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Vandsektoren er global  

• Vandsektoren har globalt set en 
omsætning på ca. 2800 mia. kr. om 
året, 3-4 gange større end 
vindsektoren 

• Verdens største har mere end 
200.000 ansatte 

• Har vi en rolle at spille nationalt 
og/eller ingernationalt? 

• Ja til begge. Den danske 
vandsektor – den danske model - 
har potentiale til at skabe et nyt 
væksteventyr 

• Og - hvis vi skal arbejde sammen 
globalt skal vi være verdensmestre 
i samarbejde herhjemme 

 

 



Innovation via samarbejde og dialog 

• Den danske vandsektor er 

fragmenteret 

• Der er mange interessenter, og 

de fleste aktører er højt 

specialiserede og kan hver især 

kan bidrage med unik viden 

– Kommuner, forsyninger, 

rådgivere, entreprenører, 

leverandører, politikere, udd.inst., 

borgere, brancheforeninger mv. 

• Samarbejde og dialog et must, 

hvis vi for alvor skal skabe nye 

løsninger 



Innovation via samarbejde og dialog 

• Vi har lang tradition for samarbejde 
og fundet en model, som vi kan 
kalde ”Den danske model”, men vi 
kan med mere samarbejde og 
dialog blive endnu bedre 

• Vi skal holde os for øje, at vi 
dybest set er sat i verden for at 
tjene den samme kunde 

• Vi skal turde udfordre hinanden – 
alle sammen 

• Nye løsninger findes hvor ingen 
har set efter dem før 

• Måske skal reorganisere eller 
supplere vores faglige 
organisering, så vi sidder om 
samme bord 

 

 

 

 



Rammevilkår 

• Vi skal forstå og respektere 

hinandens roller og målsætninger 

– Forsyninger/kommuner er politisk 

styrede og er underlagt stigende 

krav til effektivisering  

– Private aktører leverer løsninger 

og teknologi med henblik på at 

skabe forretning og vækst i 

konkurrence 

• Innovation fremmes når begge 

parter har mulighed for en gevinst 

• Den fremtidige regulering af 

vandsektorloven fremme ”den 

danske model” 

 

 



Udviklingsbehov – væsentlige drivere 

• Politisk bevågenhed 

• Effektiviseringskrav 

– Vandprisen vil sandsynligvis stige 

– Behov for omkostningseffektive 

løsninger 

• Klima 

– Tilpasning og energibesparelse 

– Innovationsdriver nr. 1 

• Vandrammedirektivet 

– Beskyttelsen af vandløb og søer, 

kystvande og grundvand  

• Ønsket om at skabe et nyt 

eksporteventyr 

– Økonomiske driver 

– Skabe attraktive arbejdspladser 
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Forretning 

 

 

 

 

• Konkurrence skaber innovation 

• Vi må ikke bruge alle ressourcer 

på transaktionsomkostninger 

• Kan vi booste udviklingen i en 

bedre incitamentsstruktur? 

– Udbud & kontrakter (-suboptimering) 

– Projektoptimering 

• Risiko og mulig gevinst hører 

sammen 

 

Ift. internationalisering  

• Forsyninger/kommuner kan 

bidrage til eksportfremme 

• De private er afhængige af et 

stærkt hjemmemarked og 

Forsyninger og kommuner som 

facilitator.  

• Pay-off kommer i form af 

konkurrencekraft og nye mere 

omkostningseffektive løsninger  

En virksomhed der ikke konstant 
skaber nye løsninger og en lønsom 
forretning har en begrænset levetid 
- Innovation er en forudsætning 



Viden og kompetencer 

• Vi har masser af viden, men kan 
altid bruge ny viden 

• Innovation er ”Blue Ocean” – god 
forretning 

• Nye kompetencer, anderledes 
tænkende og en ny generation vil 
udfordre ”vi plejer” 

• Dem skal vi omfavne - det skaber 
tværfaglige nye løsninger 

• Vi mangler alligevel kvalificeret 
arbejdskraft, hvilket er en alvorligt 
trussel på lidt længere sigt 

• Vi skal sammen brande 
vandsektoren overfor de unge 
f.eks. Jet-net 

• Hvad med udenlandsk 
arbejdskraft? 

 



Men lige her og nu skal vi udnytte den viden har, 

de løsninger vi har skabt og høste frugterne af 

alle de mange initiativer vi har sat i søen til at 

skabe nye innovative løsninger 
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Eksempel - Fremtidens drikkevandsforsyning 

Miljøministeriets program for Grøn 

Teknologi og Vandsektorens 

Teknologiudviklingsfond  har tildelt 

21 mio. kr. til projektet, som blandt 

andet omhandler: 

• Reducering af energiforbruget og 

CO2-belastningen 

• Sikre bedre kvalitet af 

drikkevandet ved at reducere 

uønskede stoffer som fx kalk 

• Øge forsyningssikkerheden og 

undgå bakterier i vandet.  

Det et erklæret mål med 

projekterne er, at de skal skabe 

øget udenlandsk opmærksomhed 

om dansk teknologi i vandsektoren 

og øge den grønne eksport af 

rådgiverydelser og software samt 

understøtte vandselskabernes 

igangværende aktiviteter på 

eksportmarkedet. De vandværker, 

hvor teknologierne udrulles, 

kommer samtidig til at fungere som 

”state of the art”-

demonstrationsanlæg.  
Delt.: Aarhus Vand, HOFOR og Vandcenter Syd, 

Orbicon, Grontmij, Krüger, Alectia og Silhorko og 

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø.  
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Samarbejde – netværk - inspiration 
Rethink Water Network, Danish Water Forum and State of Green Consortium 
 

The Rethink Water Network includes: Consulting companies Alectia - Bonnerup Consult - COWI - EnviDan - Gromtmij - Moe & Brødsgaard - NIRAS - Orbicon - 
Rambøll - TREDJE NATUR - Øllgaard - Technology companies Aarhus Geophysics - Adept Water Technologies - Aquaporin - AVK - Billund Aquaculture - BioKube 
- Blue Control - BWT HOH - Danfoss - Danish Rootzone Technology - EcoBeta - Envotherm - Freewater - Grundfos - I -GIS - Kamstrup - LiqTech International - 
MJK Automation - Mycometer - NOV Flexibles - Novozymes - OxyGuard International - Per Aarsleff - PROAGRIA Environment - RK Plast - Scandinavian No-Dig 
Centre - Siemens - Silhorko-Eurowater - SkyTEM Surveys - Sorbisense - Stjernholm - UltraAqua - Wavin - Research institutes & demonstration sites Danish 
Technological Institute - DHI - Geological Surveys of Denmark and Greenland - Kalundborg Industrial Water Demonstration Site - Water utilities Aarhus Water - 
Greater Copenhagen Utility - North Water - VCS Denmark - Organisations Association of Waterworks in Denmark - Confederation of Danish Industry - 
Copenhagen Cleantech Cluster - Danish Water and Wastewater Association - Danish Water Forum - Danish Water Services - Danish Water Technology Group - 
State of Green Consortium - Water In Urban Areas Network - Govermental bodies & other sponsors Capital Region of Denmark - City of Copenhagen - Danish 
Ministry of the Environment - Danish Nature Agency - Danish Trade Council - The Branding Denmark Fund 



Eksempel – merværdi via flere funktioner i een 

løsning 



Københavns første klimakvarter – 

van(d)vittigt spændende projekt 
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Københavns havn – når drømme bliver til 

virkelighed 



Dansk viden i den store verden 



Mindre kan også gøre det… 
LAR eksempel, Portland USA 
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Så… 

• Vi skal værne om og udvikle 

vores samarbejdskultur 

• Vi skal arbejde for en ny 

vandsektorlov, der fremmer ”den 

danske model” 

• Vi skal arbejde fokuseret på 

effektivisering, klima og miljø 

• Vi skal bygge på den viden vi har, 

og tilføre nye ressourcer til 

branchen 

• Vi skal sammen skabe et stærkt 

hjemmemarked som grobund for 

et nyt eksporteventyr 
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Tak for opmærksomheden 


