Vil du være med til at udvikle fremtidens løsninger
til spildevandssektoren?
DANVA og Markedsmodningsfonden afholdt i februar en workshop, som havde til formål at diskutere, hvilke udfordringer de danske vandselskaber står over for. På workshoppen deltog repræsentanter fra forskellige vandselskaber, offentlige myndigheder og virksomheder, der arbejder indenfor
branchen.
En af de væsentlige udfordringer, der blev identificeret, var ressourceoptimering af spildevand, og i
hvor høj grad spildevand og slam kan udnyttes til at skabe værdi.
Markedsmodningsfonden og DANVA ønsker nu at arbejde videre med denne problemstilling og leder efter vandselskaber, der i samarbejde med private leverandører vil være med til at udvikle teknologiske løsninger, der sikrer en optimal udnyttelse af spildevand.
Problemstillingen vil blive udbudt som en prækommerciel indkøbskonkurrence (precommercial
procurement - PCP), som Markedsmodningsfonden og DANVA forventer at igangsætte i løbet af
2015.
Hvis du synes, det kunne være interessant at deltage og har lyst til at bidrage med viden om behov
og muligheder inden for ressourceoptimering af spildevand og slam, så er dette projekt måske noget
for dig.
Som deltager i projektet forventer vi, at du kan bidrage med specifik viden om håndtering af spildevand og gerne ressourceoptimering. Mere konkret skal der udpeges relevante deltagere til en arbejdsgruppe, som i et forløb med forventeligt fire workshops skal fastlægge problem- og behovsbeskrivelsen for indkøbskonkurrencen. Første workshop, hvor under også en styregruppe vil blive
nedsat, forventes afholdt i uge 23. Ligeledes skal deltagerne, efter udbuddet er gennemført, bidrage
til vurderingen af hvilke virksomheder, der har kvalificeret sig til at gå videre i konkurrencen. Deltagerne vil skulle løse mindre opgaver mellem workshops, herunder finde konkrete tekniske oplysninger, men skriveopgaven løses af ekstern konsulent.
Derudover skal der, for at sikre projektet tilstrækkelig ledelsesmæssig forankring, etableres en styregruppe med repræsentanter på ledelsesniveau. Styregruppen mødes første gang til etableringsmøde den 21. maj kl. 10-14 i DANVAS lokaler, hvor der bliver en mere dybdegående introduktion til
proces og tidsplan.
Tilmelding senest den 14. maj 2015 til en af nedenstående kontakter, som du også er meget velkommen til at kontakte, hvis du har spørgsmål.
Kontakt:
Kristian Friis, kf@danva.dk, DANVA, tlf. 87 93 35 15
Frederikke Saabye, fsa@erst.dk, Markedsmodningsfonden, tlf. 3529 1890

