
PM: Grand Opening for AquaGlobe 
 

I fredags blev AquaGlobe – Water Solution Center – indviet i Skanderborg. Der kom 130 
centrale aktører fra den danske vandbranche til et program med inspirerende talere, 
innovative ideer og overraskende kulturelle indslag. Fokus var på hvordan man kan 
kombinere den daglige drift med demonstration og eksport til fordel for vækst, jobs og 
FN’s verdensmål. 

Forsyningens direktør, Jens F. Bastrup var en glad direktør Han fremhævede at 

Skanderborg Forsyning ligger i front på effektivitet i regeringens benchmarking, at 

forsyningen scorer 4,5 ud af 5 i kundetilfredshed og at en tredjedel af kunderne gerne vil 

bidrage ved at deltage i kundepaneler.  

Han sagde også ”når vi går sammen, kan vi bruge vores styrker til at forene den daglige 

lokale drift med eksport og et stærkt bidrag til de globale verdensmål.”  

 

Så var bolden givet op og Jesper Daugaard fra Kamstrup var den kyndige konferencie, der 

sparkede den videre til Mads Nipper, CEO i Grundfos, som første taler. “Udkanten af 

en skov i Skanderborg har potentiale til at blive et af de vigtigste steder i verden” sagde 

Mads Nipper og fortsatte ”Hvis verdens vandproblemer var den katolske kirke, så kunne 

man sige, at vi her står lige midt i Det Sixtinske Kapel” 

Mads Nipper forudså, at det nye center vil styrke Danmarks i forvejen stærke position og 

medvirke til at udvikle nye vandteknologi, der kan være med til at løse problemerne ude i 

verden. 

 

Næste taler var Karsten Dybvad, der er direktør i Dansk Industri og talte mere om 

den danske styrkeposition. Han fremhævede vandspild som et enormt problem, der var 

oppe på 50 % i nogle lande, mens de danske vandværker har et spild på 7,6 %. 

Skanderborg er nede på 5,77 %. Drikkevand og spildevand rummer betydelige 

eksportmuligheder, viser DI’s vandanalyse og Karsten Dybvad forventer at det ny 

videnscenter, AquaGlobe vil bidrage til eksporten. 

”Vi bidrager til at gøre verden til et bedre sted at være, samtidig med, at vi gør det til en 

god forretning”, påpegede han. 

 

Sidst i talerækken var Philipp Schröder, professor på Aarhus Universitet og medlem af 

regeringens disruptionsråd. Han perspektiverede til det enorme velstandsløft, der er sket 

efter den industrielle revolution, men fremhævede dens miljømæssige konsekvenser. 

Innovative ideer kan også være dårlige ideer, selvom man tjener penge på dem, pointerede 

han og gav eksemplet med flaskevand. Og så roste han AquaGlobe for at ville innovere med 

et større formål målrettet verdensmål og miljø – og ikke udelukkende skabe profit. 

 



Med stærke indslag fra Aarhus Parkour blev muligheder og tyngdeloven vendt på 

hovedet når de adrætte artister sprang ud over gelænderet på første sal og landede foran 

scenen og de måbende tilskuere i AquaGlobe. Et bord blev hurtigt til et stativ, hvor 

balance, præcision og smidighed blev sat til skue. 

Derefter førte Green Tech Challenge publikum gennem fire udfordringer for den 

globale vandkrise med fire mulige løsninger der var blevet udviklet i samspil mellem 

innovative start ups og AquaGlobes partnervirksomheder. Det blev kaldt Water Tech 

Disruption Sessions og handlede om online målinger af vandkvalitet i realtid med We-

Teco, nye måder at kommunikere med forbrugerne på med Aqubic, fremtidens vandværk 

her og ude i verden med Sansox, og nye metoder til at afvande slam og reducere de 80% 

urenset spildevand, der udledes til naturen globalt med store konsekvenser for drikkevand 
og miljø med Dacofi.  

Et kompetent dommerpanel med repræsentanter fra Grundfos, Kamstrup, AVK, 

Frontmatec, DI, DANVA og forsyningen kårede vinderen. Det blev udviklingssporet om 

realtidsmålinger af vandkvalitet og Dines fra We-Teco modtog prisen på vegne af holdet af 
Michael Ramlau fra AVK. 

Efter endnu en omgang parkour gik AquaSonic på scenen og fortalte om hvordan de 

gennem 12 års forskning i lyd i vand, havde udviklet og nu turneret med en opsætning hvor 

bandmedlemmer og instrumenter er nedsænket i store akvarier. De viste også en særlig 
produktion til AquaGlobe, der fik flere i publikum op af stolene. 

Dagen sluttede med rundvisninger, networking og lidt ekstra tid til at nyde kage og 
chokolade fra den lokale Chokoladefabrikken. 

 

 

 

 


