
ÅRSNUMMER:
KTC ÅRSBERETNING

FAGGRUPPERNES 2022

Dit branchemagasin fra TechMedia A/S

BÆREDYGTIG  
MOBILITET  

KRÆVER ÆNDRINGER  
I BYENS INDRETNING

GODT SAMARBEJDE  
MELLEM KOMMUNER  

MED Ø-FÆRGER

NR. 12 DECEMBER 2022 ÅRGANG 122

GRUNDLAGET FOR  
VANDADMINISTRATIONEN  
I 2022-2027 – HVAD ER PÅ VEJ?



TALERØR FOR DEN KOMMUNALTEKNISKE SEKTOR

REDAKTIONEL TEMAPLAN 2023

ARTIKLER TIL TEKNIK & MILJØ - KONTAKT SINE NORSAHL  2087 9630  REDAKTION@KTC.DK

 Nr. Udgivelsesdato Annoncemateriale- Redaktionel Temaer 
   deadline deadline

 1/2 31. januar 4. januar 15. december Fokus: Natur - retur 
     Fagtema 1: Energi og forsyning 
     Fagtema 2: Klimasikring

 3 7. marts 8. februar 27. januar Fokus: Borgere i medgang og modgang 
     Fagtema 1: Planlægning 
     Fagtema 2: Byggeri og ejendomme 
     Planlovsdage, marts 

 4 4. april 7. marts 24. februar Fokus: Rette rammer til grønne mål? 
     Fagtema 1: Mobilitet og infrastruktur  
     Fagtema 2: Affald og ressourcer 
     KL Teknik & Miljø-konference, 13.-14. april 
     Dansk Affaldsforening, 25.-26. april

 5/6 16. maj 13. april 27. marts Fokus: Natur & Miljø-konference - rød tråd 
     Fagtema 1: Natur og miljø 
     Fagtema 2: Vand 
     Natur & Miljø-konference, 30.-31. maj

 7/8 22. august 21. juni 20. juni Fokus: Gør indkøb til udvikling   
     Fagtema 1: Ledelse 
     Fagtema 2: Kyst, havne og beredskab

 9 19. september 22. august 14. august Fokus: Scope 3 
     Fagtema 1: Klima 
     Fagtema 2: Planlægning

 10 17. oktober 19. september 8. september Fokus: Kommunen som facilitator 
     Fagtema 1: Årsmøde, oplæg 
     Fagtema 2: Årsmøde, værtsby 
     KTC Årsmøde 2023, 26.-27. oktober

 11 14. november 17. oktober 6. oktober Fokus: Er byen for børn? 
     Fagtema 1: Byggeri og ejendomme 
     Fagtema 2: Almene boliger 
     Byggelovsdage, november

 12 12. december 13. november 1. november Fokus: På job i en omstilling 
     Fagtema 1: Mobilitet og infrastruktur 
     Fagtema 2: Digitalisering



TEKNIK & MILJØ  3DECEMBER 2022

LEDER

Energiprisstigninger giver mar-
kante ændringer for borgerne 
på trafikområdet. Situation i 
øjeblikket er et farvel til det ser-
viceniveau, vi kender, både i den 
kollektive trafik og på vejene – og 
det har konsekvenser.

KOLLEKTIV TRAFIK  
RULLER BAGLÆNS
Det kræver opbakning fra en 
kommende regering, hvis man vil 
undgå varig skade på den kollek-
tive trafik. 

Over hele landet står kommu-
nerne med udfordringer på den 
kollektive trafik på grund af de 
voldsomt stigende energipriser. De 
seneste udmeldinger fra trafiksel-
skaberne tyder på, at vi i 2023 ser 
ind i budgetstigninger på helt op 
til 40%, hvis kommunernes by- og 
landbusser skal fortsætte med 
samme serviceniveau. Det siger sig 
selv, at det er de færreste kommu-
ner, der kan magte dette – uden 
støtte fra en kommende regering.

Hvis budgetrammen fasthol-
des rundt i kommunerne, betyder 
det, at op til hver anden bus må 
nedlægges – idet der jo også skal 
kompenseres for manglende ind-
tægter på ruterne. 

Det er reelt et farvel til det 
kollektive trafiktilbud, vi kender 
i dag!

Og ikke nok med kommunernes 
udfordringer. Regionerne har sam-
me udfordring på de regionale bus-
ruter. Nedlæggelse af nogle af dis-
se ruter vil få stor betydning for de 
unges adgang til ungdomsuddan-
nelserne. Og ingen transportmulig-

hed for de unge vil kun øge presset 
på kommunerne yderligere.

Den grønne omstilling sættes 
samtidig i stå. Vi ser allerede nu 
såvel regioner som kommuner 
undersøge mulige reduktionstiltag 
– desværre også tilbagerulning af 
visse grønne tiltag, som eksem-
pelvis brug af HVO-diesel og en 
senere omlægning til el-drift. 

Og i den grønne omstilling har 
vi netop brug for, at flere benytter 
fælles transport, i byerne særligt 
busserne. Corona’en har vist os, 
hvor svært det er at få passage-
rerne tilbage til den kollektive 
trafik, når først der er fundet 
andre løsninger til den personlige 
transport. 

De voldsomme besparelser på 
den kollektive trafik kan også få 
store konsekvenser for sammen-
hængen mellem land og by, hvor 
det vil kunne få en social slagside. 
Her er allerede nævnt adgangen 
til ungdomsuddannelserne, men 
i det hele taget adgangen til de 
forskellige fritids- og kulturtilbud, 
som har stor betydning for vores 
børn og unge. 

Indtil videre er den statslige ud-
melding, at der ikke kompenseres 
yderligere for de voldsomme pris-
stigninger på energi – og det kan 
ende med katastrofale følger for 
vores kollektive trafik og dermed 
mobiliteten for danskerne.

VEJENES VEDLIGEHOLD  
OG UDBYGNING
Prisstigninger på energi får 
samme voldsomme indvirken på 
vejenes vedligehold samt de nye 

vejanlæg, kommunerne havde 
påtænkt.

Således bliver asfaltbelægnin-
ger betydeligt dyrere, og vi vil se 
30-40% færre kilometer ny asfalt. 
Der hvor vejenes tilstand i for-
vejen er dårlig, vil det risikere at 
forværre situationen, og det bliver 
betydeligt dyrere at genoprette 
tilstanden senere. 

Når det kommer til anlægsom-
rådet, har kommunerne allerede i 
2022 eksempler på så store pris-
stigninger i forbindelse med udbud 
af nye veje og stier, at mange har 
været nødsaget til at fravælge 
planlagte vejprojekter, idet disse 
ikke kan rummes inden for an-
lægsrammen – og vi vil se det fort-
sætte i 2023. Der kommer således 
til at ske en benhård prioritering 
imellem de påtænkte anlægsarbej-
der på kommunernes vejnet.

MOBILITET OG  
INFRASTRUKTUR ER EN  
DEL AF VORES VELFÆRD
Samlet set kommer vi altså til at 
se betydelige konsekvenser for 
både for vores borgeres mulig-
hed for mobilitet og adgang til 
samfundets tilbud – og for den 
infrastruktur, som vi alle benytter 
i det daglige.

Færre busser, som i mindre grad 
er grønne, og ringere veje, som i 
mindre grad er trafiksikre – det 
går ud over velfærden.

Der er brug for statslig kom-
pensation, hvis de voldsomme 
prisstigninger ikke skal gøre uop-
rettelig skade på både mobilitet og 
infrastruktur.

FARVEL TIL KOLLEKTIV  
TRAFIK OG SIKRE VEJE?
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KLIMAKRISEN 
KALDER PÅ 
NYTÆNKNING  
AF VEJANLÆG

For at leve op til Danmarks klimamål 
er det nødvendigt med hurtigere 

reduktioner i transportens 
udledninger.

SIDE 32

SAMARBEJDE SKAL 
SKABE VANDLØB 

MED GOD ØKOLOGISK 
TILSTAND 

For at forbedre den fysiske 
tilstand i vandløbene har Hjørring 
Kommune gennemført mere end 

350 vandplanindsatser og forbedret 
tilstanden i mere end 400 km.

SIDE 44

DAPP ER ET 
PROCESVÆRKTØJ 

– IKKE EN 
LØSNINGSMODEL

DAPP - eller dynamisk planlægning 
- anvendes i stigende grad i arbejdet 
med planlægning af klimatilpasning 

i kommunerne, men hvad er det 
egentlig for noget?

SIDE 53

NY VISION, MERE 
PROFESSIONALISERING 

OG STÆRKERE 
SOFTWAREPRODUKTER

Det offentlige open source digitaliseringsfællesskab, 
OS2, har fået en ny vision

SIDE 25

NYT KULTURHUS I 
HVIDOVRE FORENER 

BÆREDYGTIGHED, 
KUNST OG HISTORIE

Det gamle hovedhus er blevet 
bevaret, renoveret og nyindrettet, 

fordi Risbjerggaard spiller en historisk 
vigtig rolle i forhold til den fælles 

identitet

SIDE 60

FOKUS: 
KOMMUNESAMARBEJDE

DENNE UDGAVES TEMAER: 
MOBILITET  

& INFRASTRUKTUR
VAND

DK2020: KLIMAPLANERNE ER VEDTAGET  
- KOMMUNERNE ER TRUKKET I ARBEJDSTØJET
Det er en stor opgave at implementere planerne og indfri de langsigtede mål, men den åbner også mulighed 

for at præge en bedre, mere inkluderende og robust fremtid. 

SIDE 22



Landets kommuner er godt i gang med 
vejafvandingen. 

Mange kommuner tager aktive skridt mod 
at reducere efterslæbet på vedligehold af 
den nedslidte vejafvanding.

Flere kommuner har allerede foretaget 
TV-inspektioner af deres ledningsnet. 
De bekræftede, at tilstanden var lige så 
dårlig, som man havde frygtet. Andre 
kommuner arbejder sammen med 
forsyningsselskaberne om at få et overblik 
af behovet for opgravningsfrifornyelse.

Således er det lykkedes at administrere 
skattekronerne bedre, når det gælder 
nedslidte kloakker. En metode der 
ofte bruges til ledningsfornyelse er 
strømpeforing, som altid sker uden 
opgravning. Derved sikrer Kommunerne sig 
bl.a. mod fortsat udvaskning af materialer 
fra vejkassen og ”sugehuller”.

— aarsleffpipe.dk

REFERENCE 
FRA EN 
KOMMUNE.

”Med de øremærkede midler

kan vi nu foretage en målrettet og 

langsigtet vedligeholdelse af vores 

brønde og stikledninger.”
- Morten Toft Hansen,

Park- og vejchef
Næstved Kommune
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KTC ÅRSBERETNING 2022:

VI SIKRER  
DEN HØJE FAGLIGHED  
I FÆLLESSKAB

Der er nu gået et år siden, 
at jeg overtog posten som 
formand fra Lars Mørk. 
Lars overdrog en sund og 

stabil forening, der havde været 
i en løbende udvikling. Tak for 
det. Ganske som tiden er knap i 
hverdagen, er den også knap til at 
udnytte alle de muligheder, som 
en formand for KTC får tilbudt at 
bidrage til. 

Det betyder, at jeg og alle med-
lemmerne af bestyrelsen prio-
riterer hårdt i de muligheder for 

indflydelse, som vi får gennem 
vores frivillige arbejde i KTC. I den 
forbindelse skal lyde en tak til alle 
medlemmerne af KTC Bestyrel-
sen for jeres gode indsats og det 
behagelige samvær, som vi har 
til bestyrelsesmøderne, og når vi 
løser KTC opgaver.

Da forarbejdet var gjort godt, var 
det let at vælge at fortsætte arbej-
det med de projekter, som er blevet 
skabt af den tidligere bestyrelse. 
Noget af det første år er gået med 
at drøfte de interne og eksterne 

rammer, som foreningen er en 
del af. På den måde har bestyrel-
sen et fælles syn på foreningens 
udfordringer. 

Arbejdet i bestyrelsen er an-
det end forening, det er også at 
udfordre styrelser og rådgive-
re. Bestyrelsen har senest haft 
møder på direktionsniveau med 
Vejdirektoratet og Bolig- og Plan-
styrelsen. I august måned var 
formanden og næstformanden 
forbi FRIs bestyrelse til gode og 
uformelle drøftelser af aktuelle 

Natur og Miljø-
konferencen kom i gang 
igen i 2022. Det blev en 

stor succes med over 
500 deltagere på tværs 
af kommuner, regioner, 

styrelser og private.

TEKST /  

MICHEL VAN  
DER LINDEN 

Formand for  
KTC Bestyrelse

KTC
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emner. KTC får adgang, og vi bli-
ver hørt vidt omkring til fordel for 
kommunerne.

TYDELIGERE MARKERING  
AF DEN HØJE FAGLIGHED
Bestyrelsen vil øge arbejdet med 
diskussioner om faglige problem-
stillinger samt indhold, og herefter 
løfte disse diskussioner videre 
til værdi for medlemmerne og 
kommunerne. 

Et eksempel på dette er, at jeg i 
magasinet Teknik & Miljø på leder-
plads har slået et slag for, at det 
går stærkt i dagens Danmark, hvor 
vi er i en omstillings- multikrise- 
og krigstid. Alt sammen noget, som 
kalder på handlinger fra Folketin-
get og dets politikere. I processen 
skal der dog stadig være tid til 
dialog og til at lytte til dem, som 
faktisk har viden om problemstil-
lingerne – det er helt konkret KTC 
Faggrupperne og os.  

Det håber jeg meget, at den næ-
ste regering vil prioritere i højere 
grad. Dermed kan faggruppernes 
store arbejde komme i endnu bedre 
spil til gavn for samfundet.

TAK FOR ALLE BIDRAG  
TIL FAGGRUPPERNE
KTC Faggrupperne er en vigtig 
del af KL’s interessevaretagelse. 
Det er gennem faggrupperne, at 
forskelligheden i den kommunale 
virkelighed bliver indsamlet og 
gjort tilgængelig for KL’s dygtige 
konsulenter, som kæmper mod 
hele staten.

Der skal derfor lyde en stor tak 
til de mere end 170 personer, som 
bidrager i KTC’s 11 faggrupper med 
viden og indsigt. Jeres bidrag, som 
nogle gange gives under meget 
korte frister og andre gange omfat-
ter enorme mængder materiale, er 
utrolig værdifuldt - tak.

Takken skal dog ikke begrænse 
sig til personerne, den skal også 
lyde til de kommuner, direktører 
og chefer, som prioriterer og giver 
mulighed for, at medlemmerne af 
faggrupperne kan bidrage til fag-
gruppernes arbejde. Uden denne 
accept kunne deres store arbejde 
ikke leveres. 

Husk, at hvis vi i kommuner-
ne ikke understøtter arbejdet i 
faggrupperne i fællesskab, så 
bliver ALLE kommuner ENKELTVIS 
nødt til at forholde sig til alle de 
høringer, som staten udsender om 
bekendtgørelser, cirkulærer, vejled-
ninger og meget andet.

Alle bidrag fra chefer og medar-
bejdere til faggruppernes arbejde 
er altså en direkte aflastning af 
jeres egen organisation og de 97 
andre kommuners.

EFTERLYSER FORMAND TIL 
FAGGRUPPEN FORSYNING, 
ENERGI OG RESSOURCER
Vi har en udfordring, og det er at 
hverve formænd for faggrupperne. 
Lige for tiden er det faggruppen 
FER (Forsyning, Energi og Resur-
ser), hvor vi siden sommerferien 
har arbejdet for at finde en ny 
formand. Når KTC efterspørger 
forslag til formænd, så vil det være 
en meget værdsat hjælp, hvis I vil 
se, om I har en god og kompetent 
person i jeres organisation, som 
gennem et par år vil bidrage til, at 
høringsarbejdet på et fagområde 
bliver varetaget. Kontakt endelig 
sekretariatet, hvis I har spørgsmål 
til arbejdet i faggrupperne. De sva-
rer gerne på spørgsmål herom.

HVORDAN  
BIDRAGER KTC BEDST? 
Faggrupperne har udviklet sig over 
tid, og bestyrelsen planlægger i det 
kommende år at analysere arbejdet 
i faggrupperne. Vi kan sammen 
med faggrupperne og KL gøre det 
lettere at bidrage i arbejdet og vur-
dere, om KTC på bedre måder kan 
hjælpe KL med viden om de faglige 
problemstillinger. 

Det næste processkridt efter 
faggruppernes arbejde er Tekni-
kerkontaktudvalget, også kaldet 
TKU.

TKU er et forum, hvor KL mødes 
med KTC Bestyrelsen og direktø-
rerne for de fire største kommuner. 
Dette forum tjener både til mere 
strategiske diskussioner om kom-
mende emner og til orientering om 
høringer, som KL har sendt svar 
videre til styrelserne om. Faggrup-
perne giver kommentarer til de 
KTC Bestyrelsesmedlemmer, som 
har ansvaret for deres fagområder.

I 2022 har vi 
blandt andet 
understøttet 
KL i arbejdet 

med PFAS via et 
digitalt netværk 

med deltagere 
fra 57 kommuner.

Husk, at hvis vi i kommunerne ikke understøtter  
arbejdet i faggrupperne i fællesskab, så bliver ALLE 
kommuner ENKELTVIS nødt til at forholde sig til alle 
de høringer, som staten udsender om bekendtgørelser, 
cirkulærer, vejledninger og meget andet.

KTC
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I Bestyrelsen har vi forsøgt at 
øge informationsniveauet fra TKU 
ved, at vi efter hvert møde udsen-
der lidt information til direktørerne 
om, hvad der er blevet behandlet 
på seneste TKU-møde. 

Emner, som har taget meget fo-
kus på TKU i de sidste 12 måneder, 
er:
• Affald - hvor der nu er kommet 

en aftale
• PFAS
• Kommunernes brev til borgerne 

om fjernvarme
• Nævnenes Hus og 

sagsbehandling.  
Nogle gange kan vi løfte disse 

emner videre ud i et KTC-regi, 
f.eks. var der under årsmødet en 
spændende mulighed for at kunne 
tale med formanden for Plankla-
genævnet, som er professor i miljø-
ret. Direktøren for Nævnenes Hus 
skulle have leveret det afsluttende 
oplæg, men han blev desværre for-
hindret på grund af sygdom.

UDFORDRINGER  
KAN LØSES PÅ TVÆRS
Der opstår konstant nye udfordrin-
ger, som vi skal løse i kommunerne. 
Nogle udfordringer vedrører kun 
enkelte kommuner, andre berører 
rigtig mange kommuner. Nogle 
udfordringer kender vi løsninger-

ne på, og andre skal vi både skaffe 
en forståelse af og herefter finde 
løsninger, som i nogle tilfælde er 
forskellige fra kommune til kom-
mune. Dette kan den enkelte kom-
mune ofte med fordel løse sammen 
med andre. I KTC har vi i mange år 
stillet digitale netværk til rådighed 
for kommunerne. I det seneste år 
har vi også fået knækket nøden 
til, hvor det virkelig kan gøre en 
forskel.

KTC digitale netværk har un-
derstøttet KL i arbejdet med PFAS, 
hvor der er et netværk med delta-
gere fra 57 kommuner.

I netværksgruppen ”Elladeinfra-
struktur” har 41 kommuner haft 
glæden af at kunne dele viden om 
de udfordringer, som de har mødt, 
og kunne udvikle fælles løsninger 
sammen med andre.

KL har henvendt sig, at de øn-
sker at gentage succesen, og denne 
gang skal det være et netværk 
for Levende Bymidter. Det er et 
område, hvor der sker rigtig meget 
for tiden med flere puljer og stort 
fokus fra Realdania. Her er KTC Se-
kretariatet gået aktivt ind i arbej-
det, da KTC Digitale netværk kan 
bidrage positivt til at dele viden 
blandt kommunerne. Det glæder 
jeg mig til, at I snart kan høre mere 
om.

FLERE FORA STYRKER 
VIDENSDELING
T-98 havde møde den 11. novem-
ber i KL Huset. Dette forum blev 
skabt på baggrund af et forslag 
fra KTC. Vi er glade for, at KL tog 
handsken op, og fra bestyrelsen 
har vi et godt samarbejde om at 
udvikle gode aktuelle dagsordener. 
Hvis I har ønsker til punkter, så tag 
endelig kontakt til bestyrelsen.

Strategisk Byledelse blev skabt 
efter ønske fra KTC og i samar-
bejde med KOM.DIR. Siden sidste 
generalforsamling kunne vi med 
glæde konstatere, at Realdania 
igen havde valgt at støtte de næste 
års udbud af SBL, og de har opret-
tet en Masterclass, hvor tidligere 
deltagere kan blive opdateret på 
det seneste nye. Stor tak til Realda-
nia for deres støtte.

Natur og Miljø kom i 2022 i gang 
igen. Det blev en stor succes med 
over 500 deltagere på tværs af 
kommuner, regioner, styrelser og 
private. Tak til EnviNa for sam-
arbejdet, og jeg glæder mig til en 
lige så velbesøgt og spændende 
konference den 30. – 31. maj 2023 i 
Kolding. Jeg ved, at KTC Sekretaria-
tet er færdige med at lave den røde 
tråd, som giver retningen for, at de 
ca. 20 tovholdere kan påbegynde 
arbejdet med programmet.

Fjernvarmen 
var blandt de 
fokusemner, der 
kom under kærlig 
behandling på 
tværs til KTC 
ÅRSMØDE 2022.

KTC
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Magasinet Teknik & Miljø, som du 
sidder med i hænderne, er vi glade 
for at kunne stille til rådighed for 
alle medlemmerne af KTC, men vi 
er endnu gladere for, at vi gennem 
dette kan skabe deling af viden 
på tværs af kommuner, rådgivere 

og mange andre grupper. En del 
kommuner abonnerer på det til 
medlemmerne af deres Teknik og 
Miljø-udvalg. En let måde at give 
politikerne inspiration og uddan-
nelse på.

Jeg glæder mig til at fortsætte 

det spændende arbejde i KTC, 
sammen med 
• KTC Bestyrelsen 
• KL’s center for Klima og Miljø
• KTC Sekretariatet

TAK FOR I ÅR.

I netværksgruppen 
”Elladeinfrastruktur” 

har 41 kommuner 
haft glæden af at 
kunne dele viden 

om de udfordringer, 
som de har mødt, og 

kunne udvikle fælles 
løsninger sammen 

med andre.

KTC
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FAGGRUPPERNES 2022 

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS KENDETEGNER 2022 I BYG

Energikrise, boliger til flygtninge fra Ukraine, ny planlov, PFAS, bæredygtighed, el-ladestandere 
og klima i forskellige sammenhænge er blot nogle af de emner, der bliver nævnt, da vi spørger 
KTC Faggrupperne, hvad der især kendetegner 2022 hos dem. Det er tydeligt, at begivenheder og 
hændelser både hjemme i Danmark og i særdeleshed uden for landets grænser har påvirket agendaen.
Derudover har faggrupperne  naturligvis også brugt tid på daglig drift og høringsbidrag til KL, hvor 
deres faglige input er et vigtigt led i høringssvar. Uanset opgavens karakter, er faggruppernes bidrag 
vigtigt, og arbejdet styrker kommunerne på tværs i den kommunaltekniske sektor.

Dialog og sparring på tværs ken-detegner året i Faggruppen BYG – gruppen har blandt andet deltaget i flere dialogmøder indkaldt af Bolig og Planstyrelsen, og indgået i for-skellige andre dialoggrupper med de øvrige parter fra byggebranchen. Emnerne har været mange og har for en stor dels vedkommende drejet sig om de mange spørgsmål og udfordringer, der er fulgt med indførelsen af BR18. Det har eksem-pelvis været i forhold til, hvad vi kan gøre for at afhjælpe de flaskehalse, som er opstået i sammenhæng med byggesager, som kræver certificere-de rådgivere. 
Gennem det sidste halvår har der været flere dialogmøder vedrørende de nye krav til bæredygtighed med indførelsen af LCA-beregninger og CO2 i BR18.

Dialoggrupper nedsat af styrelsen, hvor BYG har deltaget:- Brand 
- Konstruktioner- Kommunal sagsbehandlingSnitfladerne mellem Beredskabs-loven og Byggeloven har medført mange fortolkningsspørgsmål og stillingtagen til, hvem der gør hvad og hvornår – især har kommunikati-onen omkring de midlertidige arran-gementer medført et større pres på sagsbehandlingen i flere kommuner. Faggruppen deltager aktivt i Bran-chesparringsgruppen bestående af de største aktører i byggebranchen, 

som også deltog i den nu nedlagte ”Task Force”, sammen med bl.a. DI (herunder tidligere Dansk Byggeri), Bygherreforeningen og FRI. I grup-pen er der taget flere gode initiati-ver, og faggruppen er blandt andet med i:
-Beskrivelse af den gode for-håndsdialog, herunder en slags ”best practice”, der blandt andet indebærer case-beskrivelser/gode eksempler og skabeloner.

-Beskrivelse af incitamenter for lovliggørelser mv. (eller mangel på samme)
-Og meget andetDesuden bidrager faggruppen via KL’s deltagelse i Strategisk Dialog-forum og Koordineringsudvalget for Bæredygtigt byggeri. Vi er nu fuldt bemandet i faggrup-pen – i 2022 har vi desuden fået en fast medarbejder på vores hørings-svar, og vi forventer at gå ind i en travl periode med indførelsen af de nye bæredygtige krav til byggeriet fra 1. januar 2023. Der bliver især fokus på den kommunikation, vi må forvente, der skal til for at kunne forklare kravene til den bæredygtige dagsorden.

Desuden forventer vi, at faggrup-pen i 2023 skal bidrage i forbindelse med flere af de initiativer, som bl.a. tages i Strategisk Dialogforum, fx evaluering af BR18, øget digitalise-ring mv.

BYGGELOV    -FORMAND HANS EGHØJ

12 TEKNIK & MILJØ  
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STÆRKERE 
SAMARBEJDE MED 

UNDERFAGGRUPPERNE
En ny stærk besætning er klar i 

faggruppen for Digital Forvaltning 

efter et turbulent år, som har været 

præget af stor udskiftning i gruppen. 

Nu er vi landet, og fokus i 2022 har 

været at udvide og styrke samarbej-

det med underfaggrupperne. For-

mændene for de to underfaggrupper 

(Ejendomsdata og FOSAKO) er blevet 

medlemmer af faggruppen, og i det 

sidste år har vi afholdt direkte møder 

mellem faggruppen og underfag-

grupperne, sidst på KTC’s faggruppe-

dage i maj.
Et andet godt eksempel på møder 

på tværs er et forårsmøde, som vi 

afholder mellem underfaggruppen 

for geodata FOSAKA, faggruppen 

og KL. Deltagerne på mødet er alle 

de store spillere på geodataområ-

det i Danmark; statslige styrelser, 

GeoDanmark, Danmarks Miljøportal, 

KL, de kommunale geodatasamarbej-

der m.fl.

DFO’s formand indleder mødet 

hvert år, og i år var der også mulig-

hed for at deltage online. Møderne 

giver mulighed for at kommunikere 

på tværs og tænke ud af ”siloerne” 

– undervejs er nye relationer og sam-

arbejder født, og andre er styrket. 

I 2022 blev den nyetablerede 

underfaggruppe på ejendomsdata-

området fra begyndelsen kastet ud 

i en større udfordring med høringer 

om den nye BBR-bekendtgørelse. Vi 

er dermed blevet bekræftet i, at det 

er vigtigt, at området er blevet prio-

riteret. KL udtrykker stor tilfredshed 

med arbejdet i gruppen. 

Vi har sammen med underfag-

gruppen FOSAKO besluttet, at vi 

fremover sætter fokus på klimaom-

rådet. KTC’s faggruppedage i januar 

2023 giver os mulighed for at indlede 

samarbejdet med Klima Faggruppen, 

og vi sigter mod, at samarbejdet bli-

ver så konkret som muligt.  

DIGITAL FORVALTNING

-FORMAND JAKOB KIRKEGAARD

INPUT TIL  
RAMMEPLANER VISER 

RESULTAT ULTIMO 2022

Årets største tema i faggruppen 

Natur- og Overfladevand (NOV) var, 

i samarbejde med KL, at afgive hø-

ringssvar på statens rammeplaner for 

området, nemlig tredje generation af 

vandområdeplanerne og Natura 2000 

planerne. KL gennemførte sammen 

med KTC og KL-netværket for Natur 

og Vand en tematiseret online-møde-

række, der gav input til KL’s hørings-

svar. Det var en god oplevelse og 

en ret smart måde at få indhentet 

kommentarer fra kommunerne bredt 

og hurtigt. Kommunerne er langt fra 

de eneste, som har afgivet hørings-

svar, forlyder det, så vi venter meget 

spændt på, hvad staten udkommer 

med i slutningen af 2022.

Døren med PFAS har åbnet sig, også 

i NOV. Vi har interesseret os for stof-

gruppen i vandløb, spildevandsslam 

og i badevand. Andre faggrupper har 

sikkert også fået PFAS på tapetet, og 

det vender helt sikkert tilbage i 2023. 

Opgaven bliver at få afklaret snitfla-

derne og styrket samarbejdet mellem 

stat, regioner og kommuner. 

Vedrørende §3 i naturbeskyttelses-

loven har det blandt andet handlet om 

forbuddet mod gødskning og sprøjt-

ning – balladen om §3 er gået på den 

manglende erstatning til lodsejere i 

lavbunds- og vådområdeprojekter.

På det organisatoriske er der sket 

mindre ændringer i NOV – det bety-

der, at underfaggruppestrukturen er 

forenklet, så der nu ”blot” er to, nemlig 

Natur og Vand. Martin Bruun fra Lol-

lands Kommune er ny underfaggrup-

peformand i Vand.

NATUR- OG OVERFLADEVAND

-FORMAND MORTEN  

HORSFELDT JESPERSEN

KTC
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BÆREDYGTIGHED  

OG CO2-REDUKTION  

ER TOP-OF-MIND
Faggruppen for Kommunale Ejendomme 

er primært optaget af bæredygtighed og 

CO2-reduktion, fordi den dagsorden er 

altafgørende for kommunale ejendomseje-

res strategiske, taktiske og operationelle 

arbejde.
De udefrakommende faktorer som flygt-

ningestrømmen fra Ukraine, de stigende 

priser på materialer og energiforbrug har 

præget faggruppens arbejde i 2022. Især 

energikrisen har bidraget til at øge op-

mærksomheden på vores viden, og det har 

for alvor vist sig, hvor vigtigt det er at dele 

faglig viden. Vi har styrket samarbejdet 

med KL, og flere gange stillet os til rådig-

hed for en række råd, klimafolkemøder og 

styrelser som sparringspart for, hvordan vi 

som offentlige ejendomsejere og bygherre 

kan eskalere energirenoveringer, så vi kan 

nå reduktionskravene for 2030. 

I forhold til KL giver faggruppen også 

sparring ved løbende ejendomstekni-

ske spørgsmål, eksempelvis i forhold til 

implementering af el-ladestandere. Det 

kan styrke KL i deres forhandlinger med 

staten og regeringen og Energistyrelsen i 

forhold til støttepuljer til energirenoverin-

ger og udfasning af olie- og gasfyr.

Tre emner i fokus i 2022:

-Den nye brandlovgivning trådte i kraft 

i år. Den medfører en kraftig øget admini-

stration uden tilførsel af midler, og samti-

dig besværliggør den hverdagen især på 

plejehjemmene. Faggruppen ønsker en 

lempelse af brandlovgivningen for at gøre 

opgaven mindre administrativt tung. 

-Energimærkninger danner grundlag 

for beregningsmetoder, eksempelvis for 

potentiale for energirenoveringer eller for 

den kommende 3 procent besparelse. Fag-

gruppen ønsker, at mærkerne er dynami-

ske, så de kan blive ajourført efterhånden, 

som bygningerne energirenoveres, og at 

professionelle bygherrer selv kan udføre 

opgaven. Det vil give et mere retvisende 

beregningsgrundlag og lette den admini-

strative opgave. 

-De mange kommende klimakrav er 

kommet i utakt og vil lande på ejendoms-

ejerens bord. Faggruppen ønsker, at klima-

kravene koordineres, så de bliver hånd-

terbare og operationelle. Det drejer sig om 

forventede krav fra det nye bygningsdi-

rektiv, fra energieffektiviseringsdirekti-

vet, fra reguleringen af BR18 (bæredyg-

tighedskrav) og DK2020. 

Faggruppen er i dialog med Bolig- og 

Planstyrelsen om alle tre emner. 

Desuden deltager faggruppen i en 

række netværk, følgegrupper og repræ-

sentantskaber. Alle er af stor værdi for det 

løbende arbejde i gruppen. 

KOMMUNALE EJENDOMME 

-FORMAND KAREN DILLING 

STORE  
DAGSORDENER

Faggruppen for Forsyning, Energi og Ressourcer har det 

seneste år fortsat været ”i stormens øje” i forhold til nogle af 

de store emner, som Christiansborg har højt fokus på. De helt 

overordnede emner har været forandringerne på affalds-

området, breve til ejendomsejere med naturgas- eller oliefyr 

og ordninger for lokal forankring af klimaomstilling. Senest 

har der konkret været tale om gæsteprincippet ifm. Tilslut-

ningsbestemmelserne og oprettelse af genbrugsområder på 

genbrugspladser.  

Formanden for gruppen blev nødt til at stoppe ifm. et job-

skifte i sommer, og der arbejdes på at finde en ny formand til 

at drive en faggruppe med gode kompetencer.

FORSYNING, ENERGI OG 

RESSOURCER

-FORMAND - VACANT

KTC

DECEMBER 2022
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KRISER OG  KOMPLEKSE PROBLEM- STILLINGERFaggruppen for Ledelse har haft et relativt ro-
ligt år, hvor flere nye medlemmer er trådt ind i 
gruppen, da andre medlemmer har forladt den. 

Gennem de senere år har gruppen været 
optaget af ledelse i forhold til kriser og kom-
plekse problemer. For at drøfte og udveksle 
idéer, har vi afholdt forskellige workshops, 
blandt andet på KTC ÅRSMØDE. På faggruppe-
konferencen gik vi også på tværs og holdt en 
fælles workshop med Faggruppen for Klima. 
Workshoppen tog afsæt i et samarbejde mel-
lem Klimasekretariatet i Aarhus Kommune og 
Clavis Erhvervspsykologer. Det omhandlede 
blandt andet ledelseskompetencer i forhold til 
de komplekse problemstillinger. På KTC ÅRSMØDE i oktober gennemførte 

Ledelse og Klima en fælles workshop. Faggruppen er repræsenteret i Komponents 
advisory board og i FRIs dommerpanel vedrø-
rende årets unge rådgiver.

LEDELSE
-FORMAND CHRISTIAN SABBER 

ALMENE BOLIGER I OPTIMALE RAMMERFaggruppen for almene boliger har gennem året fulgt lovgivningsarbejdet med implementering af den politiske boligaftale fra 2020 samt frem-tidsperspektiverne i regeringens boligudspil fra 2021. Fokus har således endnu et år været på rammerne for effektiv drift af almene boligaf-delinger via vedligeholdelse, fremtidssikring og boligudvikling samt kommunernes tilsyn med den almene sektor. Vi forventer i faggruppen at afslutte 2022 med blikket rettet mod mulighederne i kommu-nernes tilsynsførelse, da ministeriet barsler med en ny vejledning for kommunernes indsatser på området. 
Året har også været stærkt præget af kom-munernes udfordringer med at finde passende boliger til flygtninge fra krigen i Ukraine, hvilket endnu engang har fremhævet den grundlæg-gende nødvendighed i fortsat at kunne tilveje-bringe billige almene boliger til en bred skare af boligsøgende. Vigtigheden af effektiv drift i de nuværende boligafdelinger og vilkårene for tilvejebringelse af nyt alment byggeri er stadig centralt for at kunne sikre billige boliger, og det vil fortsat præge faggruppearbejdet i 2023. 

ALMENE BOLIGER-FORMAND  
JESPER GRAFF THØGER

DECEMBER 2022

Selskabsdannelse
Økonomi
Screening af potentiale

Kuben Management kan 
hjælpe med at afdække 
muligheder, modeller og 
økonomi og ikke mindst 
med at få det til at ske.

I september kom Energi-
styrelsen med ”Vejledning 
om reglerne om egetfor-
brug af elektricitet fra 
kommunale og regiona-
le solcelleanlæg”, hvilket 
giver nye muligheder for 
solceller på offentlige byg-
ninger.

SOLCELLER
PÅ KOMMUNALE BYGNINGER

Kontakt os og hør mere 
om hvordan vi i fællesskab 
kan sætte skub i den 

GRØNNE OMSTILLING

Jakob Klint, Chefrådgiver 
Bæredygtighed og byggeri
M: 6029 6035 
E: jk@kubenman.dk
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INPUT PÅ TVÆRS  I EN VILD TID
I løbet af 2022 er der virkelig kommet fart på kommunernes arbejde med klima. Klima er et vildt og komplekst problem, som går på tværs af mange fagområ-der og kommunale kerneopgaver. Det er lykkedes at skabe et rigtig godt samspil med KL i forhold til vigtige dagsordener, eksempelvis ny planlov, data og DK2020. Krigen har sat en helt ny dagsorden, og den efterfølgende energiudfordring for Europa har på mange måder løftet dele af klimadagsordenen tættere på det niveau, der er nødvendigt for at lykkedes. Faggruppen for Klima har derfor været lidt på forkant i forhold til de dagsordener og har 

i baggrunden kunnet understøtte andre faggrupper. Et godt eksem-pel er opgaven med varmeplan-lægning som en del af strategisk energiplanlægning samt ener-gisparetiltag og planlægning for VE-anlæg. 
Vi har i faggruppen haft sær-ligt fokus på ledelse og data. I samarbejde med KTC Faggruppe for Ledelse har vi afholdt fælles workshops om klimaledelse i kommunerne. For at styrke samarbejdet omkring klimadata er der oprettet en ny underfag-gruppe, som allerede har stor tilslutning. 

KLIMA
-FORMAND  
HENRIK D.H. MÜLLER

NYE MULIGHEDER OG PERSPEKTIVER PÅ VEJENI Faggruppen for Veje, Trafik og Trafik-sikkerhed har vi i lighed med tidligere år lagt et stort stykke arbejde i høringsbi-drag til de bekendtgørelser, cirkulærer mv., der sendes i høring fra centralt hold. Desuden har gruppen haft en vigtig rolle i forhold til at understøtte KL i deres løbende arbejde inden for vores område. I det seneste år har vi afgivet cirka 14 af sådanne høringsbidrag. I 2022 har der fortsat været stort fokus på udviklingsarbejdet omkring etablering af el-ladestandere i kommunalt regi. Der har været etableret en netværksgruppe for el-ladestandere, hvor der løbende har været udveksling af viden og erfaringer om det meget hektiske og presserende arbejde hos kommunerne, hvor man har været nødt til at gå i gang, mens lovgiv-ning og vejledninger var under udar-bejdelse. I faggruppen har vi med stor tilfredshed set aktiviteten i det netværk. På vejområdet har også ”bæredygtigt byggeri” været et stort tema. Vi har væ-ret i tæt dialog med Vejdirektoratet om det arbejde, der foregår om InfraLCA, og senest LCC, om udviklingen og implemen-teringen af værktøjer til at sikre mere bæredygtighed i såvel anlæggene som i driften (Life Cycle Assessment), samt 

beregning af de samlede omkostninger i den sammenhæng (Life Cycle Cost). Senest har bekymringen i forbindelse med energikrisen fyldt en del – hvor kan vej- og trafikområdet bidrage til at sænke energiforbruget? Der har især været drøftelser om mulige begrænsninger inden for gadebelysning. Samtidig ser vi, at de voldsomme prisstigninger resul-terer i forslag til alvorlige reduktioner i den kollektive trafik, hvilket vil reducere borgernes mobilitet. Endelig har og får det stor indvirkning på kommunernes an-lægs- og driftsaktivitet, som faggruppen selvfølgelig deler viden om. Jeg vil gerne nævne en grundsten, som jeg er meget glad for, at vi nu får sat fo-kus på, nemlig ”vejkapitalen”. Faggruppen vil arbejde for, at vejadministrationssy-stemerne beregner kommunernes vej-kapital på en mere ensartet, transparent og troværdig måde. Det er meget vigtigt i forvaltningernes dialog med politikerne både i forhold til det ønskede serviceni-veau og de deraf nødvendige investerin-ger i infrastrukturens tilstand. Som ny formand vil jeg gerne sende en tak for det store stykke arbejde, medlem-merne i faggruppen lægger.

VEJE, TRAFIK OG TRAFIKSIKKERHED-FORMAND  
FLEMMING FRØSIG CHRISTENSEN

KTC
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BESKYT GRUNDVANDET 
OMKRING DRIKKEVANDS- 
BORINGER
KOM I MÅL MED BNBO PROCESSEN 

Vi rådgiver om:
 › Risikovurdering
 › Beskyttelsesbehov
 › Indberetning til Miljøportalen
 › Dialog med vandværker og lodsejere  
 › Erstatningsberegninger og frivillige dyrkningsaftaler

Kontakt vores eksperter direkte:  
Eva Birch Karlsen ebka@cowi.com

Sammen med vores kunder, partnere og kollegaer former vi en fremtid,  
hvor mennesker og samfund kan gro og blomstre. Det gør vi sammen  
ved at skabe bæredygtige og smukke løsninger, der forbedrer livskvaliteten  
for mennesker i dag og for mange fremtidige generationer. 

VEJE, TRAFIK OG TRAFIKSIKKERHED-FORMAND  
FLEMMING FRØSIG CHRISTENSEN

PLANLOVSAFTALEN 
HAR VÆRET 
ALLESTEDSNÆRVÆRENDE  

I 2022
I juni landede en ny planlovsaftale, og det 

har selvsagt fyldt en hel del i Faggruppen 

for Plan. Planlovsaftalen har været det 

store omdrejningspunkt i fysiske såvel 

som digitale møder i faggruppen. PLAN 

har også besvaret høring om den første 

revision af planloven, hvor blandt andet 

klima blev skrevet ind i formålsparagraf-

fen. Det blev en mindre revision, men af 

lovprogrammet kunne vi se, at planloven 

var på som noget af det første. 

Planlovsaftalen blev indgået som en 

bred aftale og egentlig også med et bredt 

indhold. På klimasiden skal udbygningsaf-

talen udvides til at kunne omfatte afvær-

geforanstaltninger, mulighed for VE-an-

læg skal fremmes, p-pladser skal kunne 

øremærkes til el- og delebiler.

Byudviklingen er også en del af plan-

lovsaftalen – både i forhold til blandede 

byer, med fokus på unge, og der ses også 

på udviklingen af landsbyer.

Det og meget andet så vi i faggruppen 

frem til at skulle behandle i et (eller måske 

flere) konkrete lovforslag, men i skrivende 

stund har valget udskudt processen, og 

hvad mon det egentlig betyder for plan-

lovsaftalen? Vi kommer nok ind i det nye 

år, før vi får svar på det, men vi forventer 

fortsat, at det bliver et centralt tema for 

vores arbejde i 2023.
PLANLÆGNING
-FORMAND LOTTE HØJGAARD

KTC
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ØJEBLIKKE FRA  
KTC ÅRSMØDE 2022
KTC ÅRSMØDE blev i år afholdt i Viborg den 27. og 28. oktober med Viborg Kommune som vært. 
I år mødtes vi ”På tværs for en grøn omstilling”. Klimaet er vores tids største udfordring, og 
den løses ikke med et fingerknips. Det kræver nye redskaber, og det kræver, at vi er villige til 
at lære, til at vove, til at fejle og til at dele vores viden og erfaringer med hinanden – på tværs af 
fagligheder, niveauer, kommuner og sektorer.  
Programmet bød på spændende oplæg, deling af erfaring og dialog om forskellige 
udfordringer og løsninger.  Viborg Kommune havde arrangeret udflugter til udvalgte seværdigheder  
i Viborg, som var særligt interessante for de forskellige områder inden for teknik og miljø.

Michel van der Linden, formand i KTC, åbnede årsmødet med at byde velkommen 
og satte flere ord på temaet ”På tværs for en grøn omstilling”. Han talte blandt 
andet om samspillet mellem fagligheder, og hvordan både kommuner, stat, 
regioner, virksomheder og borgere skal med i samspillet

Henrik Seiding, dir. i Aarhus Kommune og 
formand i KTC Kreds Midtjylland, fortalte 

om Aarhus Kommunes klimaindsats og 
arbejdet med klimaregnskaber  

Hvad kræver det af 
de tekniske områder 
i kommunerne, hvis 
vi skal være med til 
at løse samfundets 
vilde problemer? – det 
stillede Niels Højberg, 
rådgiver ved Kronprins 
Frederiks Center for 
Offentlig Ledelse og 
tidl. Stadsdirektør i 
Aarhus Kommune, 
skarpt på

KTC
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På et af eftermiddagens spor var emnet 
”Klimaalliancer- og partnerskaber”, hvor der blev 
delt erfaring på tværs. Der var god dialog mellem 
kommuner og virksomheder – blandt andet 
deltog Tina Grangaard fra HS Byg

KTC

Geraldine Lin Bagger, Climate Director 
ved Grundfos, fortalte med god energi, 

hvordan Grundfos har arbejdet med den 
grønne omstilling. Størstedelen af CO2-

udledningen fra Grundfos’ produkter 
ligger uden for det, de selv kan arbejde 

direkte med – hvorfor det vigtigste 
netop er at arbejde ”udover sig selv” og 

videre ind i konteksten

God stemning og dialog rundt ved bordene i Plenumsalen  
– i midten Anders Debel, dir. i Holstebro Kommune, som 
gav et interessant oplæg om, hvordan kommunen greb det 
an i forhold til udfordringerne med Storåen og det faktum, 
at den langsigtede løsning lå hos nabokommunen

Med et glimt i øjet konstaterede Lars 
Aaen Thøgersen , Innovationschef for 

Peter Larsen Kaffe A/S, at der stadig 
ligger en del udfordringer i samarbejdet 

med kommunerne om den grønne 
omstilling, når vi taler indkøb

Helle Tegner Anker, formand for 
Planklagenævnet og professor i miljøret, 

fremlagde sine perspektiver på samspil 
og paradokser i forbindelse med den 

grønne omstilling. Silkeborg og Ringkøbing 
kommuner bidrog ligeledes med indlæg

Henrik Müller, formand 
for KTC faggruppen Klima, 
gav sit indspark til sporet 
”Ledelse i komplekse 
problemstillinger i den 
grønne omstilling”
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Sporet ”Fjernvarme” gav en god 
dialog om brevet til borgerne 
med bl.a. naturgas, som skal 

konvertere til fjernvarme

KTC ÅRSMØDE 
er en oplagt 
mulighed for at 
mødes fysisk 
og tale med 
kolleger på tværs 
af geografi og 
organisation 
– her Karina 
Kisum Jensen 
fra Haderslev 
og Louise Lyng 
Bojesen fra 
Bornholm

Pia Dahl Højgaard, dir. i 
Geodatastyrelsen og Nils 

Høgsted, sekretariatsleder 
ved Danmarks Miljøportal

KTC

Lars Hindkjær,  
dir. i Miljøstyrelsen, 
Elisabeth Gadegaard 
Wolstrup, 
bestyrelsesmedlem  
i KTC og Niels 
Højberg

Jakob Harding Kirkegaard, formand i KTC 
Faggruppen for Digital Forvaltning, og Hans Eghøj 
Hansen, formand for KTC Faggruppen for Byggelov

Ulrik Wilbek, borgmester, fortalte som 
afslutning om Viborg Kommunes arbejde 

med mindsettet som basis for udvikling
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Viborg Kommune havde arrangeret 
eftermiddagens udflugter, som blandt 
andet gik til Viborg UNESCO Creative 
City, De fem Halder og Foulum

FIELD SERVICE sorterer og emballerer jeres farlige 
affald sikkert og korrekt - til en fast og fordelagtig 
pris. 

TANKRENSNING rengør og vedligeholder jeres 
tankanlæg - sikkert og som en samlet løsning.

Kundeservice 8031 7100 og fortum.dk

Gør Danmark renere sammen os

Sporet om Mobilitet blev et sandt 
medley af erfaringer og løsninger

KTC

Der var knap 200 tilmeldte  
til KTC ÅRSMØDE 2022

Henrik Müller, formand i KTC Faggruppen 
Klima og Karoline Amalie Steen fra KL

SE  
VIDEO  
FRA KTC  
ÅRSMØDE  
2022 HER

TAK for jeres  
strålende selskab  
– og på gensyn den  
26.-27. oktober 2023  
i Kolding
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KLIMAPLANERNE  
ER VEDTAGET  
- KOMMUNERNE ER  
TRUKKET I ARBEJDSTØJET

Mange danske kommuner 
har allerede vedtaget 
en klimahandleplan, og 
stort set alle, der ikke 

har, forventes at følge trop i år 
2023. Kommunerne har frivilligt 
besluttet at arbejde med klimap-
lanlægning, og der er tale om poli-
tisk vedtagne meget ambitiøse og 
handlingsforpligtende planer, der 
lever op til målene i Parisaftalen. 

Med klimaplanerne i hånden 
venter der kommunerne en spæn-
dende tid. Det er en stor opgave at 
implementere planerne og indfri 
de langsigtede mål, men den åbner 
også mulighed for at præge en 
bedre, mere inkluderende og robust 
fremtid, hvor kommunen tager 
ejerskab til klimaet i stedet for at 
lade det fremtidige klima forme 
kommunen.

Klimaindsatsen går som be-
kendt på to ben: Udledningerne af 
drivhusgas skal reduceres via en 
forebyggelsesindsats, og samfun-

Flere kommuner har nu gennemført et omfattende 
klimaplanlægningsarbejde efter international standard, der 
sætter mål for en netto nuludledning af drivhusgasser 
i 2050 og mål om sikring mod klimaforandringer. Med afsæt i 
klimaplanerne har kommunerne nu besluttet at implementere 
indsatser, der sikrer, at målene opfyldes.

det skal tilpasses både de klima-
forandringer, vi allerede oplever, 
og de, som kommer i fremtiden. De 
vedtagne planer rummer begge 
dele, og mere til. De er ikke bare et 
katalog over tekniske løsninger. 

Planerne rummer også indgangen 
til omstillingen af samfundet i hele 
kommunen, bl.a. via partnerskaber 
og samarbejde med andre kommu-
ner. Både borgere, energistrømme 
og vandløb krydser livligt kommu-
negrænserne, hvilket giver oplagte 
muligheder for samarbejder.

ANSVAR FOR HANDLING
Det er lokalt, at livet leves, og ud-
fordringerne opleves. Med klimap-
lanerne påtager kommunerne sig 
et lokalpolitisk ansvar for handling, 
der dels skal gøre kommunerne 

FAKTA

DK2020 er en klimaplanlægningsindsats, hvor 
kommunerne har fået mulighed for at anvende et 
Klimaplanlægningsværktøj udviklet af verdens 
største byer i netværket C40. Bag den danske 
indsats står et partnerskab af Realdania, KL, de 
danske regioner og Concito.

TEKST /  
BORIS  

SCHØNFELDT

Klimakoordinator,
KKR Syddanmark
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mere klimarobuste og dels sikre 
den grønne omstilling lokalt med 
klimaneutralitet som mål. Lige nu 
er der et historisk stort engage-
ment fra alle sider af samfundet til 
at bidrage til klimaarbejdet. Det åb-
ner en spændende og unik mulig-
hed for at facilitere og understøtte 
partnerskaber og samskabelse. 
Gennem klimaplanlægningen har 
kommunerne arbejdet med at ty-
deliggøre udfordringer og mulighe-
der og at blive bevidste om kommu-
nens egen rolle som administrativ 
myndighed. Kommunerne er blevet 
bevidste om deres begrænsede be-
føjelser, deres begrænsede direkte 
effekt på forebyggelse og tilpas-
ning, og bevidste om nogle af de 
barrierer (ex manglende nationale 
rammer), der er ved oplagte tiltag. 
Arbejdet med landbrugssektoren 
er et godt eksempel på alle tre. 
Men kommunerne har også indledt 
dialog med nøgleaktører, herunder 
fx også landbrugssektoren, for at 
indhente lokal viden, drøfte den 
fælles udfordring og pege på muli-
ge løsninger. De politisk vedtagne 
ambitiøse målsætninger kan ikke 
løses alene med den traditionelle 
tilgang, hvor kommunen spiller en 
administrativ rolle inden for drift, 
service og myndighed. Kommuner-

ne kan med fordel arbejde holistisk 
med strukturel omstilling, og brin-
ge samfundet omkring kommunen 
i spil. Grundstenene er lagt under 
planlægningen, men det er via im-
plementeringen, at forandringerne 
virkelig kan tage form og fart.

TYDELIG RETNING
Kommunerne bidrager ved at sæt-
te en tydelig retning og etablere 
de institutionelle platforme, som 
inviterer nøgleaktører, borgere 
og civilsamfundet til deltagelse. 
Kommunerne peger selv på, at de i 
stigende grad bør agere facilitator 
og understøtte de strukturer og 
netværk, der skal skabe forandrin-
gerne. Med det stigende fokus på 
klimaforandringer, både blandt 
borgere, i erhvervsliv og i organisa-
tioner i civilsamfundet, åbner der 
sig en mulighed for, at kommunen 
kan bringe kræfter i spil og udvikle 

veje og løsninger, som ingen af de 
enkelte parter kan frembringe ale-
ne (emergens). Kommunerne kan 
overveje at bringe politik, marked 
og forskning sammen om bordet 
til at udvikle løsninger på kerne-
udfordringerne. Men kommunen 
bør også allerede nu have fokus på 
kultur, vaner og adfærd, der under-
støttes af sociale faktorer, og som 
det kan tage lang tid at modellere. 
Det er ikke nok at understøtte med 
tekniske løsninger og viden. De 
rette sociale strukturer bør etable-
res, hvilket også har været et emne 
i planlægningen, men et, som kom-
munerne har fundet vanskeligt at 
arbejde med. Ved at arbejde aktivt 
med hele det samfund, kommunen 
indgår i, legitimeres klimaplanerne, 
og implementeringen fremmes. 
Samtidig styrkes samfundets ro-
busthed og sociale kapacitet over-
for fremtidige forandringer. Ved 

Udledningerne af drivhusgas skal reduceres via en 
forebyggelsesindsats, og samfundet skal tilpasses 
både de klimaforandringer, vi allerede oplever,  
og de, som kommer i fremtiden



TEKNIK & MILJØ  DECEMBER 202224

inddragelse af relevante aktører i 
problemformulering og design af 
løsninger opnås engagement, og 
der opbygges robuste samfunds-
strukturer; resiliensen stiger. Det 
kan virke som farligt land at betræ-
de for kommunerne, der er nødt til 
at slippe noget af kontrollen i pro-
cessen, men det er den eneste vej 
at gå, hvis fremdrift og forankring 
skal sikres.

METODE OG SIKRING  
AF LANGSIGTEDE MÅL
Kommunerne har beskrevet de nu-
værende forhold i hele kommunes 
geografi og har analyseret mulig-
heder og barrierer for den grønne 
omstilling. Arbejdet med forebyg-

FAKTA

De nuværende klimaplaner 
omfatter det, der kaldes 
territoriale udledninger og 
klimaforandringer. En stor del 
af udledningerne, som danske 
borgere er årsag til, er globale 
og skyldes forbrug af goder 
produceret internationalt. 
Mange kommuner har 
allerede forsøgt at inkludere 
disse i klimaplanerne, men 
ikke uden vanskeligheder. 
Datagrundlaget og metoderne 
er ikke tilstrækkelige til at 
understøtte arbejdet. Ikke 
desto mindre må det forventes, 
at udledninger fra forbrug (det 
der i drivhusgasopgørelsen 
opgøres som scope 3) i 
stigende grad vil komme i fokus 
i de kommende generationer af 
klimaplaner.

gelse (reduktion af drivhusgasser) 
baseres bl.a. på en opgørelse af 
drivhusgasser. Opgørelsen omtales 
ofte som et regnskab, der desværre 
giver associationer til økonomiske 
regnskaber, hvor der kan sættes to 
streger under resultatet. Men data 
og metoder i opgørelser af drivhus-
gas egner sig ikke til denne tilgang. 
Kommunerne bør derfor arbejde 
aktivt med formidling af resultater. 
Kommunerne kan med fordel søge 
at koble formidlingen af data og re-
sultater til den lokale fortælling og 
til den øvrige politiske dagsorden. 
Herved kan klimaarbejdet gøres 
mere nærværende. 

Samtidig bør kommunerne 
i fællesskab arbejde for bedre 

datagrundlag og metoder. Flere 
kommuner peger på, at en fælles 
organisering med fordel kan sikre 
deling af erfaringer og viden om 
opnået best practice; i hvert tilfæl-
de i de første par år. 

For at sikre fremdrift og retning 
på indsatsen, har kommunen for-
pligtet sig til løbende monitorering, 
evaluering, opfølgning og revision 
af planen. Dette er en relativt uprø-
vet øvelse for kommunerne i forbin-
delse med en kompleks udfordring, 
hvor der er sat strategisk langsigte-
de mål frem til år 2050; svarende til 
syv byrådsperioder. Kommunerne 
bør derfor overveje denne øvelse 
nøje og hurtigt gøre sig nogle erfa-
ringer, der sikrer målopfyldelsen og 
bevarer det politiske fokus, samtidig 
med at de understøtter fortællin-
gen om den ønskede fremtid. En 
gennemsigtig og visionsdrevet 
fortælling kan være med til at give 
medejerskab og sikre legitimitet af 
indsatserne i samfundet. 

BEDRE NATIONALE RAMMER
Den fortsatte motivation til at pri-
oritere klimaindsatsen kan komme 
til at blive udfordret af kommu-
nernes specifikke opgaveporte-
følje, stramme budgetter og den 
politiske dagsorden. Kommunerne 
bør derfor i fællesskab kalde på 
bedre nationale rammer for deres 
klimaarbejde n

Kommunerne bidrager ved at sætte en tydelig retning 
og etablere de institutionelle platforme, som inviterer 
nøgleaktører, borgere og civilsamfundet til deltagelse

KOMMUNESAMARBEJDE
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Ny vision, mere  
professionalisering  
og stærkere  
softwareprodukter
Det offentlige open source digitaliseringsfællesskab, OS2, har fået en ny 
vision. Med den kan vi gøre endnu mere for at skabe stærke it-produkter, 
der kan genbruges på tværs af offentlige myndigheder. Den offentlige 
digitaliseringsstrategi efterlyser netop genbrug, så lad os facilitere det.

P latformen FlytJord.dk 
kender vi internt som 
OS2flytjord. Det er en 
jordflytningsplatform, 

der kan håndtere alt fra registre-
ring af jordlæs til sagsbehandling. 
Præfikset OS2- dækker over, at de 
kommunale brugere af FlytJord.dk i 
2018 besluttede at flytte produktet 
ind under OS2s governanceramme.

Vi – det vil sige OS2 – er en med-
lemsforening, der faciliterer udvik-
ling og vedligehold af open source 
software i det offentlige. Forenin-
gen har 77 offentlige medlemmer, 

wareprodukterne og lister deres 
modenhed i intern governance, 
form, strategi og kode. Alle pro-
dukter bliver kørt af engagerede 
offentlige medarbejdere og nogle 
få har også dedikerede og frikøbte 
ressourcer i form af produkt-
koordinatorer. De understøtter 
arbejdsgrupperne.

OS2flytjord f.eks. er et niveau 1 
produkt (det laveste ud af tre) med 
potentiale til at stige. Selve gover-
nancedelen står stærkt med meget 
engagerede arbejdsgrupper og stor 
relevans på tværs af kommuner. 

TEKST /  
CHARLOTTE 

HEIKENDORF

Community 
Manager,  OS2- 

sekretariatet

hvor størstedelen er kommuner, og 
23 software-løsninger, der dækker 
mange kommunale områder, bl.a. 
jordflytning (som nævnt), it-rettig-
hedsstyring og 2-faktor autenti-
fikation til skoleområdet og alle 
andre steder, hvor der skal bruges 
2-faktor autentifikation. Alle pro-
dukter er gradueret i governance 
niveauer.

GOVERNANCESRAMME  
GIVER STRUKTUR
OS2s governanceramme er en 
model, der giver struktur til soft-

Bestyrelsesseminar 
om ny vision i OS2 i 

januar 2022. 

Foto: Charlotte H
eikendorf.
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Styregruppen arbejder på at få en 
dedikeret og frikøbt ressource. Det 
kunne være en måde at løfte pro-
duktet i niveau.

Det gælder også for andre 
produkter. Lidt ekstra kærlighed 
kunne få dem flyvende og meget 
udbredt. Det har også været en 
overvejelse, som bestyrelsen har 
haft det sidste år. For stort set fra 

ved at skabe fælles innovative digi-
tale løsninger og metoder, der ba-
serer sig på åbenhed og ejerskab.” 
Generalforsamlingen var positive. 
Faktisk blev visionen godkendt 
enstemmigt.

En vision er bare et stykke papir 
(eller et powerpoint-slide), hvis 
det ikke kombineres med handling. 
Derfor kom bestyrelsen også med 
tre nye strategiske indsatsområ-
der for de næste tre år: Talent-
udvikling, nye projekter og en ny 
betalingsmodel.

Det kunne nærmest ikke være 
bedre timing med, at KL og Digi-
taliseringsstyrelsen udgav deres 
vejledning i open source i den 
offentlige sektor. Vejledningen har 
en strategisk tilgang til open sour-
ce. En ”Brug open source, hvor det 
giver mening” vejledning.

TALENTUDVIKLING  
AF OS2FORMS
Et sted, hvor open source og OS2 
giver god mening, er i Hillerød 
Kommune, som er i gang med en 
implementeringsproces af selv-
betjeningsværktøjet OS2forms til 
blanket- og webformularer. Det 
giver mening økonomisk. Men det 
giver også mening, at medarbej-
derne ikke længere skal sidde på 
deres hænder og vente på, at en 
leverandør ændrer et komma i en 
formular. De kan selv gøre det nu. 

Et andet sted er Rudersdal Kom-
mune, hvor OS2forms har givet 
anledning til flere overvejelser 
om, hvordan selvbetjening virker 
bedst. De har decentraliseret 
værktøjet, så digitaliseringskon-
sulenterne ude i fagområderne 
– som kender de lokale ønsker 
– kan udforme egne formularer. 
Det kræver lidt teknisk snilde, for 
OS2forms er endnu ikke en drag-
and-drop løsning. Alligevel spre-
der rygtet om at kunne lave egne 
formularer sig som ringe i vandet 
i organisationen, så flere og flere 
kommer med. 

OS2forms er et af de produk-
ter, der er valgt af bestyrelsen til 
’talentudvikling’. Et af de strategi-
ske indsatsområder. Det betyder, 
at koordinationsgruppen nu bliver 
understøttet af en produktkoor-
dinator, som kan holde samling 
på trådene og hjælpe med at få 
produktet videre, mere udbredt og 
professionaliseret yderligere. 

Måske kommer vi endda dertil, 
hvor den gode implementering, der 
kræver en tekniker og person med 

begyndelsen af OS2 har der været 
et ønske om at professionalisere 
foreningen og styrke produkter-
ne. En professionalisering som har 
været stigende med de seneste be-
styrelser. Og i 2022 tog foreningen 
så et skridt videre.

ARBEJDET FOR EN NY VISION
Generalforsamlingen i 2021 be-

sluttede, at OS2 skulle have en ny 
vision. Den tidligere græsrodsbe-
vægelse, OS2, har siden sin begyn-
delse i 2012 haft en nedskrevet 
filosofi, men ikke en nedskrevet 
vision. 

Med afsæt i generalforsamlin-
gens beslutning begyndte besty-
relsen i efteråret 2021 at arbejde 
på en nedskreven vision. Den 

skulle præsenteres til generalfor-
samlingen i 2022. 

ER VISIONEN BARE  
ET STYKKE PAPIR?
To bestyrelsesdage og et to-dags 
seminar senere var bestyrelsen 
klar til at vise den nye vision frem: 
”OS2 vil styrke digitaliseringen i 
det offentlige Danmark. Det gør vi 

Det giver også mening, at medarbejderne ikke 
længere skal sidde på deres hænder og vente på, 
at en leverandør ændrer et komma i en formular. 
De kan selv gøre det nu.

KOMMUNESAMARBEJDE

Post-it fra arbejdet 
med en ny vision. 
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organisatorisk og forandringsmæs-
sige kompetencer, vil blive meget 
lettere. Vi skal sænke barren for 
at komme i gang. Ikke kun med 
OS2forms og de to andre talent-
produkter, men på sigt også med 
andre af OS2s løsninger.

KOORDINATIONSGRUPPEN 
REPRÆSENTERER  
IKKE BARE SIG SELV
Produktkoordinatoren til talent-
udvikling kommer til ud af en 
ny betalingsmodel og skal også 
favne OS2display og OS2borgerPC. 
OS2display v2 er en infoskærms-
løsning, der er blevet udviklet og 
til dels gentænkt med Aarhus 
Kommune i front og en aktiv koor-
dinationsgruppe til at støtte op og 
lede på vej.

OS2display v2 er allerede blevet 
udrullet i Københavns Kommune. 
De startede med infoskærmene 
i svømmehaller og bevægede sig 
videre derfra rundt i kommunen. 
Medlemmerne i arbejdsgrupperne 
i OS2-fællesskabet kommer fra 
forskellige kommuner, men skal 
repræsentere alle anvenderne. 

FRIKØBTE RESSOURCER  
KAN LØFTE MERE
Frikøbte ressourcer til at under-

støtte arbejdsgrupperne virker. 
Et bevis på det er OS2valghalla 
v3, som snart skal i udvikling. Et 
valgstyringsprodukt, som vil kun-
ne bruges af alle kommunerne, 
når de skal løse opgaven med at 
afholde valg. 

Her i efteråret har koordinati-
onsgruppen haft lavet en crowd-
funding kampagne til økonomien 
til et nyt produkt. Kravspecifika-
tion, leverandørdialog, indsam-
ling af user stories. Alt det har 
produktkoordinatoren hjulpet 
med. Det er en opgave, som ville 
have taget meget længere tid og 
flere kræfter fra koordinations-
gruppen, hvis de skulle have gjort 
det hele selv. Måske den ville have 
været strandet i manglen på res-
sourcer. Man kan ikke tappe ende-
løst på medarbejdere med andre 
kerneopgaver. Derfor glæder vi 
os meget til at se, hvad en ny 
produktkoordinator kan bidrage 
med – i samarbejde med dygtige 
arbejdsgrupper.

Samarbejdet er det, der gør OS2 
unikt som en fællesoffentlig open 
source forening i Danmark. Vi er 
ikke en leverandør, og produkt-
koordinatoren er ikke en sælger. 
Vi drifter ikke eller yder support, 
men vi faciliterer, at arbejdsgrup-

perne og anvenderne mødes om 
en fælles governanceramme for 
deres projekt. Open source er 
kun et middel til fællesoffentlig 
digitalisering. Og som der står i 
Digitaliseringsstrategien fra i år 
fra regeringen, KL og regionerne, 
skal vi bygge til genbrug. Det er 
lige præcist det, vi gør, for den 
open source licens, som vi bruger, 
tillader netop genbrug og deling. 
Og så er nye idéer altid velkomne 
hos os n

KOMMUNESAMARBEJDE
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Generalforsamling 
2022.

OS2

77 offentlige medlemmer (72 er kommuner)
23 open source softwareprodukter
I gennemsnit har hvert medlem over fire OS2-
produkter i deres it-portefølje

NYE STRATEGISKE INDSATSER:
- Ny betalingsmodel: Medlemskontingent og 

tilslutningsvederlag for produkterne stiger 9% 
for medlemmer og 30-35% for ikke-medlemmer 
af foreningen

- Ny produktkoordinator med fokus på tre 
eksisterende OS2-produkter.

- Flere projekter ind i fællesskabet.
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KOMMUNESAMARBEJDE

GODT SAMARBEJDE 
MELLEM KOMMUNER  
MED Ø-FÆRGER
Færgesekretariatet blev etableret i 2015 af Kommunernes Landsforening efter en 
særskilt Folketingsbeslutning med tilhørende finansiering. De overordnede mål er 
optimering af sejladsen til de danske øer, etablering af netværk mellem kommuner med 
øer og at skabe værdi med færgen.

De 18 medlemskommuner 
med øer i “baghaven” har 
et tæt samarbejde både 
internt og med de selv-

stændige ø-kommuner samt de så-
kaldte genvejsfærger. Kommunalt 
maritimt samarbejde er de centrale 
kodeord.

GRØNNE STANDARDFÆRGER
En af de helt store opgaver for Fær-
gesekretariatet er introduktionen 
af et standardfærgekoncept, hvor 
der opnås stordriftsfordele ved at 
standardisere de centrale færge-
komponenter samtidig med, at man 
lokalt optimerer færgen til den 
konkrete overfart. Udover at opnå 
synergier ved at kontrahere skibe i 
større serier; altså gå fra projekter 
til produkter, så byder samarbejdet 
i sig selv på mange fordele, hvor vi 

bringer alle kompetencer og erfa-
ringer i et fælles spil. 

Særligt i forbindelse med klima-
udfordringerne og behovet for at 
bringe ny teknologi i anvendelse er 
det en stor fordel, at kommunerne 
kan stå sammen. Færgerne til de 
danske småøer er ikke store i det 
overordnede klimaregnskab, men 
kan sagtens udgøre 30-40 procent 
af en kommunes CO2 udledning. 
Man kan sige, at færgerne dermed 
både er en udfordring - men jo også 
en mulighed. Standardfærgekon-
ceptet, som en halv snes kommu-
ner allerede arbejder intenst med, 
kan forhåbentlig også yde et væ-
sentligt bidrag til, at kommunerne 
kommer i mål med 2030 ambitio-
nen om at reducere klimaaftrykket 
med 70 procent. 

Færgesekretariatet og dets 

medlemmer forsøger her i et tæt 
samarbejde at igangsætte en 
egentlig grøn strukturomlægning 
af den danske indenrigs færge-
fart. Omstillingen er ikke enkel og 
kalder på betydelige ressourcer, 
og statens grønne puljer er en helt 
afgørende - og meget velkommen - 
faktor i forhold til at nå målet. Men 
der er klart også et behov for stats-
lig opbakning til de nødvendige 
landanlæg med ladestandere for at 

Agersø og Omø færgerne.
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kunne sikre el-driften mere bredt i 
den danske ø-færge sektor.

OPGAVER I FOKUS
For en lang række maritime 
indkøbs-og tjenesteydelser er 
der etableret gode fælles raba-
tordninger. Et godt eksempel er 
forsikringsområdet, hvor der med 
særlig fokus på det maritime er 
opnået betydelig mere målrettede 
forsikringer end de tidligere mere 

generelle kommunale ordninger. 
Besparelserne for kommunerne 
ved den fælles optimering på en 
lang række områder løber op i 
pæne årlige millionbeløb.

Der er løbende blevet etableret 
bedre booking-systemer, turist-
fremme med det meget popu-
lære Ø-pas samt med forskellige 
ø-hop muligheder i sommerhalv-
året. Kommunerne står sammen 
om rammevilkår, såsom Lande-

vejsprincippet, der sigter på at ligestille 
sejlads til øerne økonomisk med trafik-
ken på de kommunale landeveje, men 
også regelforenkling i forhold til ikke 
mindst Søfartsstyrelsen. Vi kunne dog 
godt ønske os, at sidstnævnte indtog en 
mere fokuseret holdning også til de små 
færger og vores udviklingsmuligheder.

Vi har heldigvis generelt et godt 
samarbejde med Folketing, ministre 
og ministerier, ligesom Kommunernes 
Landsforening yder en god bistand ikke 
mindst på de helt overordnede spørgsmål 
i forhold til eksempelvis klima og grønne 
statspuljer.

ETABLERING AF NETVÆRK
De 18 medlemskommuner er alle på den 
ene eller anden måde aktive i samarbej-
det og gør brug af Færgesekretariatets 
tilbud. Særlig det to-dages årsmøde 
har stor tilslutning, men også en lang 
projektgrupper med kommunernes delta-
gelse afholdes løbende og flere faktisk 
på ugentligt basis. Det knytter selvsagt 
kommunerne og deres medarbejdere, 
ikke blot ved færgerne, men også på råd-
husene, tættere sammen om erfarings-
udveksling mv. 

Der er blevet afholdt en del kurser 
både rundt i landet og på de maritime 
uddannelsesinstitutioner; om alt fra 
kundeservice, sejladsmanøvrer, eldrift, 
rederansvar til sikkerhedsspørgsmål. Vi 
får ofte tilbagemeldinger på, at det at 
møde kollegaer fra andre kommuner ses 
som værende særligt værdiskabende.

REKRUTTERING AF 
FÆRGENAVIGATØRER
Et andet godt eksempel på kommuner-
nes samarbejde er udfordringerne med 
at rekruttere maritimt personale. Der 
bliver stadig færre danskere i den danske 
handelsflåde, og fiskeriet er heller ikke 
længere en betydelig rekrutteringska-
nal. Færgesekretariatet har derfor taget 
initiativ til en særlig færgenavigatø-
ruddannelse til de små ø-færger. Den 
største ændring er, at der ikke længere 
skal optjenes fartstid i handelsflådens 
mere internationale sejlads, men at dette 
kan ske i en mesterlærelignende ordning, 
hvor sejltiden og erfaringen indhentes på 
selve den lokale ø-færge. 

Der har nu været gennemført en 
vellykket forsøgsordning med to hold 
søfarende - med langt flere kvinder end 
normalt - og håbet er nu, at der kan etab-
leres en mere permanent uddannelses-
ordning for færgerne. Udover at kunne 
tilbyde omskoling fra andre erhverv, som 
måske har nedskaleret, er formålet også 
at få endnu mere motiverede medarbej-
dere, der ser færgerne som deres primæ-
re erhvervsvalg n

FAKTA

Færgesekretariatets Styregruppe består af 
repræsentanter fra Kalundborg, Slagelse, Lolland, 
Svendborg, Faaborg/Midtfyn, Odder og Aalborg, og 
de varetager den mere formelle og løbende kontakt 
med Sekretariatet, som har kontor i Ærøskøbing. Det 
består af en sekretariatsleder, en deltidssekretær og 
10-15 mere eller mindre løst tilknyttede rådgivere. 
Sidstnævnte assisterer ad-hoc blandt andet med 
vejledning i forhold til juridiske, tekniske, økonomiske 
og IT relaterede spørgsmål mv. 
De øvrige medlemskommuner er: Holbæk, Langeland, 
Ærø, Assens, Aabenraa, Haderslev, Hedensted, 
Horsens, Norddjurs, Skive og Struer.

Tunøfærgen.
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BÆREDYGTIG MOBILITET 
KRÆVER ÆNDRINGER 
I BYENS INDRETNING

H idtil er udviklingen dog gået i den stik 
modsatte retning. På nær et midlertidigt 
drop i trafikken under Corona-pandemiens 
nedlukninger, er privatbilismen stort set 

kun vokset siden 1960’erne. For eksempel er ande-
len af familier, som har adgang til egen bil, steget fra 
59% til 63% i årene fra 2010 til 2022. På overfladen 
måske en beskeden stigning, men bag tallene ligger en 
vækst på hele 42% i andelen af familier med to eller 
flere biler, hvilket er en væsentlig del af forklaringen 
på, at den samlede bestand af personbiler over samme 
periode er vokset med en tredjedel fra 2,1 mio. til 2,8 
mio. køretøjer.

DELELØSNINGER OG MAAS
Flere biler og mere kørsel skaber nye udfordringer i 
byerne, som ikke mindst kommunerne kæmper med at 
finde løsninger på. Der har de seneste år været en del 
fokus på nye former for deleløsninger såsom delebiler, 
delecykler og samkørsel som alternativ til privatbilen. 
For miljøet og byerne er det smartere, når flere men-
nesker deles om de samme køretøjer.

Parallelt med interessen for deleløsninger – og ofte 
tænkt sammen med denne – har der fra midten af 
2010’erne været megen tale om at skabe en samlet 
og integreret platform for såvel kollektiv transport 
som private deleløsninger. Det er sket under betegnel-
sen Mobility-as-a-Service (MaaS), hvor visionen er et 
sømløst integreret transportsystem, hvor brugerne 
kan planlægge, booke og betale rejser fra A til B i én og 
samme mobilapp. Også når rejsen indebærer skift mel-
lem fx tog, bus og delecykel. Indtil videre har der dog 
internationalt været begrænset succes med at skabe 
en kommerciel MaaS-løsning (måske med det finske 
Whim som eneste undtagelse).

NØDVENDIGT AT BEGRÆNSE BILTRAFIKKEN
Et dansk forskningsprojekt ved Aalborg og Roskil-
de Universitet undersøger perspektiverne i MaaS og 
delemobilitet som en vej til at fremme bæredygtig 
mobilitet og mindre privatbilisme. Projektet, som er 
støttet af Innovationsfonden og har titlen Sustainable 

Innovative Mobility Solutions (SIMS), undersøger mu-
ligheder og udfordringer for at fremme deleløsninger i 
borgernes hverdagsliv. Det gennemføres i samarbejde 
med en række partnere, herunder udbydere af deleløs-
ninger. Helt konkret har vi gennemført studier i tre 
forskellige byområder i Storkøbenhavn.

Vores studier viser, at mens der på den ene side 
er behov for en bedre integration af kollektiv trafik 
og private deleløsninger, så er dette ikke i sig selv 
tilstrækkeligt til at lokke folk ud af deres egne biler. 
Dermed modsiger projektet den ellers udbredte fore-
stilling om, at hvis man blot får skabt tilstrækkeligt 
attraktive alternativer til privatbilen, så vil folk auto-
matisk ændre adfærd.

Så længe vi primært indretter samfundet og byerne 
efter privatbilen, vil deleløsninger i reglen fremstå 
som mindre effektive end at have sin egen bil (med 
de mest tætte kvarterer i Aarhus og København som 
undtagelser). Der er derfor brug for tiltag, som gør det 
mindre attraktivt at være privatbilist, samtidig med at 

Biltrafikken er et af de store problembørn, når 
det kommer til bæredygtig omstilling. Ikke kun i 
forhold til klima, men også mht. støj, mikroplast 
fra dæk, trafikulykker samt utryghed og 
barrierer for andre trafikanters færdsel. Alt i 
alt er der mange gode argumenter for at begrænse 
biltrafikkens omfang, særligt i byerne.

TEKST /  
TOKE HAUNSTRUP 

BACH CHRISTENSEN 
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vi gør det nemmere at være bruger af kollektiv trafik 
og private deleløsninger.

For eksempel viser SIMS, at hvorvidt man har egen 
bil eller ej i høj grad afhænger af, hvor nemt og dyrt 
det er at parkere den. Eksempelvis fortæller mange af 
beboerne i det nye kvarter Nordhavn i København (et 
af områderne i SIMS), at de har fravalgt at have egen 
bil, fordi der er langt fra lejligheden til parkeringen i de 
centrale parkeringshuse. Afstanden gør, at det ofte er 
nemmere at tage cyklen eller bruge den kollektive tra-
fik frem for først at skulle hente bilen i parkeringshu-
set. Dertil synes mange, at det ikke er værd at betale 
mere end 1.000 kroner om måneden for en p-licens. 
For mange af storbyens beboere udgør bilen mest en 
”weekendbil” til besøg hos venner uden for byen eller 
turen i sommerhuset. Et behov, der for mange kan 
dækkes af delebiler.

Bæredygtig mobilitet handler derfor i høj grad om 
måden, vi indretter vores byer på. Vi skal skabe bedre 
kollektive og delebaserede løsninger og forhold for 

cyklende og gående. Og samtidig skal vi ændre byens 
fysiske indretning i favør for de bæredygtige løsnin-
ger, fx med længere afstand fra bopæl til parkering, 
mens vi sørger for, at bussen og delebilen holder tæt 
på hoveddøren.

Et andet eksempel på fremme af bæredygtig mobi-
litet gennem ændring af byens fysiske design er fra 
Holbæk kommune. Her indviede man for nyligt byens 
første cykelgade, hvor bilisterne må færdes på cykli-
sternes præmisser. Eksemplet viser, at det ikke kun er 
de største byer, som arbejder med udfordringen med at 
få skabt bedre plads til alternativer til privatbilismen. 
Kommuner, byplanlæggere og byudviklere er måske 
de vigtigste aktører i forhold til at sikre fremtidens 
bæredygtige mobilitet.

FRIHED FRA BILEN
Mange bilister vil sikkert opleve disse tiltag som en 
indskrænkning i deres personlige mobilitet. Bilen er 
tæt koblet til personlig frihed i vores moderne sam-
fund – både praktisk og symbolsk. Men faktisk viser 
vores interview fra SIMS, at der blandt brugere af de-
leløsninger – især delebiler – også findes en fortælling 
om frihed. Det er godt nok en anden form for frihed, 
nemlig friheden ved at spare en masse penge på de fa-
ste omkostninger til bilen og ikke at skulle bekymre sig 
om alt det praktiske ved at have bil. Som en deltager 
og delebilsbruger i SIMS udtrykte det: ”Det er faktisk 
megabesværligt at finde de der parkeringspladser, 
men der er også alle mulige andre ting, man skal for-
holde sig til, når man er bilejer. For den skal vaskes, 
den skal på værksted, den skal have skiftet dæk – arh, 
hvor jeg syntes, det var irriterende altså.”

Denne form for frihed er også vigtig at have in 
mente, når talen falder på fremtidens bæredygtige 
mobilitet i byerne n

FAKTA

Forfatteren er projektleder for SIMS, som afsluttes 
i starten af 2023. 
Læs mere om SIMS på www.sims.aau.dk

Vores studier viser, at mens der på den ene side er  
behov for en bedre integration af kollektiv trafik 
og private deleløsninger, så er dette ikke i sig selv 
tilstrækkeligt til at lokke folk ud af deres egne biler
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KLIMAKRISEN KALDER PÅ 
NYTÆNKNING  
AF VEJANLÆG

”Meeting climate mitigation goals would require trans-
formative changes in the transport sector (high confi-
dence)”. Sådan indledes kapitlet om transport i IPCC’s 
seneste rapport (AR6 WGIII). Desværre druknede rap-
porten lidt i nyhedsstrømmen affødt af krigen i Ukra-
ine. Selvom det er forståeligt, er det ærgerligt, særligt 
da IPCC-rapporten indeholder forslag, der også, 
gennem mindre afhængighed af fossile brændsler, er 
meget relevante i en sikkerhedspolitisk kontekst. Rap-
porten er meget omfattende (knap 3.000 sider) og har 
et globalt sigte, men en række pointer er relevante at 
trække frem i en dansk (transport)kontekst:
• I alle scenarier, som med mere end 50 % sandsynlig-

hed holder os under 1,5 grader, skal de globale trans-
portrelaterede udledninger reduceres med cirka 60 
% i 2050 (relativt til 2020).

• Givet det begrænsede CO2-budget (faktaboks 1) 
følger det, uanset dets stør-

relse, at jo længere 
man venter 

UDFASNING AF BESTANDEN AF PERSONBILER  
PR. 1. JANUAR 2022, FREMSKRIVNING

Figur 1: Udfasning af personbiler (kilde: Danmarks Statistik) 

For at leve op til Danmarks klimamål er det nødvendigt med hurtigere 
reduktioner i transportens udledninger. Vejsektoren udgør hovedparten 
af de nationale udledninger, så det er her, der skal sættes ind. De 
kommende års klimahandling må derfor forventes at føre til en opbremsning 
i trafikvæksten. Samtidig skal anlægssektoren levere sit bidrag til et 
klimaneutralt og klimarobust Danmark. Det kalder på nytænkning af, ”om”, 
”hvornår” og ”hvordan” vi beslutter, designer og anlægger infrastruktur.

TEKST /  
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Note: Artiklen 
er bragt første 
gang i TRAFIK 
& VEJE , 
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med at reducere, jo mere drastisk skal man bare 
reducere senere. Og det, man ikke reducerer i én sek-
tor, skal man så reducere i en anden sektor. CONCITO 
har tidligere beskrevet, hvordan en hockeystavs-re-
duktionssti frem for en lineær svarer til udlednin-
gerne fra alle danske personbiler i fire år.

• Heldigvis er der, som rapporten også nævner, sket 
en udvikling, så flere vigtige teknologier (fx solceller 
og batterier) er blevet meget billigere, så der fx er 
kommet gang i elektrificeringen af kollektiv trans-
port og personbiler (ligesom i Danmark). Dette har 
dog ikke forhindret emissionerne fra transporten 
i at stige i gennemsnit 2 % årligt i perioden 2010-
2019 til at udgøre globalt cirka 15 % af de totale 
drivhusgasudledninger.

• I Danmark udgjorde transportens emissioner i 2019 
cirka 29 % og var endda højere end emissionerne 
i 1990. Og med den seneste klimafremskrivning 
forventes transportens emissioner i Danmark kun 
at falde med 2,6 % årligt frem mod 2035, hvorfor 
transporten i 2030 vil udgøre en endnu større andel 
af vores samlede emissioner. Og hvis vi medtager 
vores egen andel af klimapåvirkningen fra internati-
onal luftfart og shipping, som Klimarådet har talt for 
i deres seneste rapport, bliver andelen endnu større.
Det er altså om muligt endnu mere tydeligt, at det 

haster, og at transporten må se at komme ind i kam-
pen. Særligt i Danmark, da der skal være plads til, at 
udviklingslandes transportemissioner faktisk øges 
lidt. Danmark skal derfor også i netto-nul før de fleste 
andre lande i verden.

KLIMAINDSATSEN VIL DÆMPE  
VÆKSTEN I TRAFIKKEN OG BILEJERSKABET
Der er bred enighed om at med hensyn til vejtranspor-
ten, så består den primære klimaløsning i at elek-
trificere køretøjerne – både personbilerne og vare-/
lastbilerne. Men selvom det er bydende nødvendigt, 
at denne omstilling sker, så vil det, set i et globalt per-
spektiv, ikke være tilstrækkeligt. For vi har jævnfør 
ovenstående brug for at komme hurtigere i nul. Og 
fordi vi ønsker at være et grønt foregangsland, skal vi 
ende med et ressourceeffektivt transportsystem, som 
det vil være bæredygtigt for resten af verden at kopie-
re. Ikke med den million yderligere biler i 2035 som der 
p.t. fremskrives med.

Samtidig er vi bagud i forhold til at nå vores 
2025-reduktionsmål, og 70 %-målet afhænger i høj 
grad af, at landbruget leverer store reduktioner. Det 
må derfor forventes, at transportsektoren – især 
vejtransporten, som jo fylder mest – vil skulle redu-
cere udledningerne hurtigere, end der i øjeblikket 
planlægges med. Dette udfor-
dres af den langsomme 
biludskiftning (figur 
1) og generelle 
forøgelse af 
bilparken. 

Elbilerne fortrænger simpelthen ikke emissionsbilerne 
hurtigt nok.

I CONCITO vurderer vi derfor, at det vil være svært 
at leve op til såvel de nationale krav som de omtalte 
globale hensyn uden dels at sætte ind over for antallet 
af kilometer kørt i emissionsbiler, dels at stabilisere 
bilejerskabet. Den mest effektive måde at opnå dette 
på er gennem henholdsvis CO2-afgifter på kørslen og 
ressourceafgifter på anskaffelse af biler og/eller inci-
tamenter til deling gennem fx kørselsafgifter. Det kan 
tilføjes, at EU parallelt hermed, også for at reducere 
vejtransportens emissioner, har foreslået at indføre et 
nyt kvotesystem (ETS2), som skal omfatte vejtransport.

Især afgiften på kørsel, som forventeligt vil bestå i et 
øget CO2-afgiftselement i brændstofafgifterne, får be-
tydning for vejsektoren. For højere kørselsomkostnin-
ger betyder alt andet lige mindre kørsel: For at komme 
i nul estimeres CO2-afgiften på brændstof, jævnfør de 
nye transportøkonomiske enhedspriser, at skulle stige 
fra nuværende 179 kr./ton til forventeligt på den anden 
side af 2.000 kr./ton. Det Miljøøkonomiske Råd har esti-
meret, at fx en forøgelse af CO2-afgiften med bare 600 
kr./ton vil reducere trafikarbejdet med cirka 4 %.

DER ER BRUG FOR AT SE KRITISK PÅ,  
HVORDAN VORES RESSOURCER PRIORITERES
Men har vi stadig brug for lige så meget yderligere 
vejkapacitet, som de gængse trafikfremskrivninger 
motiverer? Risikerer vi at fejlinvestere i anlæg, som 
der ikke rigtig bliver brug for, hvis ellers vi tager vores 
klimamål alvorligt? Det vurderer vi, at der er en stor 
risiko for.

Samtidig er der bud efter CO2-budgettet, de fysiske 
ressourcer og anlægssektorens kompetencer til 

mange andre samfundskritiske projekter 
(energiøer, udbygning af fjernvar-

menettet, klimasikring,…). 

HVAD ER CO2-BUDGETTER?

For at holde temperaturstig-
ningen under et givent tal skal 
mængden af CO2 i atmosfæren 
på det tidspunkt, hvor vi når net-
to-nul-udledning maksimalt være 
en vis koncentration. Når man 
tager højde for, hvor meget CO2 vi 
allerede har tilført atmosfæren, 
så kan man udregne hvor meget 
mere, der maksimalt kan udledes. 
Dette kaldes CO2-budgettet.
Som det fremgår af nedenståen-
de figur fra rapporten, udledte vi 
i det forrige årti globalt cirka lige 

så meget, som vi i alt kan udlede, 
indtil vi når netto-nul, hvis vi skal 
gøre os håb om at holde tempera-
turstigningen under 1,5 grader.
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Vi ser derfor en risiko for, at samfundets ressourcer 
og vores CO2-budget prioriteres forkert, så vi fremmer 
utidssvarende projekter, der måske endda øger emissi-
onerne, fremfor vigtige klimagavnlige projekter.

Derfor arbejder vi i CONCITO på at formulere forslag 
til beslutningsprincipper, der både sikrer, at vi når vo-
res klimamål, og at ”tilpas vigtige” projekter stadig kan 
gennemføres. Dette arbejde er blandt andet inspireret 
af det ”serviceeftersyn”, som Wales foretager af over 
50 ellers planlagte vejprojekter (faktaboks 2).

OVERLIGGENDE PRINCIPPER BØR 
DERFOR SUPPLERE NUVÆRENDE 
BESLUTNINGSMETODER        
I øjeblikket er Danmarks klimamålsætninger ikke af-
spejlet i den måde, vejinfrastruktur besluttes på. Dels, 
som beskrevet ovenfor, som følge af prognoser og 
kørselsomkostninger, der implicit antager, at man fra 
politisk hold vil lade transportsektoren fortsætte med 
den alt for langsomme omstilling. Dels som følge af, at 
CO2’en fra anlæg ikke prissættes i den samfundsøko-
nomiske analyse.

Vi foreslår derfor, at der formuleres supplerende 
principper, der kan sikre tilstrækkelig hensyn-

tagen til klima i planlægning og prioritering af 
infrastruktur, både for allerede besluttede projek-

ter og mulige nye projekter. Da omstillingen jo også 
pågår i anlægsbranchen, tænker vi, at det kan være 
relevant med principper på tre niveauer:
• Om planer og projekter overhovedet bør gennemfø-

res i lyset af klimamål og rammer. Her kunne der fx 
ses på, om projektet er konsistent ikke bare med vo-
res klimamål og Danmarks mobilitetsstrategi (når vi 
måtte få en sådan), men også med mål for arealan-
vendelse, biodiversitet, naturbeskyttelse etc. Som 
led heri ses også på, om alternative, mindre indgri-
bende/ressourcekrævende løsninger er mulige.

• Hvornår planer og projekter er mest hensigtsmæs-
sige at gennemføre i lyset af teknologisk udvikling 
af transportmidler, energiforsyning og infrastruk-
tur i retning af lavere klimapåvirkning. Det skulle jo 
gerne være sådan, at vi med tiden kan anlægge med 
lavere emissionsaftryk. Samtidig kunne der ar-
gumenteres for, at indtil emissionerne 
fra vejtransporten er reduceret 
med fx 70 %, så må projek-
ter, der øger trafikarbej-
der, vente.

• Hvordan aktuelle relevante projekter bør gen-
nemføres. Dette vil fx indebære opstilling af 
konkrete klimakrav til udbud af anlægsopgaver, 
drift og anvendelse, så der også sker en innova-
tion i anlægssektoren til gavn for både Danmark 
og resten af verden. Dette kan gå på design, 
materialer, maskiner på byggepladser, … Sådan-
ne principper vil kunne spille sammen med den 
vanlige samfundsøkonomiske analyse af trafikale 
projekter, dels ved at filtrere nogen projekter helt 
ud (”om”-princippet), dels ved at levere tids- og 
CO2-profiler, understøttet af værktøjer som fx 
InfraLCA (”hvordan”/”hvornår”- principperne).
Det er vores klare anbefaling, at et sådant 

sæt principper anvendes på tværs af alle infra-
strukturprojekter (energi, transport, vand, …), 
så samfundets ressourcer og vores begrænsede 

CO2-budget kan prioriteres mest anvendt 
på de projekter, der er klimamæs-

sigt gavnlige eller i det mindste 
mindst skadelige n
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Der er bred enighed om at med hensyn til vejtransporten, 
så består den primære klimaløsning i at elektrificere 
køretøjerne. Men selvom det er bydende nødvendigt, 
at denne omstilling sker, så vil det, set i et globalt 
perspektiv, ikke være tilstrækkeligt

WALES’ ROAD REVIEW

I ”Terms of Reference for Road Review Panel” 
anføres, at der er behov for at gennemlyse de 
vejprojekter, der allerede er planlagt og i pipeline. 
Det skal sikres, at de er i overensstemmelse med 
prioriteringerne i Wales’ transportstrategi, og at de 
ikke undergraver klimamålene ved at føre til øget 
CO2-udledning fra udvikling af vejnettet.
Panelet har fem hovedopgaver:
1. At sikre at alle kommende vejinvesteringer er i 

overensstemmelse med Wales’ transportstrategi 
og det seneste klimabudget i henhold til Net 
Zero Wales.

2. Opstille kriterier for at tage stilling til alle 
vejprojekter.

3. Bruge kriterierne til at vurdere hvilke af de 
nu planlagte vejprojekter der bør henholdvis 
gennemføres, modificeres eller droppes.

4. Opstille vejledning i hvordan vejareal kan 
omfordeles på relevante steder.

5. Belyse hvordan besparelser kan bruges til at 
indhente efterslæb i vejvedligeholdelse.

Mens panelet arbejder, er alle vejprojekter 
sat på pause, undtagen igangværende/
kontraktudmøntede arbejder samt visse mindre 
projekter. Omkring 60 vejprojekter er omfattet af 
panelets overvejelser.
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Skræddersyede bygværker 
sparer beton og  
op til 60 procent CO2
For ikke så længe siden var vejinfrastrukturens bygværker, hvad der i modeverdenen 
hedder ’stangtøj’. ”One size fits all”, lød det. Vi gør, som vi plejer, og for at broen skal opfylde 
alle krav, kommer vi lidt ekstra beton på. Betonen var billig, og CO2-udledning var ikke 
altid øverst på dagsordenen. Ingen af delene gælder mere, og derfor handler dagens 
projekteringsgrundlag for bygværker om at lave ’unikke designs’, der er tilpasset  
præcist til det enkelte projekt og tilgængelige ressourcer. 

A t projektere og bygge 
broer, tunneller, vejun-
derføringer, afvandings-
anlæg og andre byg-

værker til vejinfrastrukturen var 
i slutningen af det sidste århund-
rede temmelig hårdt for klimaet. 
Byggematerialer var billige og 
mandetimer dyre, og derfor blev 
konstruktionerne ofte rigeligt sto-
re og stærke, og der blev ikke brugt 
meget tid på at beregne, hvordan 
man bedst kunne spare på materi-
aler og energi.

- I dag stiller vi store krav til 
miljø, bæredygtighed og mindre 
udledning af drivhusgasser, og for 
at efterkomme kravene må vi være 
mere omhyggelige, når vi projek-

terer vores bygværker, siger afde-
lingsleder i bygværker Lene Højris 
Jensen, Vejdirektoratet.   

Hun har været med til at udfor-
me det nye projekteringsgrundlag 
for bygværker, som vil blive gæl-
dende i Vejdirektoratet fra 2023. 

KRAV HOS VD  
– EN GOD IDÉ FOR ALLE
- Det nye projekteringsgrundlag bli-
ver et krav hos Vejdirektoratet, men 
det kan anvendes for alle typer og 
størrelser af bygværker. Derfor er 
det også en god idé, at kommunerne 
følger trop og går ind på vejregler.dk 
for at finde det nye projekterings-
grundlag for bygværker af beton, 
opfordrer Lene Højris Jensen.

Projekteringsgrundlaget, der 
vil ligge på vejregelportalen efter 
nytår, vil kunne spare helt op til 
60 procent af CO2-udledningen i 
forhold til et tilsvarende bygværk 
fra 1990, viser beregninger fra 
Vejdirektoratet.

- Det kræver, at man imple-
menterer alle de muligheder, som 
projekteringsgrundlaget beskriver. 
Men blot ved at tage det første 
skridt – designoptimering – regner 
vi i Vejdirektoratet med at kunne 
reducere CO2-udledningen med 
mere end en tredjedel. Det samme 
vil en kommune kunne gøre, også 
selv om kommunale vej-bygværker 
typisk er noget mindre end dem, vi 
bygger, oplyser afdelingslederen 
for bygværker.

Afdelingsleder i bygværker Lene Højris 
Jensen, Vejdirektoratet.   

De nyere 
motorvejsbroer 
er projekteret 
efter det nye 
projekterings-
grundlag. Det kan 
også bruges til 
mindre broer og 
andre bygværker i 
kommunerne. 
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TEKST /  
GORDON VAHLE 

Journalist, 
Science-

journalist.dk 
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DESIGNOPTIMERING  
ER GODT FOR KLIMAET…
- Det første trin mod store bespa-
relser på CO2-kontoen er design- og 
geometrioptimering. Det betyder i 
princippet, at man gennemregner 
hele projektet og finder ud af, hvor 
man kan spare på beton uden at 
gå på kompromis med de krav, der 
stilles til bygværkets styrke, sik-
kerhed og funktion, oplyser Lene 
Højris Jensen.

Designoptimering er således 
ikke bare en avanceret form for 
klodsmajor, hvor tårnet kan blive 
stående, selv om man har fjernet 
en hel del klodser (materiale) fra 
konstruktionen. Bygværkerne 
skal nemlig fortsat leve op til kra-
vene til bæreevne, holdbarhed og 
levetid, og de bliver bygget efter 
de europæiske Eurocodes-stan-
darder for styrkeberegning af 
bygværker.

- Det kræver detaljerede og om-
hyggelige beregninger at projekte-
re bygværker, der opfylder alle de 
normer og krav, som stilles til kon-
struktionen, og samtidig anvende 
så lidt beton som muligt. Og det 
er klart, at det gør projekterings-
udgifterne noget større. Men man 
sparer til gengæld på udgifterne til 
materiale, transport med videre, og 
da projekteringsomkostningerne 
typisk kun udgør ti-femten procent 
af de totale byggeomkostninger, vil 
der som regel ikke være større pris-
forskel mellem et designoptimeret 

bygværk og et, der er opført med 
rigelige mængder beton, fortæller 
Lene Højris Jensen.

… GENBRUG ER OGSÅ  
GODT FOR ØKONOMIEN 
Til gengæld er der dobbelt op på 
økonomigevinsten, når man tager 
trin to i anvendelse: genbrug af 
materialer og affald.

- I Vejdirektoratet blander 
vi flyveaske i betonen, og det 
bringer CO2-besparelsen op fra 
30-40 procent til ca. 60. Meto-
den er også beskrevet i det nye 
projekteringsgrundlag, oplyser 
afdelingslederen.        

At genbruge flyveaske i be-
ton-bygværker løser nogle af de 
udfordringer, som danske og uden-
landske kulkraftværker ofte har 
med at bortskaffe den. Der er høje 
afgifter på at deponere flyvea-
ske og derfor stor interesse for at 
anvende den industrielt eller i byg-
gerier. Flyveasken bindes kemisk 
til betonen, og derfor får man på 
én gang fjernet et forureningspro-
blem og et billigt og CO2-neutralt 
byggemateriale.  

INGEN FORSKEL  
PÅ EGENSKABERNE
Der er ingen forskel på egenska-
berne mellem ren beton og beton 
med flyveaske, og den eneste lille 
ulempe er, at beton med flyveaske 
har en noget længere tørretid.    

- Vi er klar over, at et restprodukt 

Det nye projekteringsgrundlag bliver 
et krav hos Vejdirektoratet, men 
det kan anvendes for alle typer og 
størrelser af bygværker. Derfor er det 
også en god idé, at kommunerne følger 
trop og går ind på vejregler.dk for at 
finde det nye projekteringsgrundlag 
for bygværker af beton

- Lene Højris Jensen, Vejdirektoratet

som flyveaske kommer fra kul-
kraftværker, som jo skal udfases. 
Det er dog et fint overskudspro-
dukt at anvende her og nu, indtil 
der er udviklet andre løsninger, 
som heller ikke går på kompromis 
med betonens holdbarhed eller 
andre egenskaber, påpeger Lene 
Højris Jensen.

Endelig er der også en min-
dre CO2-besparelse at hente i 
autoværn, rækværker og andre 
stålkonstruktioner, hvor der nu vil 
blive stillet krav om, at armerin-
gen i betonkonstruktioner skal 
være fremstillet af genbrugsstål. 
Det vil kunne give en CO2-bespa-
relse på omkring 5 procent.

DET SIDSTE TRIN  
SKAL TAGES AF 
CEMENTPRODUCENTEN
Hvis man følger det nye projekte-
ringsgrundlag, kan man således 
nå 60 procents CO2-besparelse. I 
Danmark skal vi gerne op på 70 
procent inden 2030. 

- Det sidste nøk tror vi, at ce-
mentfabrikkerne kan klare. Der er 

Designoptimering betyder fx, at man lægger luft ind i betonen – enten i form af rør eller 
ved, at man ændrer på profilen og samtidig gør brodækkket tykkere, så det kan bære mere. 
Totalt set kan man spare op til en tredjedel af betonen, uden at det går ud over styrke og 
sikkerhed. 

nye metoder og teknologier med 
et stort potentiale på vej, og det 
er en udvikling, vi følger meget 
tæt, understreger Lene Højris 
Jensen.

Cementfabrikker i fx Norge er 
langt med anlæg, der kan opfange 
CO2 i skorstenene og lede det til 
opbevaring i gamle borebrønde. 
Med CCS (Carbon Capture and 
Storage), som det hedder, kan 
man nå et stykke af vejen. Det er 
også muligt at reducere CO2-ud-
ledningen ved i højere grad at 
bruge overskudsvarmen fra 
produktionen til fx fjernvarme og 
derved minimere CO2-udlednin-
gen fra kraftvarmeværkerne n

Illustration: Vejdirektoratet.
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FORSTÆDER  
UDEN MOTORVEJSSTØJ
-FRA BARRIERE  
TIL SAMMENHÆNG
Støj fra vejtrafik er et samfundsproblem, der truer folkesundheden og forringer værdien 
af bynære natur- og byområder. Indtil nu har en stadig mere intens afskærmning af støjen 
været løsningen. Men risikerer vi derved at skabe nye problemer for byen? 

I et vidensprojekt med Gladsaxe- og Furesø Kom-
mune og Realdania, har URBAN POWER, COWI og 
URBAN CREATORS udforsket mulighederne for 
at bruge investeringerne til at give størst mulig 

effekt og løse flere af områdets udfordringer. Netop 
dette har været i fokus med fire konkrete nedslag, 
hvor støjdæmpningen også skal skabe merværdi for 
byområderne. 

På landsplan regner man med, at 1,7 mio. danskere 
er udsat for trafikstøj med sundhedsskadelig effekt, 
som medfører for tidlig død for omkring 300-500 
personer årligt. I 2020 døde der til sammenligning 
163 i trafikken, efter flere års indsats for at mindske 
antallet. Selvom de mulige konsekvenser af trafikstøj 
har været kendt i mange år, betragtes disse endnu 
ikke som et samfundsmæssigt problem, der kræver 
handling og økonomiske ressourcer.

Ikke overraskende påvirker motorvejene også vær-
disætningen af de boligområder, der ligger tættest 
på motorvejene. Støjgenerne er en håndgribelig og 
målbar parameter, men også den visuelle effekt og 
den manglende sammenhæng med resten af byen 
trækker ned.

VIDENSPROJEKTET
Gennem udviklingen af vidensprojektet, har arbejds-
gruppen indsamlet den nyeste viden om trafikstøj fra 
motorveje og analyseret eksempler på udenlandske 
løsninger, der ikke før er set i dansk forstadskontekst. 
Samtidig er motorvejskorridoren i de to kommuner 
analyseret med fire konkrete løsningseksempler på 
støjreduktion, der giver merværdi for de omkringlig-
gende områder.

Projektet tydeliggør behovet for at have en visi-
onær tilgang til arbejdet med at mindske trafikstøj 
fra motorveje. Dette kræver politisk mod og åbenhed 
overfor nye finansieringsmodeller og samarbejdskon-
stellationer mellem myndigheder, politikere og private 
aktører. Det kræver en ambitiøs og helhedsorienteret 
planlægningstilgang og nytænkning af de redskaber, 
der anvendes. Ligesom det er væsentligt at trække 
på en mangfoldighed af fagligheder for at udvikle nye 
innovative og effektive løsninger.

MØRKHØJ OG MOTORVEJEN
Udbygningen af Mørkhøj tog fart i slutningen af 
60’erne samtidig med anlæggelsen af Motorring 3, 
Hillerødmotorvejen og bilismens fremtrædende rolle 
i forstaden. Med motorveje til to sider blev Mørkhøj 
både godt forbundet til og afskåret fra resten af byen. 
Samtidig betød anlæggelsen af Motorring 3, at byde-

STØJ VIDENSPROJEKT

“Fremtidens forstad uden støj fra motorveje” er udarbejdet af COWI, 
URBAN POWER og URBAN CREATORS på baggrund af et vidensprojekt i 
samarbejde med Furesø Kommune, Gladsaxe Kommune og Realdania.
Rapporten afdækker udfordringerne men også mulighederne for 
helhedsorienteret støjdæmpning i dansk forstadskontekst, effekter, 
finansieringskilder samt flere realiserede eksempler fra udlandet.
Rapporten og videopræsentation er tilgængelig på Realdanias 
hjemmeside
www.realdania.dk/projekter/fremtidens-forstad-uden-trafikstoej

TEKST /  
ARNE CERMAK 

NIELSEN  

Architect MAA, 
Partner,
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len blev afskåret fra det nærliggende naturområde 
Kagsåparken.

Kagsåparken skal i de kommende år omlægges til 
klimapark, med kapacitet til at optage skybrudsvand. 
Men hvis parken også skal fungere som områdets 
rekreative og samlende grønne rum, skal vejstøjen 
dæmpes og sammenhængen reetableres.

I Mørkhøj ligger Motorring 3 i niveau med terrænet 
med helt ned til 10 meter til de nærmeste bygninger. 
Det giver få muligheder for at forskyde eller nedgrave 

motorvejen uden ekspropriation, gener for trafik-
ken og store omkostninger. I mulighedsstudiet har vi 
derfor fokuseret på en let overdækning med energi-
produktion og punktvis landskabelig forbindelse af de 
rekreative arealer.  

Overdækningen er placeret på 
støttemure, der mod Kagsåparken kan 
tage jordtryk og bruges til terræn-
opbygning. Parken kan derfor kantes 
med en vestvendt skråning til leg, be-

Luftperspektiv 
over Motorring 3 
ved Kagsåparken 
(øverst) og i 
løsningseksemplet 
(nederst) med 
energi- 
producerende 
let overdækning 
og landskabelig 
overgang fra park 
til den samlede 
naturkorridor 
mellem Hareskov 
og Vestvolden. 
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vægelse eller ophold frem for den 
nuværende grå støjskærm.

Den lette overdækning udgør 
35.000 m2, hvoraf 15 % er åben 
for naturlig ventilation. 50% er 
dækket af solcellepaneler, hvilket 
giver et bynært solcelleanlæg, 
der genererer vedvarende energi 
svarende til knap 2000 borgeres 
årlige el-forbrug eller over 15 mio. 

kørte kilometer om året i nabola-
gets elbiler.

Den lette overdækning kan op-
samle nedbør, der ledes naturligt til 
Kagsåparkens regnvandsanlæg, i 
stedet for at blive forurenet på mo-
torvejen og ledt til kloakken som 
nu. Overdækningen er suppleret af 
en landskabelig grøn forbindelse, 
så borgerne i Mørkhøj og Herlev får 
en intuitiv og oplevelsesrig over-
gang, der på sigt kan forbinde Kag-
såparken med hele naturkorridoren 
fra Hareskov til Vestvolden.

VÆREBRO PARK  
- EN SAMMENHÆNGENDE 
BYDEL I BALANCE
Værebro Park blev opført i 1967 
som en selvstændig bydel med 

eget indkøbscenter, bibliotek, 
svømmehal og 1400 almene boli-
ger. Adskilt af Hillerødmotorvejen 
blev Bagsværd Kirke og en række 
velfærdsinstitutioner opført om-
kring samme tid på kanten af det 
oprindelige Bagsværd. 

Værebro Park er på boligministe-
riets liste over forebyggelsesom-
råder. Derfor har byrådet bl.a. be-
sluttet at bygge en ny folkeskole, 
der skal samle skolebørn fra begge 
sider af motorvejen for at ska-
be social balance. Området, hvor 
skolen skal bygges, er dog stærkt 
støjplaget. Derudover modarbejder 
motorvejens barriereeffekt intenti-
onerne om sammenhængskraft.

Løsningseksemplet skitserer en 
overdækning, der fungerer som 
grønt forbindende byrum. Motor-
vejen ligger i niveau med Værebro 
Park, mens Bagsværd-siden ligger 
højere. Det giver plads til overdæk-
ning uden nedgravning, og som kan 
udføres etapevis samtidig med den 
planlagte udvidelse af motorvejen 
for at begrænse driftsforstyrrelser.

Samtidig viser løsningseksem-
plet en ny bebyggelse på kanten 
af den overdækkede motorvej. Den 
har en skala, som formidler over-
gangen fra de høje lukkede blokke 
til en lavere og mere åben bebyg-
gelse. Det giver boliger i øjenhøjde 
med haver, fællesskab og åbne 
kantzoner, der understøtter tryg-
hed og synlighed.

Selve overdækningen giver en 
unik mulighed for at vende byens 
bagside til et område, der samler 
og forbinder de mange faciliteter i 
området - og tilføjer helt nye.

MIND THE GAP  
- TÆNK I SAMMENHÆNGE
Uanset løsningstypen er det helt 
essentielt at opnå en hørbar, støj-
dæmpende effekt. I projektet er 
der derfor lavet en række stærkt 
forenklede støjberegninger af 
effekten. Resultatet viser en mar-
kant positiv effekt, hvis løsnin-
gen er 2 km eller længere. Vejstøj 
udbreder sig nemlig ikke kun på 
siderne af en motorvej, men også i 
vejens længderetning. Løsninger, 
der etableres på korte vejstræknin-
ger, har en begrænset effekt.

Det betyder, at støjproblema-
tikken skal anskues som helhed 
på korridorniveau, hvor effekten 
bliver størst. Og det er også her, det 
for alvor bliver muligt at indtænke 
løsninger, der giver merværdi til 
byområderne n

Luftperspektiv over Værebro Park, Hillerødmotorvejen og Bagsværd (øverst) og i løsningseksemplet (nederst) 
med en samlende aktiv park over samt en ny bebyggelse ved siden af den overdækkede motorvej. Bebyggelsen 
formidler overgangen fra de høje lukkede blokke til en lavere og mere åben bebyggelse i øjenhøjde.

MOBILITET & INFRASTRUKTUR

Støjgenerne er en håndgribelig og målbar 
parameter, men også den visuelle effekt 
og den manglende sammenhæng med 
resten af byen trækker ned
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Vores infrastruktur 
skal bidrage til  
mere cykelglæde
 – og flere cyklister  
i fritiden og hverdagen
Cyklen er en vigtig nøgle i den grønne omstilling. Desværre viser analyser, at vi 
cykler mindre. Skal vi skubbe i retning af mere cyklisme, så skal vi understøtte 
cykelglæden og i højere grad planlægge efter rekreative værdier. Det  
kan et cykelknudepunktsnetværk hjælpe med.

TEKST /  
JACOB R. 

KIRKEGAARD 
LARSEN

Destinations- 
udviklingschef, 
Dansk Kyst- og 

Naturturisme



TEKNIK & MILJØ  DECEMBER 202242

Cykling er både godt for 
vores sundhed og for vores 
miljø. Alligevel hopper fær-
re af os på cyklen i hver-

dagen. Fra 2014 til 2019 cyklede 
vi knap 20% færre km, ligesom 
cyklens andel af alle rejser faldt 
med ca. 20%.

Den udvikling er ikke gode ny-
heder for den grønne omstilling. 
Det er svært at transportere sig 
mere klimavenligt eller sundere 
end på cyklen, så der er god grund 
til at skabe rammerne for mere 
cykling i Danmark. Og heldigvis har 
vi gode muligheder for at vende 
udviklingen.

Efterspørgslen efter oplevelser 
og bevægelse i naturen samt grøn-
ne og bæredygtige ferieformer 
er stigende – en udvikling der for 
alvor accelererede under corona. 

I en undersøgelse foretaget af 
Epinion for Dansk Cykelturisme fra 
august 2022, vurderer fire ud af 10 
cykelturister, at deres ferieoplevel-
ser har fået dem til at cykle mere i 
hverdagen.

Der er med andre ord skabt et 

momentum for at styrke fritids- 
og feriecykling – og på den måde 
skabe grundlaget for at få flere til 
at cykle i hverdagen.

ET KNUDEPUNKTSNETVÆRK 
KAN SKABE GODE 
CYKELOPLEVELSER 
Hvis vi skal skabe gode vilkår for 
cykelturismen, har vi behov for at 
etablere en mere sammenhængen-
de infrastruktur, hvor der er større 
fleksibilitet, og hvor den gode cy-
keloplevelse er i fokus. 

Er man fx i sommerhus og vil 
afsted på tur med hele familien, 
vil man gerne ende ved udgangs-
punktet uden at køre den samme 

MOBILITET & INFRASTRUKTUR

vej. Man har måske behov for at 
nyde en frokost, købe en kop kaffe 
og en is, besøge et toilet undervejs 
– og måske vil man gerne forbi et 
udsigtspunkt eller en seværdighed 
på vejen.

Med et såkaldt cykelknude-
punktsnetværk forbindes de eksi-
sterende cykelvenlige strækninger 
i knudepunkter. Strækninger ud-
vælges, så de går uden om de store 
hovedveje og den larmende trafik, 
og i stedet passerer smuk natur, 
faciliteter og lokale seværdigheder. 
Målet er ikke at komme hurtigt fra 
A til B, men at nyde turen mest 
muligt. Hvor supercykelstier er 
cyklisternes motorveje, er knude-

Ni kommuner 
deltager i 
demonstrations-
projektet for 
cykelknude-
punktsnetværket.  
I de ni kommuner er 
der udpeget seks 
demonstrations-
zoner, hvor nogle 
går på tværs af 
kommunegrænser.

 ©
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Skal vi skabe et grundlag for mere cykelglæde, så skal 
sikkerhed og tryghed naturligvis fortsat vægtes højt i 
planlægningen af cykeltrafikken, men den rekreative 
værdi skal vægtes langt højere, end den gør i dag. 

OVERSIGT OVER DEMOOMRÅDER OG KOMMUNER
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punktsnetværket cyklisternes 
margueritruter. 

Knudepunktsnetværket stam-
mer fra Belgien og har bredt sig til 
Holland og Tyskland. I Holland har 
man udviklet og udbygget et nati-
onalt cykelknudepunktsnetværk 
gennem de sidste 30 år. 

NI KOMMUNER 
DEMONSTRERER 
NETVÆRKET I DANMARK
Grundlaget for at udbrede et knu-
depunktsnetværk i Danmark er vi 
allerede i fuld gang med at danne. 
Det sker i regi af projektaktiviteter 
hos både Dansk Cykelturisme og 
Dansk Kyst- og Naturturisme. 

Dansk Cykelturismes opga-
ve er blandt andet at pilotteste 
netværket og danne grundlag 
for, at ny skiltning godkendes i 
Vejdirektoratet. Fire områder af 
36 kvadratkilometer i hhv. Sdr. 
Omme, Vejle, Præstø og Sydborn-
holm er således skiltet og testes 
lige nu af cyklister.

Resultaterne fra pilotteste-
ne og fra internationale erfa-
ringer benytter vi hos Dansk 
Kyst- og Naturturisme, når vi i 
samarbejde med ni kommuner 
demonstrerer netværket i seks 
større geografiske zoner, hvor 
nogle af zonerne går på tværs af 
kommunegrænser.  

Formålet med demonstrati-
onsprojektet i de seks zoner er at 
bidrage til nationale anbefalinger, 
så det bliver muligt at skalere 
konceptet på landsplan som det 
næste skridt.

STRÆKNINGER UDPEGES  
PÅ BAGGRUND AF DATA
I Danmark har vi ikke 30 år til at 
implementere et knudepunkts-
netværk, som man gjorde det i 
Holland. Derfor er udgangspunk-
tet for udrulningen af knude-
punktsnetværket baseret på et 
stærkt fundament af frie data, 
som er relevante for udpegelsen 
af et rekreativt cykelnetværk. 

I demonstrationsområderne 
arbejdes der lige nu med ca. 15 
datakilder som fundament for 
udpegningen af strækninger 
til cykelnetværket. Datasættet 
består blandt andet af data på 
veje og stityper (GeoDanmark), 
museer, forlystelser og andre 
besøgsmål (GuideDanmark), ind-
købsmuligheder og spisesteder 
(Smiley-data fra Fødevaresty-
relsen), landemærker (Sogn.dk, 
Danske Stednavne og GuideDan-
mark), værdifulde landskaber og 
kulturmiljøer (Plandata) og sidst, 
men ikke mindst, friluftsdata fra 
GeoFA. 

Fra GeoFA hentes fx data på 
shelters, bålpladser, udsigtspunk-
ter, pumpestationer, badestrande, 
vandposter, toiletter mm., som er 
relevante faciliteter og udflugts-
mål, når man skal planlægge en 
cykeltur.

De ni kommuner har fået ud-
peget et betanetværk i hver de-
monstrationszone på baggrund af 
datasættet. Betanetværket skal 
kommunerne nu forfine og arbej-
de videre med, så netværket kan 
valideres lokalt – og så der kan 

indsamles erfaringer og anbefalin-
ger til forbedringer.

EN REVOLUTION I 
TRAFIKPLANLÆGNING
Så hvorfor er et cykelknude-
punktsnetværk relevant for den 
fremtidige planlægning af cykelin-
frastrukturen i Danmark? 

I mange år har fokus i planlæg-
ningen primært været på, at cyk-
listerne skal kunne komme hurtigt 
og sikkert frem. På den baggrund 
er der skabt en konsistent cyke-
linfrastruktur, hvor cykelstierne 
oftest er anlagt langs hovedvejene. 

Skal vi skabe et grundlag for 
mere cykelglæde, så skal sikker-
hed og tryghed naturligvis fortsat 
vægtes højt i planlægningen af 
cykeltrafikken, men den rekreative 
værdi skal vægtes langt højere, 
end den gør i dag. 

Cykelknudepunktsnetværket 
er en gennemprøvet tilgang, som 
netop sætter den rekreative værdi 
i højsædet, og som bidrager til at 
skabe en sammenhængende op-
levelse. Metoden kan dermed også 
være et redskab i den generelle 
planlægning af cykelinfrastruktur 
og fremtidige cykelstier, så man 
skaber et grundlag for, at flere vil 
bruge den cykelsti, som har kostet 
penge at anlægge. 

På den måde kan trafikplanlæg-
ningen bidrage til at vende den 
ærgerlige tilbagegang i antallet af 
cyklister – og få Danmark tilbage 
på (cykel-)sporet, når det gælder 
grøn mobilitet n

Her ses et kortudsnit fra Sønderborg Kommune med data på vejtyper, attraktioner og 
faciliteter.
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ER DU NYSGERRIG  
PÅ FREMTIDENS 
CYKELINFRASTRUKTUR?

På konference den 5. januar 2023 kan du blive 
klogere på, hvordan vi kan skabe de bedste rammer 
for mere fritids- og feriecykling i Danmark. Dagen 
vil byde på internationale erfaringer med at 
etablere og drifte et knudepunktsnetværk, og den 
vil stille skarpt på, hvad der skal til for at udrulle 
fremtidens rekreative cykelnetværk i Danmark.
Målgruppen for konferencen er planlæggere, 
GIS-medarbejdere, sundheds-, fritids- og 
turismemedarbejdere i kommunerne samt 
politiske udvalgsmedlemmer inden for plan, 
teknik, fritid og erhverv, destinationsselskaber, 
øvrige turismefremmende organisationer og 
cykelorganisationer.
Læs mere på www.kystognaturturisme.dk/
cykelknudepunkter

http://www.kystognaturturisme.dk/cykelknudepunkter
http://www.kystognaturturisme.dk/cykelknudepunkter
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SAMARBEJDE SKAL  
SKABE VANDLØB  
MED GOD ØKOLOGISK TILSTAND

T il trods for Hjørring Kom-
munes store indsats med 
at forbedre vandløbenes 
tilstand, bl.a. ved stort 

fokus på at gennemføre vandplan-
indsatser, har de lokale lystfiskere 
været i medierne med et budskab 
om, at kommunens vandløb er i 
dårlig tilstand. Det fik Nordjyske til 
den 21. november 2020 at skrive, 
at Naturkommunen har Danmarks 
ringeste vandløb.

En artikel og et budskab, der fik 
stor fokus fra Byrådet. De mente 
ikke, at Naturkommunen, som på 
mange punkter er i front på natur-
området, kan være tjent med ikke 
at leve op til det image på vandløbs-
området. Byrådet krævede derfor 
i februar 2021 en redegørelse for 
årsagen til den dårlige tilstand.

Redegørelsen, der blev udarbej-
det i foråret 2021 med bistand fra 
DTU Aqua, Danmarks Sportsfisker-
forbund og Hjørring Vandselskab, 
viste, at der er fisk i både Liver 
Å og Uggerby Å systemet, men 
bestandene er så små, at de ikke 
kan fylde vandløbssystemerne ud. 
Resultaterne viser, at den primæ-
re årsag til den dårlige tilstand i 
kommunens vandløb er, at den 
naturlige dynamik mange steder er 
forsvundet af følgende grunde:

Hjørring Kommune har omkring 
1.500 km vandløb, hvilket placerer 
kommunen i top-5 over de kommuner 
med flest km vandløb. Som i 
resten af Danmark har mange af 
vandløbene i Hjørring Kommune 
ikke god økologisk tilstand på 
grund af mangel på god fysisk 
tilstand. For at forbedre den fysiske 
tilstand i vandløbene har Hjørring 
Kommune gennemført mere end 
350 vandplanindsatser og forbedret 
tilstanden i mere end 400 km. 

• For hårdhændet eller forkert 
vedligehold af vandløbene, der 
fjerner leve- og skjulesteder for 
fisk og smådyr.

• Stor sandvandring, der til dels 
hænger sammen med måden 
vores vandløb vedligeholdes på.

• Vandløbsregulativer er meget 
gamle og trænger til en revisi-
on, så de fremover lever op til 
de krav, der stilles i forhold til 
målopfyldelse – god økologisk 
tilstand.

• Sandvandring fra marker, da 
landbruget mange steder ikke 
overholder de gældende to meter 
bræmmer.
Redegørelsen førte til, at politi-

kerne besluttede, at vandløbene 
skal have endnu større fokus, og 
der skal gøres en ekstra indsats 
for at skabe god økologisk tilstand 
i vandløbene. En indsats udover 
vandplanindsatsen.

BÆREDYGTIGT OG WIN WIN
Arbejdet med redegørelsen førte til 

Samarbejdsfællesskabet 
arbejder ud fra en 
erkendelse af, at god 
økologisk tilstand i 
vandløbene er en win win 
situation for alle parter.

TEKST /  
JENS PEDERSEN 

Teamleder,  
Team Natur, 

Hjørring 
Kommune
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SAMARBEJDE SKAL  
SKABE VANDLØB  
MED GOD ØKOLOGISK TILSTAND

den erkendelse, at kommunen ikke 
kan løfte opgaven alene. Kommu-
nen, landbruget og lystfiskere har 
hver især en stor rolle i forhold til, 
at der kan findes holdbare løsnin-
ger på udfordringer med sandvan-
dring og vedligehold.

Det politiske fokus og redegø-
relsen var derfor afsæt til opstart 
på et samarbejde mellem kommu-
nen, den lokale landbrugsforening 
LandboNord, lystfiskerne, Dan-
marks Sportsfiskerforbund og DTU 
Aqua. Et samarbejde, der har fokus 
på at opnå fælles forståelse for, 
hvilke udfordringer der skal løses 
for at opnå god økologisk tilstand 
og ikke mindst skabe fælles ejer-
skab til at løse opgaven.

Samarbejdsfællesskabet arbej-

FAKTABOKS

Hjørring Kommune har omkring 1.500 km vandløb, 
hvoraf 532 km er offentligt vandløb, og omkring 
800 km er naturbeskyttet.
I vandplan 1 er omkring 300 indsatser gennemført 
og tilstanden forbedret i omkring 200 km vandløb.
I vandplan 2 har kommunen fået udpeget 6 
spærringer, der skal fjernes, og 238 km vandløb, 
hvor den fysiske tilstand skal forbedres.

der ud fra en erkendelse af, at god 
økologisk tilstand i vandløbene er 
en win win situation for alle parter.

AKTIVITETER
I samarbejdet er der fokus på 
fælles forståelse for opgaven. Det 
betyder, at der minimum to gange 
om året arrangeres heldagsarran-
gementer, hvor vandløb besigtiges 
i fællesskab med fokus på forskel-
lige temaer. I arrangementerne er 
der deltagelse fra kommunen med 
medarbejdere både fra administra-
tionen og materialegaarden, (der 
er de udøvende medarbejdere), 
LandboNord, Lodsejere, lystfiskere 
og DTU Aqua.

Temaer, der kan være fokus på, 
er f.eks. vedligehold. Hvordan skal 
det konkrete vandløb vedligehol-
des for at understøtte god økolo-
gisk tilstand, og hvilken rolle har 
de forskellige samarbejdsparter. 
Hvordan understøtter vi hinanden 
for at nå et fælles mål.

Et andet tema har været 
sandvandring. Mange vandløb 
i Hjørring Kommune er præget 
af stor sandvandring. For at løse 
den udfordring er der etableret et 
partnerskab mellem kommunen, 
LandboNord og lystfiskerne om at 
etablere sandfang. Et partnerskab, 
hvor placering af sandfang sker i 
et samarbejde mellem kommune, 
lystfiskerne og lodsejere, der del-
tager på frivillig basis. Lystfisker-
ne har dialogen med interesseret 
lodsejere. Kommunen etablerer 

sandfangene, lodsejerne tømmer 
sandfangene på frivillig basis, lyst-
fiskerne holder opsyn med, hvor-
når sandfangene skal tømmes.

Partnerskabet arbejder p.t med 
at etablere 25 sandfang i Liver Å 
systemet. Et antal der på sigt skal 
øges og udvides til Uggerby Å 
systemet.

RESULTAT
Samarbejdet har indtil videre ført 
til et bedre kendskab parterne 
imellem og en øget forståelse af, 
hvilke udfordringer de forskellige 
parter har. Det har medført større 
forståelse for hinanden og en 
indsigt i, hvordan vi i fællesskab 
kan skabe mere, end det er muligt 
alene.

Grundlaget for mere helheds-
orienterede og bedre løsninger er 
derfor lagt. En tilgang som på sigt 
vil være til gavn for vandløbene og 
livet i og omkring dem n

Gydebanke  
i Varbro Å.

Foto: Em
il Fuglsang, H

jørring Kom
m
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Vandrammedirektivets 
forbud mod forringelse  
af målsatte  
vandforekomsters tilstand
Vandrammedirektivet forpligter EU’s medlemsstater til at iværksætte nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at forebygge forringelse og opnå målopfyldelse i forhold 
til overfladevand og grundvand. Begrebet ”forringelse” af overfladevandområdets eller 
grundvandsforekomstens tilstand skal forstås i overensstemmelse med EU-domstolens 
praksis, og der er tale om et omfattende beskyttelsesregime, der stiller store krav til 
dokumentationskravene, inden der udstedes tilladelser og godkendelser. 

VANDRAMMEDIREKTIVET  
2000/60/EF AF 23. OKTOBER 2000
Vandrammedirektivet har til formål at fastlægge en 
ramme for beskyttelse af vandløb og søer, overgangs-
vande, kystvande og grundvand, som blandt andet 
forebygger yderligere forringelse og beskytter og 
forbedrer vandøkosystemernes tilstand, jf. direktivets 
artikel 1.

Direktivet har som mål, at overfladevandområder 
og grundvand skal have ”god tilstand” samt at opnå en 
eliminering af prioriterede farlige stoffer. Det følger 
blandt andet af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a, i), at 
medlemsstaterne skal iværksætte de nødvendige for-
anstaltninger med henblik på at forebygge forringelse 
af tilstanden for alle overfladevandområder. Her-
udover skal medlemsstaterne beskytte, forbedre og 
restaurere alle vandområder med henblik på at opnå 

god tilstand, hvilket også gælder for så vidt angår 
grundvand.

Hvis tilstanden allerede er god, skal denne opret-
holdes ved at forhindre en forringelse af tilstanden, jf. 
direktivets artikel 1, stk. 1, litra a. 

Det følger af artikel 11, at hver medlemsstat skal 
sørge for, at der for hvert vandområdedistrikt eller for 
den del af et internationalt vandområdedistrikt, der 
ligger inden for dens område, udarbejdes et indsats-
program. Det er således et krav, at alle EU-lande gen-
nemfører en målrettet vandplanlægning for vandløb, 
søer, den kystnære del af havet og grundvandet for 
at sikre, at der ikke sker forringelser af de målsatte 
vandforekomster.

FORBUD MOD FORRINGELSER
I 2015 afsagde EU-domstolen dom i en sag, C-461/13, 
der omhandlede de tyske myndigheders tilladelse 
til uddybning af en sejlrende samt klapningen ved 
floden Weser. Projektet vedrørte flere vandområder, 
og alle de berørte vandområder var omfattet af et 
indsatsprogram vedtaget efter vandrammedirekti-
vets artikel 11. 

Weser-dommen giver på flere punkter et centralt 
bidrag til den juridiske forståelse af vandrammedirek-
tivet, men særligt for så vidt angår spørgsmålet om, 
hvornår der er tale om ”forringelse” i vandrammedi-
rektivets forstand, udtalte Domstolen, at:

”[...] der foreligger en »forringelse af tilstanden« 
[…], når tilstanden for mindst et af kvalitetselemen-
terne som omhandlet i direktivets bilag V forringes 
med en klasse, selv om denne forringelse ikke fører til, 
at hele overfladevandområdet rykker en klasse ned. 
Hvis det pågældende kvalitetselement som omhand-
let i bilaget allerede befinder sig i den laveste klasse, 
udgør enhver forringelse af dette element imidlertid 
en ”forringelse af tilstanden” for et overfladevandom-
råde [...].” 

Selvom Weser-dommen alene vedrørte overflade-

TEKST /  
TINA SELMA WEDEL 
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vand, har EU-domstolen efterfølgende 
fastslået, at formålet med vandramme-
direktivet for så vidt angår beskyttelsen 
af overfladevand og forpligtelsen til at 
undgå forringelser tilsvarende gør sig 
gældende for grundvand, jf. C-535/18. 

DANSK IMPLEMENTERING AF 
VANDRAMMEDIREKTIVET 
Vandrammedirektivets bestemmel-
ser er implementeret i blandt andet 
vandplanlægningsloven, vandløbslo-
ven og bekendtgørelser og regulativer 
udstedt med hjemmel heri, herunder 
blandt andet indsatsbekendtgørelsen og 
vandløbsregulativer. 

VANDPLANLÆGNINGSLOVEN  
OG INDSATSBEKENDTGØRELSEN
Vandplanlægningsloven har til formål at 
fastlægge de overordnede rammer for 
beskyttelse og forvaltning af overflade-
vand og grundvand, jf. lovens § 1, stk. 1. 
Det følger af § 7, stk. 2, nr. 1, at mil-
jømålene fastlægges med henblik på at 
forbygge forringelse af tilstanden af alle 
overfladevandområder og af alle grund-
vandsforekomster. For at nå miljømålene, 
fastsættes de enkelte indsatser i medfør 
af indsatsbekendtgørelsen. 

Det følger af indsatsbekendtgørel-
sens § 8, stk. 1, at myndighederne ved 
administration af lovgivningen skal 
forebygge forringelse af tilstanden for 
overfladevandområder og grundvands-
forekomster og sikre, at opfyldelse af de 
miljømål, der er fastlagt i bekendtgørel-
se om miljømål for overfladevandom-
råder og grundvandsforekomster, ikke 
forhindres.

Det følger af indsatsbekendtgørel-
sens § 8, stk. 3, at myndigheden kun 
kan træffe afgørelser, som direkte eller 
indirekte påvirker et overfladevandom-

råde eller en grundvandsforekomst, hvor 
miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgø-
relsen ikke medfører en forringelse af 
tilstanden i overfladevandområdet, og 
ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte 
miljømål, herunder gennem de i indsats-
programmet fastlagte foranstaltninger. 

En afgørelse må altså hverken medføre 
en forringelse af overfladevandområdets 
eller grundvandsforekomstens tilstand, 
eller hindre opfyldelse af det fastlagte 
miljømål.

En ”forringelse” i indsatsbekendtgørel-
sens forstand skal forstås i overensstem-
melse med Weser-dommen og forbuddet 
mod forringelser i § 8, stk. 3, er et forbud 
mod, at blot ét af kvalitetselementerne 
falder et niveau. Hvis det pågældende 
kvalitetselement allerede befinder sig i 
den laveste klasse, udgør enhver forrin-
gelse af dette element en ”forringelse af 
tilstanden”.  

VANDLØBSLOVEN OG  
REGULATIVBEKENDT- 
GØRELSENS REGLER OM 
VANDLØBSREGULATIVER
Det følger af vandløbslovens § 12, at der 
for kommunernes offentlige vandløb, 
som kan anvendes til afledning af vand, 
herunder for grøfter, kanaler, rørled-
ninger og dræn, samt søer, damme og 
andre lignende indvande, skal udarbejdes 
vandløbsregulativer. 

Et vandløbsregulativ skal indehol-
de en tydelig betegnelse af vandløbet, 
bestemmelser om vandløbets skikkelse 
eller vandføringsevne samt om, hvordan 
vandløbet skal vedligeholdes. Derudover 
skal regulativet indeholde bestemmelser 
om, hvorvidt der sker ændringer i retten 
til sejlads på det offentlige vandløb, re-
staureringsforanstaltninger og beslut-
ninger om friholdelse af arealer langs 
vandløbet. 

Regulativbekendtgørelsens § 3, 
fastsætter yderligere krav til vandløbs-
regulativers indhold, hvorefter vand-
løbsregulativer ligeledes skal indeholde 
oplysning om målsætning for vandløbet 
og om de ved og i vandløbet beliggende 
anlæg. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i 
afgørelse nr. 18/05202 af 17. april 2020, 
fastslået, at myndighederne forinden 
vedtagelse af vandløbsregulativer skal 
foretage en vurdering efter vandram-
medirektivets bestemmelser, af hvorvidt 
regulativbestemmelserne kan medføre 
en forringelse af tilstanden af de måls-
atte vandløb. Undlader myndighederne 
dette, vil regulativet være i strid med 
indsatsbekendtgørelsens § 8. Kommu-
nerne bør derfor være opmærksomme på 
de strenge dokumentationskrav, i deres 
arbejde forud for vedtagelse af vandløbs-
regulativer n
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GRUNDLAGET FOR  
VANDADMINISTRATIONEN 
I 2022-2027  
– HVAD ER PÅ VEJ?
Med udgangen af juni 2022 sluttede Miljøministeriet sin høring af de 6 bekendtgørelser, 
der – sammen med ”Forslag til vandområdeplanerne 2021-2027” – forventes at udgøre 
grundlaget for vandplanlægning og administration indenfor vandområdet frem 
til og med den 22. december 2027 (VP3). Når bekendtgørelserne er offentliggjort, skal de 
respekteres af kommunerne, regionerne og staten.

Miljømålene og indsatskravene, der er rela-
teret til overfladevand (vandløb, søer og 
kystvande) og grundvandsforekomster er 
fastlagt med bindende virkning for myndig-

hederne. Administrationen er relateret til de fire vand-
områdedistrikter: Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, 
Vandområdedistrikt Sjælland, Vandområdedistrikt 
Bornholm hhv. Internationalt Vandområdedistrikt.

TEKST /  
ELLEN MARGRETHE BASSE 

Professor emerita, 
Aarhus Universitet
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DE 2 STYRENDE BEKENDTGØRELSER  
OG EU-DOMSTOLENS PRAKSIS
Det er især de nye versioner af 2 af de styrende be-
kendtgørelser, som får betydning for den fremtidige 
administration. Det er hhv. miljømålsbekendtgørelsen 
og indsatsprogrambekendtgørelsen. 

Begge bekendtgørelser fastslår 2 grundlæggen-
de forpligtelser: vandets kvalitet må ikke forringes, 
og de opstillede miljømål skal opfyldes senest ved 
vandplanlægningsperiodens udløb. Forpligtelserne 
er udledt af EU-Domstolens Wesser-dom (vedrørende 
overfladevand) og Doñana-dommen og Land Nordr-
hein-Westfalen-dommen (de 2 sidstnævnte vedrøren-
de grundvand).  

ÆNDRINGER IFT. DEN 2. 
VANDPLANLÆGNINGSPERIODE (VP2)
Det oplyses i Miljøministeriets ”Forslag til vandom-
rådeplaner 2021-2027”, at der er foretaget æn-
dringer ift. klassificering af vandløb. Den socialde-
mokratiske regering besluttede i 2019 at øge det 
omfattede vandløbsareal med ca. 500 km til 18.500 
km – efter at Løkke-regeringen havde foretaget en 
reduktion som led i ”Fødevare og Landbrugspakken” 
under VP2. 

Der er foretaget ændringer i afgrænsningen af 
vandløbene og inddraget flere data. Ændringerne 
har begrundet, at flere vandløb, der havde ukendt 
status under VP2, er tilstandsvurderet i forbindelse 
med basisanalyserne for ét eller flere kvalitetsele-
menter under VP3. Ministeriet oplyser, at det på 
grund af de foretagne ændringer må forventes, at 
færre vandområder opnår de opstillede miljømål 
senest den 22. december 2027 –  sammenlignet med 
VP2. 

HVILKE MILJØMÅL SKAL OPNÅS?
I udkastet til miljømålsbekendtgørelsen er der opstil-
let konkrete miljømål for overfladevand og grund-
vand i de fire bilag, der vedrører vandområdedistrik-
terne. Målene er bindende. Deadline er angivet som 
den 21. december 2021 hhv. senest den 22. december 
2027. 

Afgrænsningen af de konkrete vandområder og 
grundvandsforekomster er angivet i tabeller. Der 
fremgår af tabellerne, at alle overfladevandområ-
der senest den 22. december 2027 skal have en ”god 
tilstand”. Der er derimod ikke på samme vis lagt op til, 
at alle grundvandsforekomster opnår ”god tilstand” 
inden VP3 udløber. 

Miljømålene, der angives i bekendtgørelsen, kan 
ikke stå alene. Der er områder, der skal beskyttes som 
nitratfølsomme områder, skaldyrsområder, bade-
vandsområder, drikkevandsområder og/eller som 
habitatområder (Natura 2000-områder). Eksempelvis 
fremgår det af bekendtgørelsen om klassificering og 
fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationa-
le naturbeskyttelsesområder, at det er de strengeste 
mål, der skal lægges til grund, når der er tale om Natu-
ra 2000-områder. 

Beskyttelsen af drikkevandet vil i 2023 blive 
skærpet som led i gennemførelsen af det nye drikke-
vandsdirektiv. Direktivet skal være gennemført senest 
den 23. januar 2023. Endnu foreligger der dog ikke et 
høringsudkast til gennemførelsen i dansk ret. 

HVILKE FORANSTALTNINGER  
SKAL GENNEMFØRES?
Indsatsprogrambekendtgørelsen angiver grund-
læggende foranstaltning, generelle supplerende og 
konkrete supplerende foranstaltninger. De grund-
læggende foranstaltninger henviser såvel til danske 
”sektorlove” som til EU-direktiver og forordninger – 
herunder et ophævet direktiv. 

Blandt de generelle supplerende foranstaltnin-
ger, der skal tages i anvendelse, er vandløbsloven, 
vandforsyningsloven, okkerloven, naturbeskyttel-
sesloven, miljøbeskyttelsesloven, husdyrbrugloven, 
lov om nationalparker, jordforureningsloven, planlo-
ven, gødskningsloven og skovloven.  De betegnes i 
VP3-pakken som ”sektorlove”. Miljøstyrelsen har en 
række kompetencer, men det er i høj grad kommu-
nerne, der kommer til at stå med opgaverne. Regi-
onerne og Landbrugsstyrelsen har også relevante 
kompetencer.

De konkrete supplerende foranstaltninger, som 
myndighederne skal udføre – herunder med respekt  
for de grundlæggende forpligtelser –  som et bidrag 
til en målopfyldelse for overfladevandet, skal søges i 
”sektorlovgivningen”.  Ikke alle de angivne foranstalt-
ninger er obligatoriske – de frivillige skal understøttes 
økonomisk bl.a. med midler fra Landdistriktfonden.  
Hvilke konkrete dele af vandløb, søer og kystvande, 
der er omfattet af konkrete foranstaltninger, frem-
går af tabeller i bekendtgørelsens fire bilag. Digitale 
koordinater afgrænser de relevante områder, der er 
illustreret på MiljøGIS. 

Der er ikke foreskrevet konkrete supplerende foran-
staltninger for grundvandet. 

EN KAOTISK LOVGIVNING 
I den forestående administration på vandområdet 
indgår der (som antydet) mange ”sektorlove”. De vig-
tigste – som eksempelvis miljøbeskyttelsesloven og 
vandforsyningsloven – er desig-
net i 1960’erne og 1970’erne (eller 
før), hvor der ikke eksisterede krav 
om vandplanlægning. Sektorlov-
givningens regler skal anvendes i 
kombination med de to styrende 
bekendtgørelser samt nogle andre 
koordinatbekendtgørelser, der 
gennemfører de specifikke EU-krav. 
Det er ikke en let opgave. Udfor-
dringen, som myndighederne står 
over for, bliver ikke mindre af de 
grundlæggende krav om, at beslut-
ningerne, der træffes, ikke må føre 
til en forringelse af vandmiljøkva-
liteten n

VIL DU VIDE MERE?

I bogen ”Vand Lovgivning”, der 
udkommer den 20. november 
2022, har jeg gennemgået 
de mange regler, som skal 
respekteres på tværs af 
overfladevand, grundvand/
drikkevand og klimatilpasning. 
Bogen er omtalt på min 
hjemmeside https://www.
basse.dk/vandbog/

Beskyttelsen af drikkevandet vil i 2023 blive 
skærpet som led i gennemførelsen af det nye 
drikkevandsdirektiv. Direktivet skal være gennemført 
senest den 23. januar 2023. Endnu foreligger der dog 
ikke et høringsudkast til gennemførelsen i dansk ret. 
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HJARBÆK FJORD SOM 
FOREGANGSEKSEMPEL?
Hjarbæk Fjord har det desværre stadig skidt natur- og miljømæssigt. Og det gælder 
ikke alene Hjarbæk Fjord, men hele den indre del af Limfjorden. Det afspejles tydeligt i 
Miljøstyrelsens melding om udbredt alvorligt iltsvind i Limfjordens centrale dele.

Derfor fastlægger ud-
kastet til vandområde-
planer også en meget 
stor indsats for at fjerne 

tilledninger af primært kvælstof 
fra oplandet. Indsatsen skal ikke 
alene gøres af hensyn til Hjarbæk 
Fjord, men af hensyn til hele den 
centrale del af Limfjorden. Indsats-
kravet er så stort, at endemålet for 
kvælstoftilførslerne til Hjarbæk 
Fjord (”N-målbelastningen”) for-
udsætter kvælstofkoncentrationer 
i vandløbene tæt på det, der ses i 
naturoplande. 

Det bliver svært, -eller for at 
citere professor Brian Kronvang, 
Aarhus Universitet: ”... formentlig 
utopisk …” at nå!

Man kan vel konkludere, at vand-
områdeplanerne i den foreliggende 
form ikke alene kan bringe os i mål 
med ”god økologisk tilstand” for 
Hjarbæk Fjord, - og hvis de skal 
det, vil det blive meget drastisk for 
landbruget i oplandet. 

Der er imidlertid et stigende og 
bredt forankret lokalt ønske om at 
få en ren fjord! En fjord, der som et 

attraktivt naturområde i Limfjor-
den, kan være udgangspunkt for 
friluftsliv, natur-og rekreative 
interesser. 

Det er baggrunden for, at Vi-
borg Kommune, som en del af den 
grønne omstilling, har igangsat et 
projekt, vi foreløbigt og ambitiøst 
har kaldt: Naturgenopretning af 
Hjarbæk Fjord. 

HJARBÆK FJORD 
- ET VIGTIGT OG ATTRAKTIVT 
NATUROMRÅDE
Det overordnede mål med projektet 
er at:
• Skabe grundlag for en bredt 

forankret lokal og kommunal 
indsats for en bedre natur- og 
miljøtilstand i Hjarbæk Fjord

• Skabe grundlag for en mere lokal 
forankring, implementering og 
prioritering af virkemidler ved 
realiseringen af den statslige 
vandområdeplan for Hjarbæk   
Fjord 

• Medvirke til regionalt og nati-
onalt at løfte bevidstheden om 
Hjarbæk Fjord som et vigtigt 

og attraktivt naturområde i 
Limfjorden.
Erfaringer fra arbejdet med 

Nørreådalens fremtid har vist os, at 
samarbejde på tværs, lokal inddra-
gelse og dialog kombineret med en 
neutral faglig forankring ikke alene 
øger succesraten med realisering af 
konkrete projekter, men også øger 
realiseringstempoet (Teknik og Mil-
jø nr. 3 marts 2022, ”Landskabsstra-
tegi og jordfordeling i Nørreådalen”). 

Vi har derfor nedsat en arbejds-
gruppe med lokale interessenter, 
der skal undersøge og belyse na-
turgenopretnings- og indsatsmu-
ligheder for Hjarbæk Fjord. Viborg 
Kommunes Klima- og Miljøudvalg 
har det politiske ejerskab, og kom-
munens Grønne Råd er følgegrup-
pe for projektet, og har deltaget i 
udpegningen af repræsentanter til 
arbejdsgruppen. De lokale repræ-
sentanter udgøres af den lokale 
landsbyklynge Fjordklyngen, er-
hvervs-, fritids – og sportsfiskere, 
forsyningsselskabet Energi Viborg 
Vand, DN, DOF og Landbrug og 
Fødevarer, desuden deltager Lim-
fjordsrådets Sekretariat, Velas Mil-
jøstyrelsen og Århus Universitet

Arbejdsgruppen skal i Fase 1 
udarbejde et udkast til handleplan. 
Handleplanen er et oplæg til et 
Fase 2 projekt, hvor der gennemfø-
res konkrete projekter.

FAGLIG FORANKRING 
Inden man kaster sig ud i et så 
ambitiøst projekt, er det imidlertid 
en forudsætning, at der skabes 
en fælles faktuel platform. Det er 
den proces, vi er midt i nu, med en 
møderække med en række oplæg 
fra relevante eksperter.

Viborg Kommune og Aarhus 
Universitet har indgået en sam-
arbejdsaftale, der dækker tre fag-
områder; bioøkonomi, bæredygtig 
arealforvaltning og grøn omstilling, 
samt lavbundsjorde og ådale. Hjar-
bæk Fjord projektet går på tværs 

Hjarbæk Fjord.

 Foto: Viborg Kom
m

une.
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af de tre fagområder, og derfor var 
det oplagt, at projektet fagligt for-
ankres hos Aarhus Universitet ved 
Institut for Agroøkologi. Det skal 
sikre, at arbejdsgruppens konklu-
sioner såvel som den resulterende 
handleplan er fagligt forankrede 
og velfunderede og mindst lige så 
vigtigt, vise nye veje for en grøn 
omstilling af landbruget i oplandet 
og dermed også sikre en fortsat 
landbrugsmæssig udnyttelse af 
oplandet til Hjarbæk Fjord.

STORT OPLAND  
- MANGE KOMMUNER
Oplandet til Hjarbæk Fjord er me-
get stort, 16 % af det samlede op-
land til Limfjorden, og strækker sig 
fra Rold Skov i nord, over Fussingø 
Sø ved Randers i øst og til Stoholm 
20 km vest for Viborg, med de to 
store vandløb Simested Å og Skals 
Å som de største ferskvandskilder. 
Derfor vedrører indsatsen for fjor-
den ikke alene Viborg Kommune, 
men også Vesthimmerland, Rebild, 
Mariager Fjord, Randers og Skive 
Kommune. 

Vi har derfor drøftet projektet 
i Limfjordsrådets embedsmands-
gruppe og aftalt med de øvrige 
oplandskommuner, at de i Fase 1 
holdes orienteret om arbejdet, og 
at det aftales, hvordan de inddra-
ges i Fase 2. Og så er det en opgave 
for arbejdsgruppen at lave et op-
læg til organisering af Fase 2 med 
bred involvering af lodsejere og 
lokalsamfund 

HJARBÆK FJORD SOM 
FOREGANGSEKSEMPEL?
Efter kommunalreformen har vore 

HJARBÆK FJORD

 Geografi:  Den sydligste forgrening af den  
  centrale del af Limfjorden, ca. 14 km  
  nordvest for Viborg 
Vandflade:  24 km2, svarende til 1,5 % af  
  Limfjordens vandflade
 Opland:  1177 km2, svarende til 16 % af  
  Limfjordens opland og knap 3% af  
  Danmarks areal
 Dybde:  Middeldybde ca. 2 m,  
  maxdybde godt 6 m
 Volumen: Ca. 48 mio. m3, vandudskiftning med  
  Lovns Bredning gennem slusen  
  ca. 7 × pr. år
Fjorden er udpeget som habitat-og fuglebeskyt-
telsesområde (Natura2000) og vildtreservat

HISTORIE

 1825:   Vesterhavet gennembryder Agger  
  Tange, med øget saltholdighed i hele  
  Limfjorden og også Hjarbæk Fjord
 1966: Dæmning med sluse fra Sundstrup  
  til Virksund etableres, og Hjarbæk  
  Fjord bliver en ferskvandssø
 1970-1991: Vandkvalitet forringes markant  
  grundet store tilførsler af  
  næringsstoffer, bl.a. med dårligt  
  fiskeri og myggeplage til følge
 1991: Slusepraksis ændres, så slusen ikke  
  længere holdes lukket. Saltholdighe 
  den stiger til 8-14 0/00 i overfladen  
  og 18-21 0/00 ved bunden.   
                                Myggeplagen forsvinder, til  
  gengæld giver lagdelingen iltsvind.
 1991-2022:  Dårlige miljøforhold med mangel på  
  bundplanter og bunddyr,  
  algeopblomstring og iltsvind

fjordes natur- og miljøtilstand ikke 
været det, der stod højest på den 
kommunale dagsorden. Limfjords-
rådet har imidlertid vist, senest 
med Limfjordsrådets ”Masterplan 
for Limfjorden”, at det er muligt at 
samle og koordinere kommunale 
interesser for natur- og miljø i fjor-
dene og deres opland, og heldigvis 
spreder fjordsamarbejderne sig nu 
til f.eks. Vejle Fjord, Lillebælt og 
Odense Fjord.

Naturgenopretning af Hjar-
bæk Fjord er bl.a. Viborg Kom-
munes bidrag til Limfjordsrådets 
Masterplan. Det skal heller ikke 
være nogen hemmelighed, at vi i 
udformningen har skelet til Vejle 
Kommunes fine projekt ”Sund 
Vejle Fjord”, men vi tager et skridt 
videre med et ambitiøst fokus på 
oplandet. 

Det er ambitionen, at projektet 
og samarbejdet med universitetet, 
ved at vise nye veje for landbru-
get i oplandet og inddragelse af 
cirkulær bioøkonomi, kan blive et 
foregangseksempel for håndtering 
af lignende udfordringer andre 
steder i landet.

Men før vi er der, skal arbejds-
gruppen arbejde videre med en 
række problemstillinger:
• Hvor langt kan vi komme med 

cirkulær bioøkonomi, alternative 
scenarier for arealanvendelse i 
oplandet og lokal udmøntning 
af sammensætning og mål-
rettet geografisk placering af 
virkemidler? 

• Betyder forhold, som at algevæk-
sten er fosforbegrænset forår 
og efterår, og at bunden må-
ske ikke længere indeholder en 

fosforpulje fra tidligere tilførsler, 
at et større fokus på reduktion 
i fosfortilledningen til fjorden 
kan bidrage positivt til fjordens 
tilstand?

• Så er der spørgsmålet om betyd-
ningen af Virksunddæmningen 
og slusen, altså vandskiftet med 
resten af Limfjorden. Hvor meget 
kan en ændret slusepraksis og 
saltholdighed, evt. med mere 
naturlige vandstandssving-
ninger i Hjarbæk Fjord, bidrage 
til en forbedring af natur- og 
miljøforhold? 

n

Hjarbæk Fjord. Oplandet til Hjarbæk Fjord er meget stort, 16 % af det samlede opland 
til Limfjorden, og strækker sig fra Rold Skov i nord, over Fussingø Sø ved Randers i øst og 
til Stoholm 20 km vest for Viborg, med de to store vandløb Simested Å og Skals Å som de 
største ferskvandskilder.
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DAPP er et procesværktøj  
– ikke en løsningsmodel
DAPP - eller dynamisk planlægning - anvendes i stigende grad i arbejdet med 
planlægning af klimatilpasning i kommunerne, men hvad er det egentlig for noget? 
Vi har spurgt et par eksperter, som har været med fra starten.

Hovedparten af de danske kommuner arbejder 
med klimatilpasning, og mange arbejder med 
klimatilpasningsplaner. 27 kommuner er 
desuden udpeget som risikoområder under 

oversvømmelsesloven. De er dermed lovgivningsmæs-
sigt forpligtet til at udarbejde risikostyringsplaner, 
som specifikt har til formål at reducere risikoen for 
oversvømmelse.

I forbindelse med dette arbejde er DAPP blevet en 
slags buzzword, klar til brug i håndtering af potentielle 
oversvømmelsesrisici. Men hvad er DAPP egentlig, og 
hvad er det, DAPP kan, og hvad kan DAPP ikke? Er DAPP 
en ”modedille-tilgang”, som vil være glemt om 10 år?

Disse og flere andre spørgsmål har vi stillet til de to, 
som har arbejdet med dynamisk planlægning og DAPP 
processer fra den spæde start i Danmark og før DAPP 
blev ”det nye sort”.

Det er Specialkonsulent Kaija Jumppanen Ander-
sen fra Kystdirektoratet og Mie Thomsen, Konsulent i 
klimatilpasning i KL.

SÅDAN KOM DAPP TIL DANMARK
Kaija Jumppanen Andersen fortæller om 
DAPPs oprindelse: 

-Det oprindelige danske 
DAPP-koncept til klimatilpasning 
er udsprunget fra den holland-
ske proces DAPP (Dynamic 
Adaptive Policy Pathways), 
som er udviklet af forsk-
ningsinstituttet Deltares og 
det Tekniske Universitet i 
Delft.

Efterfølgende har vi i 
Kystdirektoratet gen-
tænkt og ændret pro-
cessen, så den passede 
bedre til danske forhold, 
og i den forbindelse af-
prøvede vi den i praksis 
i samarbejde med Assens 
og Vejle Kommuner. Siden 

har DAPP været anvendt i større eller mindre omfang 
i flere kommuner og er også havnet i både rådgivernes 
værktøjskasser og i universiteternes undervisning og 
forskningsarbejde.

HVAD ER DAPP?
Svaret på det spørgsmål er entydigt ifølge begge eks-
perter: DAPP er en proces, der med fordel kan bruges 
i komplekse problemstillinger. Især hvor der også er 
mange interessenter og mange hensyn, der skal tilgo-
deses – ofte over en relativ lang tidshorisont. Proces-
sen giver ikke løsningerne, men sikrer som minimum, 
at man kommer rundt om hele problematikken.

-Man kan godt sige, at DAPP er en styret kæde af en 
masse mindre valg, som tilsammen bliver til en strate-
gi, siger Mie Thomsen. 

-Samtidig giver processen den struktur, som gør, at 
valgene bliver truffet i den rigtige rækkefølge, under-
streger Kaija.

Fig. 1 Illustration af den dynamiske 
planlægningsproces.  Processen 
består af syv trin. Trinnene omfatter 
forventningsafstemning, en dybdegående 
beskrivelse af området og dets udfordringer, et 
idékatalog over mulige løsninger, kortlægning af 
visioner for området, udarbejdelse af et tiltagskort, 
udvælgelse af relevante tilpasningsscenarier og 
udarbejdelse af en multikriterie analyse og handleplan, samt 
ej at forglemme, den efterfølgende opfølgning.

TEKST /  
LENE BONDE

Specialkonsulent,
Kystdirektoratet
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HVAD KAN DAPP ?
-Den dynamiske planlægningsproces kan bruges til at 
vise, hvilke mulighedsrum, der er. Den kan vise hvilke 
strategier, der er mulige, og hvad man i kommunale 
forvaltninger realistisk kan gå videre til politikerne 
med, siger Mie Thomsen.

KAIJA JUMPPANEN ANDERSEN SUPPLERER: 
-Ja, og når man har gennemført en DAPP-proces, har 
man samtidig en gennemsigtig forklaring på de valg 
og fravalg, der er foretaget undervejs. Det er en klar 
fordel i den videre kommunikation. De faktuelle argu-
menter er på plads, og man behøver ikke snakke ud fra 
”mavefornemmelser”.

HVAD KAN DAPP IKKE?
-DAPP kan ikke levere løsningen eller anvise en kon-
kret vej! Det er en proces, ikke en konkret løsning, 
lyder det samstemmende fra de to eksperter.

-Faktisk er der eksempler på, at DAPP-processen har 
givet anledning til spørgsmål og sat fokus på svag-
heder, som man slet ikke havde tænkt på, siger Mie 
Thomsen.

Kaija Jumppanen Andersen tilføjer: Det er også vig-
tigt at gøre sig klart, at DAPP ikke kan stå alene.

HVORDAN FÅR MAN SOM  
KOMMUNE SUCCES MED DAPP?
Både Mie og Kaija har erfaringer, der viser, at succes 
med DAPP i høj grad afhænger både af facilitator og 
den gruppe, der arbejder med processen. 

-En fast og stabil gruppe gennem arbejdet giver de 
bedste resultater. Ikke fordi viden skal samles i få ho-

veder, men fordi det i høj grad letter processen, at der 
ikke hele tiden er udskiftninger, siger Kaija Jumppanen 
Andersen.

Samtidig understreger hun, at DAPP-gruppen skal 
opbygge fælles viden i arbejdet, og at denne viden 
efterfølgende skal kunne ”spredes som ringe i vandet” 
ud i hele kommunen.

Mie Thomsen, Konsulent i klimatilpasning i KL.
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Fig.2 Dynamiske 
tiltagskort.

DAPP indeholder 
vendepunkter, 

hvorefter en handling 
eller et tiltag ikke 

længere opfylder det 
klart angivne mål. 

Efter et vendepunkt 
er der behov for 

yderligere tiltag. 
Sættes tiltagene i 

relation til hinanden, 
kan de illustreres i et 

DAPP-kort.
OM DYNAMISK  
PLANLÆGNING – DAPP

DAPP (Dynamic Adaptive Policy Pathways) er en 
analytisk metode til at identificere og opdele et 
sæt af mulige tiltag inden for en ukendt/usikker 
udviklingsramme over tid, som f.eks. forvaltning 
og styring af vand- og oversvømmelsesrisici under 
skiftende klimaforhold. 

Scan koden og få 
Kystdirektoratets guide til 
dynamisk planlægning af 
klimatilpasning og styring af 
risikoen for oversvømmelse i 
kommuner.

Foto: Januar 2019 ©
 Assens Kom

m
une.

sideløbende med eksisterende klimatilpasningsarbej-
de og kan ”løfte sig op i helikopteren” med DAPP, kan 
processen understøtte kommunen i deres arbejde ved 
at være en form for kvalitetstjek af de løsninger, der er 
i spil, tilføjer Mie Thomsen.

DAPP ER IKKE ET MODEFÆNOMEN
Hverken Mie eller Kaija ser DAPP som et modefæno-
men, der vil være glemt om få år, men de forudser, 
at der nok vil komme ændringer og tilpasninger af 
processen.

-Den DAPP-proces, vi har udviklet og testet, fun-
gerer rigtig godt som en samlet proces, hvorfor jeg 
tror, den er robust i længden. Udførelsen af processen 
varierer i mindre grad fra område til område, da der 
kan være forskelligartede udfordringer og fokus i de 

Mie Thomsen har erfaring med, at det kan betale 
sig at begrænse antallet af problemstillinger, som skal 
rummes i en DAPP-proces:

-Hvis man skal have succes med DAPP-processen, 
er det klogt at prioritere tre problematikker og lade 
de resterende udfordringer være sekundære og ikke 
styrende for processen, ellers bliver det simpelthen for 
komplekst, siger hun.

Tiden spiller også en rolle i forhold til, om successen 
med DAPP kommer i hus.

Kaija Jumppanen Andersen forklarer: 
-DAPP-processen kan være meget forskellig for den 

enkelte kommune, afhængig af hvor langt de er med 
deres klimatilpasning i forvejen. Hvis man er langt 
henne i klimtilpasningsprocessen, vil man ofte være 
fikseret i sin tankegang på nogle konkrete løsninger, 
man ønsker. Det er nemmere at starte DAPP-proces-
sen op nogenlunde samtidig med, at man går i gang 
med at planlægge klimatilpasningen. 

-Men hvis kommunen gennemfører DAPP-processen 

Udførelsen af processen varierer i mindre grad fra 
område til område, da der kan være forskelligartede 
udfordringer og fokus i de enkelte områder, som påvirker 
processen. Eksempelvis kan fokus være på byudviklingen 
et sted, eller grundvandsudfordringer et andet sted

- Mie Thomsen, Konsulent i klimatilpasning i KL

KLIMASIKRING

https://kyst.dk/media/84875/guide-til-dynamisk_planlaegning-af-klima-tilpasning-og-styring-af-risikoen-for-oversvoemmelse-i-kommuner.pdf
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KORT GENNEMGANG AF  
PROCESSEN FOR DYNAMISK PLANLÆGNING

Trin 0 er en forventningsafstemning, der skal bruges til at reflektere 
over og diskutere det forventede ønske med og resultat af arbejdet 
med dynamisk planlægning. Derved bliver formålet med arbejdet 
tydeliggjort, og den kommende arbejdsgruppe har mandat til opgaven. 
Det er væsentligt for processen, at de rigtige ressourcer sættes af 
både i forhold til tid og personer.
Trin 1 er en beskrivelse af det område, der arbejdes med, og det 
system, der påvirker området. Formålet med dette indledende trin er at 
skabe en fælles forståelse for området og de udfordringer, der er med 
oversvømmelse i dag, samt hvordan de kan ændre sig fremadrettet, 
herunder usikkerhederne forbundet med dette.
Trin 2 er todelt. Den ene del, Trin 2A, er en generel brainstorm over alle 
mulige ideer til håndtering af udfordringerne, som kategoriseres og 
samles til et idékatalog. Den anden del, Trin 2B, er en kortlægning af 
visioner, planer o.l. for området, så der i den videre proces kan arbejdes 
med løsningsmuligheder, der spiller sammen med visionerne for 
området.
Trin 3 er en opsamling på Trin 2 med det formål at få tiltagene fra 
idékataloget afgrænset og evt. uddybet på baggrund af de kortlagte 
visioner. Derved sikres, at tiltag, der er i modstrid med planerne for 
områdets udvikling, fravælges.
Trin 4 er sammensætningen af tiltagene, der opfylder både 
visionerne for området og kan reducere risikoen. Dette viser, hvordan 
de forskellige tiltag interagerer med hinanden og kortlægger 
deres indbyrdes afhængigheder. Ud fra dette identificeres de 
klimatilpasningsstier, det ønskes at arbejde videre med. Trinnet kan 
også hjælpe med at afklare, om der er nogle overordnede scenarier, 
som der med fordel kan arbejdes videre med kommunikativt og med 
politikerne.
Trin 5 er en multikriterie analyse (MKA) for en mindre række udvalgte 
stier fra det udviklede tiltagskort. Til dette kan interessenters 
og politikeres vægtning med fordel inddrages, da multikriterie 
analysen er et beslutningsværktøj, der skal bruges til at finde de 
klimatilpasningsstier, der ønskes for området.
Trin 6 er udarbejdelsen af en detaljeret handleplan for de 
tilpasningsstier eller scenarier, som det er besluttet at arbejde videre 
med på baggrund af den forudgående proces og multikriterie analysen.
Opfølgning Efter endt proces bør der løbende foretages en opsamling 
på handleplanen og monitering af systemet. Ændringer i systemet 
eller behov for større detaljeringsgrad kan betyde, at processen skal 
gennemgås igen ift. de ændringer, der er sket, eller i forhold til den 
ekstra viden, der er samlet ind. Dette skal være med til at sikre, at 
der foretages justeringer i implementeringen og planen, når dette er 
nødvendigt.

enkelte områder, som påvirker processen. Eksempelvis 
kan fokus være på byudviklingen et sted, eller grund-
vandsudfordringer et andet sted. Der skal processen 
være tilpas fleksibel, så den kan favne forskellige 
udfordringer inden for den eksisterende ramme, siger 
Mie Thomsen.

-Jeg tror, det er det logiske flow i DAPP-processen, 
som gør, at den fungerer godt, og at så mange kom-
muner har taget den til sig. Uden at ødelægge en god 

Specialkonsulent Kaija Jumppanen Andersen fra Kystdirektoratet.

Foto: Januar 2019 ©
 Assens Kom

m
une.

proces, skal vi dog også være kritiske i forhold til den - 
om den understøtter kommunerne i deres arbejde med 
klimatilpasning i en usikker fremtid, eller om der er 
behov for justeringer. Det er også derfor, det er rigtig 
interessant, at de danske universiteter er begyndt at 
arbejde med DAPP, da de har mulighed for at se på pro-
cessen med andre briller, end vi har. Desuden udvikler 
samfundet sig hele tiden, måske skal DAPP-processen 
i fremtiden bruges til at arbejde med andre udfor-
dringer end klimatilpasning, slutter Kaija Jumppanen 
Andersen n

KLIMASIKRING
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DANSK INDUSTRI: 

Stort uudnyttet offentlig-privat  
potentiale på vej- og parkområdet 
Såvel forskningen som konkrete 
eksempler peger på, at kommunerne 
kan spare både penge og CO2-
udledning ved at lade private 
virksomheder stå for græsslåningen, 
snerydningen og vejarbejdet. Alligevel 
konkurrenceudsætter kommunerne 
i dag mindre end halvdelen af deres 
vej- og parkopgaver, og udviklingen 
er stagnerende. Potentialet for øget 
offentlig-privat samarbejde er 
kæmpestort, mener DI.

Hvem ringer kommu-
nerne til, når huller-
ne i vejen skal lappes, 
når sneen skal ryddes, 

eller når græsset skal slås på 
idrætsanlægget? 

Ifølge Dansk Industri bør svaret 
på det spørgsmål langt oftere være 
private virksomheder frem for den 
kommunale vej- og parkafdeling 
– både af hensyn til kommunekas-
sen og den grønne omstilling. 

I en ny analyse har erhvervsor-
ganisationen regnet sig frem til, at 
kommunerne i dag løser 45 % af 
vej- og parkopgaverne gennem et 
samarbejde med private leveran-
dører. Og det tal er for lavt, mener 

Torben Liborius, der er underdirek-
tør i DI Byggeri og chef for Dansk 
Infrastruktur. 

- Kommunerne kan ikke være 
eksperter i det hele, og her har 
vi at gøre med opgaver, hvor de 
private virksomheder har nogle 
helt naturlige fordele – både mht. 
teknologi og skala. Det er værd 
for kommunerne at få afdækket, 
om man får den bedste løsning til 
prisen ved at stå for det hele selv, 
siger han. 

Forud for et offentlig-privat 
samarbejde følger en udbudspro-
ces, hvor de kommunale myndig-
heder konkurrenceudsætter de 
pågældende driftsopgaver. Det gi-
ver private virksomheder mulighe-
den for at udfordre de nuværende 
løsninger på både kvalitet og pris, 
og det bør give kommunen indblik i, 
hvad det koster, hvis den selv løser 
opgaverne.

STAGNATION OG VARIATION
Ifølge DI er graden af samarbej-
de på området tilmed stagneret 

Anm.: Offentlig-privatsamarbejde måles i denne analyse ved den såkaldte Privat Leverandør Indikator (PLI), som er 
defineret af Indenrigs-og Boligministeriet. Se metodeafsnittet for defintion af PLI og vej-og parkområdet.
Kilde: Danmarks Statistik. Indenrigs-og Boligministeriet samt DI-beregninger

STILSTAND I OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM  
VEJ- OG PARKOPGAVER DE SENESTE FIRE ÅR

PRIVAT LEVERANDØR INDIKATOR (PLI) PÅ VEJ- OG PARKOMRÅDET, 2016-2021 VEJ- OG 
PARKOMRÅDET

Analysen er baseret på DI 
Byggeris opgørelse af, hvilke 
driftsopgaver der hører under 
vej- og parkområdet. Der er 
tale om udvalgte funktioner 
inden for hovedkonto 
0 og 2, som omhandler 
hhv. byudvikling, trafik og 
infrastruktur.

TEKST /  
CHRISTIAN 
BROHOLM 

ANDERSEN

Konsulent, 
Offentlig-Privat 

Samspil,
Dansk Industri
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DANSK INDUSTRI: 

Stort uudnyttet offentlig-privat  
potentiale på vej- og parkområdet 

efter flere år med fremskridt. I 
2021 løste private virksomheder 
omkring 45,1 pct.  af de udbudseg-
nede opgaver på området, hvilket 
ikke har ændret sig nævneværdigt 
siden 2018.

Landsgennemsnittet dækker 
dog over en stor variation i de en-
kelte kommuners samarbejde med 
virksomhederne. Helt i top ligger 
Holstebro, Greve og Frederikssund 
Kommune, hvor private virksom-
heder løser mere end 80 pct. af de 
udbudsegnede vej- og parkopga-
ver. I den modsatte ende finder vi 
Dragør, Rødovre og Tårnby Kom-
mune, som har overladt mindre 
end 20 pct. af opgaverne til private 
virksomheder. 

-At der er så stor variation mel-
lem de kommuner, der samarbejder 
mest med de private virksomheder 
og de kommuner, der samarbejder 
mindst, understreger det ufor-
løste potentiale. Samtidig er det 
bemærkelsesværdigt, at der ikke er 
sammenhæng mellem borgmeste-
rens partifarve og omfanget af pri-
vate leverandører. Det viser, at på 
vej- og parkområdet er det politisk 
ufarligt at bruge private leverandø-
rer. Så man kan med jo med fordel 
søge inspiration hos nabokommu-
nerne, siger Torben Liborius.

GEVINSTER FOR OP  
MOD 500 MIO. KRONER 
Der kan være  store gevinster at 
hente, hvis alle landets kommuner 
løfter niveauet af samarbejde med 
private leverandører svarende til 
niveauet i de ti bedste kommuner, 
som i 2021 lå på 77 pct. DI vurderer, 
at det vil frigøre op mod 500 mio. 
kr. på tværs af kommunerne. 

Set over en femårig periode 
findes der flere eksempler på 
kommuner, som har styrket deres 
samarbejde med private virksom-
heder på vej- og parkområdet. 
Siden 2016 har hele syv kommuner 
således øget graden af samarbej-
de med mere end 10 procentpoint. 

Frederikshavn, Helsingør og Viborg 
Kommune er tre af de syv kommu-
nale mønsterbrydere, som vidner 
om, at det er muligt at indfri poten-
tialet og høste økonomiske gevin-
ster, hvis villigheden og initiativet 
er til stede. Også i Ishøj, Hvidovre 
og København er omfanget steget.

-Forskningen peger på, at der 
kan være betydelige gevinster 
at hente ved at øge konkurren-
ceudsættelsen på netop de her 
opgaveområder. De frigjorte midler 
kan kommunerne f.eks. bruge til at 
øge serviceniveauet på velfærds-
områderne eller sænke skatterne, 
siger Torben Liborius og fortsæt-
ter: -På den måde er konkurren-
ceudsættelse med til at sikre, at 
borgerne får mest mulig kvalitet 
for skattekronerne.

KONKRETE EKSEMPLER PÅ 
BÆREDYGTIGE LØSNINGER
Ifølge Torben Liborius drejer forde-
lene ved at overlade vej- og park-
opgaverne til private leverandører 
sig ikke kun om kroner og ører, men 
i høj grad også om servicekvalitet 
og bæredygtighed.  

-Virksomhederne kan bidrage 
med nye perspektiver, teknologier 
og produkter, som skaber innova-
tion og udvikling i opgaveløsnin-
gen – både hvad angår værktøj og 
maskiner, logistik og materialer, 
siger han.  

DI fremhæver blandt andre Fre-
dericia Kommune, der har samar-
bejdet med den private leverandør 
Terranor A/S og fået gavn af en ny, 
innovativ og CO2-besparende løs-
ning til vedligeholdelse af kantsten 
på to af byens veje. Samarbejdet 
gjorde det både hurtigere, billigere 
og mere bæredygtigt at anlægge 
og renovere kantsten i kommunen. 

Den private anlægsvirksom-
hed Arkil har ligeledes med en ny 
teknologi, der gør det muligt at 
genbruge gammelt asfalt 100 pct., 
gjort det grønnere, hurtigere og 
billigere at renovere nedslidte veje. 

Udvikling i Privat Leverandør Indikator, vej- og parkområdet, 2016-
2021, pct. point. Flere gode eksempler på styrket samarbejde.
Kilde: Danmarks Statistik. Indenrigs- og Boligministeriet samt 
DI-beregninger

PRIVAT LEVERANDØR INDIKATOR

DI opgør kommunernes samarbejde med 
private virksomheder vha. Privat Leverandør 
Indikatoren (PLI), som er defineret af Indenrigs- og 
Boligministeriet. Indikatoren beskriver andelen 
af kommunale opgaver, som varetages af private 
leverandører, i forhold til den samlede mængde 
udbudsegnede opgaver. I den konkrete analyse er 
Privat Leverandør Indikatoren beregnet med fokus 
på ovenstående definition af vej- og parkområdet.

Vejdirektoratet er i samarbejde 
med Arkil og en række kommuner, 
herunder Faaborg-Midtfyn Kom-
mune, gået i gang med at gennem-
føre vejrenoveringer ved brug af 
den innovative løsning. 

Endelig udbød Odense Kommune 
sin drift og vedligehold af parkare-
aler og grønne områder – det gav 
markante økonomiske besparelser 
og en betydelig CO2-reduktion n 
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BEDRE KOMMUNALT 
KLIMAREGNSKAB  
UDEN EN KRONE OP  
AF KOMMUNEKASSEN
Klimaet er den store vinder, og de kommunale ejendomschefer samt tekniske direktører er 
de store helte, hvis ESCO-projekter i større omfang bliver realiseret i kommunerne. Uden at 
belaste økonomien i kommunen, kan kommunens bygninger blive energirenoveret 
i et godt offentligt-privat samarbejde, og med de nuværende energipriser har 
incitamentet til at komme i gang aldrig været større.

D et er nødvendigt at sætte turbo på den 
grønne omstilling, og det skal ske øjeblikke-
ligt. Her er det oplagt at kigge på bygninger, 
da de står for 40 pct af Danmarks samlede 

energiforbrug. Samtidig forventes det, at 80 pct af 
disse bygninger fortsat vil være i brug i 2050. Vi 
kommer derfor ikke udenom at skulle energieffektivi-
sere i et markant højere tempo end i dag, og skal det 
lykkes, er det offentlige og private nødt til at samar-
bejde tæt. 

Samtidig er der blandt landets kommunaldirektø-
rer en forventning om, at kommunerne kun når deres 
respektive klimamål, hvis de formår at samarbejde 
med private aktører. Faktisk viste en undersøgelse fra 
Dansk Erhverv blandt landets kommunaldirektører, 
at 68 pct af kommunaldirektørerne mener, at offent-
lig-privat samarbejde er en forudsætning for at kunne 
nå i mål med en CO2-reduktion på 70 pct inden 2030. 
27 pct svarede ”i nogen grad”, mens blot 5 pct svarede 
”i mindre grad”.

TEKST /  
MORTEN JUNG 

Markedschef, 
Dansk Erhverv
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ESCO-MODEL KAN  
SÆTTE SKUB PÅ RENOVERINGER
I et offentlig-privat partnerskab om klimasikring af den 
offentlige bygningsmasse vil fremrykkede investeringer i 
energirenovering umiddelbart reducere energiforbruget i 
bygningerne og dermed udledningen af C02. 

Til denne øvelse kan det offentlige benytte ESCO-mo-
dellen. Med den rette finansielle konstruktion, skal det 
offentlige ikke have en krone op af lommen for at realisere 
en bygningsrenovering, der hurtigt vil reducere CO2 fra kom-
munens bygninger – med partnerskabet opnår vi klimage-
vinsten i dag frem for i morgen.

I alle kommuner er der løbende vedligehold og energire-
novering af kommunale bygninger, men investeringernes 
omfang begrænses af anlægsloftet. Energireduktionen 
sker løbende over en længere årrække, men desværre kan 
klimaet ikke vente – vi er tæt på ”tipping point”, og der skal 
handles nu. Der skal investeres stort ”up-front”, så vi med 
det samme får sat ind og renoveret utidssvarende offentlige 
bygninger. 

NATIONAL STRATEGI GIVER  
NYE MULIGHEDER
”National strategi for bæredygtigt byggeri” fra april 2021 
blev vedtaget af et bredt politisk flertal. I aftalen fremgår 
det, at privat finansierede ESCO-projekter er fritaget for 
anlægsloftet. Kort fortalt vil det sige, at den private part 
finansierer klimarenoveringen, og kommunen afdrager den 
private parts investering over en given årrække, men uden 
at kommunens eksisterende driftsudgifter øges. Dette fordi 
den private part finansierer projektet med besparelsen på 
el- og varmeregningen. 

BEHOV FOR FÆRRE SKÅLTALER OG FLERE 
LANGSIGTEDE INVESTERINGER
Og det er netop her, at ESCO er interessant. For med denne 
model kan kommunerne i et partnerskab med det private in-
vestere stort i at begrænse energiforbruget i bygningsmas-
sen, endda med mulighed for, at anlægsrammen, eller for 
den sags skyld den kommunale driftsramme, ikke belastes. 
Det er en langsigtet økonomisk investering for kommunen, 
som til gengæld har en øjeblikkelig indvirkning for klimaet. 

Det er mig en gåde, at ESCO-modellen ikke er mere ud-
bredt. Der er behov for politisk handling nu. Klimaet bliver 
ikke bedre af politiske skåltaler, klimaet kræver handling 
– og her håber jeg, at kommunerne, de tekniske direktører 
samt kommunale ejendomschefer vil gå forrest i kampen for 
et bedre klima. 

ESCO-ERFARINGER OG ANBEFALINGER 
KL etablerede i begyndelsen af 2022 en arbejdsgruppe be-
stående af fem ejendomschefer og en klimachef, der alle har 
deltaget i et ESCOprojekt fra start til slut. I arbejdsgruppen 
var desuden repræsentanter fra det private erhvervsliv. Re-
præsentanter med stor erfaring med ESCO-projekter.

Arbejdsgruppen leverede i alt 9 anbefalinger forud for initiering af et ESCO-samarbejde:

1 / Søg viden hos kommuner og virksomheder med  
 esco-erfaring
2 / Igangsæt en foranalyse på et mindre udvalg af  
 kommunens bygninger
3 / Gør esco til mere end energibesparelser
4 / Afklar ressourcebehovet i kommunens egen organisation

5 / Vælg den rigtige finansieringsmodel
6 / Vælg den rigtige udbudsform
7 / Gør det enkelt at evaluere esco-projektets resultater
8 / Fasthold viden og kompetencer efter esco-projektet
9 / Kontakt en rådgiver

Det er mig en gåde, at ESCO-modellen ikke er 
mere udbredt. Der er behov for politisk handling 
nu. Klimaet bliver ikke bedre af politiske skåltaler, 
klimaet kræver handling – og her håber jeg, 
at kommunerne, de tekniske direktører samt 
kommunale ejendomschefer vil gå forrest  
i kampen for et bedre klima. 
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Nyt kulturhus i Hvidovre 
forener bæredygtighed, 
kunst og historie

Det 2850 kvadratmeter 
store kulturhus er tegnet 
af Vandkunsten og består 
af 5 bygningsdele, der er 

bundet sammen af en cirkelformet 
foyer med glasparti ud mod en 
teaterhave med amfi. En af byg-
ningsdelene er hovedhuset af den 
gamle Risbjerggaard, som indgår i 
byggeriet, så der er tydelig forskel 
mellem gammelt og nyt, og så der 
bliver leget med oplevelsen af at 
være inde og ude.

-Det gamle hovedhus er blevet 
bevaret, renoveret og nyindret-
tet, fordi Risbjerggaard spiller en 
historisk vigtig rolle i forhold til 
den fælles identitet og udviklingen 
af kulturlivet i Hvidovre, og fordi 
det er mere bæredygtigt at bruge 

Fredag den 9. september blev Hvidovres nye kulturhus indviet. 
Kulturhus Risbjerggaard ligger midt i Hvidovre - lige over for 
rådhuset – og er byens kulturelle kraftcenter og mødested. 
Her er sale og lokaler til foreningslivet, koncerter, det uformelle 
og tilfældige møde mellem mennesker, teatersal og værksted for 
Teater Vestvolden og et nyt spisested.

eksisterende bygninger end at op-
føre nyt, siger formand for Klima-, 
Miljø- og Teknikudvalget i Hvidovre 
Kristina Young. 

Risbjerggaard blev opført som 
landbrugsejendom i 1850 og er 
senere ombygget i 1878, 1925 og 
igen i 1944. Gården har igennem 
årene været brugt til mange for-
skellige formål, bl.a. har den været 
foderstofhandel, restauration, 
forsamlingssted og musikspillested 
– og senest også fast base for en 
lokal pensionistforening.

ET KULTURHUS  
DER FAVNER BREDT
Mange i Hvidovre har gode minder 
fra Risbjerggaard, og det har været 
væsentligt for både borgere og 

politikere, at en del af gården ville 
blive bevaret, når det nye kultur-
hus skulle opføres på grunden.   

Debatten om udviklingen af et 
nyt kulturhus i Hvidovre har for-
løbet over flere år. I 2014 og 2015 
blev der afholdt workshops for 
borgerne, og den 25. juni 2015 ved-
tog kommunalbestyrelsen som led 
i arbejdet med udviklingen af en 
helhedsplan for Hvidovre Bymidte 
at arbejde videre med et scenarie, 
hvor dele af Risbjerggaard skulle 
bevares. 

I 2017 blev der udarbejdet et 
byggeprogram med visioner for 
det nye kulturhus i Hvidovre. 
Byggeprogrammet dannede afsæt 
for en arkitektkonkurrence, og 
nøgleordene var tilgængelighed og 
åbenhed. Kulturhuset skulle være 
for alle borgere, og flere bruger-
grupper skulle kunne anvende 
bygningens faciliteter. Der var 
ønske om, at inde- og udefaciliteter 
skulle tænkes sammen, og at arki-
tektoniske kvaliteter, rumligheder, 
lys, materialer, stofligheder skulle 
invitere til ophold, samvær og ak-
tivitet både ude og inde. Byggeriet 
skulle referere bagud og samtidig 
pege fremad mod nye behov, nye 
teknologier og nye samværsformer 
for kultur, kunst og oplevelser. 

FREMTIDS- OG KLIMASIKRET
Samtidig var det en vigtig para-
meter, at det nye kulturhus kunne 
spille ind i Hvidovre Kommunes 
strategier for klima- og bæredyg-
tighed, og i det færdige Kulturhus 
Risbjerggaard slår det igennem 
dels i bevaringen af det gamle 
hovedhus, dels i konstruktion og 
valg af materialer og teknologi. 
Kulturhuset er opført i træ, og der 
er bl.a. valgt materialer og tekni-
ske løsninger, der kan minimere 
CO2-udledning, energi- og vand-
forbrug. Samtidig har der været op-
mærksomhed på et godt indeklima 
med akustik, lys og luft. Uden for 

Kulturhus 
Risbjerggaard 
består af flere 
bygningskroppe 
samlet af en 
halvcirkelformet 
foyer med 
glasparti. Byggeriet 
er centreret 
om en rotunde 
udenfor, og en amfi 
giver mulighed 
for ophold og 
tilskuerpladser 
til udendørs 
arrangementer. 

Foto: Torben Petersen.

TEKST /  
DORTE BACH

Kommunikations- 
og udviklings-

konsulent,
Hvidovre 

Kommune
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er parkeringsarealet sænket en halv meter, så det kan 
bruges til opsamling af regnvand ved skybrud.

-På den måde er Kulturhus Risbjerggaard et referen-
cebyggeri for fremtidens bæredygtige kulturhuse, og 
vi er glade for, at Realdania har støttet byggeriet, så vi 
kan være med til at inspirere til den grønne omstilling i 
byggebranchen, pointerer Kristina Young.

MERE KUNST END PLANLAGT
Undervejs i arbejdet med det nye kulturhus og en plan 
for hele området ved Hvidovre Rådhus, kulturhus, 
hovedbibliotek og sundhedscenter har Hvidovres Kom-
munalbestyrelse fået rådgivning af Bymidteudvalget, 
som er et §17 stk. 4-udvalg med repræsentation af 
både borgere, politikere og fagfolk fra kommunen.  

Bymidteudvalget bistod bl.a. i evalueringen af de 
fem forslag, der deltog i arkitektkonkurrencen, og 
udvalget besluttede også at reservere 1% af bygge-
summen til kunst. Statens Kunstfond valgte at bidrage 
med det samme beløb, og selvom den oprindelige 
tanke var at udvælge en enkelt kunstner, anbefalede 
Bymidteudvalget efter grundige overvejelser at lade 
to kunstnere gå videre. 

-Det krævede en ekstra bevilling fra både kommu-
nalbestyrelsen og Statens Kunstfond, men i dag kan vi 
se, at det var det helt rigtige valg, siger formanden for 
Miljø-, Klima- og Teknikudvalget i Hvidovre.

KIG OP OG KIG NED
Kunsten i Kulturhus Risbjerggaard er en integreret del 
af byggeriet, og den er skabt af kunstnerne Thomas 
Poulsen også kaldet FOS og Anders Bonnesen.

FOS’ værk hedder ”SWEEPER” og består af otte 
skulpturer placeret på facader og tag, og Anders Bon-
nesen har arbejdet med digtstrofer af Michael Strunge 

og F.P.Jac. De to digtere var bysbørn i Hvidovre, og med 
værktitlen ”og vi mødes sikkert et sted” har Bonnesen 
ladet 160 strofer fra de to digteres debutsamlinger 
støbe i fiberbeton. De er derefter lagt i gulve og terræn 
omkring Kulturhus Risbjerggård, og senere vil nogle af 
stroferne ”forplante” sig ud i Hvidovre, hvor de vil blive 
lagt i belægningen andre steder.

-I Statens Kunstfond samarbejder vi gerne med 
modige og ambitiøse kommuner som Hvidovre, der 
både har blik for, hvor vigtigt det er at tænke kunsten 
ind meget tidligt i en byggeproces, og vil gå langt for 
at sikre kunst af virkelig høj kvalitet. Værkerne af FOS 
og Anders Bonnesen er blevet en uadskillelig del af 
det nye kulturhus og sender et tydeligt signal om, at 
her er et sted for kunst og kultur. Vi håber, at kunsten 
i sig selv vil inspirere besøgende til at gå på opdagel-
se – både inden for og uden for huset, siger Henrik 
Jørgensen Statens Kunstfond n

Anders Bonnesens 
værk ”og vi mødes 
sikkert et sted” i 
kulturhusets gulv 
foran facaden af den 
gamle Risbjerggaard, 
der er integreret i 
byggeriet. 

Thomas Poulsen/FOS’ værk ”SWEEPER” består af otte skulpturer på 
tag og facader. 

Foto: Torben Petersen.

Foto: Torben Petersen.

FAKTA:

Bygherre: Hvidovre Kommune
Rådgiver: Arkitema
Tegnestue: Vandkunsten
Byggeriet af Kulturhus Risbjerggaard udgør første etape af udviklingen 
af Hvidovre Bymidte.
Første borger-workshop om et nyt kulturhus fandt sted i 2014. 
Første spadestik blev taget 1. december 2019
Kulturhus Risbjerggaard blev indviet 9. september 2022.
Kulturhusets hjemmeside: risbjerggaard.hvidovre.dk
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SUNDT INDEKLIMA  
KVÆLER IKKE  
BÆREDYGTIGHEDEN  
– TVÆRTIMOD

V entilationens og måske 
særligt airconditio-
nings dårlige ry er ikke 
kommet ud af den blå 

luft. Det er nemlig helt korrekt, 
at de første generationer af 
anlæggene ikke ligefrem havde 
energiforbrug, endsige klimaet, 
på dagsordenen. De gamle anlæg 
var designet udelukkende efter 
at gøre huse og kontorer mere 
behagelige at være i. De var de-
signet til at give komfort og ikke 
så meget andet.

Ventilationsanlæggene var 
typisk dyre i drift og svære at ved-
ligeholde, men prisen blev ikke kun 
betalt i kroner og ører, men også 
i udledning af drivhusgasser, når 
de energislugende systemer skulle 
holdes i gang, og når reservedele 
skulle produceres. Ja, man kan næ-
sten sige, at det dårlige ry faktisk 
kom ud af den blå luft i form af 
mere CO2-udledning.

Men det er på tide at lægge det 
dårlige førstehåndsindtryk på 
hylden, for virkeligheden i dag 
tegner et helt andet billede. I dag 
er ventilationsanlæg ikke blot et 
spørgsmål om komfort, men også 
et spørgsmål om sundhed. Sund-
hed for de mennesker, der opholder 

sig i bygningerne og sundhed for 
bygningerne selv. Med mere præ-
cise målinger, dynamisk tilpasning 
af temperatur og luftfugtighed, 
bidrager nye klimaanlæg til bedre 
energiøkonomi i bygninger – med 
andre ord, reducerer moderne ven-
tilationsanlæg faktisk en bygnings 
samlede energiforbrug, på trods 
af at anlægget i sig selv naturlig-
vis stadig skal bruge strøm for at 
fungere.

Med årtiers optimeringer på ven-
tilationsanlæggene har vi nu nået 
et punkt, hvor det faktisk giver 
både økonomisk og klimamæssig 
mening at investere i nye anlæg, 
også på gamle bygninger.

I manges ører rimer ventilation, 
airconditioning og godt indeklima 
på højt energiforbrug og dyre 
investeringer. Virkeligheden er dog 
en anden. Både fordi moderne 
ventilationsanlæg betaler sig 
hjem meget hurtigere, end man 
skulle tro, og fordi en velventileret 
bygning faktisk kan vise sig langt mere 
bæredygtig end det modsatte.

BÆREDYGTIGHED  
ER OGSÅ SOCIAL
Når man til hverdag taler om 
bæredygtighed, tænker de fleste 
danskere på ting som CO2-aftryk, 
transport, energiforbrug og andre 
ting, som hører under klimadebat-
ten. Men under bæredygtigheds-
begrebet hører også andre ting, 
for eksempel økonomisk bære-
dygtighed og ikke mindst social 
bæredygtighed.

Mens den økonomiske bære-
dygtighed har prominente pladser 
i regnearkene, kan bygningers 
sociale bæredygtighed nemt for-
svinde mellem linjerne.

Måske det skyldes, at definitio-

TEKST /  
MIKKEL SVOLD 

Skribent, 
Systemair A/S
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- Når vi glemmer indeklimaet 
og dermed sundheden på arbejds-
pladsen, vender vi også det blinde 
øje til de enorme økonomiske 
omkostninger, der er forbundet 
med ekstra sygedage, dårligere 
koncentration og lavere produktivi-
tet. De investeringer, det kræver at 
forbedre indeklimaet med fx bedre 
og mere moderne ventilation, 
bliver hurtigt forsvindende små, 
sammenlignet med omkostninger-
ne ved dårligere sundhed.

SUNDHED ER EN  
GOD INVESTERING
Norman Andersen bakkes op af 
forskningen på området: Dårligt 

indeklima har en tydelig effekt 
på medarbejdernes produktivitet, 
trivsel og generelle sundhed.

- Man bør gøre regnestykket op 
på en mere holistisk måde og med-
tage det reducerede sygefravær og 
den øgede produktivitet, fortæller 
professor Bjarne W. Olesen, Center 
for Indeklima og Energi på DTU, i 
et interview bragt i Teknik & Miljø 
i januar.

- Ser man sådan på det, er der 
ikke tale om en fordyrelse. Tværti-
mod vil en forbedring af indeklima-
et være en god investering.

For at nå målene om social bæ-
redygtighed er det altså nødven-
digt, at sundhed og trivsel indtager 
en mere prominent plads i folks 
bevidsthed. En undersøgelse fra 
WHO understreger, at god venti-
lation, kontrolleret luftfugtighed 
og i det hele taget et godt indekli-
ma ikke blot er et spørgsmål om 
komfort. Undersøgelsen vurderer, 
at luftforurening – både indefra og 
udefra – resulterer i et tab på 2 mio. 
sunde leveår alene i EU.

På trods af omfattende viden-
skabelig evidens, findes der ikke 
nogen deciderede reguleringer af, 
hvordan bygninger skal ventileres 
for at reducere de sundhedsmæs-
sige risici.

- Arbejdstilsynet arbejder gan-
ske vist med nogle grænseværdier 
for CO2-indholdet i luften, men som 
Bo Sterner, salgsdirektør i Syste-
mair, udtrykker det, så er de mak-
simale 1.000 ppm en grænseværdi, 
som måske ikke er den optimale 
værdi i forhold til et sundheds-
mæssigt perspektiv. Typisk ser vi 
kun et påbud om at gøre en ekstra 
indsats for at forbedre indeklimaet, 
for at kunne komme under de 1000 
ppm.

FREMTIDENS BYGGERI  
KRÆVER BEDRE SUNDHED
Det store spørgsmål er således, 
hvordan vi sikrer bedre indeklima-
løsninger i fremtidens byggerier og 
energirenoveringer?

Svaret ligger, ifølge Søren Nor-
man Andersen, to steder: i øget 
opmærksomhed i samfundet og i 
strammere reguleringer.

At opdatere bygningsreglemen-
tet med afsnit om sundhedsfrem-
mende ventilation og indeklima-
kontrol er i høj grad en opgave, der 
tilfalder brancheforeningerne. For 
at komme i mål med strammere 
reguleringer kræver det, ifølge 
Norman Andersen, at branchefor-

nen af social bæredygtighed ikke 
er helt fast. Ifølge et fremsynsno-
tat fra Rådet for Grøn Omstilling og 
tænketanken CONCITO i oktober 
2020, defineres social bæredygtig-
hed forskelligt, afhængig af hvem 
der er bygherre, rådgivere eller 
myndighedernes prioriteringer. 
Dog er man generelt enige om, at 
social bæredygtighed indebærer 
både et miljømæssigt, økonomisk 
og sundhedsmæssigt aspekt.

Ifølge Søren Norman Andersen, 
adm. direktør i Systemair, er det 
særligt den sundhedsmæssige vin-
kel på den sociale bæredygtighed, 
der står tilbage på perronen.

eningerne øger presset på politi-
kerne, så de bliver bevidste om de 
sundhedsmæssige konsekvenser af, 
at nogle bygherrer vælger at springe 
over, hvor gærdet er lavest, når det 
kommer til indeklima.

Politikerne skal vide, at indeklima 
– på trods af energirenoveringens 
måske blakkede ry – har en direkte 
effekt på folks sundhed. Det øgede 
politiske pres kan dog også komme 
fra andre steder end brancheorga-
nisationerne, nemlig den brede of-
fentlighed, hvor sundhed og i særlig 
grad luftbåren smitte er kommet på 
alles læber.

- Covid-pandemien har om noget 
gjort folk opmærksomme på, at der 
er behov for at revurdere, hvordan 
og hvor ofte vi skifter luften i vores 
bygninger. Der er ikke nogen tvivl 
om, at fokus er rettet mod et sundt 
og godt indeklima, der er med til at 
reducere risikoen for smitte, fortæl-
ler Norman Andersen.

Ud over at regulere temperaturen 
i vores bygninger, regulerer en god 
og moderne ventilation nemlig også 
luftfugtighed. For at skabe et sundt 
indeklima er idealområdet for luft-
fugtigheden mellem 40-60 procent. 
Bliver luften for tør, udtørrer vores 
slimhinder og kroppens første bol-
værk mod infektion forringes. Bliver 
den for fugtig, øger du risikoen for 
blandt andet skimmelsvamp og råd. 
Igen er de sundhedsmæssige konse-
kvenser altså til at få øje på.

Dog er det ikke kun opmærk-
somheden på sundhed, der driver 
transformationen af offentlighe-
dens syn på indeklima. Det gør også 
klimadagsordenen.

-Energieffektivitet og miljømæs-
sig bæredygtighed bidrager til, at 
efterspørgslen på vores produkter 
og ventilationssystemer generelt 
er forøget. Og hvis vi skal opfylde 
klimamålene, står mere end 30 mil-
lioner europæiske bygninger over 
for en omfattende energirenovering 
inden for de næste par år. Disse 
renoveringer kommer til at kræve 
fornyede ventilationssystemer og 
klimaanlæg, hvor man udskifter de 
gamle kontrolsystemer, blæsere og 
loftsventilatorer for at opnå bedre 
energiøkonomi.

Fokus på sundhed og indekli-
ma går altså hånd i hånd med den 
grønne agenda. Spørgsmålet er, om 
politikere, brancheorganisationer og 
bygherrer er opmærksomme nok. 
Og om de ved, at et sundt indeklima 
ikke er et kompromis med bæredyg-
tigheden, men en forudsætning n
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HVIS VI SKAL  
MÅLE GENBRUG,  
SKAL VI VÆRE ENIGE  
OM, HVAD DET ER
Hvis vi vil måle klimaeffekten ved genbrug, kræver det en standard for, hvordan mængden 
af genbrug opgøres. Det giver Dansk Affaldsforening et bud på i ny rapport, som er første 
element i samarbejdet med tre velgørende organisationer om at fordoble genbrug

A ffaldssektoren måler traditionelt alt i tons 
– også genbrug. Velgørende organisatio-
ner måler i salg og kroner og øre, der går til 
velgørende aktiviteter. Og alle har samtidig 

interesse i at måle klimaeffekten af genbrug – også set 
i relation til de midler, der afsættes til at få genbrugs-
kredsløbet til at fungere. Det kræver en fælles defini-
tion af, hvordan vi måler mængderne af genbrug, og 
hvordan genbruget omregnes til klimagevinster.

Første skridt er en standardiseret varegruppeli-
ste, der viser de typiske ting og sager, der kan gå til 
direkte genbrug fra genbrugspladser – og den kommer 
Dansk Affaldsforening med et bud på, på baggrund af 
en rapport, som COWI har udarbejdet.

STANDARDER FOR  
STIKPRØVER OG VÆGTOMREGNING
Rapporten belyser også de mest udbredte koncepter 
for genbrug, der findes på landets genbrugspladser, 
herunder fordele og ulemper ved de forskellige måder 
at opgøre mængder og omregne til tons.

F.eks. kan det være en usikker metode at få borger-

ne til at veje en sofa, inden den tages fra et bytteom-
råde på en genbrugsplads. Her kan brugen af periode-
vise stikprøveindsatser mindske usikkerheden.

-Vi vil gerne fordoble genbruget og bringe klimaef-
fekterne i spil, men det kræver, at vi systematisk i hele 
genbrugssektoren arbejder med en standardliste over 
genbrugs-varegrupper samt standarder for, hvordan 
vi opgør mængderne og f.eks. tager stikprøver på gen-
brugspladserne. Varegrupperne har vi nu et konkret 
bud på, som vi nu forsøger at skabe opbakning til i hele 
genbrugssektoren, siger Nana Winkler, specialkonsu-
lent i Dansk Affaldsforening.

Det kan lyde upræcist at arbejde med stikprøver, 
hvis det komplette billede af genbrug skal tegnes, men 
at veje alt og opdele alt i mange kategorier for at kun-
ne opgøre klimaeffekt og mængder meget detaljeret 
rummer en stor risiko for, at det hele bliver for dyrt og 
besværligt. 

Med en fornuftig kombination af stikprøvedata og 
løbende indkomne data kan man stadig få en fornuftig 
opgørelse. Et eksempel, som også nævnes i rapporten, 
er stikprøver på sammensætning af det, der afhen-
tes af en organisation, kombineret med en simpel 
total-vejning ved hver afhentning. 

ALLEREDE TAGET I BRUG
De standardiserede varekategorier er allerede taget i 
brug.

I Aarhus Kommune har Kredsløb sat et mål om at 
tredoble genbrug inden 2026 – og det kræver tal og 
data, der kan vise udgangspunktet og udviklingen, 
fortæller projektleder Sofie Schousboe Laursen.

-Vi skal være helt skarpe på, hvordan vi måler vores 
fremskridt – og over den næste periode er vi simpelt-
hen i gang med at veje og registrere, hvor meget gen-
brug, der går ud fra vores genbrugsstation, REUSE og 
Bytteboxen. Her bruger vi den nye fælles varegrup-
peliste, så vi kan få en veldokumenteret og detaljeret 
baseline, vi kan måle på i fremtiden, siger hun.

Også hos Vestforbrænding, der blandt andet står for 
driften af 24 genbrugsstationer i hovedstadsområdet, 
står mere genbrug højt på dagsordenen. Vestforbræn-
ding har som mål, at der inden 2030 skal genbruges 

TEKST /  
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30.000 tons affald fra genbrugspladserne i selskabets 
ejerkommuner. Her spiller særligt byggematerialer en 
hovedrolle, fortæller genbrugschef Stig Nielsen.

-Sammen med vores ejerkommuner er vi i fuld gang 
med at lægge sporene for, hvordan vi når målet. Og når 
vi netop har flere kommuner med i processen, er det 
oplagt at have fælles standarder for vægt og registre-
ring af genbrugsdata, således at vores ejerkommuner 
kan se resultaterne af deres forskellige genbrugsløs-
ninger. Vi bakker derfor op om de fælles løsninger, når 
det kommer til det videre arbejde med genbrugsdata, 
siger Stig Nielsen.

SVÆRT AT MÅLE KLIMA
Næste skridt er at måle klimaeffekten, men det er 
kompliceret. Selvom der gennem tiden er præsente-
ret flere fornuftige bud på CO2-effekten af genbrug – 
blandt andet af Røde Kors – mangler der en valid meto-
de, før der kan sættes to streger under resultaterne. 

At der er en klimagevinst ved genbrug, er der dog 
enighed om. En detaljeret opgørelse kræver imidlertid 
en standardiseret måde at gøre det på, herunder ikke 
mindst standardiserede afgrænsninger – noget, der 
ligeledes bør fastsættes nationalt eller internationalt, 
mener Dansk Affaldsforening.

-Der findes ikke et nationalt mål for genbrug, men 
vi har nu pligt til – og gør det gerne – at sørge for 
genbrug på genbrugspladserne. I kommunerne sætter 
vi dog også gerne selv mål. Data på både mængder og 
klimaaffekt er vigtige, for borgerne og politikerne skal 
jo gerne kunne se, hvad de får for den gebyrbetaling, 
der nu kan opkræves for at drive genbrugskoncepter 
på genbrugspladserne, siger Nana Winkler fra Dansk 
Affaldsforening.

SAMARBEJDE MED  
VELGØRENDE ORGANISATIONER
COWI-rapporten og den standardiserede varegrup-
peliste er første element i samarbejdet mellem Dansk 
Affaldsforening og Røde Kors, Kirkens Korshær og 
Folkekirkens Nødhjælp. Sammen har vi formuleret 
et fælles ’genbrugsløfte’, der skal fordoble genbruget 
inden 2027. 

Næste del af genbrugsløftet er Dansk Affaldsfor-
ening ved at igangsætte med ISOBRO – organisation 
for de velgørende organisationer. Det handler om at 
finde de gode samarbejdsmodeller mellem kommu-
ner, affaldsselskaber og frivillige organisationer på 
genbrugsområdet. Her spiller behovet for data også en 
rolle, så de leveres mellem parterne i en form, som alle 
kan bruge til det, der nu engang er ens kerneformål, 
om det så er klimaeffekt, genbrugsmængder og/eller 
bidrag til sociale aktiviteter.

Rapporten, den standardiserede varegruppeliste 
samt en beskrivelse af de mest udbredte genbrugs-
koncepter på genbrugspladserne kan findes på Dansk 
Affaldsforenings hjemmeside.

Mange kommuner og affaldsselskaber har konkrete mål for mere genbrug, og hos Kredsløb i Aarhus og Vestforbrænding i hovedstadsområdet er varegruppelisten 
allerede ved at blive taget i brug, så mængderne kan opgøres ensartet - blandt andet fra bytte-genbrugsstationen REUSE i Aarhus. 
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Næste skridt er at måle klimaeffekten, men det er 
kompliceret. Selvom der gennem tiden er præsenteret 
flere fornuftige bud på CO2-effekten af genbrug – blandt 
andet af Røde Kors – mangler der en valid metode, før 
der kan sættes to streger under resultaterne.
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Nyt grønt samarbejde  
på tværs af kommuner 

Vandel er ikke bare en 
hvilken som helst landsby 
i smørhullet mellem Vejle 
og Billund Kommune. 

Landsbyen er også årets Klima-
landsby, og det der med at blive 
kåret til årets klimalandsby er ikke 
bare noget, man vælger. Det er 
noget, man gør sig fortjent til, og 
den store ære har borgerne i Van-
del arbejdet benhårdt for at opnå. 
Derfor er borgerne i landsbyen 
helt naturligt optaget af, hvordan 
de i deres hverdag kan medvirke 
til en gøre en positiv forskel for 
klimaet. En tur på genbrugsplad-

sen hører blandt de gøremål, som 
mange kan genkende, og så kan 
det altså godt være lidt svært for 
den grønne samvittighed at køre 
16 km til kommunens nærmeste 
genbrugsplads, når der kun er 6 km 
til nabokommunens. 

Det har Vejle og Billund Kommu-
ne sat sig for at gøre noget ved med 
et nyt pilotprojekt, der skal gøre det 
lettere for borgerne i Vandel at be-
nytte genbrugspladsen i Billund. 

-Vi er rigtig glade for samar-
bejdet med Billund Kommune om 
brugen af genbrugspladsen i Bil-
lund. Pilotprojektet her er både en 

Et helt nyt samarbejde på tværs af de to nabokommuner Billund og 
Vejle gør det nu muligt for de godt 300 husstande i Vandel at 
spare endnu mere op på den grønne konto. For selv om Vandel 
ligger i Vejle Kommune, fik de fra den 1. november 2022 mulighed 
for at benytte genbrugspladsen i Billund, og det er godt for 
brændstofforbruget, CO2-regnskabet og den grønne samvittighed.

TEKST /  
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gevinst for borgerne i Vandel by, 
der samlet set får ca. 20 km kortere 
til og fra nærmeste genbrugsplads, 
og selvfølgelig også for det klima, 
som vi er fælles om at passe godt 
på, siger Søren Peschardt, formand 
for Klima-, Natur- og Miljøudvalget 
i Vejle Kommune.

20 KM GØR EN STOR FORSKEL
Besøgstal fra 2021 viser, at borgere 
fra Vandel årligt benytter gen-
brugspladsen ca. 2.300 gange. 
Vælger de i stedet at køre til gen-
brugspladsen i Billund, giver det en 
besparelse på op til ca. 46.000 km 
årligt og dermed en årlig CO2-be-
sparelse på knap 5 ton.

-Selv om 20 km måske ikke lyder 
af så meget, så betyder det alli-
gevel en del i det store CO2-regn-
skab. I Vejle Kommune søger vi 
hele tiden efter nye bæredygtige 
løsninger og nye måder at sætte 
grønne aftryk. Vi har et ambitiøst 
mål om at reducere vores CO2-ud-

FAKTA:

• Pilotprojektet løber fra 1. november 2022 til  
31. december 2023

• Ca. 300 husstande i Vandel og omegn får adgang 
til genbrugspladsen i Billund

• Sparer op mod 20 km pr besøg på 
genbrugspladsen

• Ca. 2.300 besøg årligt -> 46.000 km årligt  
(besøgstal fra 2021) 

• Årlig besparelse på op til 4,7 ton CO2

ledning med 70 % i 2030 og gå helt i 0 i 2050, 
og pilotprojektet her er med til at vise vejen mod 
målet, fortsætter Søren Peschardt.

Pilotprojektet løber fra 1. november 2022 til 
31. december 2023, hvor de ca. 300 husstande i 
Vandel får fri adgang til Billunds Genbrugsplads. 
Projektet er budgetteret til at koste ca. 130.000 
kr. og vil blive evalueret ved udgangen af 2023, 
hvor der ud fra pilotprojektets erfaringer vil blive 
taget stilling til, hvorvidt borgernes brug af gen-
brugspladser på tværs af kommunegrænser skal 
bringes i spil i større udstrækning n



Afsender: TechMedia A/S, Naverland 35, DK-2600 Glostrup

Stormfloden truer 
(men vi ser muligheder)
Lad os klimatilpasse de danske havne- og kystnære byområder på en måde, som gør områderne 
endnu mere attraktive for brugere, beboere og gæster, og som samtidig styrker natur og dyreliv. 
Illustrationen er fra Ebeltoft, hvor Rambøll sammen med BOGL og Norrøn er valgt til at lave en 
udviklingsplan for havneområdet.
Illustrationskreditering: BOGL 

Vi er 16.500 Ingeniører, arkitekter, designere og rådgivere og skaber bæredygtige helhedsløsninger inden 
for byggeri, arkitektur, transport, miljø, vand, energi, olie & gas og management consulting

Læs mere på ramboll.dk


