
C2CCoast to Coast
Climate Challenge

AquaGlobe  
– Water Solution Center  

– samler vandbranchens mest  
        ambitiøse aktører for at levere løsninger,  

      der giver adgang til rent vand og sanitet for alle.  
Sammen udvikler og tester vi ny, innovativ  

og bæredygtig vandteknologi direkte i  
Skanderborg Forsynings fungerende  

anlæg og måler den i realtid.  
Vi bidrager til at løfte eksporten,  

sikre jobs og løse den  
globale vandkrise. 



AQUAGLOBE
– VANDVISIONER OG VERDENSMÅL I SØHØJLANDETS WATER VALLEY

Globale udfordringer
I 2015 vurderede World Economic Forum, at overudnyt-
telse af vandressourcen er den største globale risikofaktor 
for menneskehedens velbefindende og velstand i de kom-
mende 10 år. Samme år satte branchen sidste punktum i 
Vandvision 2025 om at fordoble eksporten af vandtekno-
logi, skabe 4.000 nye arbejdspladser og finde løsninger 
på den globale vandkrise. Også FN’s verdensmål satte en 
tyk streg under nødvendigheden af rent vand og sanitet til 
alle i en bæredygtig verden. 

Danske løsninger
Ifølge FN vil halvdelen af verdens befolkning mangle rent 
drikkevand i 2030. I EU går op mod 40 % af drikkevandet 
til spilde. Nogle byer bruger ca. 40 % af deres samlede 

energiforbrug på at håndtere og pumpe vand, mens 80 % 
af spildevandet bliver ledt urenset ud i naturen med store 
konsekvenser for vandmiljøet. Den globale vandkrise kan 
virke uoverskuelig. 

Dansk vandteknologi har løsningerne til at minimere  
spildevand i naturen og bruge slammet til at gøre vand-
forsyningen energi-producerende. Danmark har et af  
verdens laveste vandtab og vi ligger på cirka 6 %. 
Vi står stærkt på energieffektive løsninger i vandsektoren. 
Og hvis mere vand når frem til forbrugerne, og vi pro-
ducerer energi ved at rense spildevandet, så gavner det 
både vandmiljø, økonomi og klima. Det betyder mere 
drikkevand til dem, der tørster. I AquaGlobe demonstrerer, 
forbedrer og udbreder vi de løsninger, så vi sammen kan nå 
FN’s verdensmål om rent vand og sanitet til alle. 

I Skanderborg giver AquaGlobe dansk vandteknologi de bedste muligheder for  
at udvikle nye løsninger, eksportere dem og gøre en forskel ude i verden.
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I Skanderborg giver AquaGlobe dansk vandteknologi de bedste muligheder for  
at udvikle nye løsninger, eksportere dem og gøre en forskel ude i verden.

Danmarks Water Valley 
Samarbejde mellem forsyning, forskning og teknologi-
virksomheder er afgørende for eksporten. Laboratoriebesøg 
og salgstaler er ikke længere nok. Verden vil se fungerende 
løsninger i virkeligheden og høre fra de folk, der drifter dem.  
Det sker i AquaGlobe, hvor løsninger udvikles, afprøves 
og demonstreres med blik for effektive driftsoptimerin-
ger. På den måde har Skanderborg Forsyning reduceret 
vandtabet væsentligt og energiforbruget med 15 %, og 
intelligente løsninger bruges til at monitorere og forhindre 
overløb af urenset spildevand til naturen. 

AquaGlobe handler langsigtet
AquaGlobe vil styrke interessen for branchen og den 
generelle viden om udfordringer og vandteknologiske 
løsninger blandt studerende og elever. Hvis dansk vand-
teknologi skal bidrage til at løse verdens udfordringer, 
er mangel på kvalificeret arbejdskraft en stor barriere. 
Med augmented reality, digitale modeller og GPS-links til 
smartphones kommer rør, ventiler og pumper op fra deres 
skjulesteder 1,5 meter under jorden. Teknologien åbner 
for en verden, hvor legesyge sjæle kan gå på opdagelse 
i ledningsnettet og den teknologi, der får det til at virke. 
AquaGlobe bygger bro fra nysgerrighed til naturviden-
skab med perspektiver ud i verden og frem i tiden.

AquaGlobe samler vandbranchens mest ambitiøse 
aktører for at levere løsninger, der giver adgang til 

rent vand og sanitet for alle. Sammen udvikler og 
tester vi ny, innovativ og bæredygtig vandteknologi 
direkte i Skanderborg Forsynings fungerende anlæg 

og måler den i realtid. Vi bidrager til at løfte dansk 
eksport, sikre jobs og løse den globale vandkrise.

www.aquaglobe.dk 



Sammen med Kamstrup, Grundfos og AVK tog Skanderborg Forsyning initiativ til AquaGlobe – et Water Solution Center 
– som rammen om innovative løsninger, der udnytter synergien i dansk vandteknologi. Siden er partnerkredsen udvidet 
med Eltronic, Stjernholm, Danova, Powel, VIA University College, Frontmatec, Silhorko-Eurowater, Teknologisk Institut, 
SUEZ, Siemens og EnviDan. Sammen tænker vi vand bredt, langsigtet og på tværs af kompetencer og know-how.
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AquaGlobe Partnere:

Trine B. Stoltenborg 
Strategy & Funding

Tel. +45 41 59 34 45 

tbs@skanderborg- 
forsyning.dk

Jens Frederik Bastrup 
CEO

Tel. +45 29 38 28 44 

jfb@skanderborg- 
forsyning.dk

Døjsøvej 1,  DK-8660 Skanderborg

Tlf.: +45 87 93 93 93

www.skanderborgforsyning.dk

CVR-nr. 32 66 69 06

Kontakt os for yderligere  
information om dine muligheder:


