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ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB 
GENANVENDELSE AF VAND  

OG BRUG AF SEKUNDAVAND  

I FØDEVAREINDUSTRIEN 

 

Alternative title slide 
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• Industrielle løsninger til 
besparelse af vandressourcer 

Nuværende forbrug af 
drikkevand 

- Genbrug af vand 

- Brug af sekundavand 

Min. 10% mindre forbrug af 
drikkevand 

 

• Samarbejdsform der viser 
innovative resultater 

Samarbejdsform, der kan 
bruges til fremtidige 
innovationsprojekter 

Mål for partnerskab nås 

Flere parter til løsning af 
samfundsudfordring 

Vækst 

Videndeling til EU og andre 

Lovregulering 

2 OVERORDNEDE FORMÅL 
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• Sekundavand 

• Vand af anden kvalitet end 

drikkevand, der kan erstatte 
brugen af drikkevand eller på 
anden vis kompensere for 

anvendelsen af drikkevand. 

• Genbrug af vand 

• Forbrug af vand til mere end 

en anvendelse fra tapning af 
drikkevand frem til afledning til 
kloak eller udledning til 

recipienter. 

DEFINITIONER 
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Feasibility 
studier 

Fødevarer 

Sygehuse 

Forsynings- og 
erhvervs-
symbioser 

SCREENING OG FEASIBILITY STUDIER 

Content slide 

Fødevareindustrien 

Screening af industrier med stort vandforbrug 
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• Vand som ingrediens 
• Vand i direkte kontakt med fødevarer 

Ca. 30% af vandforbrug 

• Vand i indirekte kontakt med fødevarer 
• Vand uden kontakt med fødevarer.  

Ca. 70% af vandforbrug 

HVORFOR FØDEVAREINDUSTRIEN? 

• Højt vandforbrug – primært til vandforbrug, som ikke indgår i 
produkterne. 

 

 

 

• Globalt flere områder med vandressourcemangel pga. vækst i 
befolkning og velstand - sætter pres på fødevareindustriens 
vandforbrug.  

• Konkurrencefordele til danske virksomheder 

• Eksport af teknologiske løsninger 

• Behov for innovation inden for genbrug af vand og brug af 

sekundavand mhp. at bevare og overvåge fødevaressikkerheden. 

 

 

 

Content slide, two columns with image 
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FINGERPEG OM VANDFORBRUG I 
INDUSTRIEN 
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Vandforbruget hos 188 virksomheder, samlet 9,7 mio. m3 vand i 
2012. Svarer til ca. 15% af det samlede drikkevandsforbrug til 

erhverv i Danmark 
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UDVIKLING I INDVUNDNE VANDMÆNGDER 
2008-2012 
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GLOBAL WATER INTELLIGENCE 
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Hæmmer: 

• Fødevaresikkerheden, herunder 

myndighedsgodkendelser 

• Forbrugertillid, herunder frygt for 

tab af image ved en dårlig 

pressesag  

• Internationale branchestandarder. 

• Økonomiske incitamenter er 

begrænsede i DK - primært 

afledningsafgift, trappemodel 

begrænser yderligere.  

• Usikkerhed om globale 

fremtidsudsigter 

 

 

OVERORDNEDE INCITAMENTER FOR 
FØDEVAREINDUSTRIEN 

Content slide, with top bar image 

Fremmer: 

 Økonomisk besparelse af 

afledningsafgifter og køb af 

drikkevand 

 Den globale 

vandressourcemangel samt 

befolknings- og velstandsvækst 

 Langsigtet international 

konkurrencefordel for 

vandeffektive 

fødevareproducenter.  

 Eksport til andre brancher & 

lande af sikker vandteknologi 

 Danmark som udstillingsvindue 
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POTENTIELLE INTERESSENTER I 
PILOTPARTNERSKAB 

Produktion 

Fødevarevirksomhed 

Teknologileverandør 

Rådgivende ingeniør 

Tekniske læreanstalter 

Image og 
branding 

Kommunikation & 
presse / Sociologi 

Forbrugere 

Myndigheder 

Kommune 

Fødevarestyrelsen 

Sundhedsstyrelsen 

Naturstyrelsen 
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• Industrielle løsninger til 
besparelse af vandressourcer 

Nuværende forbrug af 
drikkevand 

- Genbrug af vand 

- Brug af sekundavand 

Min. 10% mindre forbrug af 
drikkevand 

 

• Samarbejdsform der viser 
innovative resultater 

Samarbejdsform, der kan 
bruges til fremtidige 
innovationsprojekter 

Mål for partnerskab nås 

Flere parter til løsning af 
samfundsudfordring 

Vækst 

Videndeling til EU og andre 

Lovregulering 

2 OVERORDNEDE FORMÅL 
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Pilotpartnerskabet skal 
levere erfaringer, som kan 
anvendes som inspiration 
for lignende fremtidige 

partnerskaber, hvor 
offentlige/private partnere 
samarbejder om at skabe 

innovation og vækst. 

• Organisering 

• Rolle- og ansvarsfordeling 

• Samarbejdsflader og -former 

• Innovation og resultater 

• Kommunikation – eksternt og 

internt 

• Konkurrence 

• Forretningshemmeligheder 

• Formidling af resultater  

PILOTPARTNERSKAB – EN NY MODEL TIL 
INNOVATIVT SAMARBEJDE 

Lime green fact box 
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• At udfordre eksisterende praksis. 

• At sætte forbedringskultur og innovation på dagsordenen. 

• At skabe eksemplariske udviklingspartnerskaber med fokus på 
umiddelbar optimering og gevinstrealisering for alle deltagere 

og fokus på strategiske tiltag, der på samme tid gavner miljøet 
og bæredygtig produktion og styrker strategisk erhvervs-, 
beskæftigelses- og teknologiudvikling.  

 

FORMÅLET MED PILOTPROJEKTERNE ER SET I 
ET FORANDRINGSPERSPEKTIV: 
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INNOVATIVE LØSNINGER 

• En styrkelse af hvad den enkelte virksomhed kan få ud af et 
udviklingsforløb, med fokus på en optimerings- eller 
forbedringskultur, der reducerer spild, fokuserer på kundebehov og 
tager afsæt i eksisterende produktions- og udviklingsformer.  

Lean Proces 
Udviklingspartner-

skab 

• En nyskabelse af tænkningen om produktions- og teknologiformer 
samt konkret udvikling og afprøvninger af nye former. Identifikation 
af funktionskrav eller undersøgelse af potentialerne i ny teknologi i et 
innovationspartnerskab. 

Innovations-
partnerskab 
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EVALUERINGSPARAMETRE 

 
 

 
 

•Beskrivelse af vandforbruget og produktionen på 
tidspunktet for projektets opstart. 
 

•Skabelse af dokumentationsgrundlag for de aktuelle 
forbrug – evt. ved at udvikle måleteknologier, der 
bliver til styringsteknologier. 

Baseline & 
dokumentation 

•Identifikation af behovet for nye og vandbesparende, 
recirkulerende og vandtype-differentierende 
teknologier. Herunder overvejelser over, hvordan 
vandforbruget kan fordeles over døgnet af hensyn til 
infrastrukturen og kapaciteter. 
 

•Identificering af hvor de gevinstrealiserende indsatser 
er størst eller vigtigst. 

Innovationsbehov 



22. OKTOBER 2013 

 
 

EVALUERINGSPARAMETRE 

•Gennemførelse af analyser og inddragelse af alle aktører i 
udvikling af scenarier, der opfylder optimeringsmål, 
produktivitetsmål og arbejdsproces mål. 

Testprogram 

•Realisering af de mest relevante initiativer med udvikling af 
nye produktionsformer, der optimerer brugen af eksisterende 
teknologi og eksisterende produktionsapparat. 
 

• Test af nye teknologiske og produktionsmæssige løsninger. 

Gevinstrealisering 
og dokumentation 

•Standardisere og skalere løsningerne efter at besparelser og 
kvalitet er dokumenteret. 

Fra innovation til 
stordrift 
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FRA NU TIL FREMTID – HVAD ER 
POTENTIALET? 

As is
Udvikling af 
innovative 

teknologi og 
praksis

To be
Praksis og 

standarder 

fra 2015

10% + 
besparelse 
i industri 

produktion

Løsnings-
kultur og 
innovativ 
udvikling

Opmærksomhed og Proces Output/Effekt
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Input

Forestillingsevne rykkes

Helhed, dialog og videndeling i bæredygtig produktion og praksis styrkes

Styrket 
dansk 

position på 
det inter-
nationale
marrked

Program/projekt etablering Styrket 
dansk 

forhandlings 
position i EU

Potentiale = Resultat – Baseline 

• Vandforbrug 

• Vækst 

• Energi & miljø 

• Sikkerhed 

• Økonomi 

• Regulering 

• M.m. 
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Projektorganisering og set up + baseline 

Test og udvikling af produktionsformer og teknologi 

Standardisering og prototyper, resultater  

Evaluering og formidling   

Eksport og vækst  

PROJEKTETABLERING OG GENNEMFØRELSE 

Januar 2014 

Juni 2014 

Januar 2015 

Juni 2015 
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Samarbejdsmodel 

  Modelbeskrivelse 

  Ansvarlig 

  Sekretariat 

  Opfølgning og 

 justering 

  Kommunikation 

  og videndeling 

  Evaluering 

  Rapportering 

HUSK BÅDE TEKNIK OG 
PARTNERSKABSMODEL! 

Produktion 

Fødevarevirksomhed 

Teknologileverandør 

Rådgivende ingeniør 

Tekniske læreanstalter 

Image og 
branding 

Kommunikation & 
presse / Sociologi 

Forbrugere 

Myndigheder 

Kommune 

Fødevarestyrelsen 

Sundhedsstyrelsen 

Naturstyrelsen 

Sekundavand og 
genbrug af vand 

  Vandteknologi 

  Styring &  overvågning 

  Regulering 

  Økonomi & vækst 

  Kultur/forbruger og 

 kommunikation 

  Rapportering 
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• Min. 10% vandbesparelse er muligt. 

• Genbrug af vand og brug af sekundavand i fødevarebranchen 

udfordrer nuværende lovgivning og myndighedspraksis 

• Globalt set stigende vækstpotentiale – langsigtet 
konkurrencefordel ved løsning der fungerer i DK. 

• Fødevaresikkerhed stiller krav til sikkerhed og overvågning i 
tekniske løsninger 

• Kulturelle og sociale aspekter vedr. image og forbrugertillid. 

• Privat – offentligt samarbejde nødvendigt for at skabe 
innovative løsninger 

Fremtidens middagsborde kræver  
tørre opskrifter 
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GOD FORNØJELSE! 

End slide 

Annette Raben 

T: 5161 8327 

M: anr@ramboll.dkll.dk 

 

Kirsten Ramskov Galamba 

T: 5161 8206 
 
M: kig@ramboll.dk 
ig@ramboll.dk 
 

mailto:anr@ramboll.dk
mailto:kig@ramboll.dk

