
v/ Ulrik Hindsberger, 
Teknologisk Institut, Rørcentret

Vandet fra landet
Indlæg på møde den 3. februar 2015



14.00 – 14.15 Velkomst og kort om Vandet fra landet 

v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

14.15 – 14.30 Partnerskabets rolle i regeringens klimatilpasningsindsats 

v/ Jakob Møller-Nielsen, Naturstyrelsen

14.30 – 14.45 Hvilke virkemidler på landet giver den største effekt 

v/ Jørn Bjarke Torp Pedersen, Orbicon

14.45 – 15.15 Netværk og mulighed for at se DAC udstilling incl. kaffe mv. 

15.15 – 15.35 Præsentation af ideer/løsninger samt kåring af vindere i udbuddet over for virksomhederne 

v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

15.35 – 15.50 Om prejektforløb i Vandet fra landet i 1. halvår af 2015 

v/ Peter Hinsby, Smith

15.50 – 16.05 Virksomhed der fortæller om erfaringer fra prejektforløb og udviklingsprojekt under Klimaspring 

v/ Lars Briggs, Amphi Consult

16.05 – 16.25 Beredskabet ved Jyllinge Nordmark under ”Egon stormen” i januar 2015 og de erfaringer der var i 
samarbejdet med beredskabet

v/ David Kone, Enviromental Solutions

16.25 – 16.30 Det videre arbejde i Vandet fra Landet

v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

16.25 – 17.00 Netværk og mulighed for at se DAC udstilling incl. kaffe mv.

Program
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 Partnerskabet Vandet fra landet blev udbudt af NST i december 
2013

 Partnerskabet sætter fokus på løsninger for vandhåndtering på 
landet, som kan standse eller forsinke vand, der løber ind mod 
byerne og samtidig udnytte vandet som en vigtig ressource

 Håndteres vandet på landet, vil indsatsen i byerne blive mindre

 Tilsvarende gælder udgiften til at håndtere vandet

 Det er ønsket, at partnerskabet yderligere kan skabe grundlag for 
udvikling af nye produkter og løsninger, der kan skabe vækst og 
arbejdspladser

Vandet fra landet - Formål
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 Aarhus Kommune

 Aarhus Vand 

 Gribskov Kommune

 Herning Vand

 Herning Kommune

 Holstebro Kommune

 Vejle Kommune

 Vejle Spildevand

 Naturstyrelsen

 Region Midt

 Videncentret for Landbrug

 Danske Maskinstationer & Entreprenører

 Orbicon

 Smith

 Teknologisk Institut

Parter i partnerskabet –
fra ansøgning
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Vandet fra landet - Spor
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 Fase 1: Afdækning – 1. kvartal 2014 – 1. kvartal 2015

 Fase 2: Udvikling – 4. kvartal 2014 – 3. kvartal 2015

 Fase 3: Afprøvning – 2. kvartal 2015 – 1. kvartal 2016

 Fase 4: Udbredelse – 1. kvartal 2016 – 3. kvartal 2016

Vandet fra landet - Tidsplan
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Målet er at alle parter får noget ud af projektet og at der skal være 
synergi med det øvrige klimatilpasningsarbejde. Det gælder både:

 Kommuner

 Forsyningsselskaber

 Virksomheder

 Andre parter

Overordnet effekt af 
partnerskabet
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Vandet fra landet handler om at udvikle, teste og præsentere nye 
klimatilpasningsløsninger, der kan håndtere vandet fra landet og dermed 
aflaste byområder under skybrud og samtidig skabe grøn vækst
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Fem udfordringer
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1. Hvordan forsinker vi afstrømning af vand fra marker?

2. Hvordan håndterer vi vandstrømme (intelligent) ved vandløb, så 
der ikke opstår uønskede oversvømmelser?

3. Hvordan skaber vi en intelligent styringsenhed til varsling ved 
vandløb

4. Hvordan gør vi det lettere for planlæggere og beslutningstagere at 
værdisætte og prioritere klimatilpasningsløsninger?

5. Hvordan skaber vi en datapakke indeholdende alle relevante data, 
som kan indgå i modeller til planlægning, varsling og beredskab?

Fem udfordringer
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 28 virksomheder har indsendt 51 forslag, som i dag præsenteres

 Vindere kåres i 3 kategorier

 Næste step er to prejekforløber, som der også vil blive præsenteret 
i dag

 Se også www.klimatilpasning.dk

Resultat af konkurrencen
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http://www.klimatilpasning.dk/


Blandt de indkomne forslag har en jury udpeget særligt lovende 
forslag inden for hver af følgende tre kategorier:

 Størst vandpotentiale og merværdi

 Størst vækstpotentiale

 Størst overraskelsesværdi og 
formidlingspotentiale

Idekatalog
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Det får du ud af at bidrage med løsninger til fremtidens håndtering af

vandet fra landet:

 Mulighed for at komme med nye ideer og deltagelse i realiseringen 
af klimatilpasningsløsninger.

 Faglig feedback ydet af en kompetent og højprofileret jury med 
deraf følgende eksponering.

 Omtale i pressen i forbindelse med forløbet: Idékatalog, omtale på 
konference, pressemateriale og lignende.

 Mulighed for senere at søge midler til yderligere produktudvikling 
gennem fx MUDP-udbud

Hvorfor deltage?
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Hvordan er det muligt at løse problemstillinger, der kræver samordning 
af viden og interesser på tværs af:

a) Mange aktører som har

b) Vidt forskellige viden og interesser og som

c) Skal arbejde sammen midlertidigt uden

d) At nogen enkeltaktør på forhånd har 
ressourcer eller legitimitet til at 
gennemsætte sin løsning?

Udfordringen 
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