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Byer i Vandbalance (BIV) 

 

Referat af 6. Styregruppemøde, Odense kommune, fredag den 29. november 2013, kl. 9.30-12 

 

 

Deltagere:  

Bjørn K. Jensen (GEUS), Christian Ammitsøe (Vandcenter Syd), Inge H. Jensen (Aarhus Vand), 

Peder B. Jacobsen (Per Aarsleff), Charlotte Moosdorf (Odense Kommune), Ole Mark (DHI), Jacob 

Larsen (Orbicon), Ulrik Hindsberger (TI), Marina Bergen Jensen (KU). 

 

Afbud fra:  
Shin Skovbølling Knudsen (FI), Mogens Bjørn Nielsen, Aarhus Kommune, Ole Fritz Adeler 

(HOFOR), Rikke Nikolajsen (SCA), Jan Burgdorf (Kbh. Kommune), Philip Binning (DTU), 

Henning Stabell (Wavin), og Peter E. Holm (KU). 

 

 

Dagens program:  

1. Velkommen 

2. Status og økonomi v/ Ulrik 

3. Status på delprojekter v/ Marina 

4. Opfølgning på midtvejsevalueringen – gennemgang af notat for det sidste års arbejde i Byer i 

Vandbalance v/Ulrik 

5. Bordet rundt om forventninger til 2014 v/ alle 

6. Kommende møder, input til dagsorden v/alle 

7. Eventuelt 

  

 

Ad. 1. Velkomst  

Ulrik bød velkommen til Odense og takkede Charlotte for værtsskabet ved dagens møde. 

 

 

Ad 2. Status og økonomi 

Se vedhæftede præsentation. Ulrik nævnte at der har været en ret stor budgetoverskridelse på 

anlægsprojektet i Krogebjergparken i København. Der har været afholdt et særskilt møde om dette. 

SCA skifter ejerstruktur. Tilhørsforholdet til Byer i Vandbalance bestemmes af hvor Brøndby 

Kloakforsyning placeres. 

 

 

Ad. 3. Status på delprojekter 

Marina præsenterede status på de 5 første delprojekter, se præsentation. Der var en del spørgsmål 

som der blev redegjort for, samt diskussion omkring værdien af ”pindsvinefaskine”-forsøgene. 

 

 

Ad. 4. Opfølgning på midtvejsevalueringen – gennemgang af notat for det sidste års arbejde i 

Byer i Vandbalance 

Ulrik gennemgik de vigtigste pointer fra notatet fra ledelsesgruppen, der var sendt ud sammen med 

dagsordenen.  
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Output fra BiV i 2014 bliver bl.a.: 

 Videnskabelige artikler – primært fra phd’er og post’docs 

 Semividenskabelige artikler i danske fagblade primært med fokus på erfaringer og guidelines 

 Guidelines til afkobling af veje, eksempelvis: 

o Vejbede 

o Udledning til recipient 

o (Oppumpning til overfladen og) Nedsivning via højeffektive drænrender (Mårslet)) 

o Irish Crossing – transport af vand på veje 

 Rensning af vejvand 

o Filterjord – faktablad 

o Dobbelt porøs filtrering – faktablad 

 Moniteringsstrategi for vejvand 

 Drift og vedligeholdelse af løsningerne i BiV påbegyndes 

 Økonomi 

 

 

Ad 5. Bordet rundt om forventninger til 2014 

 Bjørn havde afklarende spørgsmål vedr. om man ikke kunne koble den internationale vinkel for 

konsortiet sammen med Vand i Byer, hvor Bjørn bl.a. har sendt en forespørgsel fra Belgien til 

Karsten og Ulrik 

 Guidelines er ikke det samme som serviceydelser (Ole) 

 Hvem skal udgive guidelines – Det kan fx være SVK, DANVA, Byplanlæggere, Vand i Byer 

 Charlotte fremhævede vigtigheden af guidelines der kan besvare de grundlæggende 

bekymringer man har i kommunen 

 Jacob spurgte til om man i 2014 kan give en status på hvor langt man er kommet i forhold til 

visionen om en by i vandbalance fra ansøgningen 

 Bjørn nævnte at det var vigtigt med fokus på hvad de fremtidige udfordringer vil være i forhold 

til konsortiets hovedspørgsmål 

 Vigtigt med status på moniteringsprogram ved det næste FIF-møde i juni 2014 (Ole) 

 Vigtigt at man sikrer at forsøgsresultaterne kan benyttes i nye ”gentagelsesprojekter” 

 Ole mente at ledelsesgruppen skal overveje at meddele RTI at delprojekt 2B i Ryds Å ikke 

realiseres. Dette var der generelt enighed om var en god ide.  

 Jacob sagde at det var vigtigt at alle løsningernes økonomi skal vurderes (cost benefit)  

 

Marina, Peter og Ulrik gennemgår disse tilbagemeldinger i forbindelse med årsrapporteringen for 

2013 til RTI, som skal gennemføres i 1. kvartal 2014. Styregruppen får fremsendt rapporteringen 

samtidig med at den sendes til RTI. 

 

 

Ad 6. Kommende møder, input til dagsorden 

Planen for 2014 er at der afholdes 2 FIF-møder og 2 styregruppemøder i 2014 begge i juni og 

november. Ulrik udsender doodle til styregruppemøderne inden jul. På det sidste FIF-møde bliver 

de vigtigste resultater præsenteret for en bredere kreds fx i regi af Vand i Byer.  

 

 

Ad 7. Eventuelt 

Ulrik takkede for et godt og aktivt møde. 

 

Peter E. Holm, Marina Bergen Jensen, Ulrik Hindsberger 


