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Byer i Vandbalance (BIV) 
 

Referat af 7. Styregruppemøde, TI, onsdag 25. juni 2014, kl. 14:30-16:30 

 

 

Deltagere:  

Ole Fritz Adeler (HOFOR), Bjørn K. Jensen (GEUS), Christian Ammitsøe (Vandcenter Syd), Philip 

Binning (DTU), Jacob Larsen (Orbicon), Ulrik Hindsberger (TI), Marina Bergen Jensen (KU), Peter 

E. Holm (KU, referent) 

 

Afbud fra: 

Søren Hansen (SCA), Peder B. Jacobsen (Per Aarsleff), Charlotte Moosdorf (Odense Kommune), 

Henning Stabell (Wavin), Ole Mark (DHI), Mogens Bjørn Nielsen (Aarhus Kommune), Inge H. 

Jensen (Aarhus Vand), Jan Burgdorf (KBH Kommune) 

 

 

Dagens program:  

1. Velkomst og godkendelse af referat fra sidste møde v/Ulrik 

 

2. Overordnet status og økonomi v/Ulrik 

Første styregruppemøde i 2014. RTI har godkendt rapportering fra 2013. Byer i Vandbalance 

præsenterede for Vand i Byer i april. Fokus i resten af 2014 bliver på erfaringsopsamling og 

monitering samt sammenskrivning (se pkt.4). Der er planlagt yderligere et FIF-møde og et 

styregruppemøde i 2014 hhv. 20. november og 27. november. Der afholdes opstarts- og 

afslutningskonference for Vand i Byer den 11.-12. november 2014, hvor Byer i Vandbalance 

også skal præsentere.  

 

Det udsendte økonomiark blev kort gennemgået. Positive tal med stor medfinansiering fra 

firmaerne, så medfinansiering er hermed på plads et år før projektet slutter. Ulrik finder som 

projektleder dette glædeligt og usædvanligt. Bjørn kommenterede på afvigelserne i budgettet 

som Ulrik, Marina og Peter kvalificerede. Anlæggene er blevet dyrere end budgetteret både i 

Aarhus, Brøndby og København. Dette gav anledning til en konstruktiv drøftelse af, hvordan 

man håndterer budgetudvidelser og opdeling af budgetter på innovation inden for projektets 

rammer og på budgetter af mere sædvanlig karakter til normal takst. 

 

Projektet ved Ryds Å på Fyn er lukket ned af forskellige årsager, hvilket har bevirket et lavere 

realiseret budget. Det har været nyt at have fysiske delprojekter i projekter som dette.  

Enighed om at der er blevet høstet vigtige erfaringer. Fremadrettet gerne en tidlig og enkel 

model for arbejde i triple-helix strukturer.  

 

TI tilbageholder 10% af tilskuddet indtil slutregnskab er leveret, da RTI gør det samme. Næste 

økonomirapportering er i januar 2015 og gælder for 2014. TI udarbejder slutregnskab i 1. 

kvartal 2015, hvor der også skal indsendes en slutrapport for konsortiet i henhold til skabelon 

fra RTI.   
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3. Status på delprojekter v/Marina 

Link til præsentationer fra det nyligt afholdte FIF-møde som blev givet i uddrag. 

Delprojekter:  

 Ryds Å. Lukket ned. Der vil blive arbejdet på at samle op på hovedspørgsmål.  

 Beder – Giber Å. Løsningen hæver basis flow i åen samt nedsivningen til grundvandet. 

Tæt på afrapportering.  

 Krogebjerg – Harrestrup Å – vandkvalitet.  

 Mårslet – Geosmarte faskiner – vandmængden. 

 Brøndby, Møllebakken – Vejbede 

 Monitering. Filterbede. Moniteringsprogrammer. Stor udfordring med at få prøver i hus – 

kan blive et problem at nå inden for projektperioden.  

 

4. Forventede output på guidelines og forventede videnskabelige artikler v/Marina 

Marina gennemgik de planlagte skriftlige outputs som overordnet falder i 3 kategorier:  

1) Videnskabelige artikler 

2) Artikler til danske fagtidsskrifter  

3) Faktablade. Se præsentation vedlagt som pdf. 

 

Styregruppen udtrykte generel opbakning til strategien for formidling af projektet, som 

indebærer at flere kanaler dækkes på bekostning af formindsket fokus på tekniske rapporter, 

som har en relativ lille målgruppe.   

 

5. Afslutning af konsortiet v/alle 

Ole nævnte ønsket om at inkludere faktabokse om projektet som en del af formidlingen. 

Enighed om at huske dette. Bjørn understregede vigtigheden af, at vi får målinger og 

dokumentation, hvilket er meget centralt – ikke mindst internationalt. Jakob fremsatte ønsket 

om, at vi får flashet, hvordan man gør ting og i den forbindelse, at få økonomi ind over. Bjørn 

støttede dette som en rimelig betragtning. Dette affødte en drøftelse af, hvad det er rimeligt at 

forvente inden for projektets rammer og tid. Ulrik nævnte, at der kommer opgørelser over 

budgetter for de forskellige anlæg, og det blev konkluderet, at der vil blive lavet en opsamling 

på økonomi – primært nøgletal og med de forbehold der nu er. Det er vigtigt for 

forskningsinstitutionerne at dette foregår sobert og ikke primært med salg for øje, hvilket der 

var forståelse for. KU projektdeltagerne har meget travlt og er presset på projektressourcerne 

med moniteringen og den faglige opsamling. Jakob argumenterede for, at opsamlingen på 

økonomien ikke kan vente til slutningen af projektet, og det blev aftalt, at med det primære 

ansvar hos TI og Orbicon, så vil der blive samlet op på økonomien på nøgletalsform.  

 

6. Eventuelt 

Der blev takket for fremmødet og et godt aktivt møde. 

 

 

 

Peter E. Holm, Marina Bergen Jensen, Ulrik Hindsberger 


