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Som systemintegrator innen 
automasjon utvikler Guard 
Automation AS prosjekter 
som omfatter hele vannets 
syklus fra drikkevann til 
renset avløp, og fra renset til 
bioenergi.

Guard Automation AS er 
markedslederen som står 
for driftskontrollsystemer til 
over 130 kommuner i Norge, 
over 4000 pumpestasjoner, 
150 vannverk og 400 
renseanlegg. Selskapet styrer 
gjennom sine systemer 
vannet til mer enn 1 million 
borgere i Oslo, Bærum og 
Drammensregionen.
 
Maskinlæring innenfor 
lekkasjesøk
«Kjernevirksomheten vår er 
vann og miljø, men vi jobber 
også mot andre bransjer. 
Unike produktnyheter som 
vi kommer til å presentere 
på messen blir innenfor 
brukervennlig driftskontroll. 
Her kommer vi til å fortelle 
om maskinlæring med 3 
forskjellige produktnyheter. 
En av produktnyhetene, som 
fortsatt er under utvikling, 
og som vil bli presentert på 
Miljø og Teknikk messen, 
er Maskinlæring innenfor 
lekkasjesøk. Grunnet tørken 
i sommer har dette blitt 
ytterligere aktualisert». 

Larsson forklarer at 
konseptet er produktutviklet 
ved at de har en mengde 
datamateriell i sine systemer, 
og gjennom utvikling av 
logaritmesystemer (egen 
utviklingsavdeling på 6 
personer), har de tatt 
frem et unikt forutseende 
brukervennlig analysesystem 
for lekkasjesøk / kontroll.

Deltagelse på Miljø og 
Teknikk 2019
«Vi har alltid deltatt på kom-
munalteknisk messe. Det er 
en veldig viktig messe for oss 
som selskap. Det gir en viktig 
signaleffekt å være utstiller. 
De besøkene som kommer 
der er stort sett beslutnings-
takere av veldig god kvalitet.  
På forrige messe trakk vi inn 
vår kundemasse og fikk veldig 
god respons også salgsmes-
sig. Drikkevannkonkurransen 
– Norges beste drikkevann - 
synes vi også er en fin bransje-
kampanje» forteller Larsson.

Markedsposisjon
«De større kommunene ser 
den store bredden og ser-
vicen vi kan stille opp med i 
forhold til konkurrentene. Vi 
er markedsleder mht. drifts-
kontrollsystemer innen vann 

og miljø. Og vi har de største 
kommunene med de største 
befolkningsmengdene.»

Guard står for
«En systemintegrator som 
leverer driftskontrollsystem 
med tredjepart system. Lett 
å ta i bruk – med integrerte 
systemer – for beste analyse-
system for ingeniørene, men 
også for brukerne.»

Ambisjonene fremover 
«På det kommunaltekniske 
område sikter vi å befeste vår 
posisjon som den markeds-
ledende systemintegrator og 
leverandør av driftskontroll-
systemer. Vi skal være et sik-
kert og godt langsiktig valg for 
kunden som leverandør og 
samarbeidspartner.» avslutter 
en engasjert Børje Larsson, 
salgssjef etter marked.

Automasjon og system-
integrasjon for morgendagen

Nestor i bransjen innenfor driftskontrollsystemer og representant for markedslederen Guard Automation 
AS, Børje Larsson, er klar til å presentere flere produktnyheter under Miljø & Teknikk 2019.

Daglig leder: ............................................. Marit Bjørshol Ursin

Omsetning 2017: ................................... 191.904 mill. kr

Driftsresultat 2017: ................................. 5.315 mil.  kr

Antall ansatte: .......................................... 90

Guard Automation er en markedsledende systemintegratør i 

Norge. 
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