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Indhold Den grønne omstilling har udviklet sig til en bærende vision på tværs af 
nationale politikere, kommuner og samfundsmæssigt orienterede aktører 
i det private erhvervsliv.  En grøn omstilling har som nøgleudfordringer 
at styrke bæredygtige forandringer i de basale samfundsmæssige  
systemer knyttet til fx vand, varme, mad, mobilitet og kommunikation.  
 

Strategisk omstilling af 
byens vand 

Med fokus på byens vand er omdrejningspunktet for denne artikel, 
hvordan man i praksis sikrer en strategisk omstilling af sådanne  
systemer. 
 

 1. Grøn omstilling 
2. Omstilling af byerne 
3. Omstilling af vandforsyningen  
4. Baggrunden for håndtering af vand i byerne 
5. Det synlige og værdiskabende vand 
6. Det effektive vand 
7. Omstillingsprocessernes udfordring 
8. Læren om strategisk omstilling 

 
 1. Grøn omstilling 
Bæredygtighed og de 
basale  
samfundsmæssige  
systemer 

Den globale opvarmning samt presset på de økologiske systemer  
repræsenterer fundamentale og presserende udfordringer for  
opretholdelsen af moderne samfund.  Dette har ført til en stigende  
interesse for, hvordan man strategisk omstiller de basale systemer  
relateret til fx vand, mad, varme, kommunikation og mobilitet i en  
mere bæredygtig retning.   
 

Ikke blot en materiel 
udfordring 

En bæredygtig omstillingen af disse systemer er ikke blot en materiel 
problemstilling, der handler om infrastrukturer og teknologier. Det er i 
lige så høj grad et spørgsmål om at forandre brugerpraksisser, kulturelle 
værdier, markeder, lovgivning samt produktions- og  
vedligeholdelsesnetværk.  
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 Dette gør omstillingsprocesser til komplekse strategisk udfordringer, 
som involverer og berører en lang række forskellige aktører på tværs af 
etablerede professioner, ansvarsområder og sektorer.  
 

 2. Omstilling af byerne 
Omstilling og byens 
kompleksitet  

Den strategiske kompleksitet af grøn omstilling kommer i særlig grad til 
udtryk i bymæssige sammenhænge, fordi byer er karakteriserede  
vedtætheden og forbundetheden af systemer, infrastrukturer og  
praksisser. Derfor er grænsedragningerne mellem byens forskellige  
systemer og deres respektive funktioner ofte genstand for forhandlinger 
og kontroverser. 
  

 Det er med andre ord nødvendigt at anerkende de iboende  
flertydigheder og modsætningsforhold, der karakteriserer byens  
strukturer og processer. Dette betyder, at byen ikke én gang for alle kan 
nedbrydes i veldefinerede og velafgrænsede funktioner og systemer 
 

Modsætningsfyldte  
forståelser af de urbane 
systemer 

Udviklingen af urbane strategier for grøn omstilling er således et  
fortagende, som finder sted mellem aktører, som ud fra deres respektive 
positioner og ansvarsområder arbejder ud fra forskellige - og nogle  
gange modsætningsfyldte - forestillinger om, hvad et urbant system er 
og bør være.  

  
Mikropolitisk  
græsearbejde  

I praksis er ’urban  omstilling’ derfor ofte præget af det, der kan kaldes 
mikropolitisk grænse arbejde, dvs. politisk strategiarbejde hvorigennem 
de urbane systemers grænser og funktioner fortløbende diskuteres og 
redefineres af aktører som opererer fra forskellige positioner og  
ansvarsområder.   
 

 Denne mikropolitiske forståelse af urban strategiformulering udelukker 
ikke, at der over længere perioder kan være relativ enighed om, hvordan 
et urbant system skal afgrænses og udvikles. 
  

 En sådan enighed er imidlertid ofte produktet af en række dominerende 
aktørers evne og interesser i at marginalisere alternative  
systemforståelser. Eksistensen af stabile og entydige forståelser af de  
urbane systemer bør altså analyseres som produktet af aktivt - og  
potentielt ustabilt – grænsearbejde, som har formået at udgrænse  
alternative system forståelser. 
 

 3. Omstilling af vandforsyningen 
Spørgsmålstegn ved 
den urbane  
vandforsyning 

Med fokus på København analyserer vi i de følgende afsnit, hvordan  
udviklingen af det urbane system relateret til håndteringen af vand har 
været under indflydelse af mikropolitisk grænsearbejde - der på  
forskellige måder har sat spørgsmålstegn ved systemets traditionelle 
grænser og funktioner - gennem de sidste 20 år. 
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 Analysen identificerer forskellige aktør-konstellationers mikropolitiske 
grænse-arbejde, og diskuterer hvordan udviklingen af systemet påvirkes 
af de forhandlinger og kontroverser, der karakteriserer dette  
grænsearbejde. 
 

 4. Baggrunden for håndtering af vand i byerne 
Urbant vand i siden det 
19. årh. 

Som udgangspunkt for analysen, er det indledningsvis nødvendigt at 
skitsere hvordan det urbane system relateret til håndtering af vand blev 
organiset gennem det 19. og 20. århundrede. Vi kalder dette for den  

moderne konfiguration af vand. 
 

Infrastruktur som  
offentlig kerneopgave  

I Danmark blev udviklingen af moderne systemer til håndering af  
byernes vand påbegyndt parallelt med lignede aktiviteter i andre  
europæiske lande og storbyer i løbet af den sidste halvdel af det  
19 århundrede. Dette var en periode, hvor byerne voksede eksplosivt og 
fik en stadig mere central samfundsmæssige betydning som følge af  
industrialisering, der medførte befolkningsvandring fra land til by. Disse 
udviklinger førte til et stigende behov for kollektive infrastrukturer, og 
udviklingen af sådanne infrastrukturer blev efterhånden anerkendte som 
en offentlig kerneopgave på statslig såvel som kommunalt niveau.   
 

Det københavnske  
kloaksystem 

Som et led i disse processer blev udviklingen af et offentligt finansieret 
spildevandsystem påbegyndt i København i 1860. Dette system blev  
udviklet til at afløse det traditionelle system, hvor overfladevandet blev 
transporteret bort i åbne rendesten, og hvor afføring blev opsamlet i  
baggårdslatriner som blev afhentet og ført bort (til Amager) af byens 
‘natmænd’.   
 

 I løbet af det 19. og 20. århundrede blev en rørbåren vandinfrastruktur 
udbygget i store dele af landet. Denne udbygning blev betragtet som en 
offentlig og samfundsmæssig kerneopgave. 
 

Kommunalt  
ansvarsområde 

Denne opgave var primært lokaliseret på det lokale kommunale niveau. 
De største vandforsyninger var således ejet og drevet kommunalt.  
Derudover blev der oprettet en lang række mindre forbrugerejede  
vandforsyninger, som var underlagt kommunal planlægning.  
Planlægningen, udviklingen og driften af kloaksystemerne blev varetaget 
af kommunernes tekniske afdelinger. 
 

 Planlægningen og udviklingen af vandinfrastrukturen foregik imidlertid 
ikke uafhængigt af nationale institutioner og national regulering.  Fra 
slutningen af det 19. århundrede spillede de nationale  
civilingeniøruddannelser en central rolle for den lokale systemudvikling 
i kommunalt regi. 
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Nationale institutioner 
og reguleringen  

 I 1946 oprettedes endvidere en stående national vandkomite inden for 
rammerne af det nationale ingeniørforbund. Denne komite producerede 
en kontinuerlig strøm af standarder, som skulle understøtte den lokale 
udvikling af infrastrukturen. Infrastrukturudviklingen var ydermere  
underlagt national regulering. Et fokus for denne regulering var at sikre 
grundvandskvaliteten samt at sikre hygiejnisk produktion og  
distribution af drikkevand. Et senere fokus blev spildevandes påvirkning 
af vandmiljøet.  
 

 Endelig var finansieringen af infrastrukturen som blev opkrævet gennem 
vandafgifter - og ikke fra generelle skatter - også underlagt national  
regulering.  Mens vandafgifternes størrelse blev bestemt af de lokale 
kommunalbestyrelser,  var  opkrævning  underlagt  ‘hvile-i-sig-selv’   
princippet. Dette princip betød, at kommunerne ikke måtte generere  
profit fra opkrævning af vandafgifter, og at indkomster og udgifter  
skulle balancere over tid. 
 

 5. Det synlige og værdiskabede vand 
 Gennem det 19. og 20. århundrede havde etableringen af den rørbårne 

infrastruktur i stigende grad gjort vandet i det offentlige rum usynligt for 
den brede offentlighed. Især i byerne. Moderne vand var blevet et  
fænomen som blev håndteret gennem en særskilt og usynlig  
underjordisk infrastruktur, med det formål at skabe rene og sunde byer. 
 

Nye systemgrænser og 
systemfunktioner 

Fra  de  tidlige  1990’ere  begyndte disse moderne systemgrænser imidlertid 
at blive udfordret. I byer som Århus og København begyndte vand at 
blive tillagt en mere synlig og aktiv rolle i forbindelse med urban  
udvikling.  
 

 Vand skulle ikke nødvendigvis længere skjules i underjordiske  
infrastrukturer. Vand blev derimod tilskrevet en ny funktion: At skabe 
sted-specifik urban værdi. 
 

Vand som stedspecifik 
urban værdi 

Det mest profilerede eksempel på denne nye forståelse af vand, var  
udviklingen af den indre havn i København. Indtil de tidlige  1980’ere  
havde denne del af havnen primært fungeret som en industriel  
infrastruktur. Havnen var stærkt forurenet af affaldsstoffer fra den  
industrielle produktion og var samtidig omkranset af jernbaner og  
ringveje, hvilket gjorde den utilgængelig for den brede offentlighed.  
 

 Derudover fungerede havnen som overløbsbassin for  
spildevandsystemet. I tilfælde af regn blev kloakvand således ledt ud i 
havnebassinerne for at undgå oversvømmelser i byen. 
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Havnen og det urbane 
vand 

I  løbet  af  1990’erne formåede samspillet mellem to parallelle  
udviklingsprocesser imidlertid at omdefinere den urbane funktion af 
vandet i havnen.  
 

 Den ene af disse udviklingsprocesser var drevet af et stigende nationalt 
og kommunalt fokus på miljø. Dette resulterede i en strategi om at  
forbedre den biologiske kvalitet af kommunens vandrecipienter.  Dette 
betød at en række store bassiner blev etableret som del af det rørbårne 
spildevandssystem for at reducere overløb af kloakvand til havnen i  
forbindelse med regn. 
 

 Den anden udviklingsproces var drevet af udflytningen af den  
industrielle produktion fra havnen som især tog fart op gennem 
1980’erne.  Som  svar  på  denne  udflytning  blev  havnen  udlagt  til  beboelse  
og handel. Dette åbnede efterhånden den brede offentligheds adgang til 
havnearealerne. 
 

Havne festivaler,  
udspring og det  
permanente badeanlæg  

Som led i denne proces opstod der en række havnefestivaler og i  
forbindelse med en af disse festivaler fik en udspringsforening  
midlertidig tilladelse til at lave udspring i havnen. Dette tiltrak stor  
offentlig bevågenhed, og i de efterfølgende kommunale  
budgetforhandlinger blev der bevilliget penge til et permanent  
badeanlæg i et af de indre havnebassiner. Siden er flere badefaciliteter 
åbnet i havnen og havnebadning har udviklet sig til en højprofileret grøn 
aktivitet. 
 

 Udviklingen af havnebadning som en profileret aktivitet for det grønne 
og attraktive København fik en række direkte og indirekte konsekvenser 
for systemudviklingen af byens spildevandsinfrastruktur. En direkte 
konsekvens var sikringen af hygiejnisk badevand, som blev en  
kerneprioritet for byens vandforsyning. Dette førte til massive  
investeringer i intelligent styring af kloaksystemet samt udbygning af 
kapaciteten.  
 

Vand som attraktivt 
bymæssigt element  

En mere indirekte - men måske også mere afgørende konsekvens – var, 
at vand i den brede offentlig ikke længere blev opfattet som et fænomen 
der skulle skjules under jorden, men i højere grad som et attraktivt  
bymæssigt element, der kunne skabe kvalitet, som reflekteret i følgende 
citat: 

 “Vi  lavede  en  kundeanalyse  i  2007  (...)  og  spurgte  hvad  de  (kunderne  
red.) anslog værdien af badning i havnen til. De kom op med fantastisk 
høje vurderinger! bare at have rent vand i havnen var vurderet til at være 
meget værd. Det blev fordoblet når vandet også kunne bruges til noget 
(ingeniør).”   
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 Ifølge daværende direktør for R&D i forsyningen blev vandets nye  
urbane funktion også reflekteret i en ny ingeniøridentitet: 
 

Vi er undværlige spiller 
i udviklingen af byen 

“Den  store  innovation  er  en  erkendelse  af,  at  vi  virkeligt  er  nøglespillere  i  
byens udvikling, hvilket vi aldrig troede før. Vi troede: O.K. andre vil 
tage sig af at udviklingen af byen og så spørge de os om at tage os af  
forsyningen. Men nu ved vi at vi er uundværlige spillere i udviklingen af 
byen“ 
 

 Et  senere  eksempel  på  den  nye  værdiskabende  og  ‘sted-definerede’   
forståelse af byens vand var en række koordinerede eksperimenter med 
at integrere byens grønne områder i håndteringen af regnvand. 
 

Vand og den grønne 
infrastruktur 

Et tidligt eksempel var forskningsprojektet 2BG, som i stedet for at  
fokusere på en yderligere udvikling og optimering af den traditionelle 
rørbårne vandinfrastruktur, havde til formål at udvikle byens grønne 
områder til en integreret del af byens vandinfrastruktur. 
 

 Projektet foreslog således at byens grønne områder skulle designes til at 
tilbageholde regnvand på overfladen og samtidig skabe nye bymæssige 
kvaliteter for byens beboere. Et redesign af byens grønne områder skulle 
således både aflaste den etablerede rørbårne spildevandsinfrastruktur og 
skabe bymæssig kvalitet i form af nye grønne arealer, enge og åbne  
vandløb. Denne vision blev udviklet yderligere i to senere projekter 
(‘19K’  og  ‘vand-i-byer’). Disse projekter sigtede på mere aktivt at  
involvere kommunale planlæggere og aktører fra vandindustrien.  
 

Vand og den grønne, 
aktive og attraktive by  

Siden  1990’erne  har  den  moderne  systemkonfiguration,  som  handlede  
om at gøre vandet usynligt således være genstand for mikropolitisk  

grænsearbejde. Vand er i dag blevet et fremtrædende element i  
udviklingen at den grønne, aktive og attraktive by.  
 

 
 Moderne vand Steddefinerende vand 

tilstedeværelse usynlig synlig 

rationale sund og sikker by grøn og aktiv by 

infrastruktur separat, underjordisk  tværsektoriel og multi-
funktionel integration of 
komponenter i terræn  

Styrings-
perspektiv 

centraliseret, kontrol-
lerbar 

eksperimentel, delvis  
decentraliseret 

       
 Figur 1: Det moderne vs. det steddefinerede vand (Kilde: forfatterne) 
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 6. Det effektive vand 
 De lokale eksperimenter med at forandre byens vand fra et usynlig  

underjordisk fænomen til et nærværende, sted-definerede og  
værdiskabende fænomen var imidlertid ikke det eneste grænsearbejde 
der prægede udvikling af det urbane system relateret til håndteringen af 
vand.   
 

Miljøministeriets  
parallelle reformer 

Fra omkring 2001 blev systemet således også udfordret af en række  
parallelle reformprocesser. I modsætning til de lokale eksperimenter, 
som var centrale for grænsearbejdet relateret til det sted-definerede vand 
var disse parallelle reformprocesser udløst af en ny policy-strategi i  
miljøministeriet, som var ansvarlig for den nationale regulering af de 
kommunale vandforsyninger. 
 

 Indtil 2001 havde miljø ministeriet ikke udvist en særlig aktiv interesse 
for den måde hvorpå kommunerne konkret organiserede udviklingen og 
driften af vandinfrastrukturen. Det central ministerielle fokus have været 
at sikre rent og hygiejnisk vand og at mindske spildevandets  
miljømæssige effekter på vandmiljøet. Fra 2001 blevet dette  
biologiske/hygiejniske fokus imidlertid afløst af et effektivitetsfokus. 
 

Jagten på ineffektivitet I forbindelse med introduktionen af den nye effektivitetsorienterede  
politikforståelse blev en række ansatte i miljøministeriet med stærkt  
økologisk engagement fyret eller forflyttet og nye analytiske  
instrumenter blev taget i brug med henblik med på at identificere  
‘ineffektivitet’  som  kunne blive gjort til genstand for den nye politik.  
 

Vandforsyningens  
effektiviserings-
potentiale  

I forhold til vandforsyningsområdet blev en benchmarking metode  
introduceret til at kalkulere variationer i de kommunale  
vandforsyningers effektivitet. Disse kalkulerede variationer blev anset 
som et udtryk for ineffektivitet, og ud fra denne logik estimerede  
konkurrencestyrelsen at vandforsyningsområdets samlede årlige  
‘ineffektivitet’  beløb  sig  til  1,3 mia. kr. Dette beløb etablerede de  
kommunale vandforsyninger som et centralt objekt for ministeriets nye 
effektivitetsfokus.    
 

Vand Sektor Loven Til trods for at disse estimater blev draget i tvivl af eksempelvis  
interesseorganisationen DANVA (Dansk vand og Spildevand), blev de af 
ministeriet anvendt til at legitimere en ny vandsektorlov som gradvist 
blev implementeret fra 2009. Denne lov var rettet mod den traditionelle 
kommunale organisering af vandforsyningerne.    
 

 For det første sigtede Vand Sektor Loven på at etablere en klar adskillelse 
af mål og middel, gennem en selskabsgørelse af vandforsyningerne.  
Traditionelt havde vandforsyningerne således være en integreret del af 
den kommunale administration, hvilket ifølge ministeriets analyser  
kunne have negativ indvirkning på effektiviteten. 
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Selskabsgørelsen af 
vandforsyningerne 

Et centralt element i sektorloven var derfor at omdanne de kommunale 
organiserede vandforsyninger til kommunalt ejede selskaber, som  
opererede uafhængigt af de kommunale administrations politiske  
hensyn. Sektorloven betød således, at det kommunale ejerskab over 
vandinfrastrukturen samt ansvaret for at udvikle og drive denne  
infrastruktur overgik til de selskabsgjorte vandforsyninger. Derved blev 
den politiske ledelse afløst af professionelle bestyrelser. 
 

 Den politiske styring blev nu omsat i nationalt- og lokalt definerede  
‘miljø- og  service  mål’ og forsyningernes formål var at sikre at disse  
performancemålene blev opfyldt på den økonomisk mest effektive måde. 
De kommunale administrations indflydelse på den konkrete udbygning 
og drift af vandinfrastrukturen blev således svækket, i og med at de blev 
reduceret  til  kunder  der  definerede  ‘performance  mål’  overfor  de   
selvskabsgjorte forsyninger.  
 

Det snævre  
infrastrukturelle fokus 

For at afgrænse vandselskabernes rolle i forhold til den generelle  
kommunale opgavevaretagelse og i forhold til private virksomheders 
kommercielle virke inden for området blev deres aktivitet endvidere  
definere som snævert infrastrukturelt: de var alene bemyndiget til at 
operere, eje og investere i den rørbårne vandinfrastrukturer og i de 
umiddelbart tilstødende faciliteter som vandværker, pumpestationer, 
magasiner og renseanlæg. 
 

 Det andet centrale fokus for sektorloven var at promovere en  
konkurrencebaseret udvikling af vandforsyningen. Traditionelt var 
vandforsyningen finansieret gennem vandafgifter som blev reguleret af 
den lokale kommunalbestyrelse. Med sektorloven blev reguleringen af 
vandafgifterne  overflyttet  til  et  national  ‘forsyningssekretariat’  lokaliseret  
i konkurrencestyrelsen. 
 

Benchmarking som  
finansieringsmekanisme 

Gennem et nationalt benchmarking system kalkulerede sekretariatet de 
individuelle forsyningers relative effektivitet, og ud fra disse  
effektivitetsberegninger  regulerede  sekretariatet  et  individuelt  “prisloft”  
for vandafgiften som finansierede de enkelt forsyninger. For at sikre en 
stadig effektivisering af området blev disse individuelle prislofter hvert 
år  reduceret  med  en  “effektiviseringsfaktor”. 
 

Vand som  
kontekstuafhængig 
funktion  

I sin helhed etablerede vandsektorloven således den traditionelle  
rørbårne vandinfrastruktur, som et separat objekt for økonomisk  
optimering. I modsætning til det sted-definerende grænsearbejde  
adresserede vandsektorreformerne således vand som kontekstuafhængig 
funktion som skulle optimeres gennem en separat frem for en  
stedspecifik tværsektoriel infrastruktur.     
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 Moderne vand Sektorielt vand 

 Rationale biologisk/hygiejnisk  økonomisk effektivitet 

Finansieringsmodel omkostningsorienteret effektivitetsorienteret 

Styringsperspektiv   uformel, baseret på 
tværsektoriel organi-
satorisk kapacitet og 
planlægning 

formaliseret, baseret på 
benchmarking og per-
formancemål 

Infrastruktur separat, underjordisk separat, underjordisk 
 
 

 Figur 2: Moderne vs. sektorielt vand (Kilde: forfatterne) 

 
 7. Omstillingsprocessernes udfordring 
Græsearbejder og  
alternative  
systemforståelser 

Den overståede analyse illustrerer, hvordan det traditionelle urbane  
system, relateret til håndteringen af vand, har været genstand for  
parallelle mikropolitisk grænsearbejder. Disse har promoveret  
alternative forståelser af systemets funktioner, og dermed også af  
systemets afgrænsninger og rationalerne for dets udvikling. 
 

Tværsektoriel og  
multifunktionel  
integration 

Det ene af disse græsearbejder forsøgte at overskride det traditionelle 
fokus på den separate rørbårne vandinfrastruktur ved at promovere en 
tværsektoriel og multifunktionel integration af komponenter i terræn. I 
løbet af de senere år har dette grænsearbejde især knyttet sig stærkt til 
problemstillingen omkring klimasikring. I forbindelse med en række 
skybrudshændelser har mangel på kapacitet i den traditionelle rørbårne 
infrastruktur således ført til alvorlige oversvømmelser i bebyggede  
områder. Dette har øget fokusset på tværsektorielle og multifunktionelle 
løsninger i terræn.  
 

Selskabsgørelse og 
benchmarking  

Det andet grænsearbejde var drevet at et nyt effektivitetsfokus i  
miljøministeriet, som førte til kritik af effektiviteten af de kommunalt  
organiserede vandforsyninger. Denne kritik førte til selskabsgørelse af 
vandforsyningerne og introduktionen af en benchmarkingorienteret  
finansieringsmodel. Den konkrete planlægning og udvikling af  
infrastrukturen blev dermed løsrevet fra de kommunale  
administrationers tværsektorielle planlægningsperspektiv.  
 

 Derudover blev de selskabsgjorte vandselskaber underlagt et snævert 
infrastrukturelt fokus: de var alene bemyndiget til at operere, eje og  
investere i den traditionelle rørbårne infrastruktur, og umiddelbart  
relaterede faciliteter. Dette afskærmede i vid udstrækning de  
selskabsgjorte forsyninger fra at promovere integrationen af  
tværsektorielle og multifunktionelle komponenter som en del af  
vandinfrastrukturen. 
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Modsætningsfyldt  
græsearbejde  

Inden for de senere år har omstillingsprocessen især være præget af  
forsøg på at håndtere modsætningerne mellem de to grænsearbejder. 
Under indflydelse af lokale klimatilpasningsprojekter er sektorreformens 
snævre infrastrukturelle fokus eksempelvis begyndt at blive løsnet, og 
forsyningerne har fået mulighed for at medfinansiere tværsektorielle 
kommunale og private projekter relateret til håndteringen af vand.  
 

 Forsyningerne mulighed for at opstarte og lede tværsektorielle projekter 
er imidlertid stadig yderst begrænset og selv inden for grænserne af den 
nye regulering eksisterer der en række konkrete barrierer, som reflekteret 
i følgende citat af vicedirektøren fra forsyningssekretariatet: 
 

Svært at finansiere  
projekter med flere 
formål 

“Hvis  du  har  et  projekt  med  forskellige  formål, som klimasikring, og  
andre bymæssige formål, fx ved at lave andre typer veje så kan du kun 
finansiere den del som specifikt har med spildevand at gøre, ifølge denne 
regulering (...) regnvand er en gråzone måske... men hvis du vil gøre  
noget omkring veje, overfladevand eller andre bymæssige formål så skal 
du betale ud af den kommunale kasse og kommunerne har ingen penge. 
Så hvis du har et projekt med flere formål er det svært at finansierer dem 
(med finansiering fra vandafgifter red.) sådan som reglerne er i  
øjeblikket” 
 

 Ifølge en ingeniør gør den samme type erfaring sig gældende i  
forsyningerne: 
 

Vi er tilbageholdende 
med at forpligte os 

“Pga.  den  uklare  lovgivning  er  vi  tilbageholdende  med  at  forpligte  os  
med finansiering. Nogle forsyninger har gjort det, men vores ledere  
sagde at vi ikke kan engagere os i noget vi frygter, er ulovligt. (...) i  
finansministeriet er de så bange for at kommunerne - fordi de er pressede 
på deres budgetter og fordi regeringen løbende tager penge fra dem - 
kan se en bagdør, når du kan sige at vejrenovering kan finansieres  
gennem spildevandsafgifter.” 
 

 I dag promoverer de to parallelle grænsearbejder således  
modsætningsfyldte innovationsprocesser: tværsektoriel stedspecifikt  
omstilling eller funktionel optimering af den separate rørbårne  
vandinfrastruktur. 
 

Optimeringsstrategien 
står stærkest 

I de fleste forsyninger lade det til, at optimeringsstrategien står stærkest. 
Dette er typisk tilfældet når kommunen ikke har finansiel- og  
organisatorisk kapacitet til at opretholde tætte samarbejdsrutiner med 
forsyningerne som kan sikre løsninger, der kombinerer forsyningernes 
prioriteter (økonomisk effektivitet) og kommunale prioriteter  
(klimasikring, rekreative formål)       
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 Denne situation er imidlertid langtfra stabil og entydig, da relationen 
mellem de parallelle grænsearbejder er under fortsat forhandling, både 
gennem konkrete eksperimenter, og gennem løbende diskussioner og 
justeringer af vandsektorloven. 
 

 8. Læren om strategisk omstilling 
Sjældent med entydige 
forståelser  

Strategier for urban systemomstilling har traditionelt været præget af en 
manglende sensitivitet over for de løbende kontroverser omkring  
systemernes grænser og funktioner, der udspiller sig på tværs af  
forskellige aktørkonstellationer. Mens kollektivt accepteret  
systemforståelser muligvis kan etableres i exceptionelle situationer,  
tilsiger vores erfaringer, at omstillinger sjældent er resultatet af entydige 
forståelser som er i stand til at inkluderer alle involverede og berørte  
parter. 
 

Grænserne er ikke  
givne og stabile 

Grænserne for urbane systemer er ikke givne og stabile og forskellige  
aktører er ofte ikke i stand til enes om, hvordan de skal drages.  
Systemgrænser er derimod ofte flertydige og genstand for løbende  
kontroverser, og hvordan de end drages vil de strategiske implikationer 
forfordele bestemte interesser og hensyn på bekostning af andre. 
 

 Derfor anser vi evnen til at analysere og engagere sig i det løbende  
mikropolitiske grænsearbejde som en central forudsætning for at  
intervenere i omstillingsprocesser. Vores analyse af  
omstillingsprocesserne i det urbane system relateret til håndteringen af 
vand understøtter dette argument. Studiet illustrerer hvordan systemet i 
øjeblikket bliver formet gennem samspillet og kontroverserne mellem to 
forskellige grænsearbejder.  
 

Fremtidens  
kontroverser og  
forhandlinger 

I fremtiden vil disse kontroverser og forhandlinger forsat udspille sig i 
forhold til håndteringen af udfordringer som eksempelvis  
klimatilpasning, EU’s  vandrammedirektiv og udviklingen af grønne og 
attraktive byer. 
 

 Mere specifikt viser vores analyse at økonomisk effektivitet i øjeblikket 
prioriteres højere end stedspecifik urban værdiskabelse. Som alt andet 
mikropolitisk grænsearbejde er effektivitetsforståelsen af vand imidlertid 
ufuldstændig og sårbar. Specielt det snævre fokus på optimering af den 
traditionelle rørbårne infrastruktur skaber spændinger i forhold til den 
tværsektorielle integration af vand, som i stigende grad præger moderne 
byudvikling og klimasikring. Når nye aktørkonstellationer i fremtiden 
kommer i kontakt med de etablerede systemgrænser, vil disse  
systemgrænser utvivlsomt blive udfordret gennem nye former for  
mikropolitisk grænsearbejde. Dette grænsearbejde vil på lang sigt blive 
afgørende for udviklinger af systemets design.      
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Systembeskrivelser er 
politiske fortællinger 

Aktører og aktørkonstellationer, som er involveret i strategisk omstilling 
bør således anerkende at deres situationsbeskrivelse er betinget af deres 
egen position. Deres mulighed for effektivt at påvirke  
omstillingsprocessen afhænger derfor af deres evne til at identificere,  
påvirke eller genbeskrive andre aktørers situationsbeskrivelse. I dette 
perspektiv er enhver systemanalyse en politisk fortælling, der eksisterer i 
samspil og modspil med alternative systemanalyser. Det er igennem de 
løbende mikropolitiske dialoger og kontroverser mellem disse  
systemanalyser at det materielle- og institutionelle design af fremtidens 
urbane systemer skabes.  
 

Om forfatterne: 
PhD, Postdoc Chiara F. 
Fratini, AAU 

 

Chiara er post doc forsker på Center for Design Innovation og  
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arbejde fokuserer på innovation i byer, miljøledelse af infrastrukturer, 
samt forretningsmodeller for urbane ydelser med specielt fokus på  
vandsektoren. Hun har blandt andet været med til at udvikle et værktøj 
for urban for klimatilpasning (The 3-Point-Approach) som kombinerer 
ingeniørmæssige viden om risici for oversvømmelser og kvalitative  
værdier knyttet til vand i det offentlige byrum. Værktøjet tager således 
højde for sammenhængene mellem infrastrukturudvikling, social  
kompleksitet og påvirkningen af økosystemerne. I sit seneste arbejde 
diskuterer hun den historiske udvikling af den danske vandforsyning 
med fokus på hvordan magtforhold og netværk mellem aktører påvirker 
etableringen af nye udviklingsveje.  
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udføre konkrete bæredygtige interventioner i etablerede  
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Vandetsȱværdiȱȱ

Vandȱerȱenȱafȱverdensȱvigtigsteȱressourcer.ȱAlligevelȱtagerȱmange,ȱisærȱiȱdenȱindustrialiseredeȱdelȱafȱverȬ
den,ȱadgangenȱtilȱrigeligeȱvandressourcerȱforȱgivet.ȱImidlertidȱerȱvandmangelȱenȱrealitetȱiȱmangeȱvoksenȬ
deȱøkonomierȱogȱogsåȱiȱflereȱogȱflereȱindustrialiseredeȱlande.ȱForȱetȱstigendeȱantalȱeuropæiskeȱvirksomȬ
hederȱharȱadgangenȱtilȱvandȱenȱmarkantȱindflydelseȱpåȱbådeȱdenȱkortsigtedeȱogȱlangsigtedeȱindtjening.ȱȱ
Forȱenȱvirksomhedȱoverstigerȱvandetsȱegentligeȱværdiȱudgiftenȱdertil,ȱnavnligȱnårȱmanȱserȱpåȱværdikæȬ
denȱforȱetȱprodukt,ȱfraȱråmaterialer,ȱforarbejdningȱogȱfremstillingȱtilȱdistributionȱogȱdetȱendeligeȱforbrug.ȱ
Alligevelȱerȱvandȱdenȱenesteȱressourceȱellerȱråmateriale,ȱderȱikkeȱerȱværdisatȱpåȱbørsen.ȱVandetsȱværdiȱ
måȱsåledesȱfastsæĴesȱefterȱandreȱstandarder,ȱogȱénȱafȱdisseȱerȱ’waterȱstewardship’ȱȬȱansvarligȱvandforȬ
valtningȱ–ȱskriverȱDirektørȱHansȬMartinȱFriisȱMøller,ȱKalundborgȱForsyning.ȱȱ

ȱ

Vælgȱdineȱordȱmedȱomhuȱ

IȱklimadebaĴenȱbenyĴesȱbegreber,ȱderȱgiverȱosȱpositiveȱassociationer,ȱtilȱatȱbeskriveȱdetȱsomȱFN’sȱgeneȬ
ralsekretærȱBanȬKiȱMoonȱkalderȱforȱ”denȱstørsteȱudfordringȱmenneskehedenȱstårȱoverȱfor”.ȱOrdȱsomȱforȬ
andring,ȱopvarmningȱogȱdrivhusȱlederȱtankerneȱhenȱpåȱdetȱatȱværeȱforandringsparat,ȱhaveȱildȱiȱpejsenȱogȱ
dyrkeȱtomater.ȱDisseȱbehageligeȱassociationerȱharȱindvirkningȱpå,ȱhvordanȱviȱopfaĴerȱdeȱalvorligeȱklimaȬ
problemer,ȱdaȱordeneȱindgårȱiȱdeȱhyppigtȱanvendteȱklimabegreberȱklimaforandring,ȱglobalȱopvarmningȱ
ogȱdrivhuseěekt.ȱDetȱskriverȱKommunikationsȬȱogȱAdvocacychefȱMarianneȱHaahrȱogȱAdvocacyȬȱogȱKliȬ
mamedarbejderȱEsbenȱBoutrupȱMøller,ȱCAREȱDanmarkȱiȱartiklenȱ”FornyȱKlimakommunikationen”.ȱDerȱ
erȱbehovȱforȱatȱændreȱsprogbrugenȱogȱkommunikationenȱomkringȱklima,ȱsåȱklimabegreberneȱstemmerȱ
overensȱmedȱalvorenȱafȱklimaproblemet.ȱ
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