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TVÆRGÅENDE STRATEGISKE PRINCIPPER

SKAB LØSNINGER TIL KUNDEN – FORM PARTNERSKABER – INVESTER I NY VIDEN – AGER BÆREDYGTIGTST
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Aarhus Vands 2025 strategihus

VISION

At skabe en national platform, 
som drivkraft for lokale og globale løsninger til sundere vandkredsløb

Accelerere udvikling af viden 

og teknologier til fremtidens løsninger

Sprede nationale løsninger ud i verden – og 
bringe ny viden med hjem

Udnytte kommercielle muligheder til etablering 
af selvstændigt forretningsben

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

GLOBALISERINGFORRETNINGSGØRELSE INNOVATION
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FORMÅLSDREVEN ORGANISATION
Styrke organisationen ved udvikling af kultur og ledelse

EXCELLENT BASISYDELSE
Vi renser spildevand og forsyner mennesker med sundt drikkevand 

- ressourceeffektivt og klimaoptimeret

FORMÅL
Aarhus Vand skaber sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten

Afsæt: Fortællingen om Aarhus, de 5 overordnede mål samt Erhvervsplan 2020-2023
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WATER VALLEY
Denmark

3

Ambitiøse målsætninger for den danske vandsektor skal være drivkraften for 
banebrydende forskning, innovation og kommercialisering

Klimaneutral vandsektor i 2030

Fra lineær spildevandshåndtering til cirkulær ressourceudvinding

Skabelse af nye danske Water Unicorns

Eliminering af vandtab og minimering af forbrug
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Vandklyngen vil realisere vandsektorens potentiale gennem nationalt samlende 
innovationsinitiativer omkring digitale vandløsninger 

Mission

At udgøre rammen for et nationalt vidensudvekslingssamarbejde mellem danske virksomheder, vand- og spildevandselskaber, myndigheder og 
vidensinstitutioner inden for vandsektoren, for herigennem at styrke den nationale innovation samt heraf følgende eksport

Som nationalt samlende initiativ vil vi være det globalt førende økosystem inden for bæredygtige digitale vandløsninger

Vi vil med udgangspunkt i en stærk national vandsektor opbygge et nationalt og globalt økosystem af ildsjæle, innovatører, forskere og 
beslutningstagere, som sammen skaber markante samfundsmæssige og kommercielle resultater

Vision
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Vanklyngen er et projekthotel, hvor Danmarks ledende aktører i 
Vandsektoren driver projektbaseret innovation med fokus på 

ingeniørmæssige og digitale udfordringer

Den Danske Vandklynge 
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WATER VALLEY
Denmark

Samle danske vandvirksomheder omkring et fysisk og digitalt epicenter, hvor viden, innovation og investering styrker 
eksport og forretningsgørelse, der skaber arbejdspladser i Danmark

Nedbryder grænserne mellem kommerciel R&D, forskning og 
uddannelse i skabelsen af et dynamisk miljø, der baner vejen 

for tværgående samarbejder og etablering af nye startups  

Entreprenant kultur og miljø Living Labs

Water Valley består af et fysisk epicenter, der samlingspunkt for triple-helix aktører i inspirerende 
rammer, der faciliterer innovationsfremmende aktiviteter

Videreudvikler intelligent og lærende infrastruktur med mulighed for test, demonstration og 
skalering af nye løsninger

Fokusområder

Katalysatorer
                         
                     

Forskning, startups og finansiering

Etablering og katalysering af projekter som drivkraft for 
innovation og demonstration af potentialerne i dansk 

vandteknologi på miljø, klima og økonomi 

Fyrtårns- og storskala-projekter

Fremme eksport af danske vandløsninger og sammenkoble 
sektorer mhp. at positionere Danmark som førende grøn nation 

samt fordoble eksporten af vandteknologi

Eksportfremme og sektorkobling

Eksporten skal fordobles fra 20 til 40 mia. DKK – Water Valley bidrager gennem
dedikeret forskning, udvikling og demonstration af fremtidens vandløsninger  
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WATER VALLEY
Denmark

Vi vil samle aktører på tværs af sektoren i forskellige samarbejdskonstellationer, 
der driver udvikling af viden, services, produkter og nye virksomheder

Kommercielle 
selskaber

                   
                     

GTS- institutter 
Universiteter

                            
                     

Myndigheder Startups
                     
                     

▪ Deltager i aktiviteter ifm. 
forsknings- og 
udviklingsprojekter

▪ Mulighed for spin-off af 
forskning til startups 
(herunder 40/60 
selskaber)

▪ Udvikling af kommer-
cielle løsninger ud fra 
konkrete behov om test 
og samskabelse

▪ Mulighed for 
demonstration af 
løsninger til kunder og 
internationale 
delegationer

▪ Central aktør ift. 
lovgivning og i 
bevægelsen mod øget 
muligheder for 
kommercielle aktiviteter i 
vandsektoren

▪ Bidrager med funding på 
større og længerevarende 
projekter

▪ Iværksættere vil kunne 
teste opfindelser af i et 
virkeligt setup

▪ Opbygning af cases med 
proof-of-concept

▪ Øget samskabelse 
mellem kommercielle 
virksomheder og startup-
miljøet 

Rent testforløb

Køb via udbud i 
forsyninger

Innovationsforløb

Forskningsprojekt

Eksempler på 
samarbejde

Forsyninger

▪ Åbner op for 
innovationsparat 
infrastruktur

▪ Samskaber nye løsninger 
og systemer med bredt 
felt af aktører

▪ Faciliterer demonstration 
og bidrager til 
kommerciel udvikling


