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Vandet fra landet
Kåring af vinderforslag i idekonkurrencen
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Der har været input fra ledelsesgruppen dvs. Orbicon, Smith og 
Teknologisk Institut

Kåring af vinderforslag i 
idekonkurrencen
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 Formålet med den åbne idekonkurrence har været at identificere 
ideer og parter, der kan videreudvikles med henblik på de 3 P’er; 
Produkter, Projekter og Partnerskab

 Hvordan kan klimatilpasning gribes an på forskellige niveauer og 
metoder?

 Hvad er de principielt forskellige tilgange til problemfeltet og hvilke 
indbyrdes dilemmaer kan identificeres?

 Disse spørgsmål er værd at svare på – ikke fordi de kan handles af 
en gang for alle, men fordi en reflekteret stillingtagen til de 
forskellige tilganges styrker og svagheder kan 
kvalificere valget af de konkrete 
klimatilpasningsløsninger som i 
stigende grad må forventes at 
præge det danske landskab 

Juryens vurdering
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Hvem har nøglen til at løse fremtidens klimaudfordringer: 

 Er det teknikeren og ingeniørkunsten der skal redde os?

 Er det i forståelsen og accepten af naturens præmisser at 
løsningerne skal findes?

 Eller er det ved at mobilisere landmændenes og borgernes mange 
ressourcer at vand går fra at være et problem til at være en 
ressource?

 Er det ingeniøren, biologen eller antropologen der er helten? 

Tekniske, naturlige eller 
humane løsninger 
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 Det er oplagt at oversvømmelser er resultatet af ”mange bække 
små” og dermed kulminationen på en række koblede 
regnhændelser og handlinger

 Samtidig arbejder en række forslag med at afhjælpe problemerne 
længere nede i vandsystemet og dermed også tættere på byen og 
dens borgere

 Disse forslag kan ses som pragmatiske bud på, hvordan vi 
håndterer det forhold, at det er umuligt eller for dyrt at forebygge 
sig ud af de mest ekstreme regnhændelser

 Hertil kommer en anden væsentlig pointe, 
nemlig at vandet kan udgøre et stort og 
samlende handlingspotentiale – at man 
nogle gange skal have våde fødder for 
at tage det første skridt

Forebyggende eller afhjælpende?
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 Forslagene afspejler en betydelig interesse for at afsøge 
mulighederne i løsninger med indbygget automatik og styring. Det 
kan eksempelvis være ved indbygning af styrbare reguleringer i 
præfabrikerede brønde

 Forslagene peger i retning af ”intelligente” eller ”smarte” systemer 
hvor optimeringen ikke så meget ligger i den enkelte komponent 
men i deres samlede virkning samt det forhold, at de kan kobles til 
varslinger fra eksempelvis DMI

 Det er dog ikke entydigt at fremtidens klimatilpasning trækker i 
retning af ”high-tech”-løsninger

Simple eller intelligente 
løsninger?
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 Den teknologiske versus humane tilgang til feltet går også i gang i 
de mange forslag der omhandler behandling og formidling af data

 Flere forslag peger i retning af flere og mere præcise data

 Modsat er der en række forslag der i mindre grad omhandler data-
til-data for i stedet at fokusere på relationen mellem data og 
mennesker

 Det kan eksempelvis være ved at lette brugernes indrapportering af 
data samt ikke mindst tilgå data som er mere målrettede

Flere data eller forståelige data?
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 Ovenstående overvejelser er formuleret som ”enten eller”

 Kan det ikke være ”både og” fristes man til at spørge

 Det er næppe muligt på forhånd at sige, hvilke løsninger der er 
bedst at bruge hvor, idet både løsningerne og klimatilpasnings-
udfordringen er behæftet med stor usikkerhed

 Derfor er den bedste strategi for indeværende formentlig at dyrke 
forskelligheden og have en stor palet af alternativer at vælge 
imellem 

Kan det ikke være både og?
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 at gøre en forskel inden for de i udbudte problemstillinger

 Problemstillingen har været opdelt i 5 delproblemstillinger

 Det er juryens vurdering, at de i alt 51 indkomne forslag udgør de 
små bække, der tilsammen kan skabe grobund for nye løsninger og 
grøn vækst

 Ser man på de tre kategorier, herunder størst vandpotentiale og 
merværdi, størst vækstpotentiale og størst overraskelsesværdi og 
formidlingspotentiale, så er der flere af forslagene som går på 
tværs

 Det har ikke været nogen nem opgave at kåre vinderne

Juryens overvejelser
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 Mosbæk og Grontmij viser med løsning 2.10 ”Den faunapassable 
vandbremse” stor indsigt i de fysiske og planmæssige 
problemstillinger der skal løses, når man vil etablere noget ”fysisk” i 
naturen

 Konceptet giver konkrete bud på, hvordan det vil være muligt at 
løse de nævnte problemstillinger

 Det er lykkes for Mosbæk og Grontmij at levere et forslag der 
balancerer vandkapacitet med naturhensyn – klimatilpasning og 
biologisk diversitet

 Det vurderes, at løsningen kan realiseres og finde anvendelse inden 
for partnerskabets levetid - både som testcase i partnerskabets 
casekommuner og som kommerciel skalerbar og klimarobust 
løsning, som vil kunne fungere mange steder i Danmark 

Størst vandpotentiale og 
merværdi
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 SCALGO, Videncentret for Landbrug og DMI har med forslag 4.5 
Beslutningsstøtte til forsinkelse af vandmasserne fra skybrud ved 
hjælp af bufferarealer foreslået brugen af samlede og 
standardiserede datapakker til professionelle

 Forslaget indeholder også en plan for hvordan det skal gøres 
Forslaget viser, hvordan man på overskuelig vis kan belyse 
vandeffekt, merværdi og økonomiske konsekvenser i forhold til 
virkemidler

 Løsningen, der kan skaleres op til at fungere nationalt på tværs af 
kommune- og regionsgrænser, gør det muligt at forsinke og 
opmagasinere store vandmængder i oplandet, hvilket er med til at 
billiggøre indsatsen i byerne og i nedstrøms-kommuner

 Det er en pakke som er svær at sige nej til og vækstpotentialet 
vurderes at være markant – både i dansk og international skala 

Størst vækstpotentiale
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 Det er både overraskende og beundringsværdigt at 
spilvirksomheden Alien Workshop blander sig i feltet af 
tilpasningsaktører

 Alien Workshop demonstrerer med forslagene 4.12 ”Hvem beslutter, 
hvem der beslutter - borgeren ind i vandkampen” og 4.13 
”Klimatilpas - borgeren som klimaekspert” både indsigt i 
udfordringen og værdifuld nytænkning i forhold til at inddrage 
borgerne i vandkampen som det hedder

 Det nye og overraskende er ikke at vinderforslagene har fokus på 
borgeren som ressource

 Det væsentlige er at de trækker på koncepter fra spil og brug af 
realtids data – hvilket utvivlsomt har et stort potentiale for at 
begejstre og dermed engagere borgerne i fælles løsninger

Størst overraskelsesværdi og 
formidlingspotentiale
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 Idekataloget er blevet trykt, 
så alle deltagere kan få et 
eksemplar med hjem

Idekatalog 
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