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Byer i Vandbalance (BIV) 
 

Referat af 2. Styregruppemøde, TI, fredag den 25. november 2011, kl. 13-15 

 

 

Deltagere:  

Per Jacobsen (KE), Rikke Nikolajsen og Jens Prisum (SCA), Bjørn K. Jensen (GEUS), Jacob 

Larsen (Orbicon), Christian Ammitsøe (Vandcenter Syd), Henning Stabell (Wavin), Jan Burgdorf 

(Kbh. Kommune), Ulrik Hindsberger (TI), Marina Bergen Jensen (KU-LIFE), Ole Mark (DHI), 

Mogens Bjørn Nielsen (Aarhus Kommune), Charlotte Moosdorf (Odense Kommune), Peter Steen 

Mikkelsen, DTU og Peter E. Holm (KU-LIFE, referent). 

 

Afbud fra:  
Philip Binning (DTU), Inge H. Jensen (Aarhus Vand) og Peter B. Jacobsen (Per Aarsleff). 

 

 

Dagens program:  

1. Godkendelse af dagsorden og organisering af tiden, samt godkendelse af referat fra sidste 

møde + status.  

2. Kort præsentation af innovationskonsortiets fremdrift på delprojekt 1-4, samt status for Phd 

og post doc bemanding.  

3. Brainstorm på konsortiets vigtigste innovationsmuligheder.  

4. Retningslinier for skelnen mellem innovative arbejder og almindelige ydelser.  

5. Oversigt over foreløbige aftaler om økonomi ved fysiske anlæg i konsortiet.  

6. Første halvårsrapportering til RTI herunder økonomi.  

7. Drøftelse af ordning omkring Phd-ophold hos partnere.  

8. Kommende møder, input til dagsorden. 

9. Eventuelt 

 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og organisering af tiden, samt godkendelse af referat fra 

sidste møde + status.  

 

Ulrik bød velkommen, og gav efter godkendelse af dagsorden en kort oversigtsmæssig status for 

projektet (pdf slides vedlagt). Der var ingen kommentarer til referatet af første styregruppemøde. 

 

 

Ad 2. Kort præsentation af innovationskonsortiets fremdrift på delprojekt 1-4, samt status for 

Phd-er og post doc bemanding.  

Ad 3. Brainstorm på konsortiets vigtigste innovationsmuligheder.  

Ad 7. Drøftelse af ordning omkring Phd-ophold hos partnere.  

 

Punkterne blev behandlet samlet og fremlagt af Marina (pdf slides vedlagt). De mere innovative 

elementer blev fremhævet.  

 

Den fælles udfordring i at tilvejebringe grundlag for myndighedsbehandling blev efterfølgende 

drøftet. Dette er særlig kritisk hvor der skal gives tilladelse til hurtig eller dyb infiltration som ved 
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Mårslet og Giber Å projekterne i Århus, men også i forbindelse med Ryds Å, Brøndby og 

Københavner-projekterne er spørgsmålet kritisk. Enighed om at der må findes pragmatiske 

løsninger, så der skabes rum til innovation. Dette er sandsynligvis lettere i de tilfælde, hvor der dels 

stilles krav om dokumentation, dels planlægges for om nødvendigt at kunne sløjfe anlæg efter 

forsøg. Dog vil der være skrappe grænser, da alle tilladelser – også til forsøg – kan påklages.  

Spørgsmålet om vandets kvalitet er relevant for alle parter, og det blev foreslået, at relevante 

delprojekter kan indgå som cases i triple-helix projekt ”Regn med kvalitet” under Vand i Byer.  

 

 Mogens anførte, at det er vigtigt at finde pragmatiske løsninger. Nævnte relevante initiativer 

som har indflydelse på fastsættelse af krav og udarbejdelse af tilladelser. 

 Peter Steen anførte, at måling af regnvandskvalitet er behæftet med stor usikkerhed, da 

vandkvalitet er meget komplekst og vi ved ikke hvad teknologierne kan. Ordentlige 

målinger også nødvendige. Nødt til at gå på kompromis for at lave innovation.  

 Marina gjorde rede for, at man har valgt at løfte nogle af de tungere problemstillinger over i 

Vand i Byer, hvor der er ”muskler”. 

 Charlotte beskrev, at i det ”virkelige liv” gives kun tilladelser, som kan påklages, og som 

derfor skal holde i retten. Kommer til at gå stærkt på lovgivningsområdet.  

 

 

Derudover drøftedes muligheden for at PhD’er og Post Docs kan have et ophold hos konsortiets 

ikke-universitets partnere. Dette var der generel stor opbakning til. Der blev knyttet en række 

kommentarer, bl.a.: 

 Bjørn: Værd at se på erfaringer fra erhvervsforskerordningen og absorptionskapacitet. 

Vigtigt at understrege universiteternes forpligtigelse til at uddanne forskere. Et notat med 

retningslinjer for PhD-samarbejde, så opholdet planlægges grundigt og den studerende 

sikres vilkår til at fokusere.  

 Jens Prisum: Gode tanker, ser dem meget gerne realiseret.  

 Charlotte: Ser gerne arbejde med krav til tilladelser indtænkt i Phd-erne. 

 Jakob: Gerne mere konkret hvad Phd-er skal kunne.  

 Rikke: Gerne en runde på, hvor der konkret bedst kan ske vekselvirkning med Phd-erne.  

 Per: Det er projektgrupperne som skal vurdere dette.  

 

Det blev aftalt at  

 Der udarbejdes et notat om retningslinjer for samarbejde omkring PhD’er og Post Docs i 

konsortiet. Dette notat rundsendes til kommentering og fremlægges ved næste 

styregruppemøde 

 Der indledes 3-parts drøftelser mellem vejleder, potentielle partner-værter og phd-

studerende for at afdække muligheder og interesse, og i sidste ende beslutte hvor hvilke 

PhD’er og Post Docs tilbydes ophold. Konsortieledelsen indkalder til disse møder i januar 

2012 med de parter som ønsker det.  

 

 

Ad. 4. Retningslinier for skelnen mellem innovative arbejder og almindelige ydelser.  

Ad. 5. Oversigt over foreløbige aftaler om økonomi ved fysiske anlæg i konsortiet.  

 

Ulrik gav oplæg vedrørende retningslinier for skelnen mellem innovative arbejder og almindelige 

ydelser (slides vedlagt).  
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 Jacob oplyste, at man i forbindelse med rådgivningsarbejdet havde anvendt en skelen 

mellem design- og detailfasen. Skellet skal defineres i forbindelse med hvert delprojekt. 

 Per spurgte, om forsyningernes egenfinansiering var inklusiv eventuelt honorarbetaling til 

rådgiver. Ulrik svarede bekræftende, at rådgiverhonoraret kan indgå som en del af 

forsyningernes finansiering. 

 

 

Konklusion:  

 Der var generel opbakning til den foreslåede skelnen. 

 Der er behov for hurtig afklaring af fordeling mellem innovationsarbejder og almindelige 

ydelser omkring Silervej-projektet i Brøndby, der var iværksat inden Byer i Vandbalance 

blev bevilget. Det blev aftalt at Rikke indkalder til et møde med deltagelse af Jakob og 

projektledelsen.  

 

 

Ad. 6. Første halvårsrapportering til RTI herunder økonomi.  

 Ulrik har udsendt udkast til halvårsrapport. Udover et forslag om at fjerne stregtegningen 

over faskine-forsøg var der ingen kommentarer.  

 Der er oprettet hjemmeside www.byerivandbalance.dk i maj måned 

 Workspace løsning blev diskuteret. Marina anbefaler Dropbox, men der er begrænsninger på 

plads. Ledelsesgruppen og sekretariatet undersøgere nærmere og tager en beslutning.  

 

 

Ad. 8. Kommende møder, input til dagsorden. 

 

 Styregruppemøder i 2012. Tentativt april og november. Det ene af styregruppemøder 

placeres i Aarhus 

 Innovationsagent deltager i næste FIF-møde for at medvirke til proces med produkter og 

systemer for virksomhederne til fremtidig forretningsdannelse. 

 Tema om status på lovgivning og processer, gerne invitation af Jakob Møller fra NST. Jan 

og Per arrangerer oplæg 

 Fokus på kommunikation af Byer i Vandbalances resultater. Det blev aftalt at der 

præsenteres et forslag til en kommunikationsplan ved næste styregruppemøde. Udover Vand 

i Byer kan Forskningsplatformen Vand og IDA f.eks. benyttes.  

 

 

Ad. 9. Eventuelt.  

Ulrik takkede for et godt og aktivt møde.  

 

 

Peter E. Holm, Marina Bergen Jensen, Ulrik Hindsberger 

 

 

 

 

http://www.byerivandbalance.dk/

