
Værdiskabelse og Innovativ drift  
- Vand i Byer Stormøde 30.3. 2017   

Birgitte Hoffmann 



  
Hvordan kan vi arbejde med værdiskabelse i klimatilpasningen?  
Hvilke værdier?  
Hvordan dokumentere og vurderer vi dem? 
 
Hvordan skal driften udvikles, når vi skal håndtere mange nye små og 
store blå-grønne-grå LAR? 
- Kompetencer?  
- Ressourcer? 
- Innovative samarbejder og forretningsmodeller?  
 
 

Foto: Lokale og Anlægsfonden 

Dagens temaer  



 
 
 
 
 

Klima- 
robusthed 

Grøn vækst 
Levende 
byer og 

landområder 



Det værdiskabende vand 

Udfordringer 
- Vi taler meget overordnet om værdier  
- ‘Klimatilpasning? Det er ikke mit område        

- jeg er optaget af sundhed, børnefamilier, 
kultur, jobskabelse…’ 

- Vi mangler tværgående finansierings- og 
forretnings-modeller til klimatilpasning  
 

-      Tredje natur - www.klimakvarter.dk 

http://www.klimakvarter.dk/


Dagsorden  
Intro til dagen v/ / Birgitte Hoffmann, AAU 
 

Formiddag: Værdiskabelse i klimatilpasning – hvordan arbejder vi med værdier?  
- Regn i Byer &Plask  v/ Pelle Lind Bournonville, Realdania, Katrine Rafn, Miljøstyrelsen 

og Søren Møller Christensen, Regn & Byer  
- Bobleprojekt, Eco System Services i Kagsåparkens Regnvandsprojekt v/ Kristine Kjørup 

Rasmussen, Rambøll 
- Guldet, værdiskabende klimatilpasning, v/ Birgitte Hoffmann, AAU Aalborg Universitet 

 

- Værdistafet – Gruppediskussioner om værdier i klimatilpasning 
 

Frokost: Ekskursion til Selsmosen  - erfaringer med værdiskabelse og drfit 5 år efter åbning  
 

Eftermiddag: Innovativ drift af grøn-blå-grå anlæg  

 

Foto: Lokale og Anlægsfonden 



Guldet – værdiskabende 
klimatilpasning  

   
Guldet - Vand i Byer Innovationsprojekt 2017-2018 
 
 
Udfordringer: 
Udforsker hvilke værdier kan klimatilpasning bidrage til?   
Hvordan kan vi udvikle værdierne i vores konkrete projekter?  
Hvordan kan vi beskrive og dokumentere værdier, så det giver mening for os – 
og dem vi gerne vil samarbejde med?  
Hvordan kan vi arbejde strategiske med værdier til at engagere andre 
forvaltninger og borgere/brugere og virksomheder? 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
Guldets værdi-arbejde handler om at bruge værdier til: 
 
• At skabe opbakning fra andre aktører, der ikke i dag oplever 

klimatilpasning som relevant  - fx sundhed, børn og unge, 
inklusion, erhvervsudvikling  
 

• At kvalificere disse faggrupper og borgere og brugere i at 
deltage i arbejdet  
 

• At udvikle viden, værdier og værktøjer til sam-fabrikation   
Foto: GF Øresund 



 
 Kontekstuel og aktørrettet  

Værdiarbejde: 
- Relationer – fokus på konkrete 

alliancer mellem aktører i konkrete 
projekter i konkrete forvaltninger  

- Multible oversættelser – vi 
beskriver og dokumenterer 
værdiproduktionen til forskellige 
aktører   

- Strategisk rettet mod at mobilisere 
nye aktører, som kan bidrage til 
projektet  

Ex den sundhedsproducerende 
infrastruktur: 

Hvilke sundhedspotentialer er  der i 
klimatilpasningen?  
 

Hvordan kan vi tale om Klimatilpasning, 
så vi interesserer sundhedsfolk? 
 

Hvordan kan vi kvalificere sundhedsfolk 
til at sættes deres mål og ressourcer i 
spil  klimatilpasningsprojekter?  
 

Hvordan sam-producerer vi projekter? 
   
  
  
 

(www.portlandoregon.gov/bes/52501) 



Aarhus Kommune og Aarhus Vand 

Aabyhøj – pilot-bydel – mange bydele skal afkobles  
• Spare og effektiviserer renseanlæg 
• Byudvikling – gennem nye samarbejde på tværs af 

forvaltninger og borgere   
Strategiske indsatser  
• Grønne veje – nye fællesskaber, drift  
• Børnefamilieliv – skolen og rekreative områder  
• Sundhed  - inklusion, bevægelse og …  
Kontaktperson Anne Lausten  
 



Middelfart Kommune og 
Middelfart Spildevand 

KlimaHavnen – sætte STEDETS værdi i spil 
Klimasikre havnen og byudvikle:  
- Engagere kulturliv og borgere for at øge byliv  
- Styrke erhvervsliv og lokale jobs  
- Skabe opbakning og investeringer 
Kontaktperson Helle Baker Norden   

 
 

 
  
 

www.KlimaByen.dk 



 
 

Samskabelse mellem  
Forskning og praksis  
 
Lokal samskabelse kommune, 
forsyninger  
Lokale parter og borgere  
 
Byplanlab, arkitekter og rådgivere 
 
  

Workshops, der undersøger  
- Eksisterende værdiskabelse 
- Strategiske potentialer  
Laboratorier – øve sig på fremtiden 
– fx udfolde:   
- Sundhed  
- Grønne veje   
Tværgående workshops og 
studieture 
 



  

Resultater i de konkrete projekter  
- Kreative dialogprocesser  
- Kvalificere nye aktørers indspil ind i 

klimatilpasningen  
- Tværsektorielle relationer og alliancer 
- Professionelle praksisser og metoder 
  

 
 

 

www.kllimaskolen.dk 



 
 

Dimensioner 
• Den sundproducerede 

infrastruktur - nye 
dimensioner 

• Smart Nature – engagement  
• Børn og unge – liv og læring  
• Det lokale erhvervsliv – lokale 

jobs i praksis  
 
 

Viden, værdier og værktøjer  
Udfolder perspektiver til 
klimatilpasning 
Beskrivelser, der kan engagere 
andre  
Metrikker til at dokumentere  
Værktøjer til planlægning og 
design  
Cases  
 
 
 
 
  



Værdistafet  

Hvordan fortæller vi om 
klimatilpasning, så det 
skaber værdi for andre? 
 
Pitch en værdi - kort 
Fortæl hvordan de kan 
komme til udtryk i byen?  
Brainstorm - hvordan kan 
de kan måles – kvalitativt 
og kvantitativt?  

Målgrupper: 
• Parkforvaltningen  
• Vej og Trafik afdelingen  
• Grundejerforening  
• Borger på en grøn vej 
• Sundhedsfaglige folk i kommunen  
• Erhvervsrådet   
• Skolefaglige folk i kommunen  
• Et barn u/13 
 



Opsamling på værdi-snak  

Hvilke pointer tager I med jer hjem?  
 
Udfordringer – som vi skal gå videre med?  
 



Bobleprojekt om driftsudfordringer  

 

Hvordan skal vi drifte 10.000 nye 
grøn-blå klimatilpasningsanlæg? 

 

(www.portlandoregon.gov/bes/52501) 



Bobleprojekt  

Hvordan kan vi drifte de mange nye anlæg? 
Udfordringer, driftserfaringer og nye modeller?  
• Indsamlet 10 nye eksempler 
• Analyseret udfordringer og erfaringer 
• To artikler - Teknik og Miljø  og Grønt Miljø  
• Mini-Katalog med ex og erfaringer  
• Oplæg til ansøgning om innovativ drift   
 

 
 

Klimabyen.dk 



• Niels Lützen Landskabsarkitekter  
• Aalborg Universitet  
• Gladsaxe: Gedvad, Marielyst, Kildevænget, Kildeparken  
• Skanderborg: Låsby Idrætsanlæg,  
• København: Hothers Plads,  
• Smag på Aarhus, Aarhus  
• Hofor: Lindevand, Møllebakken, Løhrenskovvej, Toftevang 
• Orbicon, Sweco … 

 
 

 



Mange 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  

• Eksisterende driftsorganisering har ikke 
ressourcer nok 

• Vi mangler viden, kompetencer, metoder og 
værktøjer 

• Barrierer i regulering og samarbejder  
• Engagere borgere og brugere og andre  
• Udvikle værdiskabende perspektiver – 

sundhed, biodiversitet …  
• … 

 
 

 



Innovative driftsmodeller  

Hvordan kan drift skabe værdi?  
• Nye kompetencer? 
• Innovative samarbejder? Borgere, erhvervsliv .. 
• Innovative metoder og værktøjer? 
• Innovative driftsmodeller? 

 
TI, Niels Lützen landskabsarkitekter, AAU  
Innovative Kommuner og Forsyninger 
M.fl. … 

 



Dagsorden eftermiddag  
Innovativ drift af de nye grøn- blå-grå anlæg 
 
- Driftserfaringer fra boligområder v/ Niels Lützen, Niels Lützen Landskabsarkitekter  
- Samarbejde om drift med borgerne v/ Katrine Stefansen, Gladsaxe Kommune 
- Samarbejde om drift mellem kommune og forsyning v/ Søren Hansen, HOFOR 
- Green Street Stewardship i Portland v/ Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet 

 
Gruppearbejde - oplæg og invitation til innovationsprojekt om drift v/ / Birgitte Hoffmann, 
Niels Lützen og Kristoffer Sindby Larsen  
Opsamling, Udfordringer i driften  
 
Afslutning – Bliv gerne til en drink med uformel snak om nyt innovationsprojekt om drift 

 

(www.portlandoregon.gov/bes/52501) 



Portlands Green Street  
Steward Programme 

 

Foto: Orbicon 

City of Portland 



Green Street Stewards 

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, 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 komme 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) 



Innovative driftsmodeller - projekt  

Kvalificere de udfordringer og mål  
– som vi skal adressere  
 
Partnere  
- Kommuner og forsyninger, der vil udvikle 

innovative driftsmodeller og kompencter  
- Rådgivere, arkitekter …  

 
  
 

 



 
Gruppearbejde 

Hvilke udfordringer og muligheder ser vi i driften af de nye blå-grønne-grå anlæg? 
Hvem har disse udfordringer?  
 
1. Samarbejde om forsyning og kommune - udfordringer og erfaringer  

 

2. Samarbejde med borgerne – Udfordringer og muligheder for at inddrage borgere i 
plan og drift?  
 

3. Samarbejde med driftsfolk – udfordringer og muligheder for at kompetenceudvikle, 
indarbejde nye driftformer i budgetter og tidsplaner? 
 

4. Nye forretningsmodeller  - udfordringer, muligheder og eksempler? 
 

5. Skal vi satse på standardisere anlæg... eller hvordan håndterer vi mangfoldige 
anlæg?  

 
 



 
Gruppearbejde  

Hvilke udfordringer og muligheder ser i driften af de nye blå-grønne-grå anlæg? 
Hvem har disse udfordringer?  
 
1. Samarbejde om forsyning og kommune - udfordringer og erfaringer  

 

______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 



 
Gruppearbejde 

Hvilke udfordringer og muligheder ser i driften af de nye blå-grønne-grå anlæg? 
Hvem har disse udfordringer?  
 
2. Samarbejde med borgerne – Udfordringer og muligheder for at inddrage borgere i 
plan og drift?  

 

______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 



 
Gruppearbejde 

Hvilke udfordringer og muligheder ser i driften af de nye blå-grønne-grå anlæg? 
Hvem har disse udfordringer?  
 
3. Samarbejde med driftsfolk – udfordringer og muligheder for at kompetenceudvikle, 
indarbejde nye driftformer i budgetter og tidsplaner? 

 

______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 



 
Gruppearbejde 

Hvilke udfordringer og muligheder ser i driften af de nye blå-grønne-grå anlæg? 
Hvem har disse udfordringer?  
 
4. Nye forretningsmodeller  - udfordringer, muligheder og eksempler? 

 

______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 



 
Gruppearbejde 

Hvilke udfordringer og muligheder ser i driften af de nye blå-grønne-grå anlæg? 
Hvem har disse udfordringer?  
 

 

5. Skal vi satse på standardisere anlæg... eller hvordan håndterer vi mangfoldige anlæg?  
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 



Innovativ drift  
- en invitation til innovationsprojekt 

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

• Indsamling af metoder og 
erfaringer  

• Udvikling af 
forretningsmodeller og 
samarbejdsmodeller  

 



Ideer til innovationsprojekt 

Ideer og input  
 
Udfordringer  
 
 
Navne og mailadresser på interesserede, som 
gerne vil tale mere med Birgitte Neergaard:  



Opsamling  

Input til innovativ drift  
Input om dagen og andre gode ideer  
 
 
Bliv lidt længere … og gro din idé om et nyt 
projekt-samarejde… 
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