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Klimatilpasning med merværdi – hvad virker?
I to år har fire nytænkende demonstrationsprojek-
ter i fire danske byer arbejdet med klimatilpasning 
på tværs af kommuner og forsyningsselskaber un-
der overskriften VANDPLUS. Nu er de fire projekter 
klar med resultaterne af hele processen og konkre-
te erfaringer og unikke anlæg, som viser, hvordan 
klimatilpasning og skybrud kan skabe merværdi for 
borgerne, vores byer og landskaber.

På de to konferencer vil der være fokus på at dele 
viden om, hvad der virker fra start til slut. Erfarin-
gerne spænder fra proces, samarbejde, finansie-
ring og lovgivning til inddragelse af borgere og de-
sign af byrum og landskaber med fokus på unikke 
dobbeltfunktioner og den værdi, som anlæggene 
har skabt for den omkringliggende by. 

Målgruppen er alle aktører og særligt kommuner 
og forsyningsselskaber, som ønsker at vende sky-
brud fra udfordring til fælles mulighed. 

Oplev Danmarks nye klimatilpasningsprojekter
På konferencerne kommer du helt tæt på de to fær-
dige VANDPLUS-anlæg og møder de brugere, som 
har taget de færdige faciliteter og byrum i brug.

• Den 4. november kan du opleve sØnæs, 
som har givet Viborg et helt nyt rekreativt og 
dynamisk vandlandskab, der ændrer sig i takt 
med vandet og allerede har fået kælenavnet 
’Danmarks smukkeste rensedam’. 

• Den 11. november kan du opleve Gladsaxe 
Idrætsanlæg, hvor regnvandsbassiner med 
dobbeltfunktion har tiltrukket nye målgrupper 
og fornyet det traditionelle idrætsanlæg.

Vejen frem
Fælles for alle fire VANDPLUS-projekter er, at de 
peger frem mod en helt ny type af by, hvor man 
tænker i lag og kombinerer funktioner, økonomi og 
aktører. Samarbejde, synergi og fremtidens udfor-
dringer og løsninger er fokus for konferencernes 
afslutningsdebat, hvor parterne bag diskuterer ve-
jen frem og de store linjer i klimatilpasning med 
merværdi. 

Vi glæder os til at se jer til en inspirerende 
dag om klimatilpasning i øjenhøjde med 
aktørerne!

KONCERENCE: VIBORG
DATO
4. november 2015
 
STED 
Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

TILMELDING   
www.vandplus-viborg.eventbrite.com

KONCERENCE: GLADSAXE
DATO  
11. november 2015
 
STED   
Gladsaxe Idrætsanlæg, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg

TILMELDING   
www.vandplus-gladsaxe.eventbrite.com

INVITATION & INDHOLD

VANDPLUS
Når vi går sammen om vandet kan vi skabe mere værdi for 
færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUS-
projekter. Partnerne bag VANDPLUS inviterer i samarbejde 
med DANVA og KL til gratis konferencer om klimatilpasning 
med merværdi – fra opstart til slutresultat.



VANDPLUS: HVAD VISER ERFARINGERNE?
De fire projekter og konferencerne peger på en række konkrete resultater og 
læringer fra VANDPLUS. På konferencen får du gode råd til handling og bliver 
klogere på, hvordan samarbejde og klimatilpasning med merværdi kan: 

 + Forvandle tekniske anlæg til attraktive byrum.
 + Skabe mere værdi for færre penge.
 + Skabe værdi for borgerne.
 + Styrke kommunens og forsyningsselskabernes image.
 + Udvikle et nyt ideal for det 21. århundredes by.

Frederiksberg: Byens Vand
Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning viser med deres 
VANDPLUS-projekt, hvordan klimatilpasning kan gøre det muligt at forny en 
traditionel park og udvikle nye byrum, hvor vandet indgår som et rekreativt 
element. 
Rådgivere: Marianne Levinsen Landskab og NIRAS.

Gladsaxe: Vand på sidelinjen
På Gladsaxe Idrætsanlæg viser Gladsaxe Kommune og Nordvand viser, 
hvordan man gennem klimatilpasning kan gentænke det klassiske 
idrætslandskab og skabe nye, uformelle aktiviteter for især piger og  
de ældre.  
Rådgivere: Bisgaard Landskab, Hans Henrik Øhlers og Grontmij.

Viborg: sØnæs
Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S viser med deres fælles 
VANDPLUS-projekt, hvordan klimatilpasning i kombination med 
vandrensning kan bidrage til at skabe et nyt vandlandskab, der udfordrer 
grænselandet mellem ophold og bevægelse. 
Rådgivere: Møller og Grønborg Arkitekter og Orbicon.

Solrød: Kilen
På et lille areal i Solrød bymidte viser Solrød Kommune, Greve Solrød 
Forsyning og Solrød Gymnasium, hvordan et ubenyttet overskudsareal kan 
opgraderes til et kombineret regnvandsbassin og multifunktionelt byrum 
med fokus på fællesskab, bevægelse og læring. 
Rådgivere: Active City Transformation og Rambøll.

PARTNERSKABET & PROJEKTERNE

VANDPLUS – DE FÆRDIGE PROJKTER
VANDPLUS er et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden 
og Naturstyrelsen. Tilsammen har de uddelt 12 millioner kroner til udvik-
ling og anlæg af fire nytænkende projekter i Viborg, Gladsaxe, Solrød og 
Frederiksberg. Konferencerne arrangeres i samarbejde med KL og DANVA.



VANDPLUS-konference i Viborg d. 4. november 2015 
TILMELDING: www.vandplus-viborg.eventbrite.com 

09.00 ANKOMST / Indtjekning, kaffe og morgenmad.

10.00 VELKOMST / v. borgmester Torsten Nielsen, Viborg Kommune.  
 
VANDPLUS KAN BETALE SIG / Åbning v. Oliver Vanges, Lokale og 
Anlægsfonden. 

 DE FIRE VANDPLUS-PROJEKTER FØR OG EFTER / VANDPLUS-projekterne 
viser, at det er muligt at skabe smukke, sociale og klimarobuste byrum, hvor 
der både er sociale og samfundsøkonomiske gevinster at hente. Mød de fire 
VANDPLUS-projekter, som videregiver deres erfaringer.

 VANDPLUS-INSPIRATION / VANDPLUS-løsningerne kan opskaleres, kopieres 
og rummer muligheder for at løse mere end ét problem. Et bassin er ikke bare 
et bassin, og der er et hav af muligheder for dobbeltanvendelse i tørre og våde 
bassiner, kanaler og rensedamme. Inspirationsoplæg v. sekretariatsleder og 
etnolog Søren Møller Christensen.

11.45 FROKOST

12.30 VANDPLUS-ERFARINGER I / Mød folkene bag de fire VANDPLUS-projekter – 
del 1. Få inspiration og diskuter de emner, som er beskrevet på sidste side. Der er 
tid til, at alle kan nå at deltage i to workshops

13.20 VANDPLUS-ERFARINGER II / Mød folkene bag de fire VANDPLUS-projekter – 
del 2. Få inspiration og diskuter de emner, som er beskrevet på sidste side. Der 
er tid til, at alle kan nå at deltage i to workshops.

14.15 OPLEV sØnæs / Vi tager bussen til demonstrationsprojektet ved Viborg Søerne, 
hvor den klassiske rensedam er kombineret med et unikt rekreativt landskab, som 
samtidig kan håndtere en 100-års hændelse. Mød folkene bag projektet, og hør 
hvordan Danmarks smukkeste rensedam blev til.

15.45 AFSLUTTENDE DEBAT – VEJEN FREM / Hvad har vi lært af VANDPLUS, og 
hvordan kommer vi videre? Debat mellem publikum, Susanne Lykke Jakobsen fra 
KL, kontorchef Katrine Rafn fra Naturstyrelsen, vandchef Flemming Hermann fra 
Energi Viborg Vand, Oliver Vanges fra Lokale og Anlægsfonden samt projektchef 
Anne-Mette Gjeraa fra Realdania.

16.30  TAK FOR I DAG / v. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania.

 SNACKS OG SNAK



VANDPLUS-konference i Gladsaxe d. 11. november 2015 
TILMELDING: www.vandplus-gladsaxe.eventbrite.com 

09.00 ANKOMST / Indtjekning, kaffe og morgenmad.

10.00  VELKOMST / v. Karin Søjberg Holst, borgmester Gladsaxe Kommune.

 VANDPLUS KAN BETALE SIG / Åbning v. Jesper Nygård, direktør, Realdania.

 DE FIRE VANDPLUS-PROJEKTER FØR OG EFTER / VANDPLUS-projekterne 
viser, at det er muligt at skabe smukke, sociale og klimarobuste byrum, hvor 
der både er sociale og samfundsøkonomiske gevinster at hente. Mød de fire 
VANDPLUS-projekter, der videregiver deres erfaringer.

 VANDPLUS-INSPIRATION / VANDPLUS-løsningerne kan opskaleres, kopieres 
og rummer muligheder for at løse mere end ét problem. Et bassin er ikke bare 
et bassin, og der er et hav af muligheder for dobbeltanvendelse i tørre og våde 
bassiner, kanaler og rensedamme. Inspirationsoplæg v. sekretariatsleder og 
etnolog Søren Møller Christensen.

11.45 FROKOST

12.30 ERFARINGER FRA VANDPLUS I / Mød folkene bag de fire VANDPLUS-projekter 
– del 1. Få inspiration og diskuter de emner, som er beskrevet på sidste side. Der 
er tid til, at alle kan nå at deltage i to workshops

13.20 ERFARINGER FRA VANDPLUS II / Mød folkene bag de fire VANDPLUS-
projekter – del 2. Få inspiration og diskuter de emner, som er beskrevet på sidste 
side. Der er tid til, at alle kan nå at deltage i to workshops.

14.10 RUNDVISNING PÅ IDRÆTSANLÆGGET / Oplev VAND PÅ SIDELINJEN med 
egne øjne. Gladsaxe Idrætsstadion kombinerer klimatilpasning med en total 
gentænkning af det klassiske idrætsanlæg, hvor de nye bassiner har skabt rum 
for den uorganiserede sport, nye baner i standardmål og nye målgrupper som 
fx pigerne, ældre gymnastik og familierne. Mød folkene bag projektet, og hør 
hvordan det nytænkende projekt blev til. 

15.45 AFSLUTTENDE DEBAT – VEJEN FREM / Hvad har vi lært af VANDPLUS, og 
hvordan kommer vi videre? Debat mellem publikum, direktør Carl-Emil Larsen 
fra DANVA, Susanne Lykke Jakobsen fra KL, direktør Hanne Kristensen fra 
Naturstyrelsen, direktør Esben Danielsen fra Lokale og Anlægsfonden samt 
projektchef Anne-Mette Gjeraa fra Realdania.

16.30 TAK FOR I DAG / v. Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden.

 SNACKS OG SNAK



VANDPLUS-regnskaberne præsenterer den samfundsøkonomisk merværdi 
ved at forsyningsselskaber og kommuner arbejder sammen. På workshoppen 
præsenteres de endelige VANDPLUS-regnskaber med fokus på, hvordan man 
som planlægger eller forsyningsingeniør selv opstiller et lignende regnskab. 
/ På workshoppen vil du møde sekretariatschef Søren Møller Christensen, 
VANDPLUS-sekretariatet og ingeniør Henrik Poulsen, Energi Viborg Vand. 
I Viborg tillige sammen med ingeniør og projektkoordinator Bo Brøndum 
Pedersen, Holbæk Forsyning (tidligere Nordvand).

Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner 
og forsyningsselskaber. Men potentialet kan kun indfries gennem et til 
tider krævende samarbejde, som udfordrer den måde, vi er vant til at 
arbejde på. Fokus for workshoppen er samarbejdet mellem kommune 
og forsyningsselskab fra opstart til drift. / På workshoppen vil du møde 
idrætschef Holger Kortbek, Gladsaxe Kommune, projektleder Lise Jangmark, 
Nordvand, ingeniør Iben Kristensen, Energi Viborg Vand og projektleder og 
landskabsarkitekt Lotte Kunstman, Viborg Kommune.

For at skabe VANDPLUS-projekter, som både fungerer optimalt teknisk 
og rekreativt, må ikke kun kommuner og forsyningsselskaber arbejde tæt 
sammen. Det samme gælder for deres rådgivere. Fokus for workshoppen 
er, hvordan man gennem et tillidsfuldt, tværfagligt samarbejde kan designe 
anlæg med dobbeltfunktioner og merværdi, hvor det æstetiske og tekniske 
integreres. / På workshoppen vil du møde arkitekt Marianne Levinsen, 
Marianne Levinsen Landskab, civilingeniør Esben Iversen, NIRAS, arkitekt 
Rasmus Andersen, Active City Transformation og arkitekt Jens Rex 
Christensen, Møller og Grønborg Arkitekter.

Som i alle andre sammenhænge, hvor man laver byudvikling, er det afgørende 
at inddrage lokale borgere, erhvervsliv og foreninger. I Viborg og Solrød 
har kommunen gjort sig en række interessante og alternative erfaringer på 
området, som de deler ud af. / På workshoppen vil du møde projektleder 
og byplanlægger Jeppe Erikstrup, Solrød Kommune og arkitekt Kristine 
Leth Juul, Møller og Grønborg Arkitekter. I Gladsaxe deltager tillige 
aktivitetskoordinator Anna Valgreen, Gladsaxe Kommune.

Workshoppen sætter fokus på erfaringer med udformning og finansiering 
af klimatilpasningsprojekter og giver vejledning til, hvordan man navigerer i 
lovgivningen og bedst kommer fra plan til handling. / På workshoppen vil du 
møde fuldmægtig Martin Bruun-Houmølle, Forsyningsekretriatet og vandchef 
Henrik Bay fra Frederiksberg Forsyning.  På workshoppen deltager tillige 
konsulent Susanne Lykke Jacobsen fra KL og kontorchef Katrine Rafn fra 
Naturstyrelsen. I Gladsaxe deltager tillige en repræsentant fra DANVA.

WORKSHOP 

VANDPLUS-
regnskabet –  
kan merværdi 
betale sig?

1

WORKSHOP 

VANDPLUS-
samarbejdet – 
hvordan udvikler 
man et anlæg?

2

WORKSHOP 

VANDPLUS-
designet –  
hvordan kobles 
teknik med design?
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WORKSHOP 

VANDPLUS-
borgerne – 
hvordan sikrer man 
engagement

4

WORKSHOP 

VANDPLUS-
lovgivningen – 
hvordan  
navigerer man?

5

Det er muligt at tilmelde sig to workshops pr. konference


