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Aarhus Vand er et aktieselskab, der er ejet af 
Aarhus Kommune. 

Selskabets formål er at skabe sundhed med rent 
vand – til mennesker og planeten. 

Visionen er at skabe en national platform som 
drivkraft for lokale og globale løsninger til sundere 
vandkredsløb.





Nøgletal
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Vores ambition er samtænkning af de 
mange vandstrømme og byudvikling

32

Kommunen og 
Forsyningen

Grundejeren har ansvaret
Kommunen er myndighed

Kommunen er 
myndighed

Kystdirektoratet er myndighed

Samarbejde



Samarbejde

Vi ønsker - som forsyning -
at være operatør af det 
samlede vandkredsløb



Lystrup i 2012



Lystrup i dag



Risvangen



Risvangen i dag



Risvangen i dag



SPARK

Klimatilpasning og merværdi



Det centrale sekundavandsanlæg i Nye 

• Pilotprojektet er opstartet 1. december 2016 og forventes i drift i sensommeren 2020
• Potentiale:

• Vi sparer 40 % på drikkevandsforbruget (30.000 m3 grundvand)
• Vi bidrager med en bæredygtig løsning
• Løsning kræver ingen indsats fra brugerne
• 650 boliger i etape 1 – ca. 10.000 på sigt

• Udfordringer: 
• ingen kendte løsninger => alt skal udvikles fra bunden af
• ingen lovgivning => dispensation er nødvendig
• Er der vand nok? – på de rette tidspunkter?
• Økonomi





Nye – en bæredygtig by



Natur og vandhåndtering går hånd i hånd



Udvikling – vi bruger regnvandet!



Aarhus ReWater
Building Visions



Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed

• Anlægget vil blive bygget på en ny 
etableret Ø på 12 ha ved Marselisborg 
Lystbådehavn

Verdens bedste renseanlæg

BUILDING VISIONS



• Aarhus Vand vil centralisere 
spildevandsbehandlingen ved at nedlægge 
3 eksisterende anlæg og bygge et nyt 
anlæg. 

• Målet er at bygge verdens mest effektive 
renseanlæg der skal sætter en nye 
standard for resursegenbrug i forbindelse 
med spildevand. 

• Projektet skal være et arkitektonisk 
fyrtårn på den sydlige del af havnefronten, 
det skal være en aktiv integreret del af 
bymiljøet Mainstreet Architects, Water Treatment Classy in California

Verdens bedste renseanlæg

BUILDING VISIONS



• Projektet vil blive udbudt som to 
totalentreprenørkontrakter.

• Projektet vil blive gennemført som et tidlig 
partnering samarbejde. 

• Aarhus Vand vil sammen med 
entreprenørerne, arkitekten og  proces 
konsortiet udvikle projektet fra vision til 
idriftsat renseanlæg.

• ReWater skal være en del af 
fremtidssikringen af Aarhus byudvikling og 
kunne udbygges så det dækker behovet 
frem til 2060 Dialog Design, North Shore Wastewater Treatment Plant

Verdens bedste renseanlæg

BUILDING VISIONS



• Terminer for Aarhus ReWater 

2020   Udbud entreprenør
2022 – 2025 Etablering af Aarhus Ø Syd
2023 – 2027  Afskærende ledninger
2025              Etablering af bugtledning
2025 – 2027 Etablering renseanlæg
2028   Idriftsættelse af renseanlæg
2028 – 2029 Nedrivning af gamle renseanlæg

• Budget for Aarhus ReWater. 
+1,6 milliarder.

Ennead Architects, Newton Creek Wastewater Treatment Plant

Verdens bedste renseanlæg

BUILDING VISIONS

Peter Fischer-Jensen



NYT DOMICIL TIL AARHUS VAND

• Nyt domicil, ca. 10.000 kvm, ca. 5.000 m2 kontor og 5.000 m2 drifts og servicebygninger

• Budget: 160 mio kr.

• Indflytning ultimo 2022 

Partnering 

- åben proces, åben økonomi, synligt tidsforbrug

Tillid, professionalisme, engagement, ærlighed, gensidig respekt og 

forståelse

FAKTABOKS

Bygherre: Aarhus Vand

Totalentreprenør: Raundahl & Moesby

Arkitekt: Cebra

Ingeniør: Niras

Bygherrerådgiver:ERIKarkitekter



MISSION

“Aarhus Vand samles under 
et tag”

I Aarhus Vands nye domicil samles alle
medarbejdere under et tag. 

Domicilet skal være en fælles base, der skal 
styrke det daglige samarbejde og fremme en 
fælles virksomhedskultur i en 
medarbejderflok med meget stor
spændvidde.

Folkene i arbejdstøj, administrationen, 
projektafdelingen og ledelsen skal både 
fysisk og mentalt bringes tættere på 
hinanden. 

”Vi-kulturen skal styrkes”
Grunden, 37.000 m2
Hasselager Centervej, Viby 



”Et smukt og levende hus”
• Når man træder ind i huset, føler man sig velkommen, og det er 

let at orientere sig. 

• Stor åbenhed og gennemsigtighed gør, at huset summer af liv     
- både oppe og ned, ude og inde. 

• Bygningen afspejler virksomhedens værdier og opleves som et 
levende miljø, der viser virksomhedens store faglige 
spændvidde.

VISION

”Et involverende og kreativt hus”
• Huset involverer brugerne, både medarbejdere og besøgende, 

med et kreativt og innovativt arbejdsmiljø. 

• Det er et hus man inspireres af og aktivt forholder sig til.

• I både samarbejde og bygning skaber man plads til hinanden,  
ser hinanden og møder hinanden. 

• Alt, hvad der foregår og skabes, er synligt.

”Et fleksibelt og bæredygtigt hus”
• Med udgangspunkt i FN’s verdensmål skabes et bæredygtigt hus 

i Aarhus Vands ånd. 

• Fleksibilitet og funktionalitet er nøgleordene, der skal 
fremtidssikre bygningen i forhold til mulige organisations-
ændringer.

• Indretningen skal understøtte den gode dialog.

”Et globalt VAND hus”
• Vand skal være det første man tænker, når man træder ind ad 

døren i det nye domicil. 

• Tekniske løsninger og dekorative elementer skal afspejle, at det 
er Danmarks førende vandselskab, der bor i huset. 

• Huset er “porten” til en vandklynge, der samler både danske og 
internationale vandfokuserede virksomheder.



ABW

Indretningen  - fleksibilitet, små storrumskontorer, variation, bevægelse, fællesskab

Hvorfor ABW:

DIALOG
Områder med ”almindelige” 
arbejdspladser, hvor man taler 
sammen hen over bordene

KONCENTRATION
Områder hvor man kan fordybe sig 
uden at blive forstyrret

PROJEKT
Områder hvor man kan arbejde med 
et projekt i længere eller kortere tid

AAV’s udgangspunkt:
Samarbejde
Videndeling
Innovation

Det er IKKE en spareøvelse på m2, 
men et ønske om at videreudvikle en 
allerede velfungerende arbejdskultur



Tak for Jeres opmærksomhed
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