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Byer i Vandbalance (BIV) 
 

Referat af 3. Styregruppemøde, TI, fredag den 20. april 2012, kl. 10-12 

 

 

Deltagere:  

Inge H. Jensen (Aarhus Vand), Per Jacobsen (KE), Rikke Nikolajsen (SCA), Bjørn K. Jensen 

(GEUS), Jacob Larsen (Orbicon), Henning Stabell (Wavin), Ulrik Hindsberger (TI), Ole Mark 

(DHI), Mogens Bjørn Nielsen (Aarhus Kommune), Peter E. Holm (KU, referent). 

 

Afbud fra:  
Marina Bergen Jensen (KU-LIFE), Charlotte Moosdorf (Odense Kommune), Jan Burgdorf (Kbh. 

Kommune), Philip Binning (DTU), Peder B. Jakobsen (Per Aarsleff) og Christian Ammitsøe 

(Vandcenter Syd) 

 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden og organisering af tiden  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

3. Innovationskonsortiets fremdrift på delprojekt 1-4  

4. Kommunikationsplan for innovationskonsortiet  

5. Anden halvårsrapportering fra 2011 til RTI herunder økonomi  

6. Phd-ophold hos partnere  

7. Kommende møder, input til dagsorden  

8. Eventuelt 

 

 

Ad. 1. og 2. Godkendelse af dagsorden og organisering af tiden, samt godkendelse af referat 

fra sidste møde.  

 

Ulrik bød velkommen, og præsenterede dagsorden som blev godkendt. Indkomne kommentarer fra 

Orbicon til referatet af 1. styregruppemøde er indarbejdet i det endelige referat, som er lagt på 

projektets hjemmeside. 

 

 

Ad 3. Kort præsentation af innovationskonsortiets status og fremdrift på delprojekt 1-4. 
 

Ulrik gennemgik status for projektets delprojekter og aktiviteterne i Forsknings- og 

Innovationsforum (FIF) (pdf slides vedlagt). RTI har godkendt rapportering fra 1. halvår 2011 og 

alle 4 Phd-studerende er ansat. Nyhedsbrev vil blive udsendt kvartalsvist. Næste FIF-møde er den 

13/6-2012. I forbindelse med gennemgangen af delprojekterne havde Styregruppen følgende 

kommentarer: 

 

Delprojekt 1 – Taastrup: Ole Mark er sikker på, at det nok skal lykkes, når det bliver varmere og 

vandstanden falder.  

 

Delprojekt 2A - Giber Å: Ingen kommentarer. 
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Delprojekt 2B - Ryds Å: Ingen kommentarer. 

 

Delprojekt 3 – Maarslet: Myndighedsbehandlingen er gået i gang.  

 

Delprojekt 4A - Silervej/Lindevangen: 

 Lindevang haver. Bjørn og Mogens spurgte interesserede til haveprojektet. I alt 18-19 haver er 

udvalgt efter indledende borgermøde og dialog med de enkelte beboere. Lindvang er valgt, 

fordi vejen har mindst ulovligt byggeri. Beboerne vil gerne fremvise haverne for interesserede.   

 Vejvand på Lindevang. Rikke uddybede status og fokus på trafiksikkerhed, efter der har været 

kontakt med politiet.  

 Plan B kortlægning. Følges tæt.  

 

Delprojekt 4B – København: 

 Transport af vand på vejoverfladen. Løsning på Roshagevej mangler at blive endeligt fastlagt.  

 Diverse input fra Styregruppen. Mogens: Nye byområder. Ønskeligt med designmanual og 

indtænke dette i projektet. Rikke: Ønske om dialog med planlæggere og indtænke dette i 

lokalplaner. Bjørn: Spurgte til driftsmæssige overvejelser. Ulrik: Det har fokus og skal 

overvejes og indarbejdes i guidelines fra BIV. Ole Mark: Findes spansk manual om vejriste. 

Ole Mark: Forslag om eksamensprojektstuderende som kan se på effekten af disse tiltag for 

overløbsmængder. Jacob: Bassinløsning indtænkt i spildevandsplan. Rikke kvitterede for godt 

forslag. Henning afventer evt. designændringer på DPF. 

 

Ulrik spurgte til detaljeringsgrad af indlægget. Styregruppen var tilfreds.  

 

 

Ad 4. Kommunikationsplan for innovationskonsortiet.  
 

Ulrik gennemgik kommunikationsplanen fra ansøgningen og fremdriften (slides vedlagt). Mål: 

Samtlige kommuner har hørt om innovationskonsortiets hovedaktiviteter og vigtigste resultater 

inden udgangen af 2013. Ulrik viste kort hjemmesiden www.byerivandbalance.dk. Bjørn: 

hjemmesiden eksemplarisk. Mogens: Kobling til Aarhus og styrkepositioner vedrørende Blå By. 

Drøftelse af hvad der skal laves til det engelsksprogede publikum. Bjørn efterspurgte korte 

oversigter/referenceblade på engelsk, gerne over hvert af de konkrete fysiske projekter.  

Rikke: Tilbyder en masse materiale, fotos etc. som sendes til TI. Ole Mark: Forslag om at udføre 

referenceblade med Y-tube 2 minutters video’er med f.eks. kommuner som målgruppe. Rikke: SCA 

er i gang med artikel om samarbejdsformerne.  

 

Ulrik gennemgik indsatser indtil nu, og hvad vi vil fremover. Opfordring til Styregruppen om at 

komme med yderligere forslag: 

 Peter: Det er vigtigt for virksomhederne at promovere de opnåede kompetencer.  

 Bjørn: Opfordring til også at gå internationalt i nabolande og få noget input fra dem.  

 Per: I København er der lokalrådsmøder, hvor der fortælles om tekniske ordninger og 

støttemidler af relevans, og opfordrede BIV til fortsat at være synlige, når der er resultater af 

relevans. Ulrik har allerede deltaget to gange på Nørrebro og i Vanløse. 

 Mogens: Inddrage Dansk Byplanlægning.  

 Jacob: Politisk Forum under KL, stor eksponering, måske 2013. Det er noget vi bør overveje. 

Desuden er der Spildevandskomiteen.  

 Ole: Enig omkring Spildevandskomiteen. Desuden bør vi overveje LAR kogebog. Muligheder 

og begrænsninger, f.eks. for grønne tage og få et nuanceret billede.  

http://www.byerivandbalance.dk/
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 Per og Mogens: Findes allerede meget, kræver overblik. Både København og Aarhus har meget 

om LAR på deres hjemmesider.  

 Ole og Jacob: Finde relevante udgivere, hvorved der opnås blåstempling.  

 Ole: Rainlab – et udstillingsvindue for DK og som lever efter projektets afslutning.  

 Bjørn: Samarbejde med ReThinkWater, Branding projekt, der har opstartsmøde i uge 17.  

 

 

Ad 5. Anden halvårsrapportering fra 2011 til RTI herunder økonomi. 

 

Ulrik (slides) nævnte, at der er tilsendt udkast til den faglige rapportering for 2. halvår 2011.  

Deadline ligger i maj, så der er tid til at modtage inputs udover, at der mangler sidetal.  

 

Økonomi. Mangler tal fra KU og Vandcenter Syd. Ulrik fremhævede, at flere deltagere har ydet 

mere end lovet. Enkelte lidt bagud, hvilket har naturlig forklaring i forhold til fremdriften i 

delprojekterne. Samlet set ser det godt ud. Kommentarer om forståelse af RTIs standardbudget 

skema.  

 

Ad 6. Drøftelse af ordning omkring Phd-ophold hos partnere. 

 

Peter orienterede om de to notater, der er blevet sendt ud.   

 

 

Ad 7. Kommende møder, input til dagsorden. 

  

Bjørn: EIP European Innovation Partners. Kunne godt bruge beskrivelser til at byde ind med sites, 

f.eks. Nordhavn. Aktivitet i forskellige fora i de kommende uger.  

 

 

Ad. 8. Eventuelt.  

 

Ulrik takkede for et godt og aktivt møde.  

 

 

 

 

Peter E. Holm, Marina Bergen Jensen og Ulrik Hindsberger 

 

 

 

 


