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Byer i Vandbalance (BIV) 
 

Referat af 1. Styregruppemøde, TI, fredag den 29. april 2011, kl. 10-12 

 

Deltagere: 

Per Jacobsen (KE), Rikke Nikolajsen (SCA), Bjørn K. Jensen (GEUS), Jacob Larsen (Orbicon), 

Christian Ammitsøe (Vandcenter Syd), Henning Stabell (Wavin), Peter Jacobsen (Per Aarsleff), Jan 

Burgdorf (Kbh. Kommune), Ulrik Hindsberger (TI), Marina Bergen Jensen (KU-LIFE), Peter E. 

Holm (KU-LIFE, referent). 

 

Afbud fra:  
Ole Mark (DHI), Philip Binning (DTU), Mogens Bjørn Nielsen (Aarhus Kommune), Inge H. Jensen 

(Aarhus Vand) og Charlotte Moosdorf (Odense Kommune). 

 

Dagsorden:  

1. Velkomst og præsentationsrunde 

2. Godkendelse af dagsorden og organisering af tiden 

3. Valg af formand for styregruppen 

4. Kort præsentation af innovationskonsortiets ide, jf. ansøgning 

5. Gennemgang af aktiviteter indtil nu, plan for kommende aktiviteter og organisation af 

konsortiet 

6. Mission og vision for innovationskonsortiet herunder forventningsafstemning 

7. Diverse administration (konsortieaftale, økonomi og principper for indberetning fra 

partnere, skitse for indrapportering til RTI) 

8. Kommende møder, input til dagsorden 

9. Eventuelt 

10. Frokost  

  

Ad. 1. Velkomst og præsentationsrunde 

Ulrik bød velkommen, præsenterede dagens program. Herefter fulgte en præsentationsrunde.  

 

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og organisering af tiden 

Dagordenen blev godkendt.  

 

Ad. 3. Valg af formand for styregruppen 

Ulrik oplyste at Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) i deres bevillingsskrivelse har anbefalet, 

at formanden for styregruppen så vidt muligt findes blandt en af virksomhedsrepræsentanterne. 

Ulrik foreslog (som også udsendt sammen med mødeindkaldelsen) og motiverede på vegne af 

ledelsesgruppen Per Jacobsen fra KE, som formand for styregruppen. Per blev valgt med applaus og 

takkede for valget.  

 

Ad. 4. Kort præsentation af innovationskonsortiets ide, jf. ansøgning 

Marina gennemgik innovationskonsortiets idé med vægt på, hvordan konsortiet kan bidrag til 

følgende overordnede mission:  

1) Det lukkede byvandkredsløb 

2) Kvalitet af vand ud af byerne skal være lige så god som kvaliteten ind 

3) Robust blå-grøn infrastruktur, der gør byen mere klimasikker, og øger byens bæredygtighed 

socialt, kulturelt, økonomisk og miljømæssigt.  

4) Konsortiet udfører eksperimenter på arealer under TI, Kbh, Brøndby, Odense og Århus. 

Landets markedsposition styrkes via virksomhedsaksen (Forsyningsselskaber, Per Aarsleff, 
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Wavin og Orbicon). Vidensniveauet løftes (dokumentation og udvikling af koncept) ved 

hjælp af vidensinstitutionerne (TI, KU, GEUS og DTU).  

 

Opbakning fra den resterende del af styregruppen som gav konstruktive input til fokusområder og 

omdrejningspunkter herunder: 

 Bjørn: Kobling mellem vandselskaber og kommuner og videre kobling til de blå og grønne 

strukturer i byen er vigtig at tydeliggøre. 

 Christian: Nødvendigt at udføre forsøgene i sammenhæng med aktuelle problemstillinger  

 Per: Nye løsninger, nye metoder i et partnerskab mellem kommuner og forsyninger, 

herunder finansieringsmodeller, f.eks. på private ejendomme. Give incitamenter til at flytte 

grænser for at identificere fremtidens løsninger. 

 Jan: Give forslag til løsning af uhensigtsmæssigheder i lovgivningen – styregruppen kan 

melde dette videre til f.eks. Dansk Miljøteknologi, der kan lave lobby for lovændringer. 

 Rikke: Den fysiske adskillelse mellem kommune og forsyning er en udfordring, der kræver 

et særligt fokus, som projektet kan være med til at tydeliggøre.  

 

Ad. 5+7. Gennemgang af aktiviteter indtil nu, plan for kommende aktiviteter og organisation 

af konsortiet, inkl. konsortieaftale og økonomi 

De 6 delprojekter og aktivitetsplaner blev kort gennemgået. Det blev aftalt, at styregruppen bør 

mødes ca. 2 gange årligt. På forespørgsel af Bjørn gav styregruppen samtykke til, at f.eks. DWF kan 

bruge e-mail lister fra Byer i Vandbalance konsortiet. I samarbejde med DWF vil det være muligt at 

udarbejde en nyttig oversigt over projekter i dansk regi.  

 

Bemandingsplanen blev godkendt og styregruppen opfordrede til også at tænke i erhvervsforskere. 

Herudover kan der med fordel tænkes i hovedspørgsmål og perspektiverne på de enkelte 

delprojekter. 

 

Konsortieaftalen har været rundt hos juristerne og er næsten klar i endelig version. Den skal være 

underskrevet inden den 1. juni 2011. 

 

Omkring økonomi er der to spørgsmål, som skal klarlægges. For det første skal det i hvert af de 

fysiske projekter fastlægges hvilke kostpriser der skal opereres med, når der leveres ydelser i form 

af produkter og fysiske anlæg. Orbicon bad Ulrik om at undersøge om man også kan levere timer til 

kostpriser på de fysiske projekter. RTI er blevet spurgt om dette, men er endnu ikke vendt tilbage 

med svar. 

 

Hjemmeside bliver: www.byerivandbalance.dk. Det blev aftalt, at det vil være godt med et 

workspace, men det kræver, at man selv kan vælge adgangskode, hvis det skal være operationelt.  

 

Ad. 6. Mission og vision for innovationskonsortiet herunder forventningsafstemning 

Dette blev kort drøftet og konkluderet, at da projektet er konkret beskrevet i ansøgningen, og i 

øvrigt ikke har så mange deltagere, er der ikke behov for at gennemføre en vision og missions 

øvelse.  

 

Ad. 8. Kommende møder, input til dagsorden 

Ulrik udsender forslag til mødedato til efteråret inden sommerferien. 

 

Ad. 9. Eventuelt 

Intet til aktuelt.  

 

Ulrik takkede for deltagelsen og et godt møde som sluttede med frokost.  

http://www.byerivandbalance.dk/

