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Organisationens betydning for 
opgraderinger

SESAM WORLD 6/12-2012

Om Aarhus Vand

• Håndterer vand og spildevandsforsyning for Aarhus 
Kommune

• Omsætning 670 mio.

• 230 medarbejdere

• 18 vandværker/beholdere

• 10 renseanlæg

• Keld Nygaard

• Ansvarlig for drift og udvikling af Produktions IT / SRO i 
Aarhus Vand A/S

• 4 år i Aarhus Vand

• Forinden 8 år som teknisk supporter og projekt 
medarbejder inden for SRO
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Fra kommunal forvaltning til aktieselskab

Historik fra kommune til i dag (fokus på systemer)

• Aarhus Vand er en sammenbragt familie. Vand og Spildevand bragt sammen i 
2004, som en forvaltning under teknik og miljø.

• Administrative systemer fælles med hele Teknik og Miljø

• Vands SRO drevet af Affald Varme

• Spildevands SRO drevet af egen funktion

• 2008/9 Beslutning om at samle SRO under et.

• 2010 Selskabsgørelse, alle administrative systemer etableres fra bunden 
(Økonomisystem, ESDH, Portaler, Mail m.m.). GIS løftes over fra det 
kommunale net.

• 2011 Formel samling af SRO systemer i tværorganisatorisk team

IT organisationen

• Decentral bemanding

• I alt 13 pers beskæftiges fuld tid med IT drift og/eller udvikling.

• Ca. 15 personer har systemejerskab, eller deltager i drift og udvikling.

• Arkitektur team (nyopstartet). Tværorganisatorisk referencegruppe til at sikre 
ensartethed i systemer, og overholdelse af regler.
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Kreativt miljø med mange forskellige systemer
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Teknisk kvalitet

Lidt definitioner

• Cykliske opdateringer

• Opdatering af operativsystemer

• Opdateringer uden konkret krav fra organisationen 

• - Evolution

• Behovsdrevet opdateringer.

• Udskiftning af systemer / metoder.

• Opdateringer på baggrund af konkrete krav fra organisationen.

• - Revolution

• Autonome / hi-jacked opdateringer.

• Et projekt har forudsætninger, som ikke umiddelbart kan honoreres.

• Opdateringer der bliver udført / initieret ud fra et meget isoleret behov.

• - Oprør



4

Organisationens roller og ansvar

• Der findes på ledelsesniveau ikke nogle personer med IT (Drifts) kompetencer

• Beslutninger træffes så vidt muligt på medarbejderniveau, og manifesteres evt. 
på ledelsesniveau. Ledelsen ønsker at beslutninger træffes på så lavt et niveau 
som muligt.

• Konkrete beslutninger er mere drevet af konkrete behov end strategier. (bottom 
up)

• Infrastrukturopdateringer foretages af it service eller produktions it.

• Ansvar og initiativ søges at holde in house. Hænder og viden kan tilkøbes

• Beslutning om Go/No go kan ikke outsources !!

• Checklister efter opdatering er ikke nok, man skal kende miljøet, og fornemme 
om alting er OK efter en opdatering.

• Inden opdatering (Specielt revolution), er det vigtigt at være helt skarp på 
opgave, formål og afgrænsning – opgave kan selvfølgelig ændres!

Virksomhedens strategi for opdateringer

• Vores strategi indeholder ikke noget om det operative niveau.

• Der findes ikke en strategi for om vi kører ”latest version”, eller ”required
version”.

• IT skal være på forkant med organisationens krav (IT må ikke holde udvikling 
tilbage)

• Betyder ikke at alting skal være sidste skrig.

• Organisationen skal være agil, og hurtig kunne tilpasse systemer, når et 
forretningsområde er parat til at udnytte det.

• Vi skal være nysgerrige over for mulighederne med IT

• Giv plads til leg i sandkassen.

• Tillad at systemejer anskaffer hundehvalpe – men vær samtidig klar til at 
aflive dem hvis de ikke har en fremtid.
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Forskellighed i systemer

• Afhængigheder til Infrastruktur.

• Nogle systemer opdateres langsomt, og der kan gå år før der kommer 
kompatible versioner til f.eks. Vba.net, 64 bit OS osv.

• Shared dll’er, ActiveX, java o.lign., der kun kan findes i en version.

• Systemer med indbyrdes afhængigheder.

• Hvis systemers interface (snitflader) er dårligt udført og beskrevet, kan 
afhængige systemer holde op med at fungere hvis et ”værts” system 
opdateres.

Systemets karakters afgør opdateringsstrategi

• En serviceaftale er ofte en forudsætning for cykliske opdatering.

• Pris for serviceaftale

• Tid der medgår ved opdatering.

• Frekvens for opdateringer

• Erfaring med leverandørens ”Tradition for releases”

• Kan system opgraderes, eller skal det konverteres

• Er licensaftale kombineret med anden service.

• Systemets sårbarhed ud fra et sikkerhedsperspektiv.

• Andre systemers afhængighed.
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Hvem er interessenterne

• Organisationen

• Systemejere – sætter ”eget” system forrest.

• Brugere - krav om system åbenthed og integration.

• Eksterne – direkte relation

• System producenter bestemmer over ”End of support” / ”End of life”

• ”Forlanger” infrastruktur skal tilpasses systemer.

• Snitflader til myndighedsportaler o.lign. ændres.

• Eksterne – indirekte relation

• Branchesammenslutninger (SESAM, DDV)

• Pressen

Når interessenterne vil noget forskelligt…

… hvordan når man så frem til en beslutning?

Jeg har talt. Hvorfor er 
du her stadig?

Diktatoren

Demokraten

Vi må stemme om det…

Hippien

Altså nu snakker vi 
ligesom lige lidt om det, 
og mon så ikke vi alle 

bliver tilfredse?
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Organisationens betydning for opdateringer

• Windows Update

• Ingen organisatorisk interesse – ingen problemer.

• Udskiftning af SRO system

• Stor organisatorisk interesse – mange meninger, mange udfordringer.

• Projekter baseret på software versioner eller infrastruktur, der ikke findes i 
virksomheden.

• Opdatering på hælene.

Hvor har Aarhus Vand fokus lige nu?

• Fokus på sikkerhed, skalerbarhed og stabilitet.

• Indhent tabt generation på infrastruktur – og håb at systemerne kan følge med.

• Udlign og sammenfør produktions it og administrativ it platform

• Et behov – et system. Aktiv indsats for at eliminere dobbelte løsninger og dobbelt 
datalagring.

• Mere cyklisk vedligehold af systemer – her er virtualiserede miljøer guld værd.

• Indfør standardiserede systemer løsninger hvor muligt.
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Refleksion

• Kommentarer og spørgsmål er meget velkomne
– nu eller senere.

kny@aarhusvand.dk   /    29208718


