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En samlet stærk Vandvision, som
skal løftes i fællesskab
Den samlede danske vandbranche har taget
initiativ til en fælles Vandvision, som vi vil stå i
spidsen for at indfri i et stærkt samarbejde med
miljø- og fødevareministeren. DI, DANVA,
Dansk Miljøteknologi og Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en handlingsplan,
som skitserer hovedtrækkene i vores indsats i
implementering af Vandvisionen over de kommende år.
Danmark kan noget ganske særligt inden
for vand, og på globalt plan efterspørges der
vandløsninger i alle afskygninger. Fra 2015 har
vand fået sit eget globale bæredygtighedsmål,
som indeholder nye elementer som rensning
af spildevand og vandeffektivitet. Den globale
vandkrise ligger samtidig helt i top i World

Economic Forums oversigter over globale risici.
Der er et utrolig stort behov for danske vandløsninger. Et behov, som vi vil arbejde for at
gøre til et marked, som alle, der har interesse i
det, kan få en bid af.
Vi kan hver især igangsætte initiativer, eller
vi kan samarbejde og stå endnu stærkere ved
at hjælpes ad og koordinere de indsatser, der
igangsættes. Lad os vælge at samarbejde og
koordinere, så potentialet optimeres, og vi fra
dansk side får en endnu større bid af den samlede kage.
DANVA, DMT, DI og Miljø- og Fødevareministeriet vil både bidrage med en stærk indsats
sammen og individuelt og samtidig invitere til
et bredt samarbejde på tværs af interessenter;
virksomheder, offentlige, private, organisationer og andre parter. Vi vil gerne invitere til sam-
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arbejde, hvor alle initiativer rettet mod vækst
kan bidrage til at nå vandvisionens mål. Lad
os udnytte alle muligheder optimalt, så vi i et
dynamisk og udviklende fællesskab kan skabe
merværdi og få endnu større succes med at nå
målet.

Målet med handlingsplanen
Den 25. februar 2015 gav den samlede danske
vandbranche hinanden håndslag på, at vi
ønsker en:

Fordobling af eksporten af vandteknolog fra 15 til 30 mia. kr. inden
2025 – og derved skabe 4.000 nye
arbejdspladser.

Det vil vi gøre ved at:
>> Øge vores salg af løsninger, som hjælper
verden med at sikre adgang til rent
drikkevand, udbrede sanitet og nedbringe
vandspildet, og vi vil udvikle en ny
international førerposition inden for smarte
klimatilpasningsløsninger
>> Øge vores salg af løsninger til optimering
af energiforbrug i forsyninger,
spildevandsrensning og nedbringelse
af vandforbrug i industriel produktion,
og vi vil udbygge en ny international
førerposition inden for genindvinding af
ressourcer fra spildevand
>> Arbejde målrettet på at fordoble Danmarks
eksport af vandteknologi og vandløsninger
hurtigst muligt frem mod 2025.
Denne handlingsplan er delt op i to dele:
I DEL I fokuseres der på aktiviteter knyttet til
innovation og eksportmuligheder opdelt på nationale- såvel som eksportmarkeder.
I DEL II er der fokus på de rammer, der er behov
for støtter op om målet. Rammer, som er mere
generelle for alle typer af eksport- og innovationsindsatser.
Ud over handlingsplanen er der oprettet en
kalender på nettet, hvor de planlagte arrangementer skrives ind. I handlingsplanen er der
udelukkende aktiviteter, som en eller flere af
vandvisionens aktører tager ansvar for, mens kalenderen er mere åben. Kalenderen vil både have

arrangementer og aktiviteter, som en eller flere
deltagere fra Vandvisionen er ansvarlige for og
samtidig også arrangementer, som øvrige parter
på det danske vandmarked er ansvarlige for. Det
vil sige at alle spillerne på det danske vandmarked har mulighed for at få deres arrangementer
i den samlede kalender, som derved skal skabe
overblik og bane vej for et stærkere samarbejdet
på tværs.
Handlingsplanen såvel som kalenderen skal
betragtes som et øjebliksbillede, der beskriver
behovet for aktiviteter i dag, og samtidig som et
dynamisk dokument, hvori der tilføjes nye aktiviteter efterhånden, som vi når i mål med dem.

Status – afgrænsning af området
For at kunne vurdere Vandvisionens effekt er
vi nødsaget til at danne et grundlag, som vi kan
måle udviklingen på baggrund af. Endvidere
er det nødvendigt at vurdere, hvilke typer af
virksomheder og løsninger, som er omfattet
af vandvisionen og derved kan være med til at
skabe vækst.
I Danmark har vi kompetencer i hele leverandørkæden inden for vandteknologier og vandrelaterede klimatilpasningsløsninger. Vi har
således både rådgivere, arkitekter, entreprenører,
producenter og forsyninger med særlige kompetencer. Ifølge Damvads analyse af dansk eksport
af vand er der i praksis1 identificeret 236 vandprodukter. Nogle produkter, f.eks. rør, anvendes
1

Baseret på data fra produktkoder fra Eurostats Comext database
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både til vandteknologiløsninger og til andre
løsninger. For at skabe et nogenlunde retvisende
statistisk grundlag er produktgrupperne vægtet
i forhold til, hvor stor del der anvendes til vand i
praksis. En af hovedproblematikkerne ved denne
opgørelse er imidlertid, at rådgivnings- og arkitektydelser ikke indgår i opgørelsen. Den giver
dermed ikke et fuldgyldigt billede af den samlede
vandsektor. Ifølge Damvads opgørelse var eksporten af vandteknologi i 2014 15,9 mia. kr.

Disse data opdateres årligt i andet kvartal, hvor
Miljø- og Fødevareministeriet vil sørge for at viderebringe de nyeste data. Næste opdatering vil
ske primo maj 2017. I og med vi ikke har mere
retvisende data i øjeblikket, vil dette datagrundlag være det bedste at tage udgangspunkt i vel
vidende, at flere brancher og indsatser mangler.
I tilfælde af at der kommer et stærkere statistisk
grundlag med årene, vil vi revurdere målingerne.
Vandvisionen og handlingsplanen løber over
en 10-årig periode. Det vil være vigtigt at bevare
gejsten i arbejdet igennem hele perioden bl.a.
gennem aktiviteter og events.

Hvordan når vi målet
For at nå målet om at fordoble eksporten af
vandteknologi skal vi gå målrettet efter de
markeder, der efterspørger danske løsninger og
styrkepositioner og som samtidig har finansiering og politisk opbakning til at aftage løsningerne. Efterspørgslen er mangeartet, og løsningerne
meget differentierede. Vi er et land, som har en
lang og stærk historik inden for vandløsninger.
Dem er der allerede nu stor efterspørgsel efter på
globalt plan. Samtidig skal vi sikre, at vi fortsat har stærke løsninger, som kan anvendes og
afsættes til de lande og byer, som efterspørger
mere højteknologiske løsninger. Derved sikres

markedsmulighederne også fremadrettet. Herunder illustreres de markeder, der i grove træk er
på vandområdet. For hver kategori er der behov
for forskellige typer af indsatser og handlinger.
DEL I i handlingsplanen er opbygget ud fra
strukturen i figuren, så der skabes grobund for
en målrettet og struktureret indsats knyttet til de
enkelte markedskategorier og netop de muligheder og indsatser, der giver mest mening der.

Danmarks vareeksport 2006 – 2015 (mia. kr., løbende priser)
År

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total vareeksport

549,9

560,9

592,7

501,7

541,8

598,7

611,1

618,6

622,0

635,1

Eksport vandteknologi

12,5

15,4

15,8

12,3

13,3

14,4

15,2

14,7

15,9

16,8

Vandteknologisk andel af samlet vareeksport

2,3 pct.

2,7 pct.

2,7 pct.

2,5 pct.

2,5 pct.

2,4 pct.

2,5 pct.

2,4 pct.

2,6 pct.

2,7 pct.

Årlig vækstrate, eksport af vandteknologi

-

23,1 pct.

2,7 pct.

-22,0 pct.

8,1 pct.

7,7 pct.

6,0 pct.

-3,7 pct.

8,3 pct.

6,0 pct.

Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, EUROSTAT
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DEL I
Milepæle
I løbet af en 10-årig periode ønsker vi at fordoble
eksporten. Det er derfor nødvendigt med en langsigtet strategisk indsats, hvor der sættes målrettet
ind på de nationer, byer og regioner, som efterspørger danske løsninger. Indledningsvis bør det
kortlægges, hvad vi er gode til, hvilke samarbejdsog eksporttilgange der virker rigtig godt, og hvor
vi kan gøre en indsats. På det grundlag planlægges og igangsættes målrettede initiativer. Idet det

nationale marked både kan skabe innovation og
anvendes som udstillingsmarked for eksisterende
løsninger, har vi her valgt at dele den nationale
tilgang op i to, så indsatserne i højere grad kan
målrettes.

Nationalt
Innovation og styrkelse af danske spidskompetencer skabes i høj grad nationalt. Derfor skal
fokus være på at skabe rammer og initiere samar-

bejder, som kan medføre, at nye og sammensatte
løsninger fremmes og udvikles. Der skal skabes
en målrettet innovation, så vi sikre, at vi også
fremadrettet er førende på vandområdet. Endvidere skal der være fokus på alt det, vi i forvejen
er dygtige til, som vi har en masse løsninger for.
Derudover er der behov for, at vi har en stærkt
nationalt test, demonstrations- og udstillingsmarked, så hele verden kan se og opleve løsningernes
effektivitet i praksis.

Fordobling af
eksport frem mod
2025

Nationalt
Innovation og
udstillingsmarked

Nærmarked
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Globale
udviklingsmarkeder

Vi vil:
1.

Accelerere samarbejdet mellem
myndigheder, forsyninger, rådgivere,
vandforbrugere og teknologiproducenter.
Og styrke og intensivere samarbejdet om at
sammensætte helhedsløsninger.

2.

Etablere partnerskaber mellem det offentlige
og det private og arbejde målrettet for at øge
innovationen betydeligt.

3.

Udvikle nye helhedsløsninger, så vi f.eks.
indvinder energi og genanvender fosfor i
spildevandsslam, og udbrede vores teknologi
og viden i konkrete partnerskaber med
udlandet.

4.

Etablere nationalt samfundspartnerskab
om vandeffektivitet i industrien, som skal
fjerne barrierer for genbrug af vand og sænke
vandforbruget i de deltagende virksomheder
med 15 – 30 pct.

5.

Lave en samlet plan for innovation i
branchen, som skal føre til effektive
energiløsninger, så den danske vandsektor
i [2030] er energiproducerende på en
omkostningseffektiv måde, som bidrager
positivt til reduktion af udledningen af
klimagasser.

6.

Opbygge nye platforme for salg af
helhedsløsninger til udlandet, som effektive
show cases for helhedsløsninger.

7.

Arbejde for, at antallet af erhvervsturister
til dansk vandteknologi øges, og vi vil
muliggøre danske fyrtårnsprojekter inden for
styrkepositioner som f.eks. vandeffektivitet,
akvakultur, rensning af ballastvand og
hospitalsspildevand.

Nationalt
(Innovation)

Identiﬁcer
eksisterende styrker

Identiﬁcer
innovationsområder

Igangsæt målrettede samarbejder for at
fremme innovation og
helhedsløsninger

Nationalt
(udstillingsmarked
for eksist. løsninger)

Skitser eksisterende
platforme og
nationale indsatser

Undersøg andre landes indsatser for
at styrke markedsplatformen

Igangsæt passende og målrettede
aktiviteter

Identiﬁcer relevante samarbejdsformer
og metoder

Planlæg en længerevarende indsats på
udvalgte regioner med passende
samarbejdesformer

Nærmarkeder

Globale
udviklingsmarkeder

Kortlæg hvad der efterspørges
og i hvilke regioner

Kortlæg relevante markeder og hvad
der efterspørges

Belys indsatsmetoder og former for
samarbejder
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Planlæg og udfør længerevarende
indsater i relevante byer, regioner
og lande

National Innovation
Konkrete handlinger
Der er foreløbig udvalgt tre satsningsområder,
som der indledningsvis fokuseres på at fremme
eksportmæssigt. På hvert af satsningsområde
arrangeres en workshop med det formål at definere området og fremme vækst og eksport inden
for det.
>> Udvalgte vandselskaber fremlægger
målsætninger for udvikling og fornyelse.
>> Teknologileverandører udpeger mulige
nationale og internationale vækstområder.
>> Samarbejde og dialog om, hvordan vi
matcher efterspørgsel og udbud.
>> Præsentation af konkrete projektideer og
matchmaking kan inddrages.
>> Der samles op på erfaringerne og etableres
nye aktiviteter til at fremme innovation og
eksport på området.
Satsningsområder til senere fokusering i prioriteret rækkefølge:
1.

Klimatilpasning

2.

Symbioser

3.

Genbrug og forædling af vand

4.

Ikke identificerede nye satsningsområder

National udstilling og
demonstration for eksisterende
løsninger
Konkrete handlinger
Identifikation af løsninger og udbredelse af allerede eksisterende løsninger
>> Analyse af indtægter, besparelser,
omkostninger og øvrige fordele/ulemper
for vandselskaber og slutbrugere ved de
enkelte løsninger samt forudsætninger
for implementering som forudsætning for
at vælge relevante eksportmarkeder og
beskrive fordele ved danske teknologier.
Indsamling af erfaring ved installerede
løsninger som forudsætning for at vælge
relevante eksportmarkeder og beskrive
fordele ved danske teknologier.
>> Synliggørelse af de gode eksempler via
State of Green: Energiproducerende
rensningsanlæg, fosforgenvinding,
lattergasreduktion, reduktion af vandtab,
bedre målinger af vandkvalitet, længere
levetid, mindre energiforbrug og lavere
driftsudgifter.
>> Udvikling af en fælles forståelse af Best
Practice i forhold til indkøb, totale
omkostninger, levetid, indregning af energi
og udbud, som stimulerer innovation.
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Nærmarkeder
På det europæiske marked og i andre højteknologiske lande og byer, hvor de i forvejen har
forholdsvis godt styr på deres vand, spildevand
og klimatilpasning, vil de danske mere tekniske
og specifikke løsninger efterspørges. Samtidig
vil allerede eksisterende enkle løsninger også
være en stærk salgsvare, som kan afsættes i store
volumener. Offentlig-private samarbejder og
andre former for partnerskaber samt udstillinger,
fremvisninger og anden kommunikation vil være
effektive måder at nå disse markeder på.

Vi vil
>> Etablere demonstrationsprojekter
af intelligente danske løsninger på
klimatilpasningsområdet i minimum
tre globale storbyer.

Konkrete handlinger
>> Formidling af resultater ved f.eks.
konferencer, artikler og faktaark og ved
anvendelse af allerede udviklede materialer
såsom State of Green’s materialer.
>> Workshop/konference om fremme af salg
på nærmarkeder – Norden og EU-lande.

Globale udviklingsmarkeder
Mange markeder har behov for de vandløsninger, vi allerede er dygtige til i Danmark. De skal
identificeres, og der skal sættes et målrettet
samarbejde op, der hvor der er vilje til at udnytte
dansk teknologi og evne til at anvende den, også
økonomisk og politisk.

Vi vil
>> Fremme bæredygtige vandløsninger
gennem ambitiøst sektorsamarbejde med
udviklings- og vækstlande og ved at etablere
partnerskaber for grundvandbeskyttelse
og nedbringelse af vandspild flere steder i
verden.

Konkrete handlinger
>> Program for vandselskabers funktion
som demonstrationssites for ny teknologi
(herunder evaluere og evt. forbedre
indsatsen via State of Green og andre
udstillingsplatforme som f.eks. AkvaGlobe,
3VAND, Nationalt Vandtestcenter m.fl.)
Med udgangspunkt i Inspirationspapir
om samarbejdsmodeller skal vi forbedre
indsatsen.
>> Anvende vandselskabernes mulighed for
at fungere som døråbnere og deres bidrag
til markedsføring af danske teknologier og
løsninger.

>> Miljø- og Fødevareministeriet vil løbende
arrangere møder mellem de fem nye
vækstrådgivere på ambassaderne og
teknologiproducenterne med henblik på
at undersøge virksomhedernes mulighed
for eksport af teknologi til Kina, Kenya,
Vietnam, Sydafrika og Tyrkiet.
>> Miljø- og Fødevareministeriet vil understøtte
salg af danske vandløsninger til Kina ved til
og med 2017 at varetage sekretariatsrollen
for China Europe Water Platform.
>> DI vil facilitere kollektive eksportfremme
tiltag i fire lande årligt frem til 2020. Forslag
i 2016 er WISA, Durban, Sydafrika i maj
2016, Singapore i forbindelse med Singapore
International Water Week i juli 2016 samt
Myanmar og Pakistan senere på året.
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DEL II
Ud over de konkrete handlinger og indsatser er
der også nogle rammer omkring indsatserne,
som skal støtte op om de behov, som den samlede vandbranche har. Det drejer sig eksempelvis
om finansieringsmulighederne, efterspørgselsdrivende lovgivning, forskning og uddannelse
samt forskellige former for samarbejdsmodeller
og slutteligt kommunikationen.

Finansieringsmuligheder
Der er behov for finansiering til flere dele af forløbet fra ide til handling og vækst eksempelvis
innovation, test, demonstration, partnerskaber
og markedsmodning. Der skal skabes en oversigt
over eksisterende finansieringsordninger, som
kan anvendes inden for vandområdet. De steder,
hvor der ikke er finansieringsmuligheder skal
efterfølgende specificeres og bringes frem som
mulige initiativer.

Vi vil
>> Arbejde for, at der etableres nye
finansieringsløsninger, så innovative og
bæredygtige løsninger møder finansiering,
herunder afsøge nye samarbejdsformer
mellem forsyninger og private om f.eks.
udvikling og indkøb af nye innovative
løsninger.

Handlinger

Vi vil

>> DI vil sammen med MFVM udarbejde
oversigt over eksisterende ordninger og
tilsvarende ordninger i sammenlignelige
lande.

>> Etablere en platform, som samler aktører,
der rettidigt og effektivt kan levere input
til processer i EU på vandområdet med
henblik på at skabe nye markedsmuligheder
for danske løsninger.

>> Styrke samspil med fonde omkring
fremskaffelse af risikovillig kapital.
>> Udvikle modeller for samarbejde om
finansiering af og betaling for fælles
innovation.
>> MFVM afklarer mulighed for at
afdække risici ved driftsgarantier med
Erhvervskreditfonden, IFU og andre.

Hvad bliver efterspurgt
Der er flere kanaler til efterspørgsel af vandløsninger. Dels er der større lovgivningskomplekser, globale målsætninger, og dels er der mere regionale efterspørgsler. En oversigt over relevante
krav kan være med til at skabe det grundlag, der
giver en målrettet indsats. Dels en, som parterne
i Vandvisionen kan spille ind på, dels en, som
andre aktører eller enkelte virksomheder kan
anvende til at få et overblik over mulighederne.
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Følgende instansers kortlægges og følges med
fokus på, hvilken efterspørgsel de medfører:
>> EU-lovgivning (arbejdsgruppen om EU og
global regulering på vand)
>> FN’s bæredygtighedsmål – alle skal have
adgang til vand
>> C40 og andre storbyer

Handlinger
>> Miljø- og Fødevareministeriet vil følge op
på, om de nye globale bæredygtighedsmål
for vand nås i 2030. Særligt målet om en
fordobling af verdens spildevandsrensning
understøtter bæredygtig vækst og kan
medføre øget beskæftigelse i Danmark.
>> Miljø- og Fødevareministeriet nedsætter
i første halvår 2016 en arbejdsgruppe
med deltagelse af DANVA, DI og Dansk
Miljøteknologi, som udarbejder forslag til
dansk indsats med henblik på at fremme
EU-lovgivning og global regulering,
der understøtter en ressourceeffektiv
vandforsyning og et godt vandmiljø.

Metoder til at nå målet

>> Samarbejde i leverandørkæden

Uddannelse

I regi af Vandvisionen er der lavet en samling af
eksempler til metoder, der kan bistå danske løsninger på vej til andre markeder. Dette grundlag
skal styrkes, og der indsamles også modeller/
ideer fra andre lande, så de, der er stærkest og
har gode erfaringer anvendes, når det er mest
optimalt. Endvidere er der udarbejdet et fælles
papir og overblik over de metoder, som forsyningerne kan anvende, når de deltager i eksportrelaterede begivenheder, så debatten omkring, hvem
der betaler regningen kan afsluttes konstruktivt.
Til netop varetagelse af dette er der udviklet et
inspirationspapir mellem DI, DANVA og DMT,
som skildrer mulighederne.

>> Offentligt privat samarbejde og mange flere
Andre metoder til at nå ambitiøse eksportmål
kan være:

En væsentlig forudsætning for at kunne løfte
opgaverne i Vandvisionen og øge eksporten
markant er, at vi også fremover har de folk, som
vi har behov for er ansat i virksomheder, forsyninger og offentlige institutioner. Det bliver
imidlertid mere og mere tydeligt, at der ikke
bliver uddannet nok unge mennesker inden for
sektoren, hvor ikke mindst dedikerede teknikere
og driftsfolk kan blive en mangelvare. Derfor vil
vi igangsætte aktiviteter, som øger rekruttering
på alle niveauer.

Forskellige typer af virksomheder har behov for
forskellige typer af indsatser – MMV’er, de store
som allerede er i landene, rådgiverne. Det er
MMV’erne, som skaber danske arbejdspladser.
De enkelte aktører i leverandørkæden og på markedet kan hjælpe hinanden ind på de forskellige
eksportmarkeder. Ikke nødvendigvis ved salg af
hele systemer, men eksempelvis i samarbejder,
hvor interessenterne tager hinandens løsninger
med i pakken.

>> DI’s kontorer (DCH’er) + Danish Water
Technology house

Eksempler på samarbejdsmodeller kan være (se
mere i inspirationspapir om samarbejdsmodeller):
>> By til by samarbejde f.eks. C40
>> Memorandum of understanding (MOU)
>> Innovationskonsortier/partnerskaber

>> Danske delegationer i udlandet og
udenlandske delegationer i Danmark
>> Udstillinger/messer (evt. fagspecifikke)
>> Andre typer af eksportfremstød
Endeligt gives en kort skitse af de andre mulige
samarbejdspartnere på markedet, og hvad de
ønsker at bidrage med, så alle får mulighed for at
bidrage til det samlede vækstmål
>> Vækstrådgivere

>> Andre relevante samarbejdspartnere:
>> State of Green
>> DWF
>> Regioner – Region Midt og Region
Hovedstaden er meget aktive
>> Eksportforeningen – DWTG
>> CLEAN
>> Vand i Byer – innovationsnetværk
Der er oprettet en kalender, som er tilgængelig
for alle, hvori det initiativer, events og lignende
der planlægges kan beskrives. Det giver én samlet platform til kommunikation og synlighed for
den samlede gruppe af interessenter.

>> Samarbejder mellem MMV’ere og andre
aktører
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Et særligt element er uddannelse af udenlandske studerende i Danmark, som er her for at
tage hele deres uddannelse, dele af den eller
deltage på kortere kurser, som udbydes. Nogle
af de studerende vil vælge at blive og kan på den
måde bidrage til at rette op på manglen på kvalificerede kandidater, andre vil tage hjem med
viden om den danske model for vandforsyning,
spildevandshåndtering og vandforvaltning, som
kan være ambassadører for danske løsninger og
mulige kommende købere af vores teknologier.

Handlinger:
>> Parterne drøfter en mulig indsats for at
styrke uddannelse og forskning inden for
vandsektoren i samarbejde med relevante
forsknings- og uddannelsesinstitutioner
>> Uddannelse af udenlandske kursister inden
for vandbranchen med grundlag i danske
cases med det formål at bringe viden om og
anvendelse af dansk vandteknologi og know
how ud i verden (samarbejde med Energy
Academy m.fl.)

Kommunikation og formidling
Udførelse af selve handlingsplanen medfører i
sig selv en kommunikationsindsats eksempelvis ved afholdelse af konferencer, delegationer,
messer og andre former for eksportfremstød og
ved mere national vidensdeling og indsamling,
optakt til partnerskaber og samarbejde med
mere. Ud over disse målrettede aktiviteter (som
er beskrevet nærmere i DEL I i denne handlingsplan) skal der også iværksættes en kommunikationsindsats fra DI, DANVA, DMT og MFVM’s
side, hvor der dels er fokus på de aktiviteter,
der afholdes og planlægges, så der kan skabes
et fælles overblik for interessenter og mulige
deltagere og samarbejdspartnere i arrangementerne. Endvidere skal deltagerne i Vandvisionen
løbende kommunikere omkring udviklingen i

Vandvisionen med fokus på at nå det samlede
mål om at fordoble eksporten. Herunder er en
illustration af de formål, der er med i kommunikationsindsatsen koblet med mulige indsatser
relateret hertil.
Alle kommunikationshandlinger (som bliver
oplistet i skemaet) skal vurderes ifht., hvilket af
de tre formål, der er illustreret herover, de skal
bidrage til.

>> Konferencer og workshops (gerne koblet
stærkt til formålet/forventet udbytte er
klart).
>> Hjemmeside – formålet er at åbne op for
vidensdeling og samarbejde med andre.
DANVA har etableret en, som vi andre skal
linke til og være med til at bidrage til.
>> Løbende artikler/kronik/gode cases – hvad
skal fortællingen være (f.eks. løbende status
statistisk eller nogle rigtig gode historier om
en samarbejdsmodel, der er lykkedes eller
lign.).

Handlinger
>> Kalender – oversigt over, hvilke aktiviteter
der er tænkt og igangsat samt tydelig
markering af, hvem der er ansvarlig for hvad
og hvilke eventuelle samarbejdspartnere.

>> Seminar på VandTek med deltagelse af
miljø- og fødevareministeren.

Fordoble væksten

Formål: Vidensdeling og formidling
af arrangementer og initiativer

Kalender med alle relaterede vand-arrangementer

Hjemmeside (DANVA) som
alle henviser til og materialet ligger samlet på

Formål: Vise at vi rykker os

Artikler/kronik fra
VandAliancen samlet set
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Formål: Politiske budskaber

Få de gode cases frem
i medierne

Møder og klare udmeldinger til relevante
politikere

Handlingsplanens aktiviteter
National indsats, innovation
Ansvarlig (fælles, enkelt
organisation eller ekstern)

Formål

Handling

Hvornår

Identificer styrker og innovationsområder

Workshop om skabelse af energineutralitet i hele vandkredsløbet og nedbringe
CO2-footprint (producere energi, reducere energiforbrug og CO2) og ressource
genvinding.

Er afholdt
30. november 2015

Identificer styrker og innovationsområder

Workshop om større ressourceeffektivitet, effektivisering og nedbringelse af omkost- Afholdes i første kvartal
ninger (ud over energi-neutralitet, som behandles i workshoppen ovenover. Hvordan 2017
gør vi effektivisering til et forretningsområde med eksportpotentiale?

DI
Fælles projekt

Identificer styrker og innovationsområder

Workshop om ny generation af renseanlæg (Renseanlæg 3.0) med bedre rensning
af vand – (nye rensetrin centralt/decentralt, f.eks. hospitalsspildevand, miljøfarlige
stoffer og mikroplast).

Er afholdt 21. juni 2016

DANVA
Fælles projekt

Fremme innovation på området

Igangsættelse af innovationspartnerskab, der skal identificere og målrette udvikling
af ressourceeffektiv teknologi til rensning af spildevand fra ejendomme uden for
kloakeringsområder.

Opgave igangsat. Færdig
primo september

MFVM

Identificere decentrale løsninger som nyt,
muligt satsningsområde

Nedsættelse af arbejdsgruppe der afdækker virksomhedernes muligheder for at
udlede spildevand direkte til recipient ved brug af decentrale renseløsninger.

Ultimo 2016

MFVM

National efterspørgsel kan fremme
innovationsmulighederne

Konference om udbud.

28. januar 2016

DANVA
Forslag – endnu ingen som har
valgt at gennemføre det

Redskab til at prioritere og vælge strategi

NYT FORSLAG:
Indsaml viden og kortlæg eksisterende styrker på vandområdet, så vi får skabt et
fuldendt billede.
Anvend den opnåede viden til at identificer innovationsområder.
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DMT
Fælles projekt

Handlingsplanens aktiviteter
National indsats, udstilling og demonstration

Formål

Handling

Hvornår

Ansvarlig (fælles, enkelt
organisation eller ekstern)

De danske vandselskaber bidrager til Vandvisionen bl.a. ved at deltage i forsknings- Løbende
og udviklingsprojekter og derved fungere som laboratorium og test site for nye
løsninger og ny teknologi. DANVA og de involverede parter arbejder løbende med
at udbrede resultaterne 0g demonstrere dem udadtil, bl.a. til VandTek i 2016 og
IWA i 2020.

DANVA

Rapport, som giver en mulighed for
benchmark ifht., hvilken måde det er mest
effektivt at drive sit vandselskab på

Igangsættelse af projekt, der sammenligner de teknologiske og ledelsesmæssige
valg hos de mest og mindst effektive vandselskaber samt hos de selskaber, der
renser bedst. (Der er tidligere gennemført et projekt vedr. vandtab)

Opgave igangsat.
Færdig september 2016

MFVM

Rapport med definition

Igangsætte partnerskab, der udregner CO2 skyggepriser på forskellige scenarier
inden for spildevandsrensning samt udarbejder en plan for en energiproducerende
og CO2 neutral vandsektor. Definition af hvad det vil sige at være energineutral/
effektiv

Opgave igangsat.
Færdig oktober 2016

MFVM

Workshop om, hvordan vi skal bruge
datasæt

Afholdelse af workshop om standardisering og fælles løsninger i vandsektoren
(f.eks. datamodeller og softwareløsninger til understøttelse af vandselskabernes
forretning)

Efterår 2016

DANVA

Anvendes som inspiration og erfaringsudveksling til samarbejder fremadrettet

Beskriv eksistrende typer af samarbejder og erfaringerne hermed i cases.
Publiceres til inspiration og erfaringsudveksling

Er udført

DANVA, DI, DMT

Er udført

DANVA, DI, DMT

NYT FORSLAG:

Evt. DI – endnu ikke fast besluttet

–– Undersøg lignende landes indsatser for at styrke velfungerende markedsplatforme og nationale udstillinger – herunder også deres finansieringsmodeller og
muligheder (f.eks. Holland og Tyskland).
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Handlingsplanens aktiviteter
Indsats på nærmarkeder
Ansvarlig (fælles, enkelt
organisation eller ekstern)

Formål

Handling

Hvornår

Synliggørelse af eksisterende løsninger

Markedsdag for udbredelse af eksisterende løsninger

Afholdes første
halvår 2016

DMT og DANVA

Synliggørelse af eksisterende løsninger

Synliggørelse via eksisterende udstillingsplatforme (AkvaGlobe, 3VAND, State of
Green m.fl.)

Efterår 2016

DANVA, DI og DMT

Målrettet synliggørelse af eksisterende
løsninger

Workshop/konference om fremme af salg på nærmarkeder – Norden og EU-lande.

Evt. DI – endnu ikke fast besluttet

NYT FORSLAG:

Forslag – endnu ingen som har valgt
at gennemføre det

–– Etablere demonstrationsprojekter af intelligente danske løsninger på klimatilpasningsområdet i minimum tre globale storbyer
Analysen skal danne ideer til den danske
indsats og prioritering heraf

NYT FORSLAG:

Forslag – endnu ingen som har valgt
at gennemføre det

–– Analyse af indsatsen i andre nordiske lande ifht. hvilke mål og midler de anvender på eksport af vandteknologi. Dels en skrivebordsanalyse af midlerne, der er
afsat
–– Udbygget med en kvalitativ analyse af, hvilke initiativer der har båret frugt
–– Vigtigt at sikre med CLEAN, State of Green og andre aktiviteter,
så vi ikke duplikerer

Analysen skal danne grundlag for en prioritering af indsatsområder

NYT FORSLAG:

Evt. DI – endnu ikke fast besluttet

–– Analyse af markedsmulighederne i regioner baseret på vækstmulighederne,
hvorvidt de har finansiering til at betale og eksempelvis vandlækage – kan også
være vandspild (eller andre parametre). Analysen indeholder endvidere en
samling af danske erfaringer på udvalgte markeder
NYT FORSLAG:

Løbende

–– Følge op på resultaterne fra EU-ramme-arbejdsgruppen.
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MFVM, DI, DMT og DANVA

Handlingsplanens aktiviteter
Indsats på globale markeder

Formål

Handling

Hvornår

Ansvarlig (fælles, enkelt
organisation eller ekstern)

Understøtte salg

Understøtte salg af danske vandløsninger til Kina ved til og med 2017 at varetage
sekretariatsrollen for China Europe Water Platform

2017

MFVM

Skabe viden om de danske vandløsninger til
internationale markeder

Kontinuerlige møder med vækstrådgivere på ambassaderne og teknologiproducenterne med henblik på at undersøge virksomhedernes mulighed for eksport af
teknologi til Kina, Kenya, Vietnam, Sydafrika og Tyrkiet

Løbende

MFVM

Facilitere vand-eksportfremmetiltag ved allerede eksisterende tiltag:

2016 – 2017

DI

Deltagelse i IWA 2020
iwa2020copenhagen.com

Næste fælles møde
er i april 2017

DANVA/Nationalkomiteen som lead
/DI/DMT

NYT FORSLAG:

Oktober

MFVM

Ultimo 2016

Ultimo 2016

–– Durban WISA
–– Singapore international Water Week
–– Sydafrika
–– Myanmar
–– Pakistan

Analysen skal danne grundlag for en prioritering af indsatsområder

–– Notat der redegør for markedsmulighederne på de globale markeder f.eks. baseret på vækstmulighederne, finansiering og politisk prioritering Med udgangspunkt i Global Water Intelligent rapport
SVANA har iværksat en konsulentundersøgelse, forestået af Copenhagen Economics, der ser på tyve vandteknologieksporterende virksomheders forventninger
til eksportmarkederne. Herunder undersøges hvilke finansieringsværktøjer, som
virksomhederne allerede benytter sig af ved eksportaktiviteter.

Analysen skal danne grundlag for valg af
samarbejdsformer og metoder til at målrette indsatsen

NYT FORSLAG:
–– Analyse af, hvilke samarbejdsformer der har virket på de internationale markeder hidtil (kan slås sammen med lignende projekt i nærmarkeder, blot der er en
differentiering mellem markederne i analysen).

15

Evt. DI – endnu ikke fast besluttet
Med sparring fra MFVM og rapporten fra Copenhagen Economics (se
opgave herover) samt Eksportrådet

Handlingsplanens aktiviteter
Indsats om finansering
Formål

Handling

Hvornår

Samle viden om de bedste cases, Beskrive og udvikle muligheder for inddragelse af MMV’er i udviklings- og eksportaktiviteter, herunder kan drages nytte af i de
der finansieringsmuligheder
andre indsatser

Ansvarlig (fælles, enkelt
organisation eller ekstern)
Forslag – endnu ingen som har valgt
at gennemføre det

Handlingsplanens aktiviteter
Kortlægning af baggrund for efterspørgsel
Formål

Handling

Hvornår

Ansvarlig (fælles, enkelt
organisation eller ekstern)

Der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at fremme EU-lovgivning inden for vand mm.

Løbende

MFVM

NYT FORSLAG:
Arbejde for at afklare, hvordan man fra dansk side får gavn af FN’s bæredygtighedsmål i forhold til
at fremme vandvisionen

Forslag – endnu ingen som har valgt
at gennemføre det

NYT FORSLAG:
Arbejde for, at det globale bæredygtighedsmål for vand bliver implementeret i EU og Danmark med
fokus på alle elementer herunder vandeffektivitet, vandrensning og bedre udnyttelse af ressourcen

Forslag – endnu ingen som har valgt
at gennemføre det

Handlingsplanens aktiviteter
Indsats for formidling
Formål

Handling

Hvornår

Ansvarlig (fælles, enkelt
organisation eller ekstern)

Der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at fremme EU-lovgivning inden for vand mm.

Løbende

MFVM

NYT FORSLAG:
Arbejde for at afklare, hvordan man fra dansk side får gavn af FN’s bæredygtighedsmål i forhold til
at fremme vandvisionen

Forslag – endnu ingen som har valgt
at gennemføre det

NYT FORSLAG:
Arbejde for, at det globale bæredygtighedsmål for vand bliver implementeret i EU og Danmark med
fokus på alle elementer herunder vandeffektivitet, vandrensning og bedre udnyttelse af ressourcen

Forslag – endnu ingen som har valgt
at gennemføre det
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