
Drift som et felt for innovation
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Klima-
tilpasning

Grøn vækst
Værdiskabelse

for byer og
landområder

Vi har lige stiftet

Det Nationale
Netværk for
Klimatilpasning



Hvordan skal vi drifte 10.000 nye
grøn-blå klimatilpasningsanlæg?

AAU & Niels Lützen
Landskabsarkitekter:
Udfordringer, driftserfaringer
og nye modeller?
• Analyseret udfordringer og

erfaringer
• To artikler - Teknik & Miljø

& Grønt Miljø
• Mini-Katalog med cases og

erfaringer Klimabyen.dk

(https://vbn.aau.dk/da/publications/innovative-driftsmodeller-i-klimatilpasningen-muligheder-og-udfor)



Cases
• Gladsaxe: Gedvad, Marielyst, Kildevænget,

Kildeparken
• Skanderborg: Låsby Idrætsanlæg,
• København: Hothers Plads,
• Smag på Aarhus, Aarhus
• Hofor: Lindevand, Møllebakken, Løhrenskovvej,

Toftevang
• Portland, Oregon: Green streets Stewardship



Forskelige typer

• Grønne områder i
almene boliger og
andelsboligforeninger

• Grønne veje og vejbede
• Parker og ny bynatur
• Idrætsanlæg

Fra ‘lille’ til ‘stor’ skala
Fra ‘pæn’ til ‘vild’

• Planlæggere og
driftsafdelinger i
kommuner og
forsyninger

• Driftsledere i
boligforeninger

• Rådgivere
• Borgere /beboere



Udfordringer
• Den eksisterende driftsorganisering er presset
• Nye anlæg kræver ny viden og nye

kompetencer, metoder og værktøjer
• Der er fastlåste roller og reguleringer
• Problemer med at engagere borgere og brugere
• Vi tænker for snævert på drift
• Vi har en stor risiko for at lave kedelige anlæg,

der ikke udnytter potentialerne



1. Vi har sat gang i en grøn omstilling af vandsektoren på bare 10 år!
2. Nu er vi klar til at sætte klimatilpasning i spil som en arena for bæredygtig

omstilling
3. Det kræver innovation – teknologier, samarbejder og forretningsmodeller

Vi skal sætte en ambitiøs dagsorden for
klimatilpasning og bæredygtig omstilling



Klimaforandringer som arena for
bæredygtig omstilling

City of PortlandKlimabyen.dk



Oversvømmelse
af eksisterende systemer

Not just fysiske oversvømmelser
• Byggede miljø og brug af arealer
• Organisationsmæssige grænser
• Viden og kompetencer
• Reguleringbudgetter/forretnignsmodeller www.information.dk
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…

Vi skal tænke I et bredt omstillings-perspektiv

Rør og	strukturer under	
jorden
Regn som spildevand
Expensive

‘Usynligt’	system	

Natur baserede løsninger
grøn-blå-strukturer
Regn som ressoure
Often	less	expensive	
Overflade-system	med	brug
af veje,	haver	mv.	

www.klima-byen.dk



Vi har etableret
klimatilpasning

som nyt felt

På 10 år har vi udviklet
• et stort antal innovative anlæg

rundt om i Danmark
• med grøn-blå-grå strukturer
• til skybrud &  hverdagsregn
• i byer og i det åbne land
• teknologi, viden og metoder
• netværk og uddannelser
• grøn vækst.

Danmark et blevet lidt mere
klimatilpasset og mere
oplevelsesrig
- og et land man besøger for at se
klimatilpasning, der skaber værdi!



Vi star overfor nogle udfordringer:

- Opskalere fra anlæg til
sammenhængende systemer

- Integrere grønne strukturer i
arealer, som allerede er i brug

- Samarbejde med
borgere/lodsejere om
klimatilpasning

- Udvikle nye driftsformer til
tusindvis af grønne anlæg



Og vi er kun lige begyndt
…
• Der er et voksende fokus
• Der skal investeres

mange ressourcer
• Vi skal gennemføre en

enorm ‘ombygning’ af
byer og det åbne land og
kyster

Det er en arena …

k



… hvor vi kan koble
klimatilpasning til
bæredygtig omstilling …

• Natur og biodiversitet
• Byfornyelse
• Grøn mobilitet
• Sundhed
• Omstilling i landbruget
• Fra udkant til forkant
• …

Klimaskolen.dk



70.000 km kommunale veje inkl. 22.500 km private fællesveje

Klimatilpasning af veje
er fx en storskala mulighed for

re-design til fremtidens vejlandskaber
Klimabyen.dk



Innovativt design af klimatilpassede veje,
der skaber sundhed og bæredygtig mobilitet

Re-design af eksisterende mono-funktionelle veje til fremtidens streetscapes
• Trygge og oplevelsesrige vejsystemer for gående, cyklende  - skolebørn, pendlere, ældre
• Uformelle rum for møder, leg, bevægelse
• Rum og korridorer for natur og mennesker







Portlands Green Street
Steward Programme

Foto: Orbicon

City of Portland



Green Street Stewards

Borgerinitiativ
Adopter et vejbed /en grøn gade
Partnerskab med borgere og brugere
Et program og en læreproces (www.portlandoregon.gov/bes/52501)



Green Street Stewards

• Adopter et vejbed
• Lug, vand, fjern affald, holde øje med det
• Gør det alene – gør det sammen
• Meld til os, hvis der er problemer
• Meld til os, hvis I ikke kan passe det mere





Weed identification guide



Green Street Steward
Maintenance Guide





En læreproces

Hvordan kan vi være med?
Udviklet en proces, hvor de
forbereder gaden
- Lokale pop-up møder v/

mødesteder
- Rul-ud modeller
- Introduktion /kursus
Udviklet web site



Vi sparer ressourcer
Og skaber viden, medejerskab, oplevelser,
fællesskaber og sundhed …

(www.portlandoregon.gov/bes/52501)



Drift er et felt for innovation og bæredygtig omstilling
• Fremtidens udfordringer kan ikke løses med fortidens løsninger – vi må re-

design driften
• Hvordan kan drift skabe værdi? Hvordan viser vi det?
• Innovative metoder og værktøjer?
• Rense-teknologier?
• Ny viden og kompetencer?
• Innovative samarbejder? Borgere, erhvervsliv .. – co-design, drift
• Innovative forretningsmodeller-modeller?



At navigere mellem eksisterende
praksis og ukendte fremtider



i-Tree og i-Tree Street
I Los Angeles, Californien har forskere
set på de afledte gevinster ved at plante 1
million ekstra træer over en 35-årig
periode… og fundet frem til at den
År gennemsnitlige gevinst ville være …
DKK 326,- pr. træ. Heraf var
• 81% en æstetisk gevinst,
• 8% fra reduktionen af

overfladeafstrømningen fra nedbør,
• 6% energibesparelser,
• 4% fra forbedringer af luftkvaliteten
• mindre end 1% fra CO2 reduktion
(Mc Pherson et al. 2011).

Lissabon, Portugal har man analyseret på
byens 41.247 vejtræer og fundet frem til at
borgerne for hver USD 1 brugt på drift, får
USD 4,48 igen i form af bidrag til miljøet,
m.m.
Samlet bidrager træerne med en værdi på DKK
48,9 millioner pr. år, mens der anvendes DKK
11,06 millioner på drift af træerne.
Værdien af besparelserne udgør;
energibesparelser DKK 36,08 pr. træ,
CO2 reduktion DKK 1,92 pr. træ og
forbedringer af luftkvaliteten DKK 31,43 pr.
træ…
Værdien fra reduktionen af
overfladeafstrømningen fra nedbør på DKK
278,20 pr. træ og
øgede ejendomspriser på DKK 842,15 pr. træ
(Soares et al. 2011).



Innovativ drift
- et oplæg til innovationsprojekt

• Kommuner, forsyninger,
Boligselskaber som vil være
med til at udvikle og teste nye
driftsformer

• Måske med
borgersamarbejder

• Indsamling af metoder og
erfaringer

• Udvikling af
forretningsmodeller og
samarbejdsmodeller


