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TEMA: Klimatilpasning 

Dette notat beskriver ét af temaerne i Cleantech TIPP projektet: Klimatilpasning. Se den samlede 

projektbeskrivelse for uddybning af hele projektet.  

Partnere i temagruppen: Malmö stad, Helsingborg stad, Allerød Kommune, Albertslund Kommune, 

Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Fredensborg Kommune, Höje Å Vattenråd (Lomma 

Kommun, Lund Kommun, Staffanstorp Kommun og Svedala kommun), LYCEUM (medfinansieret af 

KLIKOVAND, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Forsyning, DHI, DTU Compute og TI), samt 

interessenterne Aarhus Universitet, DTU, CBS, Københavns Universitet, Svänsk Forsäkring, Forsikring og 

Pension og WIN. Herudover Gate 21, Sustainable Business Hub, Concito, Climate KIC-Nordic og LUOpen, 

som deltager i alle temagrupper.  
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1. Udvælgelse af fokusområder 
 

Notatet er en opsamling fra to rundbordssamtaler, flere individuelle møder og to temagruppemøder i 

foråret 2015.  

Følgende principper har været væsentlige i udvælgelsen af udfordringer i Cleantech TIPP projektet: 

- Prioritet: Udfordringerne har høj offentlig prioritet, gerne med tilknyttet budget til indkøb 
- Nært forestående: Udfordringerne skal løses inden for en årrække, der harmonerer med projektets 

tre-årige levetid.  
- Kompleksitet: Udfordringerne kan ikke løses af én organisation eller af nabokommunen, men 

kræver et samspil mellem flere aktører. 
- Volumen: Flere aktører prioriterer udfordringen.  

 
Tilsammen sikrer disse principper, at udfordringerne er relevante for projektets offentlige partnere og at de 

har markedspotentiale for virksomhederne. 

De udfordringer og cases, der beskrives i dette notat danner udgangspunkt for OPI samarbejdet i Cleantech 

TIPP. Udfordringerne og casene vil blive skærpet og uddybet under projektet gennemførsel, som beskrevet 

i projektansøgningen. Der vil ligeledes hvor det er hensigtsmæssigt foregår en afgrænsning af 

temagruppens fokus, for at understøtte at temagruppen når sine mål i projektets levetid og at 

temagruppens resultater har værdi for så mange som muligt.   
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2. Fokus for samarbejdet i temagruppen 

 

 
2.1 Governance strukturer for klimatilpasning 

 

Temagruppen ser udviklingen af governance strukturer for klimatilpasning som grundlæggende for arbejdet 

med de tekniske aspekter og ønsker at undersøge:  

o Hvordan planlægges en helhedsorienteret klimatilpasning?  

- løsningerne skal planlægges sammenhængende på tværs af private og offentlige skel og skal 

omfatte både regnvand og spildevand 

- vandet skal ledes væk uden at oversvømme nabokommuner. 

- der skal skabes samarbejde på tværs af forvaltninger i den enkelte kommune. Klimatilpasning 

kræver samarbejde mellem trafik-, miljø-, park- og evt. også kulturforvaltninger. Klimatilpasning 

styrkes gennem et samarbejde med forsyningsselskaber og borgere. 

 

o Hvordan finansieres løsninger til klimatilpasning i fremtiden? Hvordan inddrages 

forsikringsselskabernes interesse i at medvirke til klimatilpasning bedst muligt? Temagruppen er i 

kontakt med de to brancheorganisationer Forsikring & Pension og Svensk Försäkring og ønsker bl.a. 

 

Udfordring til markedsdialog og OPI: Temagruppen ser et særligt innovationspotentiale i udviklingen af 

en helhedsorienteret klimatilpasning, som kommuner, regioner og rådgivende konsulentvirksomheder i 

Øresundsregionen vil kunne opbygge spidskompetencer i.  

 

 

 

 

Samarbejdet vil have fokus på:  

2.1 Governance strukturer 

2.2 Digitale rapporteringssystemer 

2.3 Skybrudsveje 

2.4 Rensning og genbrug af vand 

Temagruppen afgrænser sig fra at fokusere på kystsikring, havniveaustigninger og erosion.  

Disse fokusområder vil blive belyst gennem to cases: 

 Case a: Udvikling af digitalt beslutningsredskab til klimatilpasning 

 Case b: Skybrudsveje, forsinkelsesveje og grønne veje – för att minska oönskade översvämningar 

och minska föroreningarna till recipienterna 

Se casebeskrivelser under pkt. 7.  
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at undersøge, om forsikringspræmien kan nedsættes som følge af klimatilpasning og hvordan man i 

fællesskab kan opfordre borgerne til bedre klimasikring. Også ejendomsmæglere kan inddrages i 

dette samarbejde. Forsyningsselskaberne er ligeledes væsentlige aktører at inddrage i udviklingen 

af nye løsninger, da de finansierer hovedparten af klimatilpasningen i kommunerne. Det er 

interessant for temagruppen at undersøge hvilke andre muligheder, der er for finansiering af nye 

løsninger til klimatilpasning, herunder potentialet i at rejse finansiering fra investorer til fælles 

klimatilpasning, som dermed opnår en volumen, der er interessant for større investorer, samt 

muliggør at kommunerne deler risikoen mellem sig.  

 

2.2 Digitale rapporteringssystemer  

 

Digitale rapporteringssystemer skal sikre systematisk indsamling af data for skybrud og understøtte, at data 

anvendes til at varsle relevante interessenter i god tid.  

Det innovative aspekt ved rapporteringssystemer og smart it ligger i udfordringerne:  

o Hvordan skabes en mere systematisk indsamling af data for regnvand og skybrud, som kan give 

mere præcise varslingssystemer? Formålet er bl.a. at reducere antallet af falske varslinger. Kan 

borgerne og journalister engageres i at indsende fotos? Kan droner anvendes? Kan infrastrukturen i 

trafikregulering og smart belysning anvendes til systematisk indsamling af data? Skadesdata fra 

forsikringsselskaber kan også anvendes til at kvalificere kommunernes risikokort; dette gøres 

allerede i Danmark.  

o Hvordan varsles og afledes trafikken i god tid før et skybrud? Hvordan håndteres data om skybrud, 

så man hurtigt kan udlede relevant information? I dag er der kun omkring 15 minutters varsling 

inden et skybrud. Kan borgerne informeres direkte på mobilen? Kan smarte skilte omdirigere 

trafikken fra oversvømmede områder? 

o Hvordan overvåges og indsamles data på forskellige nedsivningselementer som f.eks. permeable 

belægninger over tid, så de kan overvåges og det kan vurderes, hvornår de forskellige 

nedsivningsanlæg skal vedligeholdes for at opretholde deres nedsivningsevne. 

 

Udfordring til markedsdialog og OPI: Temagruppen ser et særligt innovationspotentiale i udviklingen af 

en digital kortlægningsmodel, som kan tilvejebringe og samle data om klimatilpasning. Disse data kan 

anvendes af kommuner og regioner til at planlægge robuste klimatilpasningsstrategier, herunder 

varsling til borgere, forsyningsselskaber m.fl. om kommende skybrud. Derudover kan data udnyttes af de 

virksomheder, som leverer de intelligente løsninger på klimatilpasningsudfordringerne, samt til 

forsikringsselskaberne. Disse data bør gøres tilgængelig for en bred skare af aktører for at skabe størst 

mulig værdi af de data, der opsamles.   
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2.3 Skybruds- og forsinkelsesveje 
 

 

En skybrudsvej transporterer og bortleder regnvand på overfladen i et styret og kontrolleret forløb og 
med en udformning som sikrer, at der ikke sker uhensigtsmæssigt ophobning af vand under vandets 
bortledning. Hvor der er behov for det, kan der oprettes steder, hvor regnvandet naturligt opstuves 
og tilbageholdes (forsinkelsesveje). Hvis forholdene tillader det, kan noget af regnvandet nedsives, 
noget kan fordampes og resten ledes til kloak eller bortledes via det separate skybrudssystem til 
egnet recipient. Som udgangspunkt er vejenes funktion dog at holde vandet på overfladen, så 
kloakkerne ikke oversvømmes. Der kan også oprettes forsinkelsespladser som ligesom 
forsinkelsesveje er med til at holde så meget regnvand ude af kloaksystemet som muligt. Generelt bør 
løsninger for klimatilpasning rettes mod at skabe mere livskvalitet i byerne samtidigt med at 
skybrudsskader forebygges.  

Det innovative aspekt ved skybruds- og forsinkelsesveje ligger i udfordringerne:  

o Hvordan integreres skybrudsveje i byrummet samtidig med, at kriterier som æstetik og 
tilgængelighed tilgodeses? Skybrudsvejene skal aflaste kloaksystemet, så vandet holdes på 
overfladen og regnvand og spildevand ikke sammenblandes. Anlægget skal til dagligt kunne 
fungere som kørevej for biltrafik, cyklister eller gående. Det kræver pålidelige 
varslingssystemer. Behovet for nye løsninger gælder især områder, hvor pladsen er knap og 
vandet ikke kan afledes til eksisterende søer og marker.  

o Hvordan påvirkes boligejere til at anvende løsninger, der holder regnvandet på overfladen 
fremfor at lede det i kloaksystemet? 

o Hvordan kan grønstruktur (træer, parker) anvendes til forsinkelse af regnvand? Kan 
grønstrukturen indregnes i klimatilpasningen evt. som del af GIS overblik? 

o Arbeta med beteendepåverkan på allmänhet, byggherrar, andra privata aktörer kring att inte 
hårdgöra innergårdar, egna tomter och annan mark som inte kommunen har rådighet över. 

o Hvordan kobles løsningerne for klimatilpasning til en socialt ansvarlig drift hvor nye 
arbejdspladser evt. tilpasses særlige målgrupper (langtidsledige, handicappede, stressramte). 
Flere kommuner er klar til at betale mere for løsninger, som inkluderer det sociale element.  

I nogle kommuner som København, Frederiksberg og Malmö findes analyser og værktøjer til 
klimatilpasning, men selve udviklingen af initiativerne og tilpasningen til byens øvrige aktiviteter 
mangler. For andre kommuner vil der være inspiration at hente fra dette arbejde.  

 

 

 

 

 

Udfordring til markedsdialog og OPI: Temagruppen ser et særligt innovationspotentiale i udviklingen af 

løsninger til at integrere skybruds- og forsinkelsesveje i byens eksisterende infrastruktur. Specielt 

koblingen mellem teknologi og regionens fokus på design/liveability prioriteres. 
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2.4 Rensning og genbrug af vand 

 
For at vandet kan genbruges i byen og for at undgå forurening af grundvandet, er det essentielt at 
vandet er rent. I de tilfælde, hvor det ikke lykkes at holde spildevand og regnvand adskilt, må vandet 
renses. For at volumen er stor nok til at det kan betale sig at rense vandet, bør fokus ikke bare være 
på skybrudsvand (som måske kun falder hvert 10. år), men i høj grad også dagligt regnvand.  

Det innovative aspekt ved rensning og genbrug af vand ligger i udfordringerne:  

o Med bedste rensningsteknik, vi har i dag, er rensningen af spildevand og regnvand 
udgiftsneutral. Hvordan kan vi i fremtiden skabe indtjening ved at rense vandet så det kan 
anvendes til vanding og i bynære søer? 

o Hvordan kan vi reducere de driftstekniske udgifter ved klimatilpasning med forbedrede 
løsninger? Der er potentiale for innovative løsninger i effektiv transport af vand fra 
skybrudsveje til rensning og genbrug af vand.  

o Hvordan oprenses eller minimeres vejsalt i vejvandet, så dette kan genbruges til vanding af 
planter? 

3. Temagruppens succeskriterier  
 

3.1 Succeskriterier i projektets levetid 

 

Temagruppen ønsker i løbet af projektsamarbejdet at søge svar på ovenstående udfordringer ved at: 

- Gennemføre mindst 2 markedsdialog- og OPI-forløb med udgangspunkt i temagruppens cases. 

- Involvere mindst 30 virksomheder i temagruppens markedsdialog- og OPI-forløb. Heraf forventes 

mindst halvdelen være små og mellemstore virksomheder. Der lægges desuden vægt på 

inddragelse af mange forskellige typer virksomheder, der kan øge innovationen i samarbejdet. 

- Gennemføre mindst fem tests af løsninger til klimatilpasning som del af de tre markedsdialog- og 

OPI-forløb. 

Herudover følger temagruppen de overordnede succeskriterier uddybet i Cleantech TIPP 

projektbeskrivelsen.  

3.2 Langsigtede mål 

 

Temagruppen ønsker gennem samarbejdet at: 

 

Udfordring til markedsdialog og OPI: Temagruppen ser et særligt innovationspotentiale i at understøtte 

omkostningseffektive rensningsløsninger, der kan gøre regnvand anvendeligt i byrummet, herunder 

genanvendelse af regnvand til f.eks. køling af bygninger (symbiose). At gøre dette problem til en 

ressource, ser temagruppen som den udfordring, der har det største eksportpotentiale. 
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o Medvirke til mere attraktive byer med flere grønne og blå arealer.  

o Skabe en niche for klimatilpasning i Øresundsregionen, som skaber værdi for det offentlige og 

tiltrækker virksomheder, som bliver i lokalområdet.  

o Skabe nye løsninger til klimatilpasning ved at engagere vandbrancheforetag, bygherrer, 

forsyningsselskaber, forsikringsselskaber og andre, der er involveret eller har interesse i 

klimaudfordringerne og deres påvirkninger. 

o Undgå fordyrende justeringer, som f.eks. at opgrave veje mange gange ved at indhente og teste de 

bedste løsninger til klimatilpasning. 

Markedspotentialet for klimatilpasning er stadig nyt, men efterspørgslen efter løsninger drevet frem af især 

kommuner i samarbejde med vandbrancheforetag, bygherrer, forsyningsselskaber, forsikringsselskaber vil 

kunne skabe et kundegrundlag, der gør det interessant for virksomheder, at udvikle nye løsninger med 

eksportpotentiale som er tilpasset behovet.  

Cleantech TIPP giver mulighed for en risiko- og potentialeafdækning af området før offentlige midler 

anvendes til nye investeringer. Dette sikres gennem forløb med markedsdialog (overblik over eksisterende 

løsninger), OPI (udvikling af nye løsninger og forbedring af eksisterende løsninger) og tests af nye løsninger.  

I projektet har partnerne mulighed for at udvikle området i fællesskab med juridisk støtte, der skal sikre, at 

hverken offentlige eller private partnere ender i juridiske dilemmaer i forhold til et senere udbud. Endelig 

kan grænserne for det nye EU udbudsdirektiv afprøves, så partnerne i forlængelse af projektet potentielt 

kan gennemføre innovative udbud.  

4. Samarbejde med forsikringsselskaber 

 
Temagruppen har kontakt til de største brancheorganisationer for forsikringsselskaber i Danmark og 

Sverige hhv. Forsikring og Pension og Svensk Forsäkring. Samarbejdet med forsikringsselskaberne har 

betydning for temagruppen, da selskaberne ligger inde med værdifulde skadesdata, som kan bruges til at 

forbedre klimatilpasningen i kommunerne. For forsikringsselskaberne betyder samarbejdet, at de kan 

medvirke til at sænke udgifterne til skadeserstatninger ved skybrud, som i begge lande har været meget 

udgiftstunge de seneste år.  

Brancheorganisationerne har allerede et samarbejde, som kontakten i projektet vil bidrage til at udbygge. I 

Danmark leverer brancheorganisationen skadesdata til 70 kommuner. I kommunerne kobles data til egne 

teoretiske risikokort og betyder, at kommunerne har større grundlag for at vide, hvor skaderne indtræffer, 

så klimatilpasningen kan forbedres.  

Temagruppen ønsker at videreudvikle denne kontakt mellem kommunerne og forsikringsselskaberne ved 

bl.a. at efterspørge mere detaljeret information om: 

- hvilken slags oversvømmelser, der forårsager skaderne 

- at kunne indhente data tidligere, så klimatilpasningen kan forbedres 
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- at koble skadesdata til GIS-koordinator billigere og mere effektivt 

- at få større klarhed over, hvordan skadesdataene kan anvendes 

Forsikring og Pension har desuden et relevant initiativ under opstart, som koordineres med temagruppen 

om klimatilpasning:  

- Klimatilpasningsrejsehold: Rejseholdet skal understøtte kommunernes klimatilpasning ved at 

tilbyde støtte til udarbejdelsen af politiske beslutningsgrundlag og til at komme fra plan til 

handling. Rejseholdet vil rumme ekspertkompetencer indenfor hydraulik, jura, forsikring, 

borgerinddragelse og klimatilpasningsløsninger, herunder økonomien i de forskellige løsninger.  

5. Samarbejde med virksomheder  
 

Cleantech TIPP projektet har fokus på markedsdialog og OPI som forudsætninger for at skabe mere 

innovative udbud. Alle temaer i projektet skal derfor have en markedsværdi og med stor sandsynlighed føre 

til udbud. Projektet har fokus på initiativer, som kommunerne ikke selv kan løfte; initiativer, der øger 

innovation og skaber værdi for markedet. Derfor er markeds- og innovationspotentialet fremhævet ved de 

ovenstående nævnte udfordringer.  

Samarbejdet med den private sektor vil primært blive varetaget af Gate 21, samt virksomhedsklyngerne 

Sustainable Business Hub (partner) WIN og Malmö Cleantech City (interessenter).  

 

Temagruppen ønsker i denne forbindelse at: 

o Virksomhederne involveres så snart udfordringerne i samarbejdet er nærmere defineret, så 

virksomhederne kan give deres vurdering af udfordringerne.  

o Der tidligt i samarbejdet sker en afklaring af hvilke udbud, der egner sig til OPI/markedsdialog og 

hvilke der kan gennemføres på traditionel vis, så hverken private eller offentlige partnere spilder tid 

i processen. 

6. De næste skridt for temagruppen 

 
Temagruppen har afholdt to temamøder i foråret 2015. Næste møde finder sted ved projektstart. I 

projektets første halve år skærpes de udfordringer, temagruppen ønsker at arbejde med og relevante 

virksomheder tilknyttes temagruppen. I projektets andet halvår startes markedsdialogen. Se den samlede 

projektbeskrivelse for Cleantech TIPP for uddybning af projektets faser.  
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7. Casebeskrivelser 

7.1 Case a: Udvikling af digitalt beslutningsredskab til klimatilpasning 

 

Introduktion: Casen har fokus på at adressere temagruppens udfordring om digitale rapporteringssystemer 

til klimatilpasning. Casen tager udgangspunkt i KLIKOVAND, der er et innovationssamarbejde mellem 22 

kommuner og 13 forsyningsselskaber i Region Hovedstaden, og varetages i Cleantech TIPP af 

rådgivningsfirmaet LYCEUM, der arbejder som rådgiver for KLIKOVAND. KLIKOVAND ønsker i 

overensstemmelse med temagruppens medlemmer at simulere og visualisere konsekvenserne af 

forskellige klimatilpasningsløsninger og gøre data om skybrud let tilgængelige for en bred skare af aktører 

for at skabe størst mulig værdi af de data, der opsamles. Formålet med casen er derfor at give lokale 

politikere, borgere og virksomheder mulighed for at træffe strategiske og taktiske valg/beslutninger for 

klimatilpasning på grundlag af en pædagogisk visualiering af data og simuleringer. Beslutningsredskabet 

skal give mulighed for en lokaldemokratisk dialogproces, der sikrer forankring af løsningerne i lokalområdet 

ved at såvel borgere, virksomheder som lokalpolitikere og embedsmænd i kommuner og vandselskaber 

bruger systemet i fællesskab. 

Det digitale beslutningsværktøj skal være et online og brugervenligt virtuelt dialog-, lærings-, og 

procesværktøj, der kan simulere og visualisere oversvømmelseshændelser forårsaget af skybrud i en 

kommune og et lokalområde. Det digitale beslutningsredskab skal rumme et læringsmodul, hvor brugeren 

lærer mere og mere om klimatilpasning i forbindelse med skybrud. Herudover skal systemet være 

intelligent, så det selv opsamler og bearbejder den viden og de løsninger som bliver lagt ind i systemet. 

Systemet skal dermed kunne tilpasses mange forskellige kontekster i Øresundsregionen og i 

eksportøjemed.  

Aktiviteter: Indenfor rammerne af Cleantech TIPP vil en demomodel af det digitale  beslutningsværktøj 

blive udviklet og afprøvet i en dansk kommune og en svensk kommune. Det kan ikke forventes at denne 

demomodel vil have alle de ønskede funktionaliteter; arbejdet med at udvikle en egentlig prototype er 

således ikke omfattet af dette projekt. Som det fremgår nedenfor, vil der derfor først blive udviklet en 

generel demomodel og derefter stedspecifikke demomodeller afhængig af de valgte kommuner og de 

valgte problematikker som skal gennemprøves. Foreløbigt er det planlagt at afprøve borgerinddragelse og 

den politiske proces i demodellen. Om begge dele skal afprøves i begge kommuner eller om afprøvningen 

af funktionaliteter fordeles på kommunerne afklares efter lokale behov. 

- Fase I Forretningsmodel. Udarbejdelse af forretningsmodel for demomodel. 

- Fase II: Generel demomodel. Udvikling af en generel demomodel samt valg af to demokommuner; 

én i Danmark og én i Sverige. Lyngby-Taarbæk Forsyning i Danmark har foreløbigt meldt sig som 

testkommune.  

- Fase III: Specifikke demomodeller. Tilpasning af demomodellen til afprøvning i de to udvalgte 

kommuner med hovedvægt på henholdsvis borgerinddragelse og den politiske beslutningsproces. 

- Fase IV: Afprøvning. Konkret afprøvning af demomodellen i de to valgte kommuner, og med den 

valgte fordeling af fokus. 
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- Fase V: Evaluering. Evaluering af demoafprøvningen og på denne baggrund forslag til videre 

udvikling og afprøvning samt udvikling af prototype og efterfølgende kommercialisering 

Casen som del af temagruppen: Indenfor rammerne af Cleantech TIPP kan det digitale beslutningsredskab 

til klimatilpasning afprøves i en demomodel, der indledende afdækker markedspotentialet for et sådant 

dialog-, lærings-, og procesværktøj indenfor klimatilpasning i relation til skybrud.  

Der er dannet et OPI-baseret partnerskab mellem KLIKOVAND ved Gladsaxe Kommune, KLIKOVAND ved 

Lyngby-Taarbæk Forsyning, Teknologisk Institut, DHI, DTU Compute og LYCEUM, hvor sidstnævnte 

repræsenterer casen i Cleantech TIPP projektet. LYCEUM indgår som partner i Cleantech TIPP og modtager 

medfinansiering fra de øvrige partnere til at lede og koordinere samarbejdet om udviklingen af det digitale 

beslutningsredskab. LYCEUM vil være ansvarlig for at sikre fremdrift og resultater i det samlede caseforløb, 

og vil især fokusere på forretningsmodellen, markedsmodningen og OPI processen. De øvrige nævnte 

partnere vil levere tekniske input til casen, som vil blive bearbejdet af LYCEUM. Partnerskabet vil i 

Cleantech TIPP være i dialog med temagruppens medlemmer om udvikling af redskabet, så 

beslutningsredskabets indhold og form tilpasses temagruppens behov. Hvis der opstår behov i 

temagruppen som ikke kan løftes af de medfinansierende partnere, inviteres til yderligere markedsdialog. 

Med sin fleksible opbygning skal redskabet give mulighed for anvendelse i mange forskellige kontekster i 

Øresundsregionen og i senere eksportøjemed. 

 

7.2 Case b: Skybrudsveje, forsinkelsesveje og grønne veje – för att minska oönskade 

översvämningar och minska föroreningarna till recipienterna 

 

Introduktion: Casen har fokus på efterprøvning og erfaringsskabelse af nye vejtyper som skybrudsveje, 

forsinkelsesveje og grønne veje som gængse vejtyper i byen.  

Ønsket er at efterprøve nye vejtypologier som udover at fungere som trafikårer i byen også kan fungere 

som en væsentlig del af byens skybrudsberedskab och försöka kombinera dessa med lösningar för att rena 

dagvattnet. 

Målet er at efterprøve tre primære vejtyper: 

 Skybrudsvejen, hvis formål er at transportere og bortlede regnvandet på overfladen i et styret og 

kontrolleret forløb. 

 Forsinkelsesvejen: Hvis formål er at sikre og styre en kontrolleret forsinkelse af regnvandet til enten 

skybrudsveje, kloak eller andre recipienter. 

 Grønne veje: hvis formål er alene at forsinke og opbevare så meget regnvand som muligt, før det 

når kloakken eller andre recipienter. 

Tanken er at disse nye vejtyper skal etableres over hele byen på sigt. Et væsentlig spørgsmål er, hvorledes 

dette kan sammentænkes med byens eksisterende struktur og udseende og hvordan de skal udtrykke sig og 

fungere i byrummet. Derudover skal det undersøges, hvordan den hydrauliske funktion sikres samtidig med 

en rening av vattnet sker och at de trafikale funktioner bevares som f.eks. kravet til tilgængelighed, 
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information, drift mv. Man kan också tänka sig att reningsfunktionen finns dagligdags i ett mer uppströms 

läge och kombineras med skyfallsvägarna vid ett extremt flöde. 

Aktiviteter:   

I 2016 Kortlægning af barrierer og udvikling af succeskriterier for skybrudsveje, forsinkelsesvej og grønne 
veje i samarbejde med forsyningsselskab, park- och stadsplanerare samt rådgivere. 
 
I 2016 udvælgelse af en til to løsningsmodeller inden for hver typologi som ønskes afprøvet. 

I 2016 Udvikling af 1:1 model på udvalgte løsninger 

I 2017 Afprøvning af modeller i byrummet/i modelleringer 1:1 

I 2017 Evaluering af test og tilretning af vej-prototype 

I 2018 gennemførelse af pilotprojekt af en eller flere af de nye vejtyper: skybrudsvej, forsinkelsesvej eller 

grønne veje. 

Fremefter: Vidensopsamling og strukturering af erfaringerne med implementering af de nye vejtyper 

Casen som del af temagruppen: I Cleantech TIPP kan vejtypologierne afprøves som enkelt elementer med 

henblik på senere fuld implementering. Frederiksberg och någon av kommunerna i Höje Å Vattenråd er 

testområde hvor enkelte vejtypologier kan testes i fuld skala og der kan måles på effekt og funktionalitet, 

samt få erfaringer med anlægsteknikken og anlægsøkonomien på denne type veje. 
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8. Analyser 
 

Concito bidrager med analyser indenfor alle tre temaområder med udgangspunkt i de udfordringer, der er 

defineret af temagrupperne. Indenfor klimatilpasning kan Concito bl.a. bidrage med analyser af: 

 Samfundsøkonomiske vurderinger af forskellige klimatilpasningsløsninger. Der er i materialet 

beskrevet en række gode eksempler, men i modsætning til de fleste andre sektorer gennemføres 

der ikke samfundsøkonomiske vurderinger af klimatilpasningsprojekter. Det, en sådan analyse kan 

føre til er erkendelser af hvilke positive samfundsmæssige effekter der kan være i 

klimatilpasningsprojekter i form af rekreative og bymiljø effekter. Forskelle mellem projekter vil 

bringe fokus på de samfundsmæssigt bedste løsninger. 

 Driftsøkonomi/vedligehold. Mange klimatilpasningsprojekter kræver en anderledes og større 

vedligeholdelsesindsats, som sjældent indregnes i projekterne. Det vil ofte være kommunerne der 

skal stå for denne vedligeholdelse. 

 Analyse af hvordan de fire vandtyper bør håndteres samlet: grundvand, normalregn, skybrud og 

havvandsstigning/stormflod. Hidtil har der primært været fokus på regn, men det er kun en lille del 

af problemets omfang. 

9. Deltagernes interesser  

 

9.1 Københavns Kommune 

 

1) Igangværende relevante initiativer:  

Københavns Kommune arbejder med implementering af Københavns Kommunes skybrudsplan. 

http://www.kk.dk/artikel/k%C3%B8benhavn-skal-kl%C3%A6des-p%C3%A5-til-fremtidens-vejr  Der 

er foretaget en politisk vedtagelse om projektering og anlæg af 16 konkrete projekter: 

http://www.kk.dk/edoc-agenda/18426/90a5f95e-4837-4a81-ae30-d420b9cb4a23/45764d12-91f9-

41b8-ae9e-cfd27506d471. Samtidig med projektering og anlæg af de 16 projekter er der iværksat 

en række udviklingsopgaver der skal bidrage til projektering og anlæg. Det drejer sig bl.a. om: 

a. Implementeringsplan og investeringsredegørelse for medfinansieringsprojekter 

b. Samarbejdsaftaler på tværs af kommunerne  

c. Integration af klimatilpasningsarbejde i forvaltningens proces  

d. Pilotprojekt Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen (skybruds- og forsinkelsesveje) 

e. Udvikling af klimatilpassede byrum 

f. Rensning af hverdagsregn (vandkvalitet) 

g. Vurdering af muligheder for nedsivning af regnvand og afkobling af regnvand fra kloakken 

til skybrudsløsninger.  

h. Kobling med spildevandsplanlægning (Fremtidssikring af Kloakken) og kommunale 

vandplaner 

 

http://www.kk.dk/artikel/k%C3%B8benhavn-skal-kl%C3%A6des-p%C3%A5-til-fremtidens-vejr
http://www.kk.dk/edoc-agenda/18426/90a5f95e-4837-4a81-ae30-d420b9cb4a23/45764d12-91f9-41b8-ae9e-cfd27506d471
http://www.kk.dk/edoc-agenda/18426/90a5f95e-4837-4a81-ae30-d420b9cb4a23/45764d12-91f9-41b8-ae9e-cfd27506d471
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2) Projektinteresser og -bidrag:  

Københavns Kommune har gennemført en lang planlægningsproces for at nå til et niveau hvor vi nu 

kan begynde at anlægge konkrete projekter i byen. Der er dog stadig brug for udvikling af en lang 

række emner for at kunne implementerer de omkring 300 projekter der udgør den samlede 

skybrudsplan. 

Københavns Kommune kan bidrage med erfaringsudveksling om den gennemførte proces, der har 

ført til hvor vi er nu. Der er stadig brug for udvikling af en lang række centrale emner. Særligt er 

udbudsformen for projektering og anlæg af de mange projekter interessant at udvikle. Endvidere 

skal der videreudvikles på de tekniske løsninger f.eks. skybrudsveje, vandrensningsmetoder, 

varslingssystemer og styring af overløbsbygværker i forbindelse med kraftig regn. 

 

3) Kontaktperson: Stefan Werner, ZP7N@tmf.kk.dk, +45 2493 2564 

9.2 Malmö stad 

 

1) Igangværende relevante initiativer: Malmö stad håller på att ta fram ett ”tematiskt tillägg” till 

Översiktsplanen som kommer att behandla hur staden ska arbeta med vatten i staden. Här får 

frågor kring översvämningar och skyfall en betydelsefull del. Arbete med att ta fram en 

kommunövergripande Skyfallsplan har även påbörjats, detta är ett direkt svar på översvämningarna 

som drabbade Malmö i samband med skyfallet 31 augusti 2014. Det pågår även arbete med 

framtagande av en ny kommunövergripande Dagvattenplan som ska ge riktlinjer för hur staden ska 

hantera vardagligt dagvatten. 

 

2) Projektinteresser og -bidrag: Malmö har behov av att hitta nya lösningar för att inkorporera 

tekniska och gröna lösningar för dagvattenomhändertagande i den befintliga staden. Vi har goda 

erfarenheter från stadsdelen Augustenborg där gröna dagvattenlösningar har testats i praktiken 

och utvärderats sedan slutet av 90-talet. Detta bidrar vi gärna med erfarenheter från.  

Malmö har goda erfarenheter av att inkludera bra lösningar i nyplanering av staden och kan bidra 

med erfarenheter från det.  

 

3) Kontaktperson: Rasmus Fredriksson, rasmus.fredriksson@malmo.se +46 708-57 71 24 

9.3 Frederiksberg Kommune 

 

1) Igangværende relevante initiativer:  

Frederiksberg Kommune har netop indsendt ansøgning til Forsyningssekretariatet for 4 

klimatilpasningsprojekter som skal realiseres i 2016. Disse skal projektudvikles i 2015. Det drejer sig 

om 2 veje, en park og en skolegård.  

Screening af udvalgte offentlige bygninger og for klimatilpasningspotentialer er ligeledes et projekt 

der er i gang.  

Kvalificering af kommunens nedsivningskort og dertilhørende nye retningslinjer for nedsivning og 

tilbageholdelse af regnvand. 

mailto:ZP7N@tmf.kk.dk
mailto:rasmus.fredriksson@malmo.se
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Udarbejdelse af projektbeskrivelser for samtlige skybrudsprojekter på Frederiksberg (i forbindelse 

med rammeansøgning til Forsyningssekretariatet) Herunder udarbejdelse af investeringsnotat og 

med dokumentation af effekt af klimatilpasningsprojekter. 

 

2) Projektinteresser og -bidrag:  

Frederiksberg Kommune kan bidrage med den erfaring vi har opnået på området, med 

udarbejdelse af klimatilpasningsplan, skybrudskonkretiseringsplaner (i sam.arb. med København) 

realisering af projekter i tæt samarbejde med vores forsyningsselskab, herunder brug af  

medfinansieringsordningen. Tværfaglig forankring i forvaltningen, med dertilhørende 

kompetenceløft og netværk indenfor klimatilpasning. Arbejdet med vores VANDPLUS-projekt (med 

fondsstøtte fra Realdania, LOA og NST) og de erfaringer vi er ved at gøre os med vores konkrete 

projekter mht. materialer/drift mv. (f.eks. på Helenevej). 

Vi håber at opnå mere viden om hvorledes man kan bruge udbudsform mv. som en del af 

projektudviklingen når vi skal til at realisere vores mange kommende projekter. Vi mangler mere 

viden om hvorledes man kan videreudvikle de tekniske løsninger vi i dag kender til f.eks. indenfor 

transport af vand på overfladen (skybrudsveje mm) og hvorledes man på bedste vis kan kombinere 

dette med tilgængelighed, sundhed, vandkvalitet, drift og æstetiske løsninger der passer til vores 

by. 

 

3) Kontaktperson: Maria Louise Boe-Whitehorn, mabo06@frederiksberg.dk, +45 3821 4087 

9.4 Höje Å Vattenråd 

 

1) Igangværende relevante initiativer: Pågående arbete i Höje Å Vattenråd www.hojea.se men bland 

annat en tvärkommunal arbetsgrupp (”dagvattengruppen” där Lomma har ordförandeposten) och 

en tvärkommunal politisk styrgrupp. Bland annat har vi tagit fram ett ”vattenstrategiskt 

planeringsunderlag” på avrinningsområdesnivå. Arbetar just nu med åtgärder för fördröjning av 

vattnet i landskapet och utredningar för åtgärder i bebyggelse för att minska utsläppen av 

dagvatten från befintlig bebyggelse i Lunds stad. Syfte: att minska flödestoppar i ån. Vattnet är 

både dagvatten och markvatten från dränerad jordbruksmark. Årlig budget ca 4 milj kr exkl statliga 

bidrag. Påbörjat projekt med invallning av bostäder för att minska översvämningsrisken i Lomma. 

Lomma hamn: projekt kring mångfunktionella ytor i ”staden”. Lomma kommun har länge arbetat 

med klimatanpassning i strategisk planering och allt det som benämns i ad1. 

 

2) Projektinteresser og -bidrag: Främst intresserade av Rapporteringssystemer og it, Skybruds- og 

forsinkelsesveje och Rensning og genbrug af vand. i Höje Å Vattenråd indgår sammen med 

Frederiksberg Kommune i casen Skybrudsveje, forsinkelsesveje og grønne veje – för att minska 

oönskade översvämningar och minska föroreningarna till recipienterna. 

 

3) Kontaktperson: Helena Björn, Lomma Kommun, helena.bjorn@lomma.se +46 40-6411052 / +46 

733-411052 och Jonas Johansson, Lund Kommun, jonas.johansson@lund.se  

mailto:mabo06@frederiksberg.dk
http://www.hojea.se/
blocked::mailto:helena.bjorn@lomma.se
mailto:jonas.johansson@lund.se
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9.5 Fredensborg Kommune 

 

1) Igangværende relevante initiativer: Klimatilpasning Kokkedal http://www.klimatilpasningkokkedal.dk/ og 

EU-life projektet om Usserød Å http://www.usserodaa.dk/    

Klimatilpasning Kokkedal: Kokkedal en forstad i Fredensborg Kommune tidligere ramt af massive 

oversvømmelser, hvor en række parcelhuse blev oversvømmet af Usserød å. Kokkedal er desuden 

præget af forstadens klassiske udfordringer. De enkelte byområder er adskilt fra hinanden, de 

offentlige byrum er nedslidt, og der er ikke meget byliv. Visionen med Klimatilpasning Kokkedal er 

at bruge klimatilpasningen som en mulighed for at binde Kokkedal bedre sammen, skabe nye aktive 

byrum og styrke bylivet. Projektets økonomi er på cirka 130 mio. kr., og det forventes at være 

færdiganlagt i 2017. Aktiviteter er bl.a. etablering af diger langs åen, igangsættelse af ”den blå-

grønne haveby”.  

2) Projektinteresser og -bidrag: Fredensborg har især interesse i governance strukturer, hvor erfaring 

kan inddrages i projektet fra Klimatilpasning Kokkedal og Usserød Å.   

 

3) Kontaktperson: Ejvind Mortensen, ejmo@fredensborg.dk, + 45 22 28 52 19 

 

9.6 Helsingborg stad 

 

1) Igangværende relevante initiativer:  

- Samordningsarbetet inom koncernen och med privata aktörer för att regelbundet gå igenom 

aktuellt läge och behov av åtgärder. Leds av stadsledningsförvaltningen. 

- Upphandling av digital modell för nederbörd och hav. Med möjlighet till simuleringar och test 

av åtgärder. 

- Klimatanpassningsåtgärder för centralstation. 

 

2) Projektinteresser og -bidrag:  

- Vi ser störst utmaningar i anpassningen till stigande havsnivå och stormar. Finns situationer 

med dubbelverkande flöden, hav och å, som komplicerar förhållandena.  

- Behov av att finna kreativa lösningar på barriärskydd som samtidigt är tillgängliga och kan 

bibehålla de positiva aspekterna av vattenkontakten. 

- Behov av möjligheter att förutse stora vattenflödens väg och hur vatten kan avledas och 

fördröjas. 

 

3) Kontaktperson: Malin Rizell, Malin.Rizell@helsingborg.se, +46 ? 

http://www.klimatilpasningkokkedal.dk/
http://www.usserodaa.dk/
mailto:ejmo@fredensborg.dk
mailto:Malin.Rizell@helsingborg.se
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9.7 Allerød Kommune 

 

1) Igangværende relevante initiativer:  

Allerød kommune skal i 2017 udarbejde handlingsplan for klimatilpasning og i de kommende år arbejde 

med konkrete løsninger til håndtering af overfladevand, løsninger, der kan omhandle fysiske tiltag i 

byrummet i form af f.eks. forsinkelsesveje og lokal nedsivning af regnvand. Kommunen står samtidig over 

for en stor boligudbygning. Både i eksisterende og nye byudviklingsområder er der et stort behov for 

nedsivning af regnvand, hvilket kan kræve forudgående simpel rensning af overfladevand fra fx veje og p-

pladser. 

2) Projektinteresser og – bidrag:  

Allerød Kommune er udfordret i forhold til at bortskaffe overfladevand, især i forbindelse med erhvervs- og 

boligområder. Det meste af kommunen er udlagt til grundvandsindvinding. Hensynet til grundvandet gør 

det vanskeligt at nedsive overfladevand, der potentielt kan være forurenet, som fx vejvand eller vand fra 

erhvervsområder. Spildevandsystemet og regnvandsledningerne er belastet til grænsen, og vandløbene 

skal også beskyttes i forhold til forurening og risiko for oversvømmelse.  

Vi håber gennem projektet at få indsigt i, hvordan man kan bruge udbudsform mv. som en del af 

projektudviklingen, når vi skal til at realisere vores kommende projekter. Vi mangler mere viden om 

hvorledes man kan videreudvikle de tekniske løsninger, som vi i dag kender til f.eks. indenfor transport af 

vand på overfladen og rensning af overfladevand med henblik på at nedsive det lokalt eller ligefrem bruge 

det aktivt til vanding mm. Dette kunne på sigt medføre reducerede udgifter til etablering af separate 

regnvandsledninger i byudviklingsområder. Samtidig har vi behov for i højere grad at involvere private 

borgere og virksomheder i at medvirke i en aktiv indsats i forhold til at løse regnvandsproblemer på egen 

grund og dermed modvirke problemer, som går på tværs af offentlig og private skel.  

I Allerød Kommune støder naturen tæt op til de mindre bysamfund. Øget integration af naturen i 

byrummet er sammen med øget biodiversitet kerneværdier i kommunen. Der er derfor gennem en årrække 

arbejdet med at integrere løsninger til håndtering af ekstremregn med øget biodiversitet. Et arbejde der 

går på tværs i forvaltningen og sker i samararbejde med offentlige og private parter. Kommunen bidrager 

gerne til projektet med vores erfaringer på dette område. 

Allerød kan bidrag med konkret lokalitet til afprøvning af løsninger til rensning af regnvand med henblik på 

at enten at nedsive det lokalt eller anvende det til rekreative formål. Samtidig vil det være interessant for 

Allerød at følge arbejdet med forsinkelsesveje samt rensning og brug af regnvand i Höje Å Vattenråd tæt. 

3) Kontaktperson: Annette Pedersen, anep@alleroed.dk, +45 48100306 

 

mailto:anep@alleroed.dk
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9.8 Albertslund Kommune 

 

1) Igangværende relevante initiativer: Kommunen er i disse år under en gennemgribende forvandling, 

hvor størstedelen af boligmassen via renoveringsprojekter bringes fra 1960’ernes og 1970’ernes 

standard til vore dages standarder for boliger.  Det er derfor vigtigt nu, at tænke langsigtet, når 

gravemaskinerne alligevel skal i jorden. Kommunen har overtaget al udendørs vej- og stibelysning 

og har en ambition om inden for en nærmere årrække, at udskifte belysningen til moderne LED-

belysning. I samme moment har kommunen en ambition om, at etablere en ny digital infrastruktur, 

således at hele byen er dækket med wifi. Albertslund Kommune har siden 1980 haft en 

Brugergruppe med repræsentanter fra byens ca. 50 boligområder. Brugergruppen høres i alle 

relevante spørgsmål på forsyningsområdet, før end sagerne sendes til endelig vedtagelse i 

Kommunalbestyrelsen. Kommunens nye strategi og vision for byens udvikling frem mod 2025 bl.a. 

bygger på tre grundlæggende perspektiver, hvor de to lyder ”Et stærkt fællesskab” og ”Byen som 

laboratorium”. Det giver bred politisk opbakning til at videreudvikle borgerinddragelsen og til 

samarbejde med erhvervslivet om OPI-projekter. 

 

2) Projektinteresser og – bidrag:  

I temagruppen Klimatilpasning er spørgsmålet om governance strukturer og digitale 

rapporteringssystemer interessante for Albertslund Kommune. Albertslund kan bidrage med 

erfaringer fra vedligeholdelse og udvikling af regnvandssystemet, som kommunens våde enge, der 

kan oversvømmes ved store regnskyl er et eksempel på. Albertslund har desuden erfaringer fra 

byens kanalsystem, der er en integreret del af regnvandssystemet i Albertslund og samtidig udgør 

et rekreativt indslag i byen, vil blive renoveret. Byens udendørs belysning, der er overtaget fra 

DONG, vil blive udskiftet til LED-belysning og i den forbindelse er det planen, at etablere et wifi, der 

dækker hele byen – og som vil kunne opfange og videreformidle big data til brug for optimeret 

håndtering af regnvand. Erfaringer fra dette arbejde vil blive inddraget i temagruppen 

Klimatilpasning.  

 

3) Kontaktperson: Niels Hansen, niels.hansen@albertslund.dk, Telefon: +45 4368 6859 og Mobil: +45 

2328 6662 

9.9 Aarhus Universitet (interessent) 

 

4) Igangværende relevante initiativer: H2020 ansøgning 

 

5) Projektinteresser og -bidrag: AU vil bidrag til at skabe samarbejde mellem forskere, rådgivere, 

private og offentlige virksomheder. Det drejer sig om climate services og adaptation services og 

analyse af udviklingen og implementering af denne nye industri i Europa. 

 

6) Kontaktperson: Hans Sanderson, hasa@envs.au.dk, +45 87158632 

mailto:niels.hansen@albertslund.dk
mailto:hasa@envs.au.dk
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9.9.1 Københavns Universitet (interessent) 

 

1) Igangværende relevante initiativer: Forskning indenfor klimatilpasning bl.a. med fokus på vejvands 

forureningsprofil og rensemuligheder. Vand- og stoftransport i jord. Interdisciplinær 

procesfacilitering fra konceptudvikling til fysisk implementering, dokumentation og formidling.  

Større igangværende projekter: 

 Strategisk Partnerskab: Vand i Byer, www.vandibyer.dk 

 I Innovationskonsortium: Byer i vandbalance, www.byerivandbalance.dk 

 Renseteknologi til vejvand: Dobbeltporøs filtrering, 

www.sl.life.ku.dk/Forskning/ParkerOgUrbaneLandskaber/Dobbeltporoes_filtrering.aspx 

2) Projektinteresser og -bidrag: Udvikle mulighederne for at skabe merværdi af klimatilpasningen ved 

at sammentænke det fysiske design med øvrige byudviklingsaspekter, eksempelvis rekreative 

formål, biodiversitet og forvaltning af ferskvandsressourcen. 

3) Kontaktperson: Dorte Hedensted Lund, dhl@ign.ku.dk, Telefon: +45 35331697  Mobil: +45 

30130578 
 

9.9.2 WIN (interessent) 

 

1) Igangværende relevante initiativer: WIN er brancheorganisation for vandsektorforetag i Sydsverige.  

WIN er drivkræft på WIN Nordic, der fokuserer på offentlig-privat matchmaking i SE, N og F. På sigt 

ønskes også Danmarks deltagelse. Netværket inddrages så vidt muligt i Cleantech TIPP projektet. 

Også innovationsforummet TAG hvor WIN er medlem, er relevant for projektet ift. at bringe nye 

teknologier på markedet. 

 

2) Projektinteresser og -bidrag: WIN indgår indirekte i Cleantech TIPP projektet via LUOpen; WIN har 

ikke partnerbudget i projektet. WINs rolle i projektet er som sparringspartner indenfor 

klimatilpasning/spildevand og inddrager sine medlemsvirksomheder i projektet, samt koordinerer 

de to ovenstående initiativer med projektets aktiviteter.  

 

3) Kontaktperson: Patrik Söderlund, Patrik.Soderlund@ideon.se, +46 709 184 131 

10. Sammenhæng med europæiske, nationale, regionale og kommunale 

målsætninger 

 
EU’s tiltag for klimatilpasning: 

http://www.vandibyer.dk/
http://www.byerivandbalance.dk/
http://www.sl.life.ku.dk/Forskning/ParkerOgUrbaneLandskaber/Dobbeltporoes_filtrering.aspx
mailto:Patrik.Soderlund@ideon.se
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 Nationale tilpasningsstrategier - Kommissionen vil skabe retningslinjer for udarbejdelsen af 

tilpasningsstrategier. Dette skal sikre god koordination og sammenhæng på de forskellige 

planlægnings- og forvaltningsniveauer.  

 Mere velinformeret beslutningstagning – Kommissionen ønsker at forbedre beslutningstagernes 

viden om klimatilpasning. Dette vil bl.a. ske gennem Climate-Adapt værktøjet. 

 Tiltag med henblik på klimasikring i de vigtigste sårbare sektorer – f.eks. landbrug og fiskeri.  

 Finansieringen af EU’s klimatilpasningsstrategi - Det er foreslået i det flerårige budget for 2014-

2020, at klimarelaterede udgifter udgør mindst 20% af bevillingerne til de relevante sektorområder. 

Link: http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/eu_strategy_en.pdf  

EU kommissionen har desuden udgivet Climate Adaptation Tool, der kan anvendes ifm. Temagruppen fokus 

på governance strukturer.  

http://climate-adapt.eea.europa.eu/adaptation-support-tool/key-principles 

Danske nationale målsætninger for klimatilpasning: 

 Aftale fra 2013 om at kommunerne skal gennemføre risikokortlægning og udarbejde 

klimatilpasningsplaner 

 Bedre rammer for klimatilpasning – Regeringen ønsker en ændring og modernisering af relevant 

lovgivning og regulering indenfor klimatilpasning. 

 Nyt vidensgrundlag og mere rådgivning  

 Styrket samarbejde og koordination – klimatilpasningsindsatsen skal koordineres på tværs af 

myndigheder, erhvervsliv og borgere.  

 Grøn omstilling – indsatsen skal give mulighed for grøn omstilling gennem brug af nye innovative 

løsninger. Skal have fokus på vækstpotentiale.  

Link: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66847/Klimahandlingsplan_dec_2012.pdf 

Region Hovedstadens målsætninger for klimatilpasning: 

 Der skal eksisterer langsigtede planer for klimatilpasning i alle kommuner og i regionen.  

 Klimatilpasninger bliver koordineret mellem nabokommuner i og udenfor regionen og mellem 

naboregioner  

 Region, kommuner, virksomheder og borgerer har planer og har igangsat initiativer for at håndterer 

regnvandet lokalt. 

 Kommuner og region bidrager til at udvikle nye løsninger på klimaudfordringerne i tæt samspil med 

erhvervslivet.  

Link: https://www.regionh.dk/til-fagfolk/miljoe/en-gr%C3%B8nnere-region/klimastrategi-for-

hovedstadsregionen/Documents/16582_KLIMA_pixi_2012_web.pdf  

Region Sjællands målsætninger for klimatilpasning: 

http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/eu_strategy_en.pdf
http://climate-adapt.eea.europa.eu/adaptation-support-tool/key-principles
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66847/Klimahandlingsplan_dec_2012.pdf
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/miljoe/en-gr%C3%B8nnere-region/klimastrategi-for-hovedstadsregionen/Documents/16582_KLIMA_pixi_2012_web.pdf
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/miljoe/en-gr%C3%B8nnere-region/klimastrategi-for-hovedstadsregionen/Documents/16582_KLIMA_pixi_2012_web.pdf
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 En langsigtet omstilling af energisystemet til et system, der er baseret på vedvarende energikilder 

 En koordineret respons på de igangværende klimaforandringer, der har indvirkning på regionens 

udvikling.  

 Udvikling af nye klima innovative produkter, services og systemløsninger i regionen.  

Link: http://www.regionsjaelland.dk/publikationer/Sider/klimastragien.aspx  

Svenske nationale målsætninger for klimatilpasning: 

 Der findes på nuværende tidspunkt ingen overgribende nationale målsætninger for klimatilpasning 
i Sverige.  

 Länstyrelserne har til opgave at samordne og udarbejde regionale handlingsplaner til vejledning for 
den lokale klimatilpasning.  

 Landsomfattande bedömning av översvämningsriske 

 Klimatanpassningsarbetet görs i nära samarbete med länsstyrelserna (som i sin tur ansvarar i 
respektive område där betydande översvämningsrisk ligger). 

Link: https://msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Oversvamningsdirektivet/  

Region Skånes målsætninger for klimatilpasning:  

 Få till stånd ett utökat samarbete mellan myndigheter, organisationer och regionala och lokala 
aktörer för att diskutera mark- och vattenanvändning över sektorsgränser. 

 Se till att Länsstyrelsen samt andra rådgivnings aktörer integrerar klimatanpassningsaspekter i 
produktions-, klimat- och miljörådgivning till lantbrukare. 

 Minska påverkan på vattenkvalitet- och kvantitet till följd av klimatförändringar i hav, sjöar och 

 vattendrag och därmed effekterna på biologisk mångfald. 

 Utforma övervakning av biologisk mångfald som detekterar klimatrelaterade förändringar i så god 

tid att anpassningsåtgärder kan sättas in. 

Link: http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-

energi/klimatanpassning/kunskapsunderlag/Klimatanpassningsatlas_2011.pdf  

 

Malmö stads målsætninger for klimatilpasning: 

 Malmö ska förbereda för till exempel ändrad temperatur, höjd havsytenivå och ökad nederbörd. 

 Se över upphandlings- och inköpsrutiner. 
1. Samarbetet mellan nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska utvecklas så att arbetet sker på 

ett enkelt och genomtänkt sätt. För att miljöarbetet ska bli framgångsrikt krävs också att 
malmöborna blir delaktiga och att medborgarsamverkan utvecklas ytterligare. 

Link: 
http://malmo.se/download/18.76105f1c125780a6228800031254/1383643803211/Milj%C3%B6program+f
%C3%B6r+Malm%C3%B6+stad+2009-2020.pdf  
 

http://www.regionsjaelland.dk/publikationer/Sider/klimastragien.aspx
https://msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Oversvamningsdirektivet/
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/kunskapsunderlag/Klimatanpassningsatlas_2011.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/kunskapsunderlag/Klimatanpassningsatlas_2011.pdf
http://malmo.se/download/18.76105f1c125780a6228800031254/1383643803211/Milj%C3%B6program+f%C3%B6r+Malm%C3%B6+stad+2009-2020.pdf
http://malmo.se/download/18.76105f1c125780a6228800031254/1383643803211/Milj%C3%B6program+f%C3%B6r+Malm%C3%B6+stad+2009-2020.pdf

