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Kom til kick-off-arrangement 
den 28. marts 2017 og bliv 
klogere på, hvordan du kan 
bidrage til at skabe verdens 
mest ressourceeffektive 
renseanlæg.

Vær med, når vi giver bolden op 
og præsenterer visionen for et 
nyt Marselisborg Renseanlæg, 
Marselisborg ReWater. 

Det gør vi ved at lancere 15 
innovationsudfordringer, som 
vi sammen med virksomheder, 
producenter, leverandører, 
forskningsinstitutioner, iværk-
sættere og andre skal løse for,

at vi i 2026 kan slå dørene op til 
verdens mest ressourceeffektive 
renseanlæg.   

Kick-off-arrangemenetet åbnes 
af Aarhus’ borgmester, Jacob 
Bundsgaard. Derudover giver tre 
forskellige aktører deres bud på, 
hvordan de ville løse en af de 
tekniske innovationsudfordringer, 
som er dem, vi står overfor at 
skulle løse først. 

De 15 innovationsudfordringer 
er præsenteret og beskrevet i 
innovationsstrategien, som findes 
på www.aarhusvand.dk/rewater
  
 

Kick-off
28. marts 2017
Kl. 13 - 15
ARoS
Aros allé 2, 8000 Aarhus C

Tilmelding 
Tilmelding er nødvendig. Send en e-mail til kunde@aarhusvand.dk 
senest den 21. marts 2017. 



Program
Åbningstale: Marselisborg ReWater som fyrtårn for et Aarhus i vækst
v/ Borgmester Jacob Bundsgaard

Præsentation af planerne for et nyt renseanlæg i Aarhus, som skal være et 
internationalt fyrtårn for energiproduktion og ressourceudnyttelse af spildevand. 

Præsentation af de 15 innovationsudfordringer 
v/ Lars Schrøder, adm. direktør, Aarhus Vand

Urbanisering, vandmangel, klimaændring og knappe ressourcer er alle 
globale udfordringer, som vi ønsker at bidrage til at løse med ”verdens mest 
ressourceeffektive renseanlæg”. Det er ambitiøst – og derfor kan vi heller ikke gøre 
det alene. Vi kan heller ikke give svaret, men vi kan stille de spørgsmål, der sætter 
kursen for udviklingen de næste 10 år. 

’Live’ speed dating med
Karsten Lumbye Jensen, direktør, Insero A/S
Mads Warming, Global Segment Director, Water & Waste Water, Danfoss 
Thomas Skjødeberg Toftegaard, Head of Department, Professor, Department of 
Engineering, Aarhus Universitet 

Oplev en ’live’ speed dating direkte på scenen, når vi har inviteret tre aktører 
til at give deres bud på, hvordan de kunne tænke sig at løse en af de tekniske 
innovationsudfordringer.  

 
 
 
 
 

 



Siden 2005 har Aarhus Kommune 
og Aarhus Vand arbejdet med at 
reducere antallet af renseanlæg – en 
proces som både har økonomisk og 
miljømæssig effekt. Det langsigtede 
mål er at centralisere al rensning på to 
anlæg: Egå og Marselisborg. 

Fremtidens krav til en øget kapacitet 
på Marselisborg Renseanlæg betyder 
imidlertid, at det er nødvendigt at 
etablere et nyt og større anlæg på en 
ny placering. Derfor åbner vi i 2026 et 
nyt Marselisborg Renseanlæg under 
navnet Marselisborg ReWater. 

Det nye anlæg skal ikke ‘blot’ være et 
renseanlæg, men et ressourceanlæg, 
der sætter nye internationale 

standarder og går forrest i at sikre 
et optimalt vandmiljø til gavn for 
mennesker og natur.  
 
Et ressourceanlæg, der kommer til 
at producere overskudsenergi og 
næringsstoffer af spildevandet i et 
hidtil uset omfang ved at bruge og 
udvikle markedets mest innovative 
teknologier og løsninger. Og endelig 
et ”lærende” ressourceanlæg, der 
løbende skal understøtte udvikling 
og test af nye eller optimerede 
teknologier og processer til gavn for 
den danske vandsektor. 

Målet er ambitiøst. Og kan ikke 
nås (alene) med de løsninger og 
teknologier, vi benytter i dag.

Marselisborg ReWater



Speed dating
Vi søger samarbejdspartnere til at udvikle 
løsninger på 15 innovationsudfordringer, 
der skal sikre, at vi kan indfri vores  
ambitiøse mål om at bygge et nyt 
Marselisborg ReWater, der bliver verdens 
mest ressourceeffektive renseanlæg.  
I første omgang søger vi løsning på de 
tekniske innovationsudfordringer.

Vi inviterer virksomheder, producenter, 
leverandører, forskningsinstitutioner, iværk-
sættere og andre, der kombinerer faglig 
indsigt med nytænkning, til at hjælpe os med 
at løse de innovationsudfordringer, som vi har 
formuleret som del af vores innovationsstrate-
gi for Marselisborg ReWater.  

Invitationen er åben for alle, der har produkter, 
services og viden, der kan løse en eller flere 
af udfordringerne. Det gælder aktører, der i 
forvejen arbejder med vand og spildevand, 
men også andre eksperter og fagligheder, 
der kan være med til at gentænke fremtidens 
renseanlæg.  
 

I første omgang søger vi løsninger på de 
tekniske udfordringer #2-9 samt #11 (se 
oversigt på bageste sider), hvor man kan  
deltage gennem:

• Forskning i de grundlæggende teknologier
• Innovation hvor vi bruger og sammensætter 

nye teknologier
• Udvikling hvor vi sammensætter kendte 

teknologier til nye løsninger
• Modning hvor vi tilpasser kendte teknologier 

til Marselisborg ReWater

Dermed vil det være muligt at deltage i både 
korte og længevarende forløb. Eneste forud-
sætning for deltagelse er, at man deler vores 
ambition om at kombinere nytænkning med 
realiserbarhed. Og ønsker at skabe resultater i 
dialog med både os og andre virksomheder.

Konkret vil afdækningen af potentielle sa-
marbejdspartnere ske via en række ”speed 
dating” møder, hvor vi på baggrund af en 
præsentation og gensidig dialog finder ud af, 
om der er basis for et videre samarbejde.

Dating datoer 

 
Book inden 4. april

Speed dating-møderne afholdes i Aarhus 
den 19. april, 26. april, 27. april, 5. maj og 10. maj.

Interesserede samarbejdspartnere kan booke et møde via  
bookingmodulet på www.aarhusvand.dk/rewater  
senest den 4. april 2017.
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REWATER = De 15 innovationsudfordringer

#1
Hvordan udnytter man bedst den centrale placering i Aarhus og det 
stedbundne potentiale på Tangkrogen? 

#2
Hvordan skaber vi en renere havn og Aarhus Bugt, samtidig 
med at vi renser vandet fra et Aarhus i vækst? 

#3
Hvordan understøtter vi konstante forandringer, fleksibilitet til 
nye krav og systemeksport gennem modularisering? 

#4 
Hvordan opnår vi energi- og CO2-neutralitet i vandkredsløbet i 
hele Marselisborg oplandet?



De 15 innovationsudfordringer

#5 
Hvordan undgås lutgener, når anlægget placeres i bynær 
sammenhæng? 

#6
Hvordan bruger vi ressourcerne i spildevandet optimalt?

#7
Hvordan håndteres restslam, så det kan bidrage til den 
cirkulære økonomi?

#8
Hvordan kan forskellige vandkvaliteter indgå i 
industrisymbioser?

>>>

De 15 innovationsudfordringer

#9
Hvordan kan man lave et fuldautomatiseret renseanlæg, hvor 
ingen mennesker er i kontakt med beskidt og farligt materiale?

#10
Hvordan kan Aarhus Vand øge sine indtægter gennem symbioser og 
nye forretningsområder?

#11
Hvordan kan vi optimere løsninger og samarbejde, så vi bygger 
med mindst muligt spild uden at miste kvalitet? 

#12
Hvordan kan Aarhus Vand tiltrække ekstern kapital og 
medarbejdere?

>>>



De 15 innovationsudfordringer

#13
Hvordan kan Marselisborg ReWater styrke den danske vandklynge 
internationalt, og hvilke regionale samspilsmuligheder er der med 
fødevare- og IKT-klyngen i Business Region Aarhus?

#14
Hvordan kan Marselisborg ReWater både som anlæg og som 
besøgssted være et ”vanddannende” sted, hvor vandets kredsløb 
forstås og sanses?

# 15
Hvordan sikrer man, at Marselisborg ReWater bliver en god nabo i 
lokalområdet ved at åbne og dele ud? 

Innovationsstrategien og en nærmere beskrivelse af de 15 
innovationsudfordringer kan læses på www.aarhusvand.dk/rewater 
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