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REGN & BYER – FORMÅL, HYPOTESER OG AKTIVITETER

Formålet med Regn & Byer er at fremme og kvalificere klimatilpasning med 

merværdi gennem et styrket samarbejde mellem kommuner og vandselskaber.
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PENGENE



MED ANDRE ORD

1. Vi kan få bedre projekter til glæde for borgerne og naturen

2. Vi kan (i nogle sammenhænge) spare penge

Men hvordan får vi det til at ske?



REGN & BYER – FORMÅL, HYPOTESER OG AKTIVITETER

Formålet med Regn & Byer er at fremme og kvalificere klimatilpasning med 

merværdi gennem et styrket samarbejde mellem kommuner og vandselskaber.

To hypoteser – kampagnens to ben

• Langsigtet samarbejde: Der er behov for at udvikle samarbejdet mellem kommuner og 

vandselskaber fra i høj grad at være projektbaseret til at være langsigtet og strategisk.

• Samfundsøkonomi: Der er behov for at sætte fokus på samfundsøkonomien i de projekter, der 

kobler klimatilpasning med andre funktioner.

Hvordan udvikler vi ny viden?

• 4 forsøgsprojekter: Tommerup, Thyborøn, Odense og Roskilde

• Revideret version af PLASK

• Inspiration til at styrke samarbejde og opbygge fælles projektportefølje



PLASK – redskab til beregning og dialog



PLASK – et redskab til dialog og beregning

Sammenligner op til tre projekter på 3 parametre:

1. Beregner ”snæver” samfundsøkonomi

…som sparede skadesomkostninger vs. omkostninger ved tiltag

2. Viser omkostningsfordelingen

…for f.eks. kommune, forsyningsselskab, private mv.

3. Opgør merværdier ved klimatilpasning

…f.eks. rekreation, biodiversitet, vandkvalitet mv.

Find det på klimatilpasning.dk – snart med instruktionsvideo

Illustration: Fritz Ahlefeldt
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SKIBHUSKVARTERET I ODENSE

Odense Kommune 

Vandcenter Syd



vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / 

for dato og ”Enhedens navn” i 





SAMARBEJDE, ORGANISERING OG STYRING
Konklusioner fra de 4 projekter

1. Alle har et godt projekt-samarbejde mellem kommune og vandselskab og internt 
i kommunen på det tekniske område. Det er svært at inddrage ressourcer, der 
ligger udenfor det tekniske område.

2. Evnen til tværgående projekt-samarbejde er tilstede alle steder – og særligt hos 
fagmedarbejderne.

3. De små kommuner og vandselskaber er gode til at forbinde fagmedarbejdere og 
ledelse / administrative beslutningstagere.

4. De store kommuner har sværere ved at forankre projekterne hos ledelsen – og 
de skal oftere håndtere udskiftning i ledelsen.

5. Alle projekter har været optaget af, hvordan de:

a. Afgrænser det problem, som de skal løse.

b. Finder den rette tekniske løsning.

c. Skaffer politisk opbakning (finansiering).

d. Opbygger et langsigtet, tværsektorielt og tværorganisatorisk 
samarbejde, der rækker udover det konkrete projekt.



VI SKAL UDVIKLE DEN MÅDE VI ARBEJDER PÅ

I den modernistiske planlægning i det 20. 

århundrede fokuserede vi på at adskille 

funktioner for at udvikle en effektiv og sund by.

De udfordringer, som vi står overfor i dag, er 

svære og ofte også dyre at håndtere på denne 

måde. 

I stedet søger vi at løse udfordringerne 

gennem alternative løsninger, der ofte 

kombinerer flere funktioner.

Det er to væsensforskellige måder at løse 

udfordringer, og de kræver forskellige typer af 

kompetencer og ikke mindst organiseringer.



VI SKAL UDVIKLE DEN MÅDE VI ARBEJDER PÅ

Den nye arbejdsmåde er karakteriseret ved:
1. Ikke at tage udgangspunkt i en sektor men i et sted.

2. At kombinere løsning af flere problemer gennem 
synergi.

3. At gå på tværs af organisationer og forvaltninger.

4. Usikkerhed om både problem og løsning

For at lykkes har vi brug for:
1. Fælles forståelse for, hvad det er for problemer vi 

løser – gensidig nysgerrighed og respekt for forskelle.

2. En broker, der formår at agere i flere faglige og 
styringsmæssige logikker – og forbinde dem.

3. Bevidsthed hos alle parter om, at man er gensidigt 
afhængige, og at der ikke er en part, som bestemmer 
over de andre.

4. Incitamenter til at samarbejde og koordinere.

5. Bedre til at håndtere usikkerhed

6. Velfungerende formelle rammer og standarder.



USIKKERHED – HVORI BESTÅR DEN?

Kilde: Steffen Löfvall, CPH Learning
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DIAGNOSE
- SAMARBEJDE OG ARBEJDSKULTUR

Profileringer vha. selv-test
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SPØRGESKEMA 2: 

PROFILERING AF

UDVIKLINGSSAMARBEJDET 

MELLEM KOMMUNE OG 

VANDSELSKAB

 God kommunikation ml. fagpersoner
 Høj faglighed i begge organisationer
 Politisk opbakning og tillid

 Skrøbelig projektøkonomi
 Interessekonflikter med nogle aktører
 Kun gode til velkendte løsninger
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Interessentforståelse

Behov for samarbejde 

med andre

Politisk opbakning

Politisk flair

Behov for handling

Igangsætning

Kreativitet

Behov for forandring

Planlægning

Analytisk sans

Behov for stabilitet og struktur
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FIRE SAMARBEJDSSTRATEGIER
Udviklet i samarbejde med Steffen Löfvall, CPH Learning

IDEALFORESTILLINGER

1) Det produktionstekniske samarbejde
”Hos os følger vi de aftalte spilleregler”

2) Det dialogiske samarbejde
”Hos os taler vi først med hinanden og bygger derefter sammen”

3) Det politiserede samarbejde
”Hos os rykker vi hurtigt fremad, når der er politisk og ledelsesmæssig 

opbakning”

4) Det kreative samarbejde
”Hos os aktiverer vi netværket og beredskabet, når det virkelig gælder”



#1 - STAFET-STRATEGIEN



#1 - STAFET-STRATEGIEN

FORBEDRINGSMULIGHEDER:

• Politisk opmærksomhed

• Deltagelse

• Nytænkning



#2 – RUNDBORDSDIALOG-STRATEGIEN



#2 – RUNDBORDSDIALOG-STRATEGIEN

FORBEDRINGSMULIGHEDER:

• Politisk opmærksomhed

• Fremdrift

• Nytænkning



#3 – OPEN WINDOW-STRATEGIEN



#3 – OPEN WINDOW-STRATEGIEN

FORBEDRINGSMULIGHEDER:

• Politisk bredde

• Deltagelse

• Faglig kvalitet



#4 – TORNADO-STRATEGIEN



#4 – TORNADO-STRATEGIEN

FORBEDRINGSMULIGHEDER:

• Politisk opbakning

• Deltagelse

• Faglig kvalitet
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INDGANG 1

Følg vandet

– udgangspunkt i faren 

for oversvømmelse!

Udviklingsprocessen

INDGANG 2

Følg pengene

– udgangspunkt i 

allerede besluttede 

projekter!

Afgrænsning 

af det relevant 

område

Find 

potentielle

synergier

1 2



Lav en

portefølje

3

Vurder og prioriter

med ledelsen

Beskriv 

merværdien i de 

udvalgte projekter

Genbesøg

porteføljen

4 5 6



FØLG VANDET (Assens)

Tag udgangspunkt i de steder:

- der er udpeget på oversvømmelseskort



FØLG PENGENE (Roskilde)
Tag udgangspunkt i de steder:

- hvor der skal separatkloakeres

- hvor kapaciteten skal forøges for at fastholde serviceniveau

- hvor der skal byudvikles

- hvor der er planlagt projekter



AFGRÆNS OMRÅDET



FIND POTENTIELLE SYNERGIER
Samfundsøkonomi 

fra PLASK WEB

…?

Udskiftning af eksisterende 

ledninger (kloak, vand, 

varme, el …)

Investeringer i skovrejsning

Planlagt byudvikling

Investeringer i infrastruktur

Investeringer i 

separatkloakering

…?

Områdefornyelse

Nye byrum

Legepladser

…?

Vandløbsprojekter

Naturgenopretning



Lav en

portefølje

3

Vurder og prioriter

med ledelsen

Beskriv 

merværdien i de 

udvalgte projekter

Genbesøg

porteføljen

4 5 6



PLASK – redskab til beregning og dialog



TAK FOR I DAG!


