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  Chengdu kan lære meget af Horsens Vand A/S  

Journalister fra den kinesiske millionby Chengdu fik et indblik i den danske 
måde at håndtere spildevand – og tager inspiration med hjem 
 
Borgere og myndigheder i Chengdu kan hente masser af ideer og viden om håndteringen af 
spildevand ved at skele til Horsens. 
Det var en af de tydelige konklusioner, da 10 journalister fra Horsens’ kinesiske venskabsby Chengdu 
fredag besøgte Horsens Vand A/S på Alrøvej.  
 
Her viste Driftschef Erling Nielsen rundt på anlægget og forklarede om det 18 timer lange forløb, 
hvor byens spildevand bliver forvandlet både til rent vand og til ren energi. F.eks. er Horsens Vand 
A/S helt selvforsynende med el og varme, og leverer endda overskudsvarme til flere hundrede 
husstande i byen. 
Rundturen gav da også de gæstende mediefolk noget at tænke på: 
Der er sket meget med miljøbevidstheden i Kina de senere år, men vi kan stadig lære og forbedre os. 
Vi er langt med at rense spildevandet i Chengdu, og vores anlæg ligner det i Horsens, men især i 
landområderne kan vi fortsat gøre meget, sagde Zhang Wen fra People’s Daily i Chengdu. 
 
Han bemærkede, at Horsens Vand A/S er skarpe på teknologi og hele tiden tænker på at bruge 
spildevandet som en ressource. 
For mig er der ingen tvivl om, at den know-how og den teknologi, som ligger bag jeres måde at rense 
og forarbejde spildevand, kan være til inspiration i Chengdu og resten af Kina, selvom vi allerede er 
nået et godt stykke vej, sagde Zhang Wen, som sammen med resten af journalist-delegationen gav 
Driftschef Erling Nielsen en stående invitation til at besøge deres hjemby og bese forholdene. 

 
Driftschefen kan også se gode perspektiver i visitten fra det store land mod øst. 
På spildevandsområdet står dansk viden, erfaring og teknologi stærkt, og hvis det budskab kommer 
ud til millioner af kinesiske seere og læsere, kan det give en positiv effekt for danske virksomheder 
på lidt længere sigt. Samtidig vil vi fra Horsens Vand A/S altid gerne dele ud af vores erfaringer, sagde 
Erling Nielsen. 
 
Efter besøget på Horsens Vand A/S drog delegationen i øvrigt videre til bl.a. en børnehave i Egebjerg, 
VIA University College samt et møde med Horsens Architects, der lige nu er ved at tegne en ny skole 
og børnehave i Chengdu. 
 
Yderligere oplysninger hos Driftschef Erling Nielsen, Horsens Vand A/S 


