
v/ Ulrik Hindsberger, 
Teknologisk Institut, Rørcentret

Vandet fra landet
Indlæg på møde den 2. juni 2015



 Velkomst 
v) Ulrik, TI

 Forløb af prejekter i marts 2015 og ansøgninger der er fremsendt til Velux/Villum 
fond 
v) Peter, Smith

 Kort oplæg af kommende klimatilpasningsprojekter i Holstebro i relation til vandet fra 
landet og efterfølgende diskussion, oplæg 
v) Leif Theilgaard, Holstebro Kommune

 Kort oplæg af kommende klimatilpasningsprojekter i Vejle i relation til vandet fra 
landet og efterfølgende diskussion, oplæg 
v) Ulla-Pia Geertsen, Vejle Kommune

 Kort oplæg af kommende klimatilpasningsprojekter i Aarhus og Gribskov i relation til 
vandet fra landet og efterfølgende diskussion, oplæg 
v) Ulrik, TI

 Prioritering af de vigtigste områder, der skal arbejdes videre med i Vandet fra landet 
det næste år 
v) alle

Program
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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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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 – 3. kvartal 2015 – 1. kvartal 2016

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

Vandet fra landet - Tidsplan
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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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Emneområder, der kan være relevante at arbejde videre med:

 Den faunapassable vandbremse – hvilke test kan gennemføres i 
laboratoriet til dokumentation af funktionen?

 Beredskab og strategi for beredskab – kan abonnementsløsningerne 
være interessante indtil der er etableret mere permanente tiltag?

 Borgerrettede tiltag herunder borgermøder om oversvømmelse og 
beredskab samt Landelshavertanken

 Habitatområder - hvordan værdisættes de i forhold til omkostninger 
ved oversvømmelse i byer

 Diskussion af de mulige indsatsområder og prioritering af indsatsen 
påbegyndes på mødet den 2/6-2015 og fortsættes de næste 
måneder

 Partnerskabet kan bl.a. tilbyde at hjælpe med test (TI), beregninger 
(Orbicon) og procesrettede tiltag (Smith)

Hvad nu?
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Borgerinformation

 Hvordan skal borgerne forholde sig til klimaændringerne og hvad 
kan de gør selv

 Kommunen har pt. ingen strategi for, hvordan dette skal gribes an, 
men de skal have gang i dette område

Beredskab:

 Kommunen skal i gang med et beredskabsplan, og har allerede haft 
nogle møder med beredskabschefen

 Udfordring da Beredskabet skal have ny organisation

 Hvordan skal de dimensionere beredskabet? På temadagen sagde 
forsikringerne at stormrådet dækkede for hændelser over 20 år, så 
det er under 20 års hændelser det kommunale beredskab skal 
dimensioneres til. Hvilke scenarier skal vælges? Skal man bruge 
beredskabet eller skal man købe abonnementer hos entreprenører?

 Kommunen skal i gang med action-cards for deres sorte punkter 

Gribskov Kommune
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Sluse ved Aarhus Å:

 Slusen bliver indviet den 20. juni i år. Vandet fra landet må meget 
gerne følge driften og erfaringerne med sluseprojektet det 
kommende år. 

Koldkær bæk (Skejby):

 Konkret projektområde, hvor kommunen håber at 
Forsyningssekretariatet vil godkende et projekt, hvor man eventuelt 
kan inddrage den faunapassable vandbremse?

 Fordelen med dette projekt er, at Orbicon i øjeblikket 
kortlægger/modellerer på området, så her har vi allerede en del 
informationer vi måske kan benytte i et videre projektforløb?

Aarhus Kommune
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