
Projektledelse 
Klimatilpasning 



PROJEKTETS BAGGRUND:

Klimatilpasningsplan vedtaget 2014

Projektet godkendt af forsyningssekretariatet som medfinasieringsprojekt i
2014, med 100 % finansiering via BlueKoldings takster

Kolding Kommune er Projektejer.  
Projektleder og projektgruppe er aflønnet af projektet.

Kolding Kommune hjemtager lån (ca 10 mio) som løbende afdrages af BlueKolding

Der er indgået en 50 årig driftaftale, som projektet også betaler.

Projektet er næsten afsluttet  - indviet i fredags







2019
SANNE DOLL - JAKOB WEBER - ANNE KIRSTINE LINDVANG

LOUISE LANGSCHWAGER JENSEN

HOV...

FRA PROJEKTPLANEN: 



Projektet har ophæng i en tværfaglig styregruppe

Hver 2. måned fremlægges  
for Styregruppen

• Ressourcer(bemanding),  
 økonomi og 
 tidsplan. 
• Aktiviteter siden sidst
• Kommende aktiviteter
• Politisk involvering
• Kommunikation/Presse

Medlemmer af Styregruppe for de taktfinansierede 
klimatilpasningsprojekter:

BlueKolding:
Projektchef

Kolding Kommune:
Afdelingsleder Klima- og Bæredygtighed 
Afdelingsleder Plan
Afdelingsleder Vej & Park
Afdelingsleder Trafik & Mobilitet
Klimatilpasningskoordinatoren

ORGANISATION



(BlueKolding)

Projektorganisering  
iflg. projektplan
repræsentanter fra 
8 afdelinger + forsyningsselskabet

I praksis.....



Hvordan fordeler man roller og ansvar i projekt-
gruppen ? 

Hvilke ansvarsområder kan med fordel deles ud 
?

Her mangler jeg svar:



PROJEKTLEDELSES VÆRKTØJER

Eazyproject

Ibinder



Projektplanen

PROJEKTLEDELSES VÆRKTØJER



Projektplanen

VALG AF RÅDGIVER

RÅDGIVERUDBUD 
LANDSKAB + BORGERPROCES
SPILDEVAND/REGNVAND

FRITID & LANDSKAB

SPILDEVAND/REGNVAND

Tilkøb til anden 
entreprise

LOA



OBS faseopdeling i rådgiverfasen. 
Brug ydelsesbeskrivelserne

Ved komplekse projekter - udbyd 
evt et forprojekt før egentlig opstart



VALG AF ENTREPRENØR

RÅDGIVERUDBUD 
KLIMATILPASNING BYPARKEN - BASSIN, 
Tilsyn Sweco

KLiMATILPASNING BYPARKEN - BYGVÆRKER, 
Tilsyn Niras

 
Underhåndsbud til 4 bydende 
m. fælles licitation
Tildeltskriterie - samlet billigst



DESIGNPROCES MED BORGERNE



LØBENDE KOMMUNIKATION
til ”den eksterne del af projektet”



Erfaringer fra en gennemført proces.
Hvad er godt - hvor går det galt

- vær klar over at der kommer til at være mange ansvarsskift 
undervejs. 
Planlæg efter det! og udnyt det.

- Brug projektplanen som et aktivt styringsredskab. Den er 
perfekt til overdragelse



-lad være at tro at projektledelse er en entydig disciplin der nemt kan over-
drages.  
Vi gør tingene på 1000 forskellige måder afhængig af baggrund og erfaring. 

- projektdeltagere skal have reel arbejdstid i pro-
jektet. Ikke bare mødetid. 
Det er projektleders ansvar at sikre dette i forbin-
delse med årsplanlægning. Der er ingen afde-
lingsleder der påtager sig dette i tværfaglige pro-
jekter.



-Vær bevidst om faseopdeling i projekt.
Dels i forhold til i rådgiverydelser. 
Men også i forhold til ressource og økonomistyring. 

- Det gode rådgiverudbud tager tid at lave.

- Hvad er det vi ønsker... jo mere præcist vi spørger des 
bedre svar får vi svar.


