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 Partnerskabet Vandet fra Landet blev udbudt af Styrelsen for Vand-
og Naturforvaltning (NST) i december 2013

 Partnerskabets mål var at sætte 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

 Partnerskabets mål var også at skabe grundlag for udvikling af nye 
produkter og løsninger, der kan skabe vækst og arbejdspladser

Vandet fra Landet - Formål

2



Deltagere herunder kommuner, forsyninger og andre parter

 Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA)

 Kommuner: Aarhus, Gribskov, Herning, Holstebro og Vejle

 Forsyninger: Aarhus Vand, Herning Vand og Vejle Spildevand 

 Region Midtjylland

 SEGES

 Danske Maskinstationer & Entreprenører

Ledelsesgruppe:

 Orbicon

 Smith

 Teknologisk Institut

Deltagere i partnerskabet
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Vandet fra landet - Spor
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1. Det blev vurderet at det var nødvendigt med mere viden om hvilke 
tiltag der giver mest effekt

2. Derfor gennemførte Orbicon i efteråret 2014 beregninger af hvilke 
tiltag i forhold til vandløb, som giver mest effekt

3. Vi kommer til at høre lidt om virkemiddelkataloget i næste indlæg

Virkemiddelkatalog
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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?

Afdækning - fem udfordringer
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 28 virksomheder indsendte 51 forslag, som blev præsenteret i 
idekatalog

 Vindere blev kåret i 3 kategorier:

 Størst vandpotentiale og merværdi

 Størst vækstpotentiale

 Størst overraskelsesværdi og 
formidlingspotentiale

Resultat af konkurrencen

7



 To prejektforløb blev afholdt i marts 2015

 Prejekt om ”Det lykkelige møde mellem vand og naturhensyn”

 Prejekt om ”Det mobile borgerberedskab”

 Udover deltagere fra partnerskabet deltog flere virksomheder i 
prejektforløbene

 Et prejekt er et kort forløb, hvor man over 2-3 workshops finder 
frem til den bærende ide og de centrale parter for et eventuelt 
senere udviklingsprojekt

 Ideen kan både være en fysisk komponent, en ny type 
rådgivningsydelse/koncept eller en ny måde at tænke 
arealanvendelse på

Prejekter
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Der blev arbejdet videre med 6-7 forskellige koncepter efter 
prejekterne og fremsendt flere projektansøgninger. De 4 koncepter, der 
er kommet længst og som bliver præsenteret i dag er:

 Videreudvikling af løsninger til Grejså i Vejle Kommune

 Klimatilpasning af Holstebro By mod oversvømmelser fra Storå

 Den faunapassable vandbremse, som er udviklet af Mosbaek og 
SWECO og som er afprøvet i regi af Vandet fra landet

 Beredskab og mobile dæmninger – MUDP-projekt i samarbejde med 
Environment Solutions samt Beredskabsprojekt som kører i regi af 
Vand i Byer

Udviklingsforløb efter prejekter
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 Afslutningskonference - dagen i dag

 Artikler bl.a. til Teknik & Miljø

 Opdatering af www.klimatilpasning.dk

 Samarbejde med relevante parter herunder KL, DANVA mv.

 Mulighederne for videreførsel af partnerskabet eller dele af 
aktiviteterne

Forankring af partnerskabets 
resultater
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http://www.klimatilpasning.dk/

