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FORORD
Region Midtjylland, syv kommuner i regionen og andre aktører i de syv kommuner har under overskriften ”Havvand på land” taget initiativ til udarbejdelsen
af denne drejebog om samskabelsesprocesser blandt interessenter, hvor det er
kendetegnende, at flere forskelligartede interessenter sammen i et partnerskab
skaber løsninger, som interessenterne alle har ejerskab til.
Denne drejebog er målrettet medarbejdere i kommuner og kommunalt ejede
selskaber, som står over for en udfordring relateret til klimatilpasning. Ordet
drejebog er valgt, fordi intentionen med publikationen er at give læserne en let
tilgængelig indføring i, hvordan de kan gribe et større projekt an, når samskabelse ønskes. Drejebogen er udviklet på baggrund af erfaringer fra processen.
Den er også tænkt til at inspirere til forskellige metoder illustreret ved hjælp af
eksempler fra udvalgte cases.
Drejebogen er udarbejdet af Pluss Leadership A/S på vegne af Region Midtjylland.
Vi håber, at anvisninger og erfaringer fra denne drejebog kan være behjælpelig
i samskabelsen af mange innovative og nyttige klimaprojekter.
Styregruppen
Rolf Johnsen
Region Midtjylland

Per Borg Jakobsen
Holstebro Kommune

Leif Theilgaard
Holstebro Kommune

Kirsten Bjerg
Norddjurs Kommune

Rikke Flintrup
Norddjurs Kommune

Tak til projektledere og interessenter i de fem cases for beredvilligt at stå til rådighed for interview:
Højtvandssikring Lemvig

Michael Haustorp, projektleder, Lemvig
Kommune
Mariane Vistisen, projektleder, Lemvig
Kommune
Jørgen Dau, salgschef, Oranje Beton

KlimaByen i Middelfart

Allan Bruus, direktør, Middelfart Spildevand
A/S, formand for styregruppen
Helle Baker Norden, projektleder

Landmanden som vandforvalter

Irene Wiborg, projektchef, Videncentret for
Landbrug
Martin Mogensen, landmand, Go-gris I/S

Ringkøbing K

Søren Adsersen, projektdirektør

Vand i Låsby

Mette Hoeck Klausen, formand, Låsby
Borgerforening
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Jens Bastrup, adm. direktør, Skanderborg
Forsyningsvirksomhed A/S
Vicky G. Madsen, projektleder, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

Tak til deltagere i kvalificeringsworkshoppen for gode diskussioner og input til
udkastet af drejebogen:
Keld Rasmussen, seniorkonsulent, Horsens
Kommune
Ulrik Christensen, teknisk chef, Aqua Djurs
Thorsten Piontkowitz, senior kysttekniker,
Kystdirektoratet
Nicolaj Thomassen, projektleder, Orbicon
Rolf Johnsen, projektleder, Region Midt.
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1 INDLEDNING
Interessentinvolvering i forskellig form er blevet sædvane ved mange større anlægs- og byggeprojekter. I denne drejebog behandles involveringsformen samskabelse. Samskabelse udgør en delmængde af interessentinvolvering og er
kendetegnet ved, at der delegeres beslutningskompetence til en proces, hvor
en række parter i fællesskab (sam)skaber den rette løsning.
Samskabelse kan defineres som en form for samarbejde, hvor forskellige aktører i fællesskab udvikler et produkt. I en samskabelsesproces arbejder de involverede parter først sammen for at finde frem til kernen i udfordringen, hvorefter de i fællesskab forsøger at finde eller skabe en løsning på udfordringen. Det
er dermed en betingelse for samskabelse, at interessenter involveres – men
omvendt er det også karakteristisk for samskabelse, at involveringen af interessenter ikke kun sker i form af f.eks. kommunikation med interessenterne.
Der skal mere til.
Formålet med det større fokus på involvering af interessenter og egentlig samskabelse sammen med interessenter er bl.a.:

`
`
`

Der er mulighed for mere innovative ideer til løsning
Der kan opnås højere grad af engagement og opbakning til slutproduktet,
hvis brugerne involveres tidligt i forløbet
Det kan være lettere at opnå finansiering til gennemførslen af produktet.

Det er vigtigt, at projektlederen fra start overvejer og fastlægger, hvad det
overordnede formål er med samskabelsen. I kapitel 2 præsenteres en overordnet fasemodel, som projektlederen kan tage udgangspunkt i.
Efter beslutning om, hvilken fase projektet er i, starter samskabelsesprocessen.
I kapitel 3 præsenteres først processen overordnet, hvorefter de enkelte faser i
processen uddybes – fra opgavedefinition, projektorganisering, interessentanalyse til samskabelse.
I kapitel 4 illustreres samskabelsesprocessen med eksempler fra fem udvalgte
cases. Eksemplerne er opdelt på fasemodellen, således at projektlederen kan
fokusere ind på de eksempler, som netop svarer til den overordnede fase, projektet befinder sig i.
Beskrivelsen af de fem udvalgte cases indgår i bilag 1.
I bilag 2 indgår en oversigt over referencer. Referencelisten indeholder dels
links til hjemmesider om de udvalgte fem cases, dels referencer på inspirationsmateriale, som kan være nyttigt for projektleder eller -deltagere ved samskabelse. Listen over referencer er ikke udtømmende.
Læseguide:
Kapitel 2 og 3 er tænkt som mere generelle beskrivelser af samskabelsesprocessen, hvor kapitel 4 giver eksempler på, hvilke cases der kan tjene som illustration af de forskellige skridt i udviklingen.
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2 PROJEKTETS FASER
Det første skridt i afklaringen af den rette proces for samskabelse er at fastlægge, hvilken fase projektet er i.
Som det fremgår af figur 1 nedenfor, kan et projekt opdeles i tre overordnede
faser:
1.
2.
3.

Vision og projekttilblivelse
Projektering og konkretisering
Implementering, realisering og ibrugtagning.

Alle projekter passerer igennem disse tre faser. Alt efter karakteren af et projekt er det nødvendigt at opholde sig i kortere eller længere tid i en af faserne.
Det er centralt at gøre sig klart, hvor i projektets cyklus man er, for dermed at
tilrettelægge den mest velegnede indsats vedrørende samskabelse. I nogle tilfælde vil der også være et tilbageløb. Det kan eksempelvis ske ved, at man i
projekteringsfasen bliver opmærksom på muligheder eller begrænsninger, der
resulterer i, at man går tilbage og justerer sin vision.
Vi har valgt at skelne mellem disse tre faser, da der her i mange tilfælde vil
være et skifte i, hvem de centrale interessenter er, samt et skifte i de temaer,
som det giver mest mening at fokusere på i relation til samskabelse.
Som det fremgår af figuren nedenfor, vil der særligt i Fase 1 og 2 være en formel beslutningsstruktur, som det er centralt, at man tager højde for i sin tilgang til samskabelse. Den formelle proces vil i en række tilfælde give en rettesnor for, hvornår samskabelse giver mening og i forhold til hvilke temaer.
Nedenfor er de tre overordnede faser præsenteret.

Figur 1: Projektets faser
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Erfaringsmæssigt giver det dertil mening at se på den skitserede proces i flere
niveauer. Man kan således have meget overordnede og store visioner, der favner en hel kommune eller et helt byområde, og samtidig kan man have mere
snævre visioner for specifikke områder. Dette kan endda forekomme i det
samme projekt. Det er derfor helt centralt at gøre sig niveauerne for planer og
visioner klart.

2.1 FASE 1: VISION OG PROJEKTTILBLIVELSE
Ethvert projekt starter med en vision eller en plan om at håndtere særlige udfordringer eller muligheder. Det er her, projektet bliver til, og det er derfor centralt at fastlægge, hvor vide rammer og hvor store ambitioner der er for projektet.
I nogle tilfælde vil man som projektleder stå med en rimeligt veldefineret opgave, eksempelvis håndtering af overfladevand i en given geografi, men i andre
tilfælde krydses denne ”simple” opgave med en række andre dagsordner som
multifunktionalitet, erhvervsudvikling, etc.

Fase 1 Afklaringsspørgsmål:

` Har projektet et tydeligt
formål?
` Er der en klar vision for
projektet?
` Er de centrale interessenter afstemt med visionen?

Det vil ofte være kommunen eller forsyningsvirksomheden, som er initiativtager, og dermed er politikerne en central spiller. I en række tilfælde kan det også være hensigtsmæssigt at inddrage en bredere kreds i denne indledende fase. Det kan eksempelvis være de overordnede statslige myndigheder, der allerede tidligt i projektet kan være med til at forme den rette kurs, således at man
undgår senere korrektioner. En anden type partner kan være rådgivere, der ofte også gerne bidrager ind i denne første retningsgivende fase.
Det primære i denne fase er at få formuleret en tydelig vision, der har klangbund hos de centrale beslutningstagere og dermed at få skabt et stærkt projektfundament.
Samskabelse i denne fase vil derfor erfaringsmæssigt ofte handle om inddragelse af de parter, der vil være de bærende kræfter gennem hele projektetableringen. I afsnit 3.4 er nærmere redegjort for valget af interessenter.

2.2 FASE 2: PROJEKTERING OG KONKRETISERING
Når der er skabt en klar vision og et tydeligt fundament for et projekt, handler
det om at konkretisere en løsning og herefter at projektere den, således den
kan føres ud i livet.

Fase 2 Afklaringsspørgsmål:

` Er projektets opgave
tydeligt defineret?
` Kan der arbejdes konkret
med planer og løsninger?
` Hvor er projektet i forhold
til det formelle planlægningshierarki?

Denne fase handler derfor om at skabe det rette grundlag for at kunne gennemføre sit projekt. Det gælder finansielt, planlægningsmæssigt, teknisk og ikke mindst med hensyn til den indholdsmæssige løsning.
I denne fase sker samskabelse primært inden for to hoveddomæner:

`
`

Samskabelse med specialister
Samskabelse med brugere og borgere.

Samskabelsen med specialister vil ofte være kendetegnet ved inddragelse af
specialister fra egen organisation samt inddragelse af eksterne rådgivere. Fokus
vil ofte være på de mere tekniske dele af en løsning.
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Samskabelsen med brugere og borgere handler om den faktiske realisering og
brug af et projekt. Det kan her give stor værdi at skabe en tydelig rød tråd til
brugernes behov og krav.

Fase 3 Afklaringsspørgsmål:

` Er projektet fysisk under
realisering?

2.3 FASE 3: IMPLEMENTERING, REALISERING OG
IBRUGTAGNING
Når projektet skal realiseres og herefter tages i brug, skifter de primære parter
i projektet igen. Vi går fra planlægning og over til eksekvering. Billedligt talt fra
tegnebrættet til faktisk ibrugtagning.

` Hvilke brugere er projektet
tiltænkt, og kender de
løsningen?
` Er driften af projektet
forberedt?

Det giver her rigtig god menig at inddrage de daglige brugere samt de relevante ansvarlige for den daglige drift.
Særligt er der et potentiale for samskabelse i relation til ansvars- og rollefordeling i driftsfasen.
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3 PROCES FOR SAMSKABELSE
3.1 OVERBLIK
Indledningsvist skal man gøre sig klart, hvad det overordnede formål med samskabelsen er. En af de store udfordringer ved samskabelse er at fastlægge,
hvilke dele af ens projekt der er velegnede til samskabelse, og hvilke dele der
ikke er.
Et centralt kriterie er, at det skal være muligt at skabe beslutningsrum til samskabelsesprocessen. Det vil eksempelvis ikke give mening at gennemføre en
samskabelsesproces på et område, hvor lovgivningen tæt regulerer, hvad der
er muligt. Et andet centralt kriterie er, at der skal være en række kompetente
og relevante parter at samskabe sammen med. Et tredje kriterie er, at man
skal have en god fornemmelse for, at den politiske proces, der i sidste ende
skal beslutte en indsats, vil følge de løsninger, der er samskabt. Her udstedes
ingen garantier, men en gennemtænkt samskabelsesproces kan i nogle tilfælde
netop være det, der sikrer den politiske beslutning og bevågenhed.
Det samme projekt kan sagtens rumme en række forskellige samskabelsesprocesser. Det centrale er, at hver samskabelsesproces starter med definition af
opgaven. Derefter organiseres projektet, og der udarbejdes en analyse af mulige interessenter til projektet, hvorefter samskabelsesprocessen om idéløsningen kan påbegyndes. Denne proces kan og bør gentages flere gange i projektets levetid, efterhånden som projektet udvikles og gennemføres. Samskabelsesprocessen skal kommunikeres løbende til de relevante interessenter i alle faser af processen. Processen er ikke nødvendigvis en lineær proces, og projektdeltagere kan f.eks. opleve, at en opgavedefinition skal foretages flere gange,
f.eks. også efter at interessenterne er identificeret. Overordnet kan processen
illustreres således:

Figur 2: Proces for samskabelse
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Som det fremgår af figur 2, er intentionen, at processen gentages for hver fase,
man gennemgår, dvs. både (1) i den indledende fase, hvor projektets overordnede formål defineres; (2) i den fase, hvor projektet er fastlagt, men løsningen
endnu ikke kendes; og (3) i den sidste fase, hvor projektet implementeres og
ibrugtages.
Hver af faserne i processen er uddybet nedenfor.

3.2 OPGAVEDEFINITION
Opgaven skal defineres klart. Det kan lyde indlysende – men ofte kan de forskellige projektdeltagere have forskellig opfattelse af, hvad opgaven helt konkret går ud på.
Anbefaling:
` Konkretiser formålet
` Fastlæg konkret tidslinje
` Sikr at ressourcer er til
stede
` Tænk eventuelle øvrige
rammer ind
` Tænk utraditionelt
` Tænk internt og eksternt
` Tænk i geografier
` Se bort fra formodet negativ eller positiv stemning

Ved opgavedefinitionen er det bl.a. vigtigt at tage stilling til:

`
`
`
`

Formålet, f.eks. hvilken udfordring skal projektet løse?
Tid, f.eks. er der en fastlagt deadline?
Ressourcer, f.eks. er der et fastlagt budget til hele eller dele af projektet,
eller forventes finansieringen fundet som en del af projektet?
Øvrige rammer, f.eks. samhørighed med andre projekter o.l.

Opgavedefinitionen bør genbesøges flere gange, specielt i starten af projektet
og når interessenter involveres, så det sikres, at de også er afstemt ift. opgaven.

3.3 PROJEKTORGANISERING
Projektet skal organiseres, så det er godt og tydeligt forankret. Dette kan medvirke til at sikre, at de rette betingelser er til stede for projektets gennemførsel,
herunder at ressourcerne er til stede, både tidsmæssigt og økonomisk.
Samtidig er det vigtigt, at beslutningstagerne er tænkt ind i projektorganiseringen, så det er relativt let at få truffet beslutninger, som kan sikre fremskridt i
projektet.
Der udpeges først en projektleder, som har ansvaret for projektets gennemførsel. En projektgruppe sammensættes, så de relevante kompetencer er til stede
i gruppen. Er der behov for nøglekompetencer i udvalgte perioder, kan disse
trækkes ind i projektgruppen på ad hoc basis.

Anbefaling:
` Tydelig forankring
` Tænk beslutningstagerne
ind
` Etabler projektorganisation, der afspejler projektet
` Etabler styre- og projektgruppe

Endelig etableres en styregruppe, hvor formanden for styregruppen er den
øverste ansvarlige for projektet, og til hvem projektlederen rapporterer. Styregruppen sammensættes af vigtige interessenter, der har beslutningskraft.
Er der behov for at have en gruppe af interessenter eller specialister tæt på
projektgruppen, kan disse organiseres i en referencegruppe. Det nærmere formål og opgave med referencegruppens arbejde kan defineres specifikt til det
pågældende projekt – men referencegruppen kan typisk indkaldes til sparring
og høring på udvalgte emner og spørgsmål.
Det anbefales, at både projektgruppe, styregruppe og eventuel referencegruppe
sammensættes med henblik på så bred en interessentinvolvering som muligt.
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3.4 INTERESSENTANALYSE
Formålet med interessentanalysen er at fastlægge, hvilke personer, virksomheder og organisationer mv. der har interesse i projektet.
Interesse skal opfattes bredt. Det kan spænde fra at have en interesse i projektet uden ellers at være påvirket eller have anden interesse, til i den modsatte
ende af skalaen f.eks. at være påvirket af projektets gennemførsel eller undladelsen deraf, eller at interessenten har mulighed for eller er anset som nødvendig for at bidrage til projektets gennemførsel.
Interessentanalysen starter med oplistningen af alle de personer, virksomheder, organisationer mv., som projektlederen ser som mulige interessenter.
Denne oplistning kan f.eks. foregå ved brainstorming i den indledende projektgruppe. Det anbefales at tænke meget bredt, så også interessenter, som man
umiddelbart ikke ser som relevante i denne sammenhæng, oplistes.
Næste skridt i interessentanalysen er at prioritere interessenterne. Prioriteringen bør ske efter, hvilke parametre der vurderes som væsentligst. Prioriteringen kan f.eks. gøres efter hhv., hvilke interessenter der har stor indflydelse på
projektet, og hvilke interessenter der har en interesse i projektet eller påvirkes
af det. Figur 3 nedenfor illustrerer et eksempel.

Figur 3: Prioritering af interessenter (eksempel)

Efter prioriteringen udvælges de vigtigste interessenter, dvs. som hovedregel
de interessenter, der er sorteret i øverste højre hjørne. Disse interessenter
drøftes nu ift. deres formodede interesse i og formål med deltagelse i projektet,
eventuelle interessekonflikter, som der skal være opmærksomhed på, mv.
”Behovet for involvering af
interessenter skal vurderes
afhængig af projekttype og
ønsket impact.”
Allan Bruus, direktør,

Endelig drøftes det overordnede indtryk af den samlede gruppe af væsentlige
interessenter ift. muligheden for gennemførslen af projektet: Er der f.eks. nogle
”stemmer”, der mangler ift. at kunne gennemføre projektet (f.eks. en bestemt
geografi, branche el.lign., som ikke er repræsenteret, men som forudses at ville
blive påvirket eller ville kunne påvirke).

Middelfart Spildevand A/S
Formand for styregruppen,
KlimaByen i Middelfart

Typen af interessenter, der anses for værende væsentlige, kan variere afhængig af, hvor man er i den overordnede projektfase. Det er derfor væsentligt, at
involveringen af interessenterne genbesøges hen over projektets løbetid, og at
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”Ikke mange gør noget, hvis
der ikke på en eller anden
måde er et perspektiv for dem
– derfor drøftede vi fra starten, hvad der potentielt var af
perspektiver i samarbejdet for
de forskellige aktører.”
Irene Wiborg, projektchef
Landmanden som vandforvalter
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eventuelle ændringer foretages. Er man i den indledende fase (fase 1, se afsnit
2.1) indgår f.eks. personer, der har viden om finansiering eller fondssøgning,
eller som selv har midler til rådighed for evt. finansiering af projektet. Er der
tale om en klimaudfordring, kan det formentlig være hensigtsmæssigt, at både
kommune og forsyningsselskab er tæt involveret.
Jo længere man kommer mod implementeringsfasen, desto mere skal det sikres, at de interessenter, der vil komme til at anvende, se eller blive påvirket af
det pågældende projekt i dagligdagen, er tæt involveret. Dette gælder også for
interessenter, hvor projektets gennemførsel eller efterfølgende vedligehold er
afhængig af deres indsats.
Ofte vil der være stor fokus på involvering af og information til de væsentligste
interessenter. Det er dog vigtigt at huske, at på trods af, at nogle interessenter
er vurderet som mindre væsentlige end andre, så kan der potentielt opstå stor
modstand i en sådan gruppe. Det skal derfor tænkes ind i projektet, om der er
behov for kommunikation eller anden form for involvering af mindre væsentlige
interessenter – og hvordan den i givet fald kan ske. Det kan f.eks. være i form
af artikler i de lokale dagblade, opslag på centrale lokationer, informationsvæg
på det lokale bibliotek eller informationsmøder, som også giver mulighed for at
besvare spørgsmål.

3.5 SAMSKABELSE
Samskabelse kan defineres som en form for samarbejde, hvor forskellige aktører i fællesskab udvikler et produkt. I en samskabelsesproces arbejder de involverede parter først sammen for at finde frem til kernen i udfordringen, hvorefter de i fællesskab forsøger at finde eller skabe en løsning på udfordringen. Det
er dermed en betingelse for samskabelse, at interessenter involveres – men
omvendt er det også karakteristisk for samskabelse, at involveringen af interessenter ikke kun sker i form af f.eks. kommunikation med interessenterne.
Der skal mere til, idet der skal ske en egentlig skabelse af noget nyt.

”Jeg vil gerne have indflydelse og tænkte, at min deltagelse i projektet kunne gøre, at
der kunne findes en bedre
løsning på udfordringerne”
Martin Mogensen,

De metoder, som anvendes i en samskabelsesproces, er principielt de samme,
som anvendes ved andet projektarbejde med interessentinvolvering, f.eks.
brainstorming, afholdelse af borgermøder med henblik på idégenerering, osv.
Men i og med at samskabelsesprocessen netop er mere forpligtende for de deltagende parter, vil processen altid kræve:

`
`

Landmand Go-gris I/S,
projektdeltager
Landmanden som vandforvalter

`
`

At der skabes handlerum for alle parter, idet samskabelse kræver engagement og bidrag fra alle
At de rette parter involveres i samskabelsesprocessen, herunder at der sikres en beslutningskompetence
At man som projektdeltager er åben og lytter til interessenterne
At man respekterer de holdninger og synspunkter, som interessenterne
frembringer

HAVVAND PÅ LAND
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At kritik og modstand anerkendes – og at det håndteres af projektledelsen i
stedet for at forsøge at fortie det.

Nedenfor i afsnit 4 er gengivet erfaringer fra samskabelsesprocesser fra fem
cases, som også illustrerer forskellige metoder anvendt i samskabelsen.

3.6 KOMMUNIKATION
Kommunikation med nøgleinteressenter er centralt igennem hele forløbet.
Fra starten er det vigtigt at få deltagerne gjort interesserede og engagerede i
projektet. Fokus skal her bl.a. lægges på en god introduktion til, hvorfor projektet er relevant og begrundelse for, at de pågældende skal involveres i projektet.
Der skal også laves en forventningsafstemning med de pågældende.
Den løbende kommunikation kan reelt ikke overdrives. Det kan være en god idé
at afklare, hvad informationsbehovet er, eller at informere herom.
Kommunikation skal ske til hver enkel person eller organisation, som involveres
i dele eller hele processen. Det kan være en god idé at opliste disse, efterhånden som de kommer til – og opdele personer/organisationer efter, hvilken form
og hvor hyppigt kommunikation skal ske. En nøglespiller skal projektlederen
måske mødes med – og med hyppige intervaller – mens en person, som kun
har været involveret mere perifært, måske ”kun” skal modtage et nyhedsbrev.
Når beslutninger træffes, eller der sker større ændringer i projektet, er det vigtigt hurtigt at få dette kommunikeret. Også her kan det være en idé at overveje, i hvilken rækkefølge personer og organisationer skal modtage en sådan information – om nogle skal have den før andre osv.
Er der afholdt interviews eller givet input eller forslag, kan det også være godt
at få kommunikeret tilbage til giveren, hvilke input der er blevet inkluderet i det
videre forløb.

Anbefaling:
` Tænk specifikt på den
enkelte deltager ift. behov
og format
` Kommunikér, kommunikér, kommunikér

Endelig er det vigtigt at huske at få projektet godt afsluttet. Det indebærer først
og fremmest kommunikation herom, men det bør også overvejes, om det skal
ledsages af en form for mere ”formel” fejring af afslutningen eller tak til deltagerne på anden måde.
Formen af kommunikationen skal som nævnt tilpasses ift., hvilken målgruppe
og hvilket formål kommunikationen skal have. Er der f.eks. tale om kommunikation af projektstatus til en borgergruppe, kan det f.eks. ske i form af ophæng
af status på centrale steder, hvor borgerne kommer, mens personer, som er
tæt involveret, og nøglespillere i processen måske skal inviteres til et møde.

HAVVAND PÅ LAND

14

4 ERFARINGER FRA
SAMSKABELSE
I det følgende præsenteres eksempler på samskabelse inden for de tre overordnede faser.
1.
2.
3.

Vision og projekttilblivelse
Projektering og konkretisering
Implementering, realisering og ibrugtagning.

I relation til de fem cases, se bilag 1, så fordeler deres særlige samskabelsesfokus sig som i matrixen nedenfor.

CASE

Ringkøbing K

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Vision og projekttilblivelse

Projektering og
konkretisering

Implementering, realisering
og ibrugtagning

(Afsnit 4.1)

(Afsnit 4.2)

(Afsnit 4.3)

8

8

Vand i Låsby

8

8

Højtvandssikring Lemvig

8

8

KlimaByen i Middelfart

8

Landmanden som vandforvalter

8

8

Hvert af projekterne har gennemført fase 1 (og fase 2), men for at få en bred
fordeling på de tre faser gengives kun udvalgte eksempler.
I det følgende præsenteres casene faseopdelt.
Caseeksemplerne illustrerer forskellige dele af samskabelsesprocessen (se kapitel 3). På trods af at det kan være svært at indplacere eksemplerne i forhold til
processen, da der ikke er en skarp afgrænsning, viser skemaet på næste side
denne fordeling. Ønsker man f.eks. at læse et eksempel på kommunikation som
del af samskabelsesprocessen i fase 1, henvises til afsnit 4.1.2.
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Fase 1

Opgavedefinition

Projektorganisering

Interessentanalyse

Samskabelse

Kommunikation

4.1.1
4.1.2

4.1.1
4.1.3

4.1.3

4.1.2

4.1.2

4.2.1
4.2.2

4.2.2
4.2.3

Fase 2
Fase 3
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4.3.1
4.3.2

4.3.1
4.3.2

En generel anbefaling er at kontakte projektleder eller andre involverede i konkrete projekter, der minder om ens eget og allerede er gennemført, med henblik på at dele viden og erfaringer.

4.1 FASE 1: VISION OG PROJEKTTILBLIVELSE
I formuleringen af visionen for et projekt viser eksemplerne, at samskabelse
kan være et stærkt redskab. Det forekommer, at samskabelse i mange tilfælde
faktisk er en forudsætning for at skabe en fælles vision og en stærk fælles platform for projektet.

4.1.1 INVOLVERING AF FONDE
Ringkøbing K er et ambitiøst udviklingsprojekt initieret af Ringkøbing-Skjern
Kommune og udviklet i et partnerskab med Realdania By. Projektets overordnede mål er at udvikle et attraktivt boligområde bl.a. kendetegnet ved høj kvalitet, eksperimenterende og bæredygtige løsninger, samt løsninger, der involverer borgere og andre aktører aktivt.

Ringkøbing K (http://www.ringkoebingk.dk/)
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”Det er centralt, at man som
kommune kan etablere et
lukket rum, hvor der er plads
til fælles udvikling og dialog.
Dialogen skal i den tidlige
fase foregå imellem parterne
og ikke i offentligheden.”
Søren Adsersen
Projektdirektør, Ringkøbing K

”Man skal forvente en lukket
proces frem til offentliggørelsen af partnerskabet. Ved
offentliggørelsen skal projektets overordnede rammer
ligge fast.”
Søren Adsersen
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Der er tale om et meget stort og ambitiøst projekt, der kunne have været
svært for Ringkøbing-Skjern Kommune at realisere alene både finansielt og
kompetencemæssigt. Af denne grund rettede man i fællesskab med ejeren af
arealet på et tidligt tidspunkt henvendelse til Realdania By med henblik på at
udvikle området i et partnerskab.
Erfaringen fra Ringkøbing K peger på, at forudsætningen for succes skabes allerede i visions- og projekttilblivelsesfasen. En forudsætning for et succesfuldt
partnerskab er, at man som kommune er indstillet på at indgå i en tidlig og
åben dialog, og at man er i stand til at indgå i denne samskabelsesproces med
de rette ressourcer og beslutningskompetencer.
Erfaringerne fra Ringkøbing K peger endvidere på, at netop de fælles visioner
for partnerskabet og dermed rammerne for projektet skal klarlægges tidligt i
processen. Her handler det om, at man som kommune gør sin egen position og
investeringsramme klar forud for dialogen.
I Ringkøbing K har samskabelse mellem kommunen og Realdania By således
været en helt uomgængelig forudsætning for etableringen af partnerskabet bag
udviklingsselskabet.

Projektdirektør, Ringkøbing K

4.1.2 MULTIFUNKTION SOM FÆLLES VISION
KlimaByen i Middelfart startede som projekt, da Middelfart Forsyning A/S stod
over for en udfordring med klimatilpasning i en gammel bydel i Middelfart. Man
kunne have overvejet en traditionel løsning – med nedgravning af store rør –
men det faktum at det er en gammel bydel med smalle gader, fik tankerne i
gang om at udvikle en overfladeløsning. Middelfart Spildevand, som var initiativtager, fik hurtigt kontakt med Middelfart Kommune ift. udtænkning af en mere spændende løsning, som skulle være en ”win-win” løsning derved, at den
kombinerer byudvikling og klimaudfordring.

KlimaByen i Middelfart (http://www.klima-byen.dk/)
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Middelfart Kommune og Middelfart Forsyning fik skabt en fælles idé om en
smukkere, sjovere og klimarobust by, og derefter fik de involveret Realdania i
udførelsen af en forundersøgelse.
Den meget tætte dialog mellem de tre parter, og ikke mindst et stort fællesskab og enighed om det overordnede mål med projektet, har været afgørende
for projektets succes hidtil.

4.1.3 BREDT SAMMENSAT PROJEKTGRUPPE

”Sammensætning af gruppen
var meget bred – fra forskere,
kommune, forsyning, GDUP,
m.fl. – og det var spændende
og også lærerigt at få beskrevet udfordringerne mere detaljeret fra forskernes side.”
Martin Mogensen
Landmand, Go-gris I/S
Landmanden som vandforvalter

Landmanden som vandforvalter er et projekt, som har til formål at udvikle nye
strategier for, hvordan lodsejere kan arbejde med oversvømmelser på store
arealer. Intentionen er, at strategierne skal matche de lokale forhold.
Fra starten af projektet blev der tænkt bredt i relation til, hvilke interessenter
der skulle inddrages. Kendetegnende for projektet er, at landmænd, forskere og
andre vidensaktører samt myndigheder indgår i projektgruppen, idet kernen i
projektet er at bygge bro mellem viden fra forskellige grupper, f.eks. forskere
og landmænd. Samtidig blev der etableret et fagligt netværk bestående af
forskere og lokale landbrugs-rådgivere, som kunne mødes uafhægigt af
projektgruppen. Denne opdeling blev bl.a. lavet for at sikre, at ikke alle
projektdeltagere skulle bruge ressourcer på mange møder mv., samtidig med at
man indså behovet for også at kunne bruge tiden i en mindre gruppe på de
meget faglige udfordringer.

Landmanden som vandforvalter
(https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/landmandensomvandforvalter/Sider/Startside.aspx)

4.1.4 SAMMENFATNING
`

`

`

Samskabelsesprocessen i Ringkøbing K er baseret på en lukket proces med
tæt samarbejde og fortrolighed mellem få parter (Realdania By og Ringkøbing-Skjern Kommune). Casen viser bl.a., at det er centralt med lukkede
rum i starten, når fonde er involveret.
Samskabelsesprocessen i KlimaByen i Middelfart er kendetegnet ved et
stærkt fokus på æstetik og multifunktionalitet for de involverede parter. Casen viser bl.a. vigtigheden i et samarbejde og en samskabelse for at opnå
en fælles vision om multifunktion.
Samskabelsesprocessen i Landmanden som vandforvalter har som formål at
bygge bro mellem interessenter, der har meget forskellig viden om samme
problemstilling. Casen viser bl.a. vigtigheden af at tænke i en bredt sammensat gruppe på trods af forskellighed i viden og eventuel indstilling.

HAVVAND PÅ LAND
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4.2 FASE 2: PROJEKTERING OG KONKRETISERING
I denne fase bliver visioner og planer omsat til konkrete, langtidsholdbare
løsninger. Eksemplerne peger på, at samskabelsesprocesser er særdeles
velegnede i denne fase. Nedenfor følger en række eksempler.

4.2.1 UDVIKLING OG AFPRØVNING AF PROTOTYPER
”Vi har bevidst gennemført en
tæt dialog og udviklingsproces med rådgiverne meget
tæt på. Vi har givet dem mere
rum end i en mere traditionel
opdragsgiver-leverandør
proces. Der har været plads
til fælles udvikling, og vi har
ønsket at få deres ideer og
viden ind i løsningen.”
Michael Haustorp
Projektleder, Lemvig Kommune

”Der har været et tæt og
tillidsfuldt samarbejde mellem
kommunen, os og arkitektfirmaet. Der var et stort engagement og et stærkt fokus på
fælles løsninger. Arkitektfirmaet stillede os udfordringen
med at producere deres idé,
men de så sig også tilbage og
havde en god fornemmelse
for at forene design og praktiske løsninger.”

I Lemvig har man etableret et innovativt og multifunktionelt højtvandssikring
på havnen. Projektet er inititeret af kommunen og har fra starten været
formuleret ambitiøst og som et udviklingsprojekt. Man har således haft en
vision om at skabe nye byrum og nye funktioner på havnen, samtidig med at
man skulle løse udfordringerne i relation til højvande.
Udfordringen med at finde den rette løsning blev løst i en samskabende proces
mellem kommunen og primært arkitektfirmaet samt leverandøren af
betonelementerne, der i sidste ende kom til at udgøre højvandssikring.
Fordelen ved at have leverandørerne tæt på har bl.a. givet sig til udtryk ved
opstillingen af prototyper af dele af betonelementerne på havnen. På denne led
kunne politikerne og borgerne i byen ved selvsyn dels se højden på
højvandsikring, dels bedre fornemme materialets æstetiske udtryk. Dette betød,
at man kunne træffe et mere sikkert valg ved den samlede leverance samt en
mere optimal og kosteffektiv produktionsproces fra leverandørens synspunkt.
En samskabende proces, der giver mere rum til leverandørerne, har således bidraget til en optimal løsning i Lemvig.

Jørgen Dau
Salgschef, Oranje Beton

Vand i Låsby (http://www.skanderborgforsyning.dk/laasby/)

HAVVAND PÅ LAND

19

4.2.2 SAMSKABELSE ER EN FORANDERLIG PROCES
”Det er meget vigtigt at være
opmærksom på, at processen
med inddragelse ikke er lineær. Efterhånden som løsninger konkretiseres og et projekt tager form, kan nye interesser melde sig på banen,
og andre kan skifte standpunkt i processen. Man skal
derfor have fingeren på pulsen og fastholde ”en til en”
dialog med sine vigtigste
interessenter. Man skal vide,
hvad man vil, fra A til B, men
ikke tro, at man kan planlægge rejsen detaljeret – det
holder ikke. Man skal kunne
navigere ad hoc, når uforudsigelige hændelser opstår
undervejs!”

Som eksemplerne viser, giver samskabelse sig ofte til udtryk i meget specifikke
og konkrete fingeraftryk på design og funktionalitet. Der kan derfor være en
tendens til at se involveringen af de rette interessenter, på de rette tidspunkter
som en meget lineær og forudsigelig proces. I Ringkøbing K advarer de netop
mod denne tilgang til samskabelse.
Samskabelse kan således også anskues som en udviklende proces, hvor man
skal være varsom med at planlægge for detaljeret og for statisk. I KlimaByen i
Middelfart har de også været meget opmærksomme på, at involveringen af interessenter netop er en vedvarende proces, som kræver konstant opmærksomhed ift. kommunikation og inddragelse.

Søren Adsersen
Projektdirektør, Ringkøbing K

”En vedvarende kommunikations- og inddragelsesindsats
er altafgørende, hvis klimatilpasningen skal lykkes.
Det handler om samskabelse
og værdiskabelse for alle.

Højtvandssikring Lemvig (http://www.klimatilpasning.dk/media/686205/HASL%C3%98V.PDF)

Helle Baker Norden, projektleder
KlimaByen i Middelfart

”Alle blev hørt og set fra starten, hvilket betød, at alle
senere hen i processen blev
ved med at kunne se muligheder i stedet for begrænsninger.”
Jens Bastrup
Adm. direktør, Skanderborg
Forsyningsvirksomhed A/S

4.2.3 TÆT DIALOG BLANDT BESLUTNINGSTAGERNE
Vand i Låsby er overodnet et projekt, som tager sit udgangspunkt i et krav om
separatkloakering i Låsby. Skanderborg Kommune har udviklet en politik for
borgerinddragelse og har som led deri stor fokus på borgerinddragelse. Ikke
desto mindre fandt Skanderborg Forsyning det meget vigtigt at sikre, at de interne beslutningstagere var afstemte med dels formålet med projektet, dels
planen for gennemførslen af det. Derfor blev der i første omgang afholdt en intern workshop med repræsentanter fra kommune, forsyning, rådgivere og arkitekter. Intentionen var netop at få etableret et fælles grundlag og en fælles vision.
Den tætte dialog mellem de vigtigste beslutningstagere har været vigtig i hele
forløbet. Dels har den været nødvendig ift. løbende diskussioner om planlægning og finansiering, dels har den formentlig været medvirkende til, at alle beslutningstagerne til stadighed har følt, at de har en fælles udfordring.

HAVVAND PÅ LAND

20

4.2.4 SAMMENFATNING
`
`
`

I Lemvig er der gennemført en samskabende proces, der er givet rum til leverandørerne. Dette har bidraget til en optimal løsning, som bl.a. blev
valgt, efter at en prototype var opstillet.
Samskabelse kan anskues som en udviklende proces, hvor man skal være
varsom med at planlægge for detaljeret og for statisk, men i stedet for være åben for forandringer undervejs.
I Låsby har den tætte dialog i samskabelsesprocessen været medvirkende
til, at alle beslutningstagerne til stadighed har følt, at de har en fælles udfordring.

4.3 FASE 3: IMPLEMENTERING, REALISERING OG
IBRUGTAGNING
Når projektet er realiseret, tilbyder involvering og samskabelse med relevante
partnere et stort potentiale for at sikre størst mulig værdi, både ud fra et
brugsmæssigt og et driftsøkonomisk synspunkt. I de eksempler, vi har studeret, har man allerede lagt fundamentet i de to tidligere visions- og planlægningsfaser.

4.3.1 LOKALT EJERSKAB FORUDSÆTNING FOR
SAMSKABELSE
”Det er udfordrende at tilvejebringe tilstrækkelig finansiering til at realisere de meget
ambitiøse planer. Et projekt
kommer vi dog med stor
sikkerhed til at realisere,
nemlig skaterbanen. Et lokalt
forældrepar har skabt kontakten til en bane vi kan få gratis
ved at flytte den hertil. Det
kan vi realisere med lokale
kræfter alene.”
Mette Hoeck Klausen
Formand, Låsby Borgerforening

I Låsby har man gennemført en omfattende og vellykket borgerinvolvering ift.
at finde de rette løsninger på udfordringer med oversvømmelser. 70 borgere
deltog på et indledende borgermøde, og her blev der identificeret over 800
bruttoideer. Disse blev efterfølgende kogt ned til konkrete forslag inden for seks
forskellige områder. Et af de seks områder indebærer etablering af en skaterbane, som samtidig kan fungere som bassin til regnvand ved skybrud.
Lokalt pågår der nu et stort arbejde med at sikre det tilstrækkelige planlægningsgrundlag samt den tilstrækkelige finansiering til at realisere de meget ambitiøse planer. Samskabelsesprocessen har dog allerede resulteret i, at en
gruppe af lokale ildsjæle har skabt muligheden for at flytte en eksisterende skaterbane til byen. Denne er udelukkende finansieret lokalt og realiseret ved lokale borgeres arbejdskraft.
Involvering og samskabelse af visonerne og planerne for håndteringen af vand i
Låsby har således skabt rammerne for lokale ildsjæles initiativ i
realiseringsfasen.

4.3.2 SAMSKABELSE NÅR MAN KAN PÅVIRKE RESULTATET
”Det var et kriterie for os at
involvere brugerne og borgerne på en måde, hvor de
kunne få reel indflydelse.
Legepladsen på havnen blev
realiseret som konsekvens af
borgermødet.”
Marianne Vistisen
Projektleder, Lemvig Kommune

Under udviklingen af højtvandssikringen i Lemvig var det centralt for
projektledelsen at sikre involvering særligt fra brugere af havnens områder.
Der var således i oplægget til højtvandssikringen udlagt områder til rekreative
formål, uden at den specifikke funktion var fastlagt.
Kommunen valgte at indkalde til et idémøde, hvor netop brugernes ønsker til
aktiviteter på pladserne blev drøftet. Dette resulterede i, at der blev peget på
behovet for en legeplads. Legepladsen er nu efter realiseringen meget
velbesøgt og skaber netop den aktivitet og det liv, som man havde visionen om
at skabe.
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Erfaringerne fra Lemvig illustrerer således, at det er centralt at skabe
tilstrækkeligt handlerum i processen, så brugere og borgere kan få indflydelse,
men viser samtidig også potentialet for at indfri visionerne, når man lykkes i sin
samskabelse.

4.3.3 SAMMENFATNING
`

`

Involvering og samskabelse af visonerne og planerne for håndtering af vand
i Låsby har skabt rammerne for lokale ildsjæles initiativ i realiseringsfasen.
Casen er et eksempel på, at det kan være altafgørende for handling, at
brugerne/borgerne er involveret i hele processen.
Samskabelsen i Lemvig illustrerer, at det er centralt at skabe tilstrækkeligt
handlerum i processen, så brugere og borgere kan få indflydelse, men viser
samtidig også potentialet for at indfri visionerne, når man lykkes i sin
samskabelse.
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5 BILAG 1: BESKRIVELSE AF
CASES
Eksemplerne og casebeskrivelserne i denne drejebog er blevet til på baggrund
af interviews med en række centrale personer involveret i de respektive projekter. Interviewpersonerne fremgår af tabellen nedenfor.
Interviewene er gennemført som personlige interview ud fra en semistruktureret interviewguide og er gennemført i efteråret 2014.
CASE

INTERVIEWPERSONER

Ringkøbing K

Søren Adsersen, projektdirektør,
Ringkøbing K
Mette Hoeck Klausen, formand, Låsby
Borgerforening

Vand i Låsby

Jens Bastrup, adm. direktør, Skanderborg
Forsyningsvirksomhed A/S
Vicky G. Madsen, projektleder,
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
Michael Haustorp, projektleder,
Lemvig Kommune

Højtvandssikring Lemvig

Mariane Vistisen, projektleder,
Lemvig Kommune
Jørgen Dau, salgschef, Oranje Beton

KlimaByen i Middelfart

Allan Bruus, direktør, Middelfart Spildevand A/S, formand for styregruppen
Helle Baker Norden, projektleder

Landmanden som vandforvalter

Irene Wiborg, projektchef,
Videncentret for Landbrug
Martin Mogensen, landmand, Go-gris I/S

5.1 RINGKØBING K
Udvikling af kystområde til byområde med fokus på bæredygtighed samt klimamæssige udfordringer. Realiseres i partnerskab mellem kommune og Realdania By, med Realdania By som hovedejer.
Udfordring
At fastholde og tiltrække nye beboere til et kystnært område uden for de traditionelle vækstcentre, samtidig med at området skal sikres mod fremtidige klimamæssige udfordringer.
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Løsning
Der skal skabes bæredygtig vækst og styrke i området ved at fokusere på de
potentialer, der kan være i den korte afstand mellem by og natur. Eksempelvis
fungerer afledning af regnvand både som et bæredygtigt og et rekreativt element i Ringkøbing K. Bl.a. integreres beplantede regnbede sammen med åbne
afvandingskanaler og forsinkelsesbassiner som rekreative grønne og blå elementer i bydelen – steder hvor man mødes, leger og slapper af. Udenfor byen
bidrager vandet til at skabe naturlige engområder. Den omkringliggende natur
kommer hermed til at fungere som en attraktion, som bl.a. kan opleves vha.
indbyggede stisystemer.
Proces
Projektet blev initieret af et parallelopdrag med tre tværfaglige hold bestående
af bl.a. arkitekter, ingeniører og innovationseksperter. I marts 2013 offentliggjorde Ringkøbing K de tre holds bud på en samlet plan for udviklingen af den
nye bydel. Forslag til kommuneplantillægget og rammelokalplanen blev vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune i efteråret 2014. Etableringen af naturområdet forventes gennemført i 2014-15, og byggeriet af de første huse starter i
2016.
Interessenter
Det har været vigtigt at inddrage borgere og mulige interessenter i projektet,
da projektet realiseres i takt med efterspørgslen. Dette har man søgt gjort bl.a.
ved at lave besøgsture til området, oprette ambassadørkorps og holde dialogmøder. Der har været mulighed for at give feedback på forslagene fra parallelopdraget samt at bidrage med egne forslag. For at bevare kontakten til borgerne er der bl.a. oprettet en Facebook side samt lavet en aktiv formular, hvortil
man løbende kan sende forslag.
Finansiering
Byudviklingen sker inden for rammerne af Ringkøbing K Aps, som er et anpartsselskab med tilhørende regler om vedtægter og bestyrelse. Ringkøbing K
Aps har en selvstændig bestyrelse bestående af fem medlemmer, hvoraf to er
udpeget af Ringkøbing-Skjern Kommune, mens tre, herunder formanden, er
udpeget af Realdania By A/S. Denne fordeling er foretaget på baggrund af ejerandelen, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune ejer 25 % og Realdania By 75 %.
Ringkøbing-Skjern Kommune har mulighed for at forøge sin ejerandel til 50 %.
Erfaringer
Det har været centralt at etablere et fortroligt og lukket rum tidligt i processen,
så partnerskabet kunne samskabes i dialog mellem kommunen og fonden. Ved
offentliggørelsen af projektet er de overordnede visioner og rammer for projektet fast defineret, hvilket sikrer et stærkt fælles fundament.
Det er centralt, at man som kommune formår at etablere et tydeligt afsæt for
sin involvering forud for dialogen med fonden. Dertil skal man involvere de rette ressourcer og personer med beslutningskompetence i processen.
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5.2 KLIMABYEN I MIDDELFART
Projekt KlimaByen i Middelfart, der har fokus på Klimatilpasning gennem Byudvikling, gennemføres som et partnerskab mellem Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune og Realdania. Visionen er en smukkere, sjovere og klimarobust
by.
Udfordring
Udfordringen er at imødekomme nuværende og fremtidige problemer med
regnvand i Middelfart. Ved kraftige regnskyl er især de lavtliggende områder
belastede af oversvømmede kældre, vand på terræn og overløb til Lillebælt.
Dette kombineret med udfordringen i at udbygge kloakeringen i den gamle bydel betyder, at man i Middelfart Spildevand A/S i samarbejde med Middelfart
Kommune søger nye måder at løse problemet på.
Løsning
I projekt KlimaByen, der omfatter et 45 ha stort område i Middelfart, er der fokus på, hvorledes klimatilpasning kan være et aktivt led i udviklingen af en klimarobust og smukkere by ved at håndtere regnvandet på byens overflader,
som supplement til rør under jorden. Klimatilpasningsløsningerne skal udformes
på en måde, så de som helhed passer ind i byen og på samme tid bidrager til
byens og byrummenes kvalitet og liv.
Projektet omfatter både gennemførelsen af en arkitektkonkurrence for KlimaByen samt den efterfølgende realisering af klimatilpasningsprojektet.
Proces
Projekt KlimaByen, gennemføres i perioden 2013 – 2017. I juni 2014 blev
KlimaByens arkitektkonkurrence igangsat. Det endelige vinderprojekt af konkurrencen offentliggøres i marts 2015.
I den efterfølgende udviklingsfase bearbejdes og konkretiseres vinderprojektet
med henblik på realisering af projektet.
Anlægsarbejdet forventes igangsat efteråret 2015 og afsluttet efteråret 2017,
hvor KlimaByen dermed indvies.
Interessenter
Inddragelsen af interessenter er en forudsætning for, at projektet bliver en succes. Projekt KlimaByen i Middelfart berører både offentlige veje og private haver, hvorfor der fra start er lagt op til en aktiv dialog med områdets borgere,
foreninger, institutioner og erhvervsliv. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en kommunikations- og inddragelsesstrategi. Strategien udvikles dynamisk med afsæt i projektets stadige udvikling. Strategien udpeger en række
forskellige inddragelsesaktiviteter, som er målrettet projektets forskellige interessenter. Det har været centralt, at der til stadighed er fokus på, hvilke interessenter der er nødvendige eller naturlige at involvere - samt vedvarende at
vurdere, hvorledes de forskellige parter involveres. Borgere, grundejere, det lokale erhvervsliv samt byens skole har eksempelvis bidraget med input til konkurrenceprogrammet og har desuden mulighed for at spille en aktiv rolle videre
i konkurrenceforløbet.
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Finansiering
Projektet er blevet muliggjort igennem et partnerskab mellem Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune samt Realdania. Hver part betaler 1/3 af omkostningerne, og hver part har én repræsentant i styregruppen.
Erfaringer
KlimaByen i Middelfart illustrerer et godt eksempel på de muligheder, der ligger
i at tænke multifunktionelt, hvilket er en både økonomisk og bæredygtig fordel
for de involverede parter

5.3 HØJVANDSSIKRING LEMVIG
Projektet indebærer en kombination af højtvandssikring og en udvikling af et
mere rekreativt havneområde. Løsningen er udviklet af et arkitektfirma samt en
ingeniørvirksomhed og finansieres af Lemvig Kommune.
Udfordring
Udfordringen er at lave en højtvandssikring, der kan modstå oversvømmelser
fra havet samt kraftigt nedbør, da den gamle højtvandssikring ikke er
tilstrækkelig. Ydermere er havnen under forvandling, hvorfor nye tiltag skal
indtænkes ift. den stigende trafik og det faldende antal af virksomheder og
skibe i havnen.
Løsning
Løsningen er en multifunktionel mur, der både fungerer som højtvandssikring
og som et multifunktionelt byrumselement. Med bølgede linjer sætter muren
rammen om store, nye og attraktive byrum. Dette gøres i samspil med vandet
og den bagvedliggende by. Byrummene er store nok til at rumme en legeplads
og til, at der kan afholdes strandfodbold. Ligeledes bidrager rummene med
efterspurgte parkeringspladser. Muren består af store, fleksible betonelementer.
På muren er der træmøbler som givr opholdsmulighed på og ved de nye byrum
på havnen. Den skiftende vandstand ses nu som en fordel, der gør havnen
mere organisk og fastholder byens tætte forbindelse til havet.
Interessenter
Der har været et lokalt ønske om at udnytte havnen bedre. Dette kombineret
med klimaudfordringerne fik kommunalbestyrelsen til at igangsætte projektet,
med målet om at omdanne den engang travle fiskeri- og erhvervshavn til et
mere rekreativt område med integreret højtvandssikring, moler og flydebroer.
Projektet er udviklet af arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard i samarbejde med
Lemvig Kommune, Cowi og Oranje Beton. Inddragelsen af interessenter fra
lokalområdet har været stor, bl.a. har man haft den lokale produktionsskole til
at bygge møblerne til betonelementerne samt en lokal 5. klasse til at lave
mosaikudsmykninger til portene.
Proces
Projektet er realiseret i en åben udviklingsproces mellem kommune, rådgivere
og leverandører. Der har samtidig været en omfattende bruger- og
borgerinvolvering som en del af projektets tilblivelse.
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Finansiering
Lemvig Kommune stod for finansieringen af projektet. Den økonomiske ramme
har været på ca. 30 mio. kr. hvoraf ca. 7 mio. kr. henføres direkte til
udviklingen af og etableringen af højvandssikringen.
Erfaringer
Erfaringerne med samskabelse i Lemvig peger på et stort potentiale i et tæt
udviklingssamarbejde med rådgivere og andre leverandører. Både kommunen
og rådgiverne giver udtryk for, at det har været positivt at tænke mere i
samskabelse end i et traditionelt opdragsgiver-levarandør forhold.
En anden central erfaring fra Lemvig er, at man skal skabe rum for
samskabelse ift. involvering af borgerne. Som en del af løsningen udlagde man
en række arealer til rekreative aktiviteter, men skabte de relevante aktiviteter i
dialog med borgerne. Dette har bl.a. medført, at der er etableret en legeplads,
som er meget anvendt.

5.4 VAND I LÅSBY
Sikring mod stigende regnmængder kombineres med byudvikling. Borgerne i
byen udgør drivkraften bag finansieringen af det første tiltag.
Udfordring
Udfordringen er at klimasikre Låsby mod en forventet stigende regnmængde
samt at udnytte overfladevand som en rekreativ ressource, der løfter byen i
stedet for at udgøre en truende faktor.
Løsning
Løsningen er at forvandle en centralt beliggende tidligere industrigrund til et
stort våd- og søområde. Grunden skal indrettes med fire søer, hvoraf den største altid vil stå med blankt vand og de andre med vand varierende efter årstiderne. I arkitektforslaget er der plan om dannelsen af to øer samt tre
dæmninger med vandrestier. På søbredden er der plan om etablering af et
bytorv, en multiplads samt undervisnings-, lege- og picnicmuligheder. Den
nuværende bæk skal føres ad en kanal, der laves, så den strømmer over og
ned i en forsænket byhave, når det regner meget.
Interessenter
Fokus på borgerinddragelse er afgørende i projektet ”Vand i Låsby”. Derfor
bliver der arbejdet med flere forskellige metoder til at komme i dialog med borgerne. Der er blevet udarbejdet flere film, dels korte informationsfilm, dels film
som har fungeret som invitation til de respektive møder og workshops, der er
blevet afholdt i forbindelse med projektet. Begge typer film blev lagt ud på
Skanderborg Forsyningsvirksomheds hjemmeside, hvorefter borgerne har delt
dem på de sociale medier. Ligeledes benyttedes mere traditionelle
informationskanaler så som annoncer i lokalaviserne og husstandsomdelte
flyers, som blev uddelt af de lokale spejdere mod mindre bidrag fra forsyningen,
hvorved de også blev involveret. Kombinationen af disse forskellige initiativer
har betydet, at borgerne i Låsby er mødt talstærkt op til arrangementerne i
projektet.
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Proces
Processen med at skabe nye rekreative områder i en landsby er lang.
Lokalplaner skal godkendes, og det tager tid at få bevillingen af midler til både
basisprojektet og de rekreative ekstra tiltag godkendt. Den første inddragelse
skete i form af et borgermøde, hvorefter der blev foretaget en række
fokusgruppeinterviews med 36 forskellige interessenter, herunder borgere,
grundejere, pædagoger, lærere, elever, repræsentanter fra foreninger og lokale
virksomheder, politikere og embedsmænd. Forslag fra disse interviews samt fra
en borgerdrevet workshop blev tilsendt et arkitektfirma, der med udgangspunkt
i disse præsenterede sine ideer på et borgermøde i starten af 2014. Overordnet
set lyder den videre proces således: Efteråret 2014 - Svar fra ansøgte fonde.
September 2014 - Forsyningssekretariatet behandler Forsyningens ansøgning
om bevilling af penge til Låsbyprojektets rekreative elementer. Foråret 2015 tages de første spadestik.
Finansiering
Finansieringen via fonde er en kompleks størrelse, da fondene på den ene side
kræver indflydelse på projektet samtidig med, at projektet på den anden side
skal have en vis substans i ansøgningsøjeblikket for at komme i betragtning.
Som udgangspunkt bidrager Skanderborg Forsyning med et beløb, der svarer til,
hvad en klimasikring inkluderende rør og overfladebassiner ville koste.
Kommunen bidrager med et større beløb til finansiering af et bytorv, en
gangbro og belægninger. Ønskes yderligere aktivitetesmuligheder, skal byen
selv rejse det beløb, der herudover behøves.
Erfaringer
Erfaringerne med samskabelse i Låsby peger på, at involvering i og ejerskab til
foreslåede løsninger kan sikre rammerne for, at lokale ildsjæle kan realisere
dele af projektet.
Endvidere er det kendetegnende for projektet, at der fra starten var fokus på at
sikre, at de rette beslutningstagere var ombord. Dette blev gjort gennem et
fælles opstartsmøde, hvor alle blev taget i ed, og udfordringer og ideer blev
drøftet, men også gennem en vedvarende dialog og inddragelse parterne
imellem.

5.5 LANDMANDEN SOM VANDFORVALTER
Et netværksprojekt med vidensaktører, myndigheder og lodsejere med formålet
at udvikle strategier for klimatilpasning på åbne arealer tilhørende landmænd.
Udfordring
Udfordringen er forudsete klimaændringer, som forventes at medføre flere og
større nedbørshændelser. Klimaændringerne stiller samfundet over for nye
udfordringer ift. afværgelses- og tilpasningsløsninger i de udsatte landområder.
Løsning
”Landmanden som vandforvalter” er et netværksprojekt, som lægger op til at
ændre måden, hvorpå klimaudfordringer håndteres. Projektet arbejder for at
skabe konkrete strategier for vandforvaltning i det åbne landskab med
udgangspunkt i lokale forhold. Netværkets grundantagelse er, at dette gøres
bedst i et samspil mellem kommuner, landbruget og eksperter, hvor de

HAVVAND PÅ LAND

28

forskellige aktørers viden bringes i spil – dette med henblik på at finde
løsninger til gavn for alle. Et af netværksarbejdets resultater er en række
konkrete forslag til virkemidler, der kan anvendes i forbindelse med klimatilpasningstiltag. Der er særligt fokus på tiltag, der kan gennemføres i det
åbne land.
Listen over virkemidler rummer både eksempler på udnyttelse af naturen i form
af reetablering af vådområder, naturlige lavninger og genslyngning af vandløb,
men også mere ingeniørmæssige foranstaltninger som f.eks. bygning af
dæmninger, dobbeltprofiler og kontrolleret dræning. Ydermere vil etableringen
af naturområder skabe værdi, idet de vil fungere som rekreative områder tæt
på byerne.
Proces
Projektet blev opstartet ved et fælles kickoff, hvilket førte til en fælles skabelon
for projektet. Projektet blev organiseret efter en matrix-model. Man opdelte
processen i 3 parallelle dele, som havde fokus på hvert sit geografiske område,
og som hver især kørte efter de samme delmål. Et eksempel på et af disse
delmål er, at man til hvert område samlede lokale interessenter. Interessenterne kunne dermed byde ind med forslag til processen. Projektet varede ca.
2 år og afsluttedes med et stort seminar, hvor alle interessenter var invite-ret
til at deltage.
Interessenter
Da det er et netværksprojekt, har interessentinddragelsen været vigtig. Landmanden er nøgleinteressenten, da det er ham, der evt. skal bidrage med en
løsning, og det er vigtigt, at denne kan se perspektivet og relevansen af at
betragte oversvømmelsesplanlægning som et nyt forretningsområde. Faglige
aktører, der også er faglige interessenter som GEUS, DHI, Orbicon, Aarhus
Universitet,Videncentret for Landbrug og de lokale landbrugsrådgivningscentre,
har indgået i et tæt samarbeje i netværket. I praksis har alle faglige
interessenter løbende fulgt med i arbejdet i alle tre områder. Der har dog været
udpeget en til to hovedansvarlige for hver af de tre områder, som har haft
hovedansvaret for processen i tæt samarbejde med Videncentret for Landbrug.
Ydermere har kommunerne i de berørte områder været inddraget, da det i vid
udstrækning er dem, der står for ansvaret for sikre, at der laves en
klimatilpasningsplan. Det bemærkes i øvrigt, at de de lokale rådgivningscentre i
høj grad har være med, da det i praksis er dem, der kender landmændene.
Derfor får de en central rolle, når der skal være en inddragelse af landmanden.
Dette enten ved at lave udbud for løsninger eller ved at opfordre landmanden til
selv at komme med løsninger.
Finansiering
Projektet er finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program
(GUDP), hørende under Fødevareministeriet, samt de involverede
organisationer.
Erfaringer
Karakteristisk for dette projekt har været den brede involvering af interessenter
meget tidligt i processen. Der har været fokus på vigtigheden af at have
landmændene repræsenteret, både direkte og via landbrugsorganisationer samt
landbrugskonsulenter, men også at inkludere vidensaktører, bl.a. i form af
forskere. Aktørerne har således kunne bidrage til en meget bedre fælles
forståelse af dels udfordringerne, dels diverse løsningsforslag.
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Netværkets funktion er i første omgang at inspirere og sikre læring, som
herefter skal trækkes op på nationalt niveau. Det var således fra starten lagt
fast, at projektet ikke ville inkludere selve implementeringen af nogle af
løsningerne, og derfor var der ikke fokus på at inkludere de vigtigste
beslutningstagere i processen.
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6 BILAG 2: INSPIRATION
Harmonising Collaborative Planning: Learning together to manage together –
Improving participation in water management. 2005.
Roger Fisher, William Ury & Bruce Patton: Getting to Yes: How to Negotiate
Agreement Without Giving In. 1992.
http://haveselskabet.dk/artikel/intelligent-brug-af-regnvand
Ringkøbing K:
http://www.ringkoebingk.dk/
http://www.realdania.dk/filantropiske-programmer/samletprojektliste/ringk%C3%B8bingk
http://www.sla.dk/dk/projects/ringkobing-k/
http://www.vandkunsten.com/dk/Projekter/Projekt/Beskrivelse/ringk%C3%B8b
ing-k/275-8.p
Vand i Låsby:
http://www.skanderborgforsyning.dk/laasby/
http://skanderborg.lokalavisen.dk/til-kamp-mod-regnvand-i-laasby/20140122/artikler/701219699/1395
http://stiften.dk/skanderborg/laasby-er-valgt-som-foregangsby-med-vand
http://stiften.dk/skanderborg/laasby-vil-blive-vandets-by
http://laasbynettet.dk/2013/03/02/vandprojekt-forste-borgermode-en-finaften-for-lasby/
Højtvandssikring i Lemvig:
http://www.klimatilpasning.dk/media/686205/HASL%C3%98V.PDF
http://www.hogk.dk/nyheder/nyhedsarkiv-2013/afproevning-afhoejvandssikring-lemvig.aspx
http://www.oranje.dk/filer/PR/Gront_Miljo_0214.pdf
http://www.dmi.dk/klima/fremtidens-klima/klimaeffekter/danskeklimaeffekter/kyster-havne-og-det-aabne-land/
http://www.licitationen.dk/smartphone/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=LI&Lopen
r=102050077
http://ing.dk/artikel/vilde-indspark-skal-redde-truede-kyster-166618
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KlimaByen i Middelfart:
http://www.klima-byen.dk/
http://www.realdania.dk/filantropiske-programmer/samletprojektliste/klimabyen
http://www.byplanlab.dk/sites/default/files2/klimatilpasning_2013_middelfart_
spildevand.pdf
http://www.dac.dk/da/dac-cities/dk2050/praesentation-af-byerne/middelfart/
Landmanden som vandforvalter:
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/landmandensomvandforvalter/Sider/Starts
ide.aspx

