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Dagens spørgsmål 

• Hvorfor skal vi samarbejde om at tilpasse os til fremtidens 
klima? 

• Hvem skal arbejde sammen og hvorfor er det så svært? 

• Hvad skal der til? 
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Hvorfor skal vi samarbejde om at tilpasse os til 
fremtidens klima? 

• Fordi vi skal skabe løsninger, som samtidig mindsker både 
risikoen ved problemet og problemet selv. 

• Som giver synergi på tværs af sektorområder,  

• Og som er bæredygtige på langt sigt 
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Nicolas Robinson, Pace University:”There are only three responses 
to climate change: Mitigation, adaptation and suffering. If we do 

less of the two first, we will do more of the third” 
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F.eks. skybrudsudfordringen 

Der er groft set to veje, man kan gå: mere af det vi har 
gjort hidtil eller noget helt andet 
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Landskabsbaseret klimatilpasning 

• Systemisk tilgang 

• Hele vandkredsløbet (det hydrologiske system) 

• Det ”socio-økologiske system”: Interaktionen mellem 
samfund og vandkredsløb, gensidig påvirkning 

• -> går udover traditionelle sektor-, kommune-, og 
landegrænser ->netværksstyring 

• Merværdi: Klimatilpasning bør altid tjene mindst et yderligere 
formål 

• ”No regret solutions” – selv hvis der ikke kommer et nyt 
skybrud 

• -> er der flere udfordringer i et område som kan takles 
gennem fysiske projekter? 

Dias 5 
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Konventionel versus landskabsbaseret 
klimatilpasning 

Konventionel Landskabsbaseret 

Forvaltnings-
princip 

Sektororganisering Projekt/program/net-
værksorganisering 

Fokus Effektiv afledning af 
vand 

Synergimuligheder, 
afledning af vand 
OG.. 

Viden Professionsviden, 
standardløsninger, 
etablerede 
praksisser,  

Flere typer af viden 
(teknisk, æstetisk, 
biologisk, sociologisk 
mv.), kendte og nye 
løsninger 

Kontekst-
afhængighed 

Lille Stor 

Investering/drift Høj/lav Lav/høj 

Kompleksitet lav høj 
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Potentialerne ved at skulle tilpasse sig til 
klimaforandringer i byer 

 

-Mulighed for at gentænke byudviklingen og skabe merværdi 

-Grønnere byer: infiltration, fordampning, køling, rekreation, 
sundhed, stressreduktion, biodiversitet, dyreliv, 
grundvandsdannelse, iltproduktion, CO2-optag, luftrensning, 
æstetik, støjdæmpning, fødevareproduktion, isolering af 
bygninger, mødesteder, motionsmuligheder, osv. 

-Blå byer og vandopsamling: genbrug (bil- og tøjvask, 
toiletskyl, vanding af grønne områder under tørke), mindre 
behov for regnvandsafledning, rekreation, leg, æstetik, mindre 
risiko for oversvømmelser 

 

= Sjovere, sundere, mere robuste, og miljøvenligere 
byer!  

=MERE BÆREDYGTIGE BYER 
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Eksempler 

-Kokkedal: Klimatilpasning, tryghed og forstadsfornyelse i et 
projekt 

 

 

 

 

 

 

 

-Sillebro-ådalen: nye rekreative områder, regnvandsbassiner 
og biodiversitet i et projekt 

Dias 8 
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Hvorfor er det så svært? 

• Samarbejde på tværs af forvaltninger, på tværs af 
kommuner, på tværs af landegrænser, på tværs af offentlig 
(semi)privat 

• Forskellige logikker, forskellige fagligheder, 
forskellige værdier, forskellige ”sprog”, forskellige 
mål, forskellige politikker, forskellige udfordringer 
mm. 

• Usikkerhed: Hvad sker der, hvor, hvornår? Hvad kan vi? 
Hvad må vi? Hvordan gør vi? Hvem gør hvad? 

• Kompleksitet i lovgivning 

• Presset økonomi og mange behov 
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Samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber 
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Udfordringer for samarbejde 

“Forsyningen er ikke en pengetank - det 
tror mange – de er ikke opmærksomme på, 
at vi kun må medfinansiere et kommunalt 
projekt under givne og dokumenterede 
forudsætninger” (Direktør i forsyning). 

”Kommunens rekreative interesser 
kan være i modstrid med 
forsyningernes økonomiske rammer” 
(Medarbejder i kommune). 

“En meget væsentlig udfordring har været 
tidspresset for at søge Forsyningssekretariatet 
for både 2013 og 2014 - udfordringen ligger i 
den manglende tidsmæssige sammenhæng 
mellem forsyningssekretariatets frister og den 
kommunale budgetproces og 
godkendelsesprocedure” (Medarbejder i 
kommune). 

“Lovgivningen har først nu åbnet mulighed 
for samarbejde. Myndighederne 
(Naturstyrelsen) er dog så besværlige mht. 
dokumentation, at det let tager pusten fra 
de gode intentioner“ (Medarbejder i 
forsyning) 

”Anlæggets rekreative funktion 
skal nærmest være en gratis 
sidegevinst, hvis selskaberne skal 
kunne opnå godkendelse af 
medfinansieringen hos de statslige 
myndigheder” (Chef i forsyning). 
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Samarbejde med forsyning 

•NPM-logik møder netværkslogik 

•Netværk: Integration af forskellige områder i fælles løsning 

• Samarbejde mellem aktører 

• Bred dagsorden så der er plads til forskellige aktører 

• Synergimuligheder 

• Merværdi 

•NPM: Forsyninger udskilt i 2009  

• Effektivisering, prislofter, dokumentationskrav. 
Forbrugeren skal kun betale for vandafledning og intet 
andet 

• Underlagt forsyningssekretariat under 
konkurrencestyrelsen som skal sikre ”konkurrencen” 

• Medfinansieringsbekendtgørelse gør det muligt at 
bidrage til projekter der vedrører vandløb, veje og 
rekreative områder hvis det alternative projekt er 
omkostningseffektivt i forhold til drift og anlæg. 
Merværdi tæller ikke i det regnskab! 

• Dokumentationskrav 
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Samarbejde med grundejerne? 

Kan de bidrage? 

Vil de inddrages? 

Hvad motiverer dem? 
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Danske grundejere og klimatilpasning 

• Undersøgelse af 1600 by-
grundejeres holdninger og 
praksisser 

• 42% af respondenterne har 
oplevet oversvømmelser af egen 
kælder, grund eller bolig 

 

 

 

 

 

Rapporten kan downloades her: 
http://curis.ku.dk/ws/files/43649621/Arbejdsrap
port_157_2012_Klimatilpasning.pdf 
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Samarbejde med grundejere og borgere: bidrag? 

Grundejere: LAR og LUR på egen grund 

Sikre egen ejendom mod oversvømmelse 

Viden 

Arbejdskraft 

Idéer 
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Vil grundejerne inddrages? Og hvordan? 

35% vil gerne, 43% vil måske (hyppigere, hvis man har 
oplevet oversvømmelser) 

• Informeres (89% af dem der gerne eller måske vil 
inddrages) 

• Kommentere kommunens planer (56%) 

• Indgå i dialog lokalt (38%) 

• Borgermøde m. debat (34%) 

• Samarbejde m. kommunens medarbejdere (32%) 

22% vil ikke 

• Føler ikke de kan bidrage med noget relevant  

• Har ikke tid  

• Ikke min opgave 
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Føler grundejerne sig i stand til at handle på egen 
hånd og grund? 

• JA. Langt de fleste (79%) føler sig velinformerede om, hvad 
de kan gøre på deres egen grund eller ved hvor de skal 
henvende sig 

• 55% opsamler eller nedsiver allerede regnvand, 14% 
overvejer at gøre det (regnvandstønde, 67%; faskine, 50%; 
gennemtrængelige belægninger, 43%. 30% af dem, der har 
oplevet oversvømmelser har etableret højtvandslukke) 
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Hvorfor opsamler grundejerne regnvand? 

For at bruge det til havevanding og 
bilvask, og fordi regnvandstønder er billige 
at etablere 
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Hvorfor nedsiver grundejerne regnvand? 

Faskiner 

• fordi de opfattes som effektive til at lede 
regnvand væk fra grunden 

• Billigt i forhold til effekt 

• Anbefales af fagfolk 

Gennemtrængelige belægninger 

• Effektivitet, æstetik og pris 

Regnbed og regnvandsbassin 

• Kun få, men af flere årsager: planter og 
dyr, værdi i sig selv 
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Motivation – dem der opsamler eller nedsiver 

Sparehensyn (63%) 

Mere miljøvenligt vandforbrug (62%) 

Undgå oversvømmelse af kælder (39% af dem med kælder) 

For at reducere risikoen for oversvømmelse (34%) 

Skabe bedre betingelser for dyre- og planteliv (28%) 

 
N=874 respondenter 
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Føler grundejerne et ansvar for problemet? 

• Ja, sammen med de offentlige myndigheder! (79 %) 

• MEN: 

• Opgaver som traditionelt varetages af offentlige 
myndigheder anses som et offentligt ansvar 
(vandstandsregulering af søer/vandløb, diger) 

• Regnvandsopsamling og forsinkelse er også hovedsagligt de 
offentlige myndigheders opgave 

• 16% af grundejerne mener at de offentlige myndigheder har 
et medansvar for at sikre grundejernes bolig mod 
oversvømmelser – kritik af kloakvedligehold 
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Hvad afholder grundejerne for at nedsive eller 
opsamle regnvand? 

• Tror ikke regnvandet udgør en risiko (61% enige eller helt 
enig) 

• Tror ikke regnvandsopsamling eller nedsivning på egen 
grund bidrager til det samlede billede (34%) 

• Økonomi (28%) 

 

 

• Desuden: Man har ikke nødvendigvis selv gavn af at nedsive 
regnvand i form af nedsat risiko for oversvømmelse af egen 
grund, men man mindsker måske risikoen for naboen 
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indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvad kunne motivere? 

Billigere forsikring (88%) 

Tilskud (86%) 

Reduceret risiko for oversvømmelser (85%) 

Spare på vandet (84%) 

Offentlige myndigheder betaler (82%) 

Håndværkerhjælp (82%) 

Oversvømmelser (81%) 

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag (80%) 

Rådgivning (78%) 

Hvis ulovligt at lede regnvand til kloak (75%) 

 

N=722 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Opsummering  

• Mange grundejere vil gerne inddrages – men ikke 
nødvendigvis det nære, dialogbaserede samarbejde 

• De fleste grundejere føler sig i stand til at handle, og 
bidrager allerede ved at nedsive eller opsamle regnvand – 
men lille skala 

• Der skal yderligere incitamenter til, hvis det skal ske i større 
skala – økonomi, rådgivning, oversvømmelser, merværdi, 
sandsynliggørelse af, at det batter 

 

• Men der er et potentiale for samarbejde 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 

Dias 24 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvad skal der til for at samarbejde? 
 

• Man skal kaste sig ud i det! Evt. starte i lille skala og lære af 
de erfaringer der er høstet 

• Der er lovgivningsmæssige begrænsninger, man skal forholde 
sig til, men som også kan udfordres 

• Og så handler det om, at opbygge en kultur for samarbejde 

 

 

 

• Projekt innovativ plankultur (Roskilde, Randers, 
Svendborg, Frederikshavn, Lolland, Skive, 
Skanderborg og Trekantskommunerne) 
•278 personer: borgere, planlæggere, kommunale 
direktører, politikere, andre forvaltninger, 
interesseorganisationer, erhvervsliv 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvad skal der til? 

• Politisk og ledelsesmæssig opbakning, for det koster tid og 
ressourcer 

• Klare linjer om ansvars- og rollefordeling 

• Tænk i helheder og relationer og kom ud af kontorene 

• Tværfaglige projektgrupper, faste kontaktpersoner 

• Balancer myndigheds- og samarbejdsrollen og vær tydelig og 
åben om hvornår og hvorfor man er det ene eller det andet 

• Skab respekt og muligheden for ”venlig uenighed”  

• Facilitering 

• Det skal være tilladt at fejle (i det små) 

• Man skal arbejde for det! 
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