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Behovet for nye kompetencer: 

Bæredygtig Design 

Sustainable Cities  

Techno-Antropologi  

Service System Design   

 

“Kompleksiteten og udfordringerne i bæredygtig omstilling og 

udvikling kalder på ny forståelse af samfundets socio-tekniske og 

økonomiske dynamikker og på mere eksperimentering med alternative 

udviklingsveje.” 



 

Vand i byer  

Oversvømmelser som løftestang 

Det værdiskabende vand  

Klimarobuste byer som omstilling  

Navigation som tilgang  

Relationer med borgere    

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

2010 - 2014 + 2014-2018 

‾ Innovation og omstilling  

‾ Værdiskabelse  

‾ Videndeling og samarbejde på 
tværs   

150 parter 

• Kommuner Styrelser m.fl. 

• Forsyninger  

• Producenter, entreprenører og 
rådgivere m.fl.  

• Interesseorganisationer  

• Videns-institutioner 

 

 

 

 
 

 
 
Hvordan omstiller vi fra kloak-
baserede til klimarobuste byer 
med liveability og grøn vækst? 
 



  

 

www.kk.dk 



 

 

 

 

 

Klima- 

robusthed 

Grøn 
vækst 

By-
udvikling 



Det værdiskabende vand  

www.klimakvarter.dk 



Den blå by  - det synlige vand  
 



Byen i bevægelse  

– sundhed, leg og mødesteder 

Sønæs, Viborg 



Naturbyen  

– nye relationer mellem  

mennesker, dyr og planter 



Levende byer -  

Kultur, demokrati og 

fællesskaber  
Lejre.dk 



Revitalisering af forstaden  

 

Foto: Orbicon 

City of Portland 
Klimabyen.dk 



Omstilling i det åbne land 

 

www.politiken.dk 



  
Grøn vækst - 

lokale arbejdspladser  

og eksport  



Brown et al (2008) 

Bygger på Gehl m.fl.  





Byens kvaliteter og 
bæredygtighed skal 
være udgangspunkt for 
systemerne og deres 
funktioner  

 

Udvikling af det 
konkrete sted, hvor 
mange systemer mødes 
og møder byens liv  

Envidan.  



Klimaforandringer skaber nye 

arenaer, hvor vi kan udvikle 

klimarobuste, bæredygtige, 

liveable byer og landdistrikter  

 

Omstilling til klimarobuste byer 

handler imidlertid ikke kun om 

innovative løsninger.  

Det er også opgør med en række 

socio-materielle praksisser og 

roller og relation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Klimaforandringer  
- også et brækjern  
 



 

 

 

Borgere 

‾ Udvikling til passive forbrugere 

‾ Kunder, der køber service   

 

Professionelle 

‾ Kloakbaseret praksis med teknologier, 

regler, rutiner 

‾ & professioner  

‾ Central forsyning, håndtering og ansvar 

‾ Privatisering  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fra den usynlige by  
 



Til nye relationer med   
borgerne 

Legitimitet   

Undgå modstand 

Kompetente borgere  

Integrere den lokale viden  

Borgerne som ressourcer  

 

Klimatilpasning har mange anledninger til at styrke 
samskabelse med borgerne! 

‾ Sikring af huse  

‾ Beredskab  

‾ Lokal håndtering af regnvand  

‾ Byudvikling  

‾ Drift af grønne anlæg   

‾ … 

 

Hvilke relationer vil I gerne have til jeres borgere 
om 10 år?  

 

 

 

 

 

 

 
 





Politikken 

Relationer   



Ingen priviligerede punkter  



En  

En navigerende praksis  
 

Sensitivitet 

- Kontekst 

- Agonisme  
 

Iscenesættelse   

- Eksperimenter 

- Udforske fremtiden 
 

Mobilisering  

- Nye konstellationer  

- Socite-tekniske netværk 
(Munthe-Kaas & Hoffmann 2015) 

 

 



Sendt til alle kommuner og 

forsyninger mfl.  

  

Download fra Byplanlab, DANVA, 

Vand i byer  

 

Hjemmeside med blog 

www.cdist.dk/klimatilpasning 

  

Køb i trykt version via Dansk 

Byplanlab  



Foto: Katrine Holm 



Innovativ klimatilpasning med 

borgere!  

1. Den klimarobuste by skal ses en omstillingsproces  

2. Relationelt perspektiv  

3. Arbejde med nye former for værdiskabelse   

4. Det kræver nye samarbejder på tværs 

5. Og at vi lærer at samskabe med borgerne 

6. Hvilke relationer vil vi have om 10 -20 år?  

Foto: Tagtomat.dk 


