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Udfordringer i 2010-2011

1. Ikke professionel ledelse generelt

2. Ineffektiv og ikke moderne ledelse i 
driftsorganisation

3. Yngre, dygtigt personale forsvinder

4. Vandforsyning med højt vandtab

5. Ustabil forsyning og rensning under 
SmukFest

6. Overløb til Skanderborg Sø?

7. Overløb til oprenset sø, Sorte Sø

8. Oversvømmelser og afløbsproblemer

9. Dårligt samarbejde med kommunen

10. Lille kendskab og lille tilfredshed

11. En umoderne/gammeldags forsyning

1. Strategisk orienteret organisation (inkl. 
forretningsmodeller)

2. Effektivt frontselskab - certificeret på ISO 9001, 14001, 
22000, på vej mod ISO 55000

3. Indmeldt i DI med vejledning om PLUS-løn 

4. Smart brug af data giver lavt vandtab og energi

5. Intelligent styring/nye metoder under SmukFest

6. Rent badevand i Skanderborg Sø – Sikkert Søbad 
udvikler intelligent løsning med partnere

7. Borgerne omdøber Sorte Sø til Svanesø, og med SUEZ 
installeres state-of-the-art renseløsning

8. Klimatilpasningsplan med kommune og borgere

9. Ny fremsynet ejerpolitik med aktivt ejerskab

10. Stort kendskab og 4,5 ud af 5 i tilfredshed

11. Moderne forsyningsselskab med store ambitioner –
inkl. AquaGlobe og C2C CC

Status idag 2018-2019

Vores udvikling fra udskillelse til i dag – på 11 punkter



1. Klar strategisk retning 

2. Styr på organisationen og kerneforretningen

3. Erkendelse af at en udfordring er en gave

- fordi løsningen af den giver muligheder

4. Effektivisering MED innovation – ikke enten/eller!

5. Bevidsthed om vores effekt og værdien af høje miljø- og klimamål

6. Åbenhed og samarbejdsorienteret

7. Co-creation og kommercielt mindset

8. En ny/anderledes medarbejder-sammensætning 

Hvordan kom vi dertil?



Danmarks mest moderne vandselskab

Strategi med 4 Must Win Battles

Værdifulde 
fællesskaber







AquaGlobe – Water Solution Center – samler vandbranchens mest ambitiøse
aktører for at levere løsninger, der giver adgang til rent vand og sanitet for alle. 

Sammen udvikler og tester vi ny, innovativ og bæredygtig vandteknologi direkte i
Skanderborg Forsynings fungerende anlæg og måler den i realtid. Vi bidrager til

at løfte eksporten, sikre jobs og løse den globale vandkrise. 



• Real-life test faciliteter

• Water Visits for kundegrupper

• Indgang til integrerede løsninger

• Virtuelt Show Room

• Krog til innovations-økosystemet

• Bedre branding og rekruttering

• Verdensmål og synlighed

AquaGlobe er…



Omkring AquaGlobe

- work in progress



Deltagelse på 

IWA2018 i Tokyo



…and


