000 brunnar              73 000 ventiler           60 000 fastigheter



• Vinnare: Danska NID + polska C-Things
• Test av prototyp ht 2021
• Upphandling ht 2022

Innovationsupphandling - Smarta brandposter



Realtidsmodell avlopp och dricksvatten

Prognos



Den kulturella transformationen ska inte underskattas, tekniken är den lätta delen till skillnad från att

förändra ett arbetssätt

Att både drift och utveckling får plats i hela organisationen

Företag som låser in sina produkter till molnlösninger eller deras egna program

Välja “rätt” väg bland ett nästan oäntligt antal produkter och företag

Hur vi ska bemanna vår organisation framöver, vad behövs in-house och vad bör köpas in? 

Övervakning och analys av all data

Ett urval av utmaningar



Kontrollrum 2.0?

• Olika digitala lösningarna ökar:
• Realtidsmodeller
• Fjärravlästa vattenmätare
• Vattenläckage
• Väderradar
• Mätpunkter på ledningsnätet

• Flöden
• Nivåer, brädd
• Vattentryck
• Brandpostpluggar
• Etc.

• Anläggningsövervakning
• Flöden
• Pumpar
• Kamera/ljud/vibrationer etc. 

• Allt hänger ihop och ansvarsfördelning 
är inte alltid tydlig. Systemens 
potential blir inte utnyttjade.





TACK! 
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