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Invitation til re-design af byens praksisser: 
Til at samarbejde om fremtidens multifunktionelle street scapes
1. Klimatilpasning er en interessant arena for bæredygtig omstilling  
2. Vi kan fremme klimasikring, natur, grøn mobilitet og sundhed
3. Det kræver, vi kan iscenesætte nye tværsektorielle samarber



Oversvømmelse



Oversvømmelse
af eksisterende systemer

Ikke kun fysiske oversvømmelser
• Eksisterende arealanvendelse og 

praksisser
• Organisatoriske grænser 
• Viden og kompetencer

R l i   k i k  
www.information.dk Photo Henrik Montgomery, Scanpix

http://www.information.dk/


…

Hurtig omstilling

Rør og strukturer under 
jorden
Regn som spildevand
Expensive

‘Usynligt’ service 
system 

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

www.klima-byen.dk



Stort fokus og mange ressourcer 
i de kommende årtier til at klimasikre

Klimabyen.dk



Rabalderparken, Roskilde
- Regnvandsbassin og skatebane



SøNæs, Viborg
- Nyt STED og nyt LIV i byen

Sønæs, Viborg



Hørdumsvej, Odense
- Klimasikring og trafiksikring 



Portland, Oregon
- 2000 green streets
- Forebygger overflow
- 40% billligere
- Skaber identitet  
- Producerer sundhed

w portlandoregon gov/bes/article/123776

,

Green Streets, Portland 
- Stor skala grøn infrastruktur



Healthy Street for London

www.london.gov.uk





Klimatilpasning
- en strategisk arena for re-design

of veje og mobilitetspraksisser

70.000 km kommunale veje i DK
Inklusiv 22.500 km “private fællesveje” 



Projekt Guldet
City of Portland

Klimabyen.dk www.klimabyen.dkMed klimatilpasning kan vi adressere samfundsudfordringer:
• Omstilling af mobilitets prakisser
• Stigende sundhedsproblemer og - udgifter 
• Grå byer – manglen på bynatur / biodiversitet



Re-design af eksisterende mono-funktionelle veje til fremtidens streetscapes
• Byrummet lige udenfor døren  
• Trygge og oplevelsrige for gående, cyklende  - skolebørn, pendlere, ældre
• Uformelle rum for møder, leg, bevægelser, rehabilitering
• Rum og korridorer for natur og mennesker 



Innovation af strukturer

The Innovative arena:
- more that 150 years with sewers 
- practises, educations, regulations
- innovation: flow, cleaning
- models, control, efficiency 

Sectors under pressure:
- climate adaption 
- circular economy 
- renewing the welfare society
- liveability and urban competition
- bench marking  



Innovation af steder

The Innovative arena:
Sustainability and liveability
as the outset 

Re-design of a specific PLACE –
where many systems join and 
connect to urban live

This takes
- Interdisciplinary work  
- Co-design with locals
- New forms of valuation 

Københavns Kommune. 



Barrierer for innovation og grøn vækst

Realisering af grøn vækst og bæredygtig omstilling kræver opgør med øget 
privatisering og målstyring:
• Skaber et snævert prisfokus 
• Barrierer for eksperimenter og satsninger  
• Barrierer for helhedsorienterede løsninger og samarbejder på tværs
Succes kræver visionære politikere og ledere, der bakker op  



Kommunerne rykker



Omstilling kræver
- Strategiske samarbejder på tværs af 

sektorer – integrerer forskellige former 
for viden og aktiviteter

- Eksperimenter for at øve sig på 
fremtiden - åbne for en alternativ 
bæredygtig fremtid

- Nye valuation værktøjer, der kan vise 
værdiskabelse – og tage kampmen op 
med traditionelle økonomiske budget-
modeller



Navigationskompetencer

Bag de fleste innovative projekter star 
der nogle få personer
• Arbejde stædigt og langsigtet
• Bygge netværk omkring visioner –

mobiliserer forskellige aktører og 
strategier 

• Bygger infrastruktur – undersøger, 
hvordan hvert projekt kan etablere 
trædesten for det næste 

www.klimaskolen.dk





Siden 2010: 
Mere end 200 partnere:
• Vidensinstitutioner
• Offentlige og private 

organisationer og 
virksomheder

 Kapacitets opbygning
 Innovation
Omstilling
Demand-pull 

Klimatilpasning 

Byudvikling Grøn vækst

www.vandibyer.dk
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