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Aarhus bliver epicenter for vandteknologi 
 

Aarhus Vand samler alle medarbejdere i et kommende nyt domicil og ba-

ner sammen med Aarhus Kommune samtidigt vejen for etablering af et 

innovationsmiljø inden for vandteknologi. 

 

Aarhus Vand har før jul købt en 37.000 kvadratmeter stor grund i Viby til sit 

kommende nye domicil. Grunden ligger i området ved Hasselager Allé/Hassel-

ager Centervej tæt på krydset ved Genvejen og Skanderborgvej. Det nye do-

micil samler alle medarbejdere under samme tag og bliver desuden katalysa-

tor for at etablere et innovationsdistrikt for virksomheder, startups og forsk-

nings- og vidensinstitutioner inden for vandteknologi. Inspirationen kommer fra 

lignende innovationsmiljøer i blandt andet Agro Food Park med fokus på føde-

vare-innovation og IT-byen på Katrinebjerg. 

 

Det nye domicil til Aarhus Vand skal huse alle virksomhedens 235 medarbej-

dere. Ambitionen er, at der i tilknytning til domicilet skabes rammer, der kan 

huse startups, forsknings- og vidensinstitutioner og filialer af store danske 

vandteknologiske virksomheder. Med placeringen i Aarhus Syd kommer Aar-

hus Vand nemlig til at ligge tæt på mange af de partnere, som virksomheden 

arbejder tæt sammen med i Den Danske Vandklynge. Det er en national 

klynge, der arbejder på at udnytte det forspring, Danmark har inden for vand-

området, og som understøtter dansk vækst og eksport gennem innovation og 

teknologiudvikling. Initiativtagerne til klyngen er virksomhederne Grundfos, 

Kamstrup, Danfoss, AVK, Systematic og Aarsleff og forsyningsselskaberne 

Aarhus Vand, Hofor, Biofos og Vandcenter Syd. 

 

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, er glad for det nye initiativ 

om etablering af et innovationsmiljø inden for vandteknologi: 

”I Aarhus Kommunes erhvervsplan understøtter vi etableringen af et innovati-

onsdistrikt for vandklyngeaktører i Aarhus. Vi kan noget ganske særligt i Dan-

mark og er blandt de førende i verden i forhold til at løse verdens vandudfor-

dringer, der indgår som et af FN’s verdensmål. Og mange af de virksomheder 

og vidensinstitutioner, der er med helt fremme, ligger i Østjylland og tæt på 
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Aarhus. Så jeg har store forventninger til, at vi her skaber et innovationsmiljø, der vil give genlyd også in-

ternationalt.” 

 

CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, supplerer:  

”Med købet af grunden i Aarhus Syd og med partnerskabet med Aarhus Kommune baner vi sammen ve-

jen for etablering af en braintrust inden for vandområdet. Vi ønsker at skabe et innovationsdistrikt, hvor 

aktørerne i Den Danske Vandklynge samles for at udvikle fremtidens løsninger gennem forskning, uddan-

nelse, udvikling, test, demonstration og kommercialisering. Det vil få meget stor betydning for udvikling og 

eksport af dansk vandteknologi.” 

 

Erhvervsområdet til Aarhus Vands nye domicil og til et innovationsdistrikt for vandteknologi er pt. under 

lokalplanlægning. Udarbejdelse af lokalplanen vil blive forestået af CF Møllers Tegnestue. Aarhus Vand 

har kort før jul valgt et entrepriseteam til det nye domicil, som består af entreprenørfirmaet Raundahl og 

Moesby, arkitektfirmaet Cebra og rådgivningsfirmaet Niras. 

 

For yderligere oplysninger kontakt:  

CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, på tlf. 8947 1100 eller e-mail lars.schroder@aarhusvand.dk 
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