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Byer i Vandbalance (BIV) 
 

Referat af 4. Styregruppemøde, Aarhus Vand, fredag den 30. november 2012, kl. 10-12 

 

Deltagere:  

Inge H. Jensen (Aarhus Vand), Peder B. Jacobsen (Per Aarsleff), Charlotte Moosdorf (Odense 

Kommune), Jacob Larsen (Orbicon), Thomas M. Hansen (i stedet for Henning Stabell)(Wavin), Ole 

Mark (DHI), Mogens Bjørn Nielsen (Aarhus Kommune), Shin Knudsen (RTI), Ulrik Hindsberger 

(TI), Marina Bergen Jensen (KU), Peter E. Holm (KU, referent). 

 

Afbud fra:  
Per Jacobsen (KE), Rikke Nikolajsen (SCA), Bjørn K. Jensen (GEUS), Christian Ammitsøe 

(Vandcenter Syd), Jan Burgdorf (Kbh. Kommune), Philip Binning (DTU).  

 

Dagens program:  

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Innovationskonsortiets fremdrift på delprojekt 1-5 

4. Status på forretningsspor for innovationskonsortiet ved Wavin, Orbicon og Per Aarsleff 

5. Vejforum, december 2012 – præsentation af koncept  

6. Første halvårsrapportering fra 2012 til RTI herunder økonomi  

7. Kommende møder, input til dagsorden 

8. Eventuelt 

 

Ad. 1. og 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.  

Ulrik bød velkommen og præsenterede dagsorden som blev godkendt. Ingen kommentarer til 

referatet fra sidste møde (3. SG møde 20. april 2012) som er lagt på projektets hjemmeside. RTI har 

godkendt rapportering fra 2. halvår 2011 og rapport for 1. halvår 2012 er indsendt. RTIs 

kontaktperson Shin deltager i SG-mødet fra kl. ca. 10.30.  

 

Ad 3. Innovationskonsortiets fremdrift på delprojekt 1-5 

Marina gennemgik status for projektets delprojekter 1-3 og aktiviteterne i Forsknings- og 

Innovationsforum (FIF) (pdf slides vedlagt). Delprojekt 5 er vidensdeling. Af hensyn til tidsplanen 

fulgte Ulriks gennemgang af delprojekt 4 under pkt. 5. I forbindelse med gennemgangen af 

delprojekterne havde Styregruppen følgende kommentarer: 

 

Delprojekt 1 - Taastrup. Jacob og Ole. Spurgte til perspektiverne i pindsvinefaskinen. Rationalet er 

beskrevet i projektansøgning, som udsendes til SG. SG anbefaler at klargøre rationaler til de 

tilhørende forretningsmodeller.  

 

Delprojekt 2B - Ryds Å. Mogens, Charlotte. En central problemstilling som SG støtter, at der 

arbejdes med. Natur op mod miljøhensyn. Renseløsninger er problematiske i naturområder. 

Udledning. Efterspørges risikovillighed i form at et ”tilladelsesvindue” til at arbejde med dette. 

Marina forventede at en kommende 24 timers Vandcamp (3-4/12-12) under Vand i Byer 

innovationsprojektet ”Regn med kvalitet” kunne tilføre nyt som kan være relevant for Byer i 

vandbalance. 
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Ad 4. Status på forretningsspor for innovationskonsortiet ved Wavin, Orbicon og Per Aarsleff 

Per Aarsleff: Peder gennemgik oprindelige forventninger og gjorde status på tilhørende 

forretningsaspekter. (Pdf m slide vedlagt). 

Projektet er blevet meget konkret og det giver muligheder. Per Aarsleff får kompetencer, der gør 

virksomheden i stand til at videreudvikle kendte teknikker samt udvikle nye teknikker.  

 

Orbicon: Jacob gennemgik aktiviteter og gav eksempler på resultater (Pdf slide vedlagt) Deltagelse 

i projektet helt i overensstemmelse med målsætningen om at være den væsentligste aktør indenfor 

bæredygtighed og klimatilpasning. Udbytte indtil nu: praktiske erfaringer, skybrudsbrønd, øget 

omsætning i forbindelse med igangværende projekter, erfaringer, noget at vise frem, bedre kontakt 

ind i KE og KK, kendte som dem der kan LAR i praksis. Forventninger til næste år: intern 

videndeling, resultater og løsninger i videre salg, flere artikler og produktblade, konkrete resultater 

af renseeffekter og del i moniteringsresultater, tættere tilknytning til forskningsprojekterne, phd-

studerende ud i Orbicon. 

 

Wavin: Thomas gennemgik aktiviteter og udbytte (Pdf slide vedlagt). Wavin ønsker at udvikle nye 

projekter og anvende eksisterende projekter i nye løsninger. Som eksempel Dobbelt Porøs Filtrering 

som er blevet lavet i prototype. Kombinerede løsninger i Brøndby og Kbh, hvilket giver massiv PR. 

Desuden deltagelse i Vand i Byer. Projekterne skal udvikles til koncepter.  

 

Ros fra SG til virksomhedsindlæg og opbakning til ideen med at høre tilsvarende fra de deltagende 

kommuner og forsyninger.  

 

Charlotte nævnte den aktuelle ekstra indkaldelse via Forsyningssekretariatet om støtte til 

klimaløsninger til ekstrem regn. Inge: Forsyninger og kommuner må sætte sig sammen.  

 

Ad 5. Vejforum, december 2012 – præsentation af koncept  

Ulrik gennemgik med fokus på afkobling af vejvand delprojekt 4 (pdf med slides vedlagt) da det 

forventes at være det mest relevante for en kommende præsentation på Vejforum for forhåbentlig et 

stort forum. SG gav input til omdrejningspunkter som kunne være interessante for målgruppen.   

 

Ad 6. og 7. Første halvårsrapportering fra 2012 til RTI herunder økonomi og kommende 

møder, input til dagsorden 

Meget kort tid til disse punkter. Ulrik efterspurgte kommentarer til halvårsrapport fremsendt til RTI. 

Shin svarede at de ikke umiddelbart havde væsentlige kommentarer til halvårsrapporten. Herudover 

nævnte Shin, at der som noget nyt skal gennemføres en midtvejsevaluering og vi kan overveje om 

den skal afholdes som et seminar sammen med SG.  

 

Mht. fremtidige SG møder blev der ikke udtrykt ønske om at ændre på frekvensen eller varigheden 

af møderne. Forslag om tilsvarende som fra virksomhederne at høre fra Kommuner og forsyninger 

på efterfølgende SG møder.  

 

Ad. 8. Eventuelt 

Ulrik takkede for et godt og aktivt møde samt flot værtskab fra Aarhus Vand.  

 

 

Peter E. Holm, Marina Bergen Jensen, Ulrik Hindsberger 


