
v/ Ulrik Hindsberger, 
Teknologisk Institut, Rørcentret

Velkomst og kort om partnerskabet
19. november 2015
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Program
09.30 – 10.00 Morgenmad
10.00 – 10.15 Velkomst og kort om Vandet fra landet 

v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret
10.15 – 10.45 Hvad er det der gør klimatilpasnings så svært? – eksempler fra 

Klimaspring mv.  
v/ Peter Hinsby, Smith

10.45 – 11.10 Hvordan kan man gribe det an, hvis flere rådgivere skal 
samarbejde?
v/ Henrik Vest Sørensen, Orbicon og Vejle Kommune

11.10 – 11.40 Diskussion af indlæg og opsamling på hvordan man sikrer, at der 
er nogle som tager ansvar for klimatilpasningsindsatsen v) alle 

11.40 – 12.20 Frokost og netværk
12.20 – 13.00 Videreudvikling af beregninger til vandløb og det nye 

klimatilpasningsværktøj fra SCALGO
v/ Henrik Vest Sørensen, Orbicon og Morten Revsbæk, SCALGO

13.00 – 13.30 Status på udvikling og afprøvning i partnerskabet
v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

13.30 – 13.45 Kaffe
13.45 – 15.00 Ekskursion til Vejle Midtby og evt. havneområdet

v) Ulla Pia Geertsen og Paul Landsfeldt, Vejle Kommune



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 – 4. kvartal 2015

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

 Fase 4: Udbredelse – 2. kvartal 2016 – 3. kvartal 2016

Vandet fra landet - Tidsplan
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Emneområder der bliver arbejdet videre med:

 Hvem tager ansvar og hvordan sikrer man fremdrift og samarbejde 
i klimatilpasningssamarbejdet?

 Videreudvikling af beregninger til vandløb og nye 
klimatilpasningsværktøjer

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

 Mobile dæmninger – MUDP-projekt i samarbejde med Environment 
Solutions

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

Hvad nu?
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v/ Ulrik Hindsberger, 
Teknologisk Institut, Rørcentret

Udvikling og afprøvning i partnerskabet
19. november 2015



På baggrund af interview med kommuner og vandselskaber og 
efterfølgende workshops blev der udpeget en række områder som det 
kunne være interessant at arbejde videre med i partnerskabet Vandet 
fra landet. Det var bl.a.:

 Data og modeller

 Funktionelt ejerskab

 Intelligent styring af vandstrømme

 Nye afvandingsprincipper fra marker

 Nye principper for tilbageholdelse af vand

 Sammen om vandet (borgerinddragelse mv.)

 Vandvalg (værktøjer så man træffer beslutninger på mere oplyst 
grundlag)

Afdækning af udfordringer
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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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Blandt de indkomne forslag udpegede en jury 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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 Der blev afholdt to prejekter i februar/marts 2015

 Formålet med prejekterne var at gøre op med et af de klassiske 
projektdilemmaer, hvor man ofte træffer de mest vidtgående 
beslutninger i starten af udviklingsforløbet, hvor man ved mindst

 Det første prejekt havde overskriften ”Det lykkelige møde mellem 
vand og naturhensyn” 

 Det andet prejekt havde overskriften ”Det mobile borgerberedskab”

Prejekter
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Emneområder der bliver arbejdet videre med:

 Hvem tager ansvar og hvordan sikrer man fremdrift og samarbejde 
i klimatilpasningssamarbejdet?

 Videreudvikling af beregninger til vandløb og nye 
klimatilpasningsværktøjer

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

 Mobile dæmninger – MUDP-projekt i samarbejde med Environment 
Solutions

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

Hvad nu?
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Projektide fra ide-katalog:

 Grontmij A/S og Mosbaek A/S foreslog et koncept til etablering af en 
faunapassabel vandbremse til brug ved opstuvning af vand i mindre 
ådale med naturlige vandløb

 Den faunapassable vandbremse indebærer en todeling af 
vandstrømmen i vandløbet, hvor vandet i den daglige situation 
gennemløber et stort tværsnit fx i et jorddige anlagt på tværs af en 
mindre ådal, mens det i perioder med stor afstrømning skal 
gennemløbe en vandbremse, der kan neddrosle til den ønskede 
vandføring i vandløbet nedstrøms.

Den faunapassable vandbremse
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Fokusområder der bliver arbejdet videre med:

 Bæredygtig tilbageholdelse af vandet fra landet, der tilgodeser 
lovgivningen på miljøområdet, beskytter byer omkostningseffektivt 
og udgør et forretningspotentiale i dansk og international skala

 Dette betyder, at fisk og vandløbsinsekter skal kunne vandre frit i 
vandløbene uden forhindringer i form af styrt, permanente 
opstemninger og strækninger med for høj strømhastighed 
(eksempelvis for små rør). 

 Enheden vil kunne etableres af kommuner, forsyningsselskaber eller 
landmænd (mod betaling) 

Den faunapassable vandbremse
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Det videre forløb

 Der skal udvikles en løsning til henholdsvis små og store vandløb 

 Der planlægges test af to konkrete vandbremser til små vandløb

 I prejektet og ved efterfølgende møder er der kommet flere bud på, 
hvordan den faunapassable vandbremse kan optimeres

 Testes/afprøves med nogle modelforsøg, som foretages hos AAU i 
løbet af de kommende tre måneder

Den faunapassable vandbremse
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MUDP-projekt, hvor partnerskabet skal hjælpe Environment 
Solutions:

 Der skal udvikles en stormsikker, omkostningseffektiv, fleksibel og 
mobil barriereløsning til sikring af mennesker, miljø og infrastruktur 
mod oversvømmelse i forbindelse med eksempelvis storm

Målet med projektet er:

 at reducere risikoen for skader som følge af oversvømmelser og 
spildevandsoverløb under ekstremregn og stormfloder 

 øget brugervenlighed og hurtig installering, der kan anvendes af 
beredskaber såvel som husstande og virksomheder 

 øget anvendelighed under forskellige situationer, udfordringer og i 
områder med forskellige forudsætninger

Bevilget MUDP-projekt med 
Environment Solutions 
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 Environment Solutions ønsker blandt andet gennem samarbejde 
med ”Vandet fra Landet”, at sikre støtte til projektets bæredygtighed 
og etablere et langsigtet samarbejde og dialog

 Samarbejdet vil primært have et nationalt fokus, men forventes 
også at kunne nå ud i EU

 Projektet vil løbe over de næste 18 måneder

MUDP-projekt med 
Environment Solutions 
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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 og vil gerne benytte 
partnerskabet til at få inspiration

Beredskab:

 Kommunen sender et udbud ud i 2015 om beredskab i forhold til 
klimatilpasningsplanen. Vandet fra landet bliver skrevet ind som 
mulig samarbejdspartner i dette udbud

 Kommunen skal i gang med action-cards for deres sorte punkter 
(15 stk.)

 Udfordring da Beredskabet skal have ny organisation pr. 1/1-2016

Gribskov Kommune
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