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Aarhus Vand bidrager til samfund, ejere og  kunder 

Strategien for Aarhus Vand skal… 

…udvikle samfundet bæredygtigt ved at 
bidrage til blå og grønne projekter 

… gøre Aarhus til en grøn kommune der 
er attraktiv at bosætte sig i 

…sikre kunderne vand af høj kvalitet til 
en lav pris 

…udvikle samfundet ved at skabe 
erhvervs- og videnudvikling 



2020 strategien har fokus på vækst, produktivitet og 

opfindsomhed 

Strategisk ramme 

2020 strategi Fokuserer på at udvikle et værdiskabende vandselskab med kendetegn som:  
miljørigtig, ressourceeffektiv, energineutral, veldrevet, innovativ, og partnerskabs fremmende.  

Vækst Produktivitet Opfindsomhed 

Aarhus Vand vil være Danmarks førende vandselskab 

Værdier – Vi-følelse, Ansvarlighed, Nyskabelse og Dialog (VAND) 
Mission – Tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele vandets kredsløb der skaber et 
klimatilpasset, sundt miljø, vækst og eksport til gavn for kunder og interessenter.  

Øge produktiviteten 
med 2% 

5 nye produkter /service- 
ydelser markedsføres 

 

Mål: øges med 20%  
frem mod 2020 

 

Mål: øges med 20% 
frem mod 2020 

Mål: måles på effekten af  
produktivitet og vækst 

 

Delstrategier: Det samlede Vandkredsløb, Marked og Kunder, Effektivitet og kvalitet, Energi og Co2, 
Finansiering, IT, Kompetence, Internationalisering, Partnerskaber og Konsolidering 

2015- 

2020 

Fundament 

Vision 

2020- 

Øge bruttoomsætning med  
15 mio. kr. 



Mål, for 2020 

Det miljørigtige og energineutrale 

vandselskab 

Miljø og energi 

 

• Vi håndterer det samlede vandkredsløb 

• Vi håndterer alle væsentlige klimaudfordringer 

• Vi er C02 neutrale 

Det veldrevne vandselskab 

Effektivitet 

• Vi er i top 5 ift. DANVA benchmarking 

• Vi er ca. 2 år forud for konkurrencestyrelsens effektivitetskrav 

• Øge effektivisering med op til 20% svarende til 100 mio. kr. i 2020 

 

Det innovative vandselskab  

Innovation 

• Vi har en forsknings og udviklingsbaseret tilgang til driften 

• Vi tager en kalkuleret risiko for at skabe radikal fornyelse 

Medarbejdernes vandselskab 

Arbejdsmiljø 

 

• Vi er ambitiøse og uhøjtidelige 

• Vi er en rummelig og sund arbejdsplads 

• Vi udfordrer den enkelte til at udnytte og udvikle sine kompetencer  

• Vi forventer, at den enkelte tager initiativ og bruger sin kreativitet 

Kundernes vandselskab 

Kunder 

 

• Vi involverer kunderne og bruger målrettet deres erfaringer og 

ressourcer 

Det partnerbaserede vandselskab 

Partnerskaber 

• Vi skaber vækst gennem partnerskaber  

• Vi deltager i internationale partnerskaber 

Ejernes vandselskab 

 

• Vi skaber værdi for hele ejerkredsen 

• Vi bidrager til den samfundsmæssige ansvarlighed 
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UDKAST 

Strategien har givet tydelige til- og fravalg 

  
Ambition Hvile-i-sig-selv, udvikling af 

kerneopgaven og vækst 

Hvile-i-sig-selv med fokus på 

kerneopgaven 

Geografisk 

fokus 

Nationale og Internationale 

muligheder 

Kun forsyningsområde 

Produkt-

fokus 

Kerneopgaven og relaterede 

services 

Kun kerneopgave 

Kundefokus 

 

 

 

Viden 

Borgere, virksomheder og 

myndigheder relevante for 

Aarhus Vands produkter 

 

Produktion, -udvikling 

og-formidling 

Kun borgere og virksomheder i 

forsyningsområdet 

 

 

Kun produktion 



Videnvækst intensiveres i løbet af vandselskabets 

udviklingstrin 

Minimumsmodel 
Kendetegn: lave 
omkostninger, lav 
pris, brandsluknings-
styring, overholder 
netop lovgivningen 

1. Generations 
Vandselskab 
Kendetegn: højt 
serviceniveau til 
kunderne, anvender 
kendt teknologi, 
tænker i miljømæssig 
helhed, teknisk 
bevidsthed 

2. Generations 
Vandselskab 
Kendetegn: Udvikler 
kundetilpassende 
løsninger, deltager i 
udvikling af ny 
teknologi, deler viden 
med andre i branchen 
 

3. Generations 
vandvidenselskab 
Kendetegn: Videns 
center, 
innovationsselskab, 
bæredygtig tilgang til 
virksomhedsudvikling 
og globalt udsyn 
 

Strategisk udvikling 
med omgivelserne 

Styring efter 
langsigtet plan 

Styring efter best 
practice  

Dag til dag styring 



Nogle af vore succeser 



Resultat af struvitpartnerskabet 


