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Kort om partnerskabet 
- Sydafrika står over for en voksende udfordring med at sikre løsninger på de miljømæssige, sociale og 

økonomiske udfordringer på en bæredygtig og holistisk måde. En af disse udfordringer er at sikre 
adgang til drikkevand for en voksende befolkning, og dermed også en forsvarlig behandling af de 
øgede spildevandsmængder. Med et stigende pres på vandressourcerne blive adgang til vand en nøgle 
for at sikre en økonomisk udvikling der kan være med til at løfte marginaliserede grupper ud af 
fattigdom. 

- Sydafrika er det 30. tørreste land og mindre end 10% af regnmængden kan udnyttes til drikkevand. 
Samtidige er kun 15% af vandforsyningen baseret på grundvand. Vandforbruget i Sydafrika ligger i dag 
på 230 liter/dag (mod 107 liter/dag I Danmark) og vandeffektiviteten skal således øges dramatisk hvis 
landet skal sikre en fremtidig økonomisk udvikling.  

- I samarbejde med vores Sydafrikanske partner er der udvikling et program for fase 2 med fokus på 
områder hvor der er størst interesse fra Sydafrika, og hvor Danmark har særlige styrkepositioner, 
herunder grundvand, vand i byer og vandeffektivitet i industrien.  

En mand nord for Ladysmith i 

KwaZuluNatal, Sydafrika, pumper vand 

med håndpumpe til brug for en 

festlighed i landsbyen. Billedet er taget 

i juni 2019 i forbindelse med en tur 

hvor to medarbejdere fra 

Miljøstyrelsen var rundt for at få 

indblik i grundvandsforvaltningen 

forskellige steder i Sydafrika. 



- Baseret på et succesfuld samarbejde i fase 1 er det aftalt at fase 2 skal fokusere med på at facilitere 
implementering af vandløsninger, hvor dansk udstyr og knowhow gerne skulle have en mulighed for at 
komme i betragtning. Fase 2 vil fokusere på:  

-  

Outcome A Improved Ground Water Utilization   

Outcome B Increased Industrial Water Efficiency  

Outcome C Improvement of national regulatory frameworks and the implementation 
capacity at municipal (WSA/WSP) level for urban water management. 

Outcome D Late-stage Innovation  

Outcome E Advisory support to WSP and industry water – energy nexus infrastructure 
investment planning, project design, contracting modalities, financing and 
procurement 

 

Samarbejdspartnere 

- Projektet er forankret i Miljøstyrelsens kontor for Vandforsyning, men inddrager også ressourcer fra 
Styrelsens andre afdelinger i f.eks. Grundvandskortlægning (Aalborg). Styrelsen for Forskning og 
Innovation deltager i en komponent i projektet hvor danske universiteter samarbejder med 
Sydafrikanske universiteter. Danske vandforsyninger får også en væsentlig rolle med at bidrage med 
praktisk erfaringer om hvordan danske løsninger på vandområdet kan overføres til Sydafrika.  

- Hovedpartner på den sydafrikanske side er Department of Water & Sanitation, ligesom en række 
municipalitites vil blive involveret i udvikling af de konkrete aktiviteter. 
 

Hvad har vi lært og opnået i partnerskabet indtil nu 

- Et resultat af samarbejdet under fase 1 har været i Cape Town, som i 2018 blev verdenskendt for ”Day 
Zero” vandmanglen. Dette affødte at en dansk grundvandsekspert med meget kort varsel blev sendt 
afsted for at hjælpe byen med at få styre på mulighederne for at udnytte grundvand til at afværge 
vandkatastrofen. Nu, et år senere, er den gode historie at Cape Town dels har være i stand til at øget 
omfanget af grundvandsindvinding, men også at det er lykkedes med holde vandforbruget på et lavere 
niveau selv om mange af de akutte restriktioner er blevet sløjfet. Historien viser altså at det er muligt 
at ændre vanetænkning omkring brugen og fremskaffelse af drikkevand, selv i en meget stor by som 
Cape Town; denne viden kan blive meget brugbar for mange andre storbyer i verden. 
 

Kommende aktiviteter og mulige spinoffs 

- Sammen med flere danske virksomheder og organisationer havde partnerskabet arrangeret flere 
aktiviteter omkring Africa Utility Week (AUW) i maj måned. Deltagelse i AUW vil blive brugt til at sikre 
en substantiel sydafrikansk opmærksomhed omkring konferencen IWA2020 i København næste år.  

- I forbindelse med at fase 2 planlægges til at fokusere yderligere på aktiviteter hvor danske 
virksomheder kan have interesser er der også kontakter til IFU og EKF, som har stor interesse for at 
finansiere projekter i vandsektoren i Sydafrika.  
 

Andre relevante oplysninger 

- Samarbejdet med Sydafrika f.eks. falder inden for det Memorandum of Understanding on Co-
operation in the Field of Water Sector, Water Use and Water Resources, der løber fra 2015 til 2020. Da 
fase 2 løber til 2021 skal det afklares om det vil give mening atf MoU’en forlænges til 2021.  

 


