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Baggrund for Vandvisionen

• Udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og 

DANVA på baggrund af Vandtopmødet den 25. februar 2015

• 42 beslutningstagere fra virksomheder, vidensinstitutioner, organisationer og forsyninger 

deltog

• Vand-camps, Vandets Døgn, Vækst-team, Vand er det nye vind, Vand som vækstmotor –

lang forudgående historie med stigende fokus på vand og eksport

• Stort eksportpotentiale – senest Copenhagen Economics rapport: Samlede 

markedspotentiale i dag 1.500 mia kr. Forventning om stigning på 30% til mere end 2.000 

mia.kr i 2020.



Vandvision 2025

Mål:

• Fordobling af eksporten fra 15 til 30 

mia DKK

• 4.000 nye arbejdspladser frem til 

2025.

• Det bliver visionen målt på:

Vi er på vej – stigning fra 14,7 – 15,9 

mia fra 2013 – 2014 og igen til 16,8 

mia. i 2015, en stigning på 6,1% mod 

generel vareeksport på 2,1%



Vandvisionens hovedelementer

Vandvision

Samarbejde

Partnerskaber

InnovationArbejdspladser

Eksport

• I 2025 skal Danmark være verdensførende i at levere 

intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger.

• Udgangspunktet er danske styrkepositioner: 

Intelligente og effektive løsninger, førende 

teknologiproducenter, rådgivere og entreprenører og 

stærke vidensinstitutioner, der leverer kompetente 

kandidater til virksomheder og forsyninger.

• Etablering af partnerskaber mellem offentlige og 

private, herunder vandselskaberne.

• Målrettet indsats for at øge innovationen betydeligt.



Vandvision 2025 identificerer en række handlinger:

• At fastholde Danmarks position ift. rent 

drikkevand

• Understøtte udvikling og demonstration af 

teknologi

• Fremme og udvikle bæredygtige løsninger

• Udvikle løsninger der fremmer energieffektivitet 

og ressourcegenanvendelse

• Opbygge udstillingsvinduer og platforme for 

danske løsninger

• Arbejde for nye finansieringsløsninger

• Bidrage til international regulering

• Fremme af øget international transparens 

omkring pris på energi og vand. 



Handlingsplan for Vandvisionen



Handlingsplan for Vandvisionen

Nationalt 
(Innovation)

Identificer 
eksisterende styrker

Identificer 
innovationsområder

Igangsæt målrettede 
samarbejder for at 
fremme innovation 

og helhedsløsninger

Nationalt 
(udstillingsmarked 

for eksist. 
løsninger)

Skitser eksisterende 
platforme og 

nationale indsatser

Undersøg andre 
landes indsatser for 

at styrke 
markedsplatformen

Igangsæt passende 
og målrettede 

aktiviteter

Nærmarkeder
Kortlæg hvad der 
efterspørges og i 
hvilke regioner

Identificer relevante 
samarbejdsformer og 

metoder

Planlæg en 
længerevarende 

indsats på udvalgte 
regioner med 

passende 
samarbejdesformer

Globale 
udviklingsmarkeder

Kortlæg relevante 
markeder og hvad 
der efterspørges

Belys 
indsatsmetoder og 

former for 
samarbejder

Planlæg og udfør 
længerevarende 

indsater i relevante 
byer, regioner og 

lande



DANVAs rolle
»§ 1. Loven skal medvirke til, at 

vand- og spildevandsforsyningen 

drives på en effektiv måde, der er 

gennemsigtig for forbrugerne, 

giver lavest mulige, stabile priser 

for forbrugerne og samtidig 

understøtter innovativ udvikling og 

demonstration og eksport af 

vandteknologiløsninger. Loven 

skal endvidere medvirke til at 

sikre og udvikle en vand- og 

spildevandsforsyning af høj 

sundheds- og miljømæssig 

kvalitet, som tager hensyn til 

forsyningssikkerheden, klimaet og 

naturen



DANVA strategi 2016 - IWA 2020 som aktivitet

……….. skal understøtte de danske vandselskaber i at levere 

effektive ydelser, høj forsyningssikkerhed og god service til sine 

kunder, ligesom DANVA vil tage lederskab for implementering af 

Vandvision 2025, der har til hensigt at skabe en positiv 

samfundsudvikling gennem samarbejde med erhvervslivet, en 

forøgelse af eksporten af dansk vandteknologi og skabelse af nye 

jobs i sektoren.



IWA World Water Congress & Exhibition
Copenhagen 2020



Denmark – a living water laboratory

o Blue and green solutions for a livable city
o Efficient water and waste water solutions
o Implemented climate change solutions
o Drinking groundwater directly from the tap
o Trans-sectorial research, innovation and practice



MORE TOPICS TO LINK WITH IWA CONGRESSES AND ACTIVITIES 

URBAN WATER CHARTER WATER, ENERGY & FOOD CHARTER SECURING RECRUITMENT

Improving urban water 
governance

Follow up & 
Steppingstone for 

WWF21

Expand the IWA Water & 
Energy declaration 2009

YWP

Summer camps 

Recruitment Event 
2020



A WORLD WATER CAPITAL

Living Water Laboratory

Nordic /  Baltic water 
HUBStrong local 

commitment

Northern Europe Flight 
HUB

Linking to the World

Legacy  connecting with  
IWA

First class congress 
venue

Competitive daily living 
expenses



Sponsors and 

sponsor branding
Related Activities Legacy Urban Water**

YWP activities

and legacy**

Branding of DK, 

outreach and 

stepping stones 

Legacy Water, Food, 

Energy nexus**

National organisation

Proposed Working Groups 2016

Some to be split later

Coordination group – anchor person from working groups

Regular coordination meetings

 Activities to start now

*Side events, Forums, Workshops
**Summer Schools, Urban Water Charter – WWF21, Water, Energy & Food Charter update



Vandet fra Landet

• Aktivitet i DANVA Strategi og Handlingsplan

• Workshops omkring satsningsområder - Har holdt om energineutralitet og fremtidens 

renseanlæg - kommende omkring klimatilpasning. 

• Fokus på innovation og partnerskaber – også inden for dette område – brug 

forsyningerne til test, demonstration og eksport – og kom med ideer til aktiviteter. 

Handlingsplan er rullende dokument.

• Cities of the future – principles for Water Wise Cities – fremlægges i Brisbane 2016

• Urban water et af tre temaer – legacy elementer på IWA 2020

• Basins of the Future – prioriteret område for IWA: www.iwa-network.org

• Fagligt indhold i øvrigt til program

• Følg med i forberedelserne til IWA 2020 her: www.iwa2020.dk

• Følg med og kom med bidrag til aktiviteter - Hjemmeside og kalender

• http://www.danva.dk/Medlemmer/Vandvisionen-2025/Nyt-om-Vandvisionen.aspx

http://www.iwa-network.org/
http://www.iwa2020.dk/
http://www.danva.dk/Medlemmer/Vandvisionen-2025/Nyt-om-Vandvisionen.aspx

