
VERDENSMÅL I SPIL

SDG 6: Rent vand  
og sanitet

Delmål 6.3: Inden 2030 
skal vandkvaliteten 
forbedres ved at reducere 
forurening, afskaffe affalds-
dumping og minimere 
udslip af farlige kemikalier 
og materialer, og ved at halvere andelen af 
ubehandlet spildevand og væsentligt øge 
genanvendelse og sikker genbrug globalt.

Dårlig vandrensning i tekstilindustrien er et 
overhængende problem, som skal løses

I flere områder omkring asiatiske tekstilfabrikker synker grund-
vandsspejlet så meget, at myndighederne kræver et totalstop for 

spildevand. Danske Aquaporin har en løsning.

20 pct. af al spildevandsudledning i verden. Så stort et ressourcetræk og miljøaftryk kan 
tilskrives den globale modeindustri ifølge beregninger fra FN.  Særligt i lande som Sri 
Lanka, Indien, Myanmar og Bangladesh er belastningen af vandressourcerne nu så stor, 
at hele økosystemer er ved at kollapse. Derfor er man nødt til at finde nye metoder til at 
rense vandet og bringe det tilbage i cirkulation. Det fortæller Søren Robenhagen, Indu-
stry Lead for Textile hos Aquaporin:
 ”Det er helt indlysende, at den traditionelle produktionsmetode, hvor man pumper en 
masse rent vand op fra undergrunden for herefter at lede forurenet vand ud i floderne, 
er fuldstændig uholdbar. I flere lande stiller myndighederne nu krav om, at mængden af 
spildevandet skal reduceres kraftigt eller helt elimineres. Problemet er, at det er lettere 
sagt end gjort,” fortæller han.
 Selv om Aquaporin har eksisteret i snart 15 år, regner Søren Robenhagen stadig 
virksomheden for en opstartsvirksomhed, idet hovedparten af levetiden er brugt på 
videnstung forskning og udvikling:
 ”Vores historie starter, da den amerikanske molekylærbiolog Peter Agre får Nobelpri-
sen i kemi i 2003 for sin forskning i vandbærende kanaler i cellemembraner. Kort fortalt 
går det ud på, at der findes et protein i alle celler, der transporterer vand frem og tilbage 
gennem cellevæggen. Det er den opdagelse, vi nu har formået at replicere og bruge som 

SDG Accelerator for SMV’er er et innovationsprogram for små og mellemstore industri- 
virksomheder skabt af UNDP med støtte fra Industriens Fond. Programmet har  
fokus på at udvikle og accelerere forretningsløsninger, der adresserer Verdensmålene.  
Programmet implementeres i samarbejde med Monitor Deloitte.



kerneteknologien i vores membraner. Det har taget mere end 10 års intensiv forskning at 
nå hertil, men nu er vi klar til at gå i markedet.”
 Det kunderne får at se, er ifølge Søren Robenhagen et cylinderformet modul, hvor 
spildevandet strømmer igennem. Indeni sidder hule fibre, der er belagt med proteiner, og 
dermed virker som membraner, hvor kun vandmolekyler kan passere. En meget saltholdig 
væske, der også løber igennem modulet på ydersiden af de hule fibre, sørger samtidig 
for at skabe et såkaldt osmotisk tryk, så man simpelthen trækker rent vand ud af spilde-
vandet:
 ”Fordelen ved denne proces er, at det rene vand, der er trukket ud af spildevandet, 
kan ledes direkte tilbage i produktionen og bruges igen. Det tilbageværende koncen-
trerede spildevand kan derefter blive yderligere opkoncentreret ved hjælp af forskellige 
andre teknologier og processer. Samlet set betyder det, at der stort set ingen udledning 
er, og at alle brugbare stoffer kanaliseres tilbage i værdikæden.”

 Søren Robenhagen tør godt kalde metoden banebrydende – det samme tør de inve-
storer, der gennem årene har skudt mere end 60 mio. USD i projektet, fordi de også ser 
et enormt potentiale, når det gælder om at forbedre brugen af jordens vandressourcer. 
At være en del af SDG Accelerator-programmet har samtidig bragt Aquaporin et godt 
stykke tættere på en kommercialisering:
 ”Eftersom vores produkter indgår som komponenter i et større system, har vi brug for 
både at kunne beskrive helt præcist hvad vores produkt kan i de forskellige procestrin 
– og at finde samarbejdspartnere for at indfri det store potentiale. Det gælder alt fra teks-
tilfabrikkerne og de systemintegratorer, som skal installere vores produkter, til NGO’er, 
myndigheder og måske også nogle af de helt store fashion brands, der kan være med til 
at skabe en pull-effekt. Det er de ting, vi har arbejdet med i SDG Accelerator-program-
met, hvor UNDP og Deloitte bl.a. har hjulpet os med at anskueliggøre potentialet i netop 
tekstilindustrien samt arbejde videre med de strategiske partnerskaber.”
 Søren Robenhagen er derfor heller ikke i tvivl om, at Aquaporins løsninger vil bidrage 
til at revolutionere den måde, hvorpå vi forbruger vand:
 ”Overalt oplever vi, at der er et stort fokus på at løse de omsiggribende miljøpro-
blemer, som masseproduktionen medfører i de fattigere dele af verden, hvor man ofte 
mangler centrale rensningsanlæg. Det gælder både de lokale myndigheder, ligesom det 
gælder internationale forbrugere, som i større og større grad stiller krav om bæredygtig-
hed. Vandforurening er ikke nogens problem – det er alles problem. Det er den passion, 
der hele tiden driver os frem.”

FAKTA OM AQUAPORIN

• Grundlagt i Danmark i 2005.
• Har fået godkendt 51 patenter.
• Ud over tekstilindustrien fokuserer 

Aquaporin på fødevareindustrien samt 
rensning af drikkevand. 

• Hovedkontor i Lyngby.
• Ca. 100 medarbejdere på verdens-

plan.

SÅDAN BIDRAGER AQUAPORIN TIL 
VERDENSMÅLENE

• Aquaporin har udviklet en løsning til 
at rense og gencirkulere spildevand 
ved hjælp af proteiner, der virker som 
membraner.

• Det har taget mere end et årtis inten-
siv forskning at udvikle løsningen, der 
i første omgang målrettes den globale 
tekstilindustri, hvor spildevands- 
udfordringerne er store.

”SDG Accelerator Programmet har været 
et spændende forløb til at afklare nye for-
retningsområder. Aquaporins deltagelse 
er endnu en stadfæstelse af vores arbejde 
med vand som en global udfordring. Vi 
kom med en klar vision om at hjælpe 
tekstilindustrien med at mindske eller helt 
reducere det store spildevandsudslip, som 
er en stor forureningskilde verden over. 
SDG Accelerator-programmet har hjulpet 
os med at omsætte visionen til konkrete 
strategiske indsatser og dermed hjulpet 
os med at gøre tilgangen mere  
operationel. Vi er nu nærmere en løsning 
og er beæret over at have været med.”

Peter Holme Jensen
Adm. direktør, Aquaporin
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