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Sundhed har altid været et centralt element i vores håndtering af 

vand i byer. Etablering af vandforsyning og kloakering har 

medvirket til at øge vores sundhed og levealder gennem mere end 

150 år. Klimatilpasning kan være en anledning til at bringe nye 

sundhedsperspektiver frem. Dette stormøde undersøger derfor de 

nye sammenhænge mellem vand i byer og sundhed gennem et 

designperspektiv.  

 

Om formiddagen sætter vi fokus på, at klimatilpasningsprojekter er 

en anledning til at re-designe byer og landdistrikter og skabe nye 

værdier og grøn vækst. Anlægsprojekterne bryder bogstaveligt talt 

byen op, så vi kan implementere nye perspektiver på byrum og 

veje. Det kræver imidlertid nye samarbejder på tværs af 

fagområder, der kan kvalificere designet.  

 

Dette stormøde tager denne udfordring op i to sektioner. Om 

formiddagen tager vi afsæt i et designperspektiv og designer 

fremtidens vejlandskaber, der styrker aktivitet, fællesskab, 

inklusion og læring. Vi inviterer fagfolk ind, der kvalificerer disse 

perspektiver, og afslutter formiddagen med en design-workshop af 

konkrete sundhedsproducerende veje.  

 

Om eftermiddagen tager vi fat på udfordringer med 

implementering. En ting er et få gode ideer, men hvordan kan vi 

arbejde med implementering i praksis, når visionerne møder de 

eksisterende sektoriserede regler og budgetter osv. Vi sætter fokus 

på nye værktøjer, der kan synliggøre værdiskabelsen af vores 

design.  

 

Stormødet foregår i Aarhus og der vil som sædvandlig være oplæg 

med cases og værktøjer mv. samt facilitering af workshops. 
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Program 
 

09.00 - 09.30  Ankomst og morgenmad 

 

09.30 - 09.40 Velkomst 

 v/ Birgitte Hoffmann, AAU 

 

09.45 - 10.00  Traditionelle og nye sundhedsproblematikker 

 v/Jes Clauson-Kaas, HOFOR 

 

10.00 - 10.15  Visioner om vores vej  

 v/ Mille Wilken Bengtsson, Grundejerforeningen 

Godthåb 

 

10.15 - 10.30 Healthy Streets for London 

 v/Signe Boelsmand, AAU 

 

10.30 – 10.45 Byrum for alle 

 v/Lene Søgaard, Aarhus Kommune 

 

10.45 - 11.00 Pause 

 

11.00 - 11.15 Lokale og anlægsfonde, Aktivitet i byrum 

 v/ Ola Mattsson, Lokale og anlægsfonde 

 

11.15 – 11.30 Udeskoler 

 v/ Niels Ejby-Ernst,VIA 

 

11.30 – 11.45  Visioner for klimatilpasning i Åbyhøj 

v/Anne Lausten, Aarhus Vand og Joy Alrø Steen, 

Aarhus Kommune 

 

11.45 – 12.30   Design workshop 

Sunde veje. Med afsæt i konkrete veje i Aarhus 

Kommune udvikler vi forskellige designkoncepter, 

der integrerer klimatilpasning med perspektiverne 

om at styrke sundhed og læring. 

 

12.30 – 13.30 Frokost og udstilling af design koncepter 
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13.30 – 13.45 Synliggørelse af værdier i klimatilpasning 

v/ Birgitte Hoffmann, AAU 

 

13.45 – 14.00 Tværfagligt samarbejde om klimatilpasning 

 v/Anne Lausten, Aarhus Vand og Joy Alrø Steen, 

Aarhus Kommune 

 

14.00 – 14.15 Erfaringer med værdiskabelse 

 v/Lotte Kunstmann, Viborg Kommune, Sønæs 

  

14.15 – 14.35 Mini workshop 

 Bliv bedre til at sætte ord på værdiskabelse i 

klimatilpasning 

 

14.35 – 14.50 Pause 

 

14.50 – 15.10 Plask 2, værktøj til værdiskabelse 

 V/ Camilla Damgaard, Niras 

 

15.10 – 15.25 Undersøgelse af værdier i klimaprojekter 

 v/Julie Skrydstrup, DTU 

 

15.25 – 16.00 Workshop om behovet for værktøjer til at 

dokumentere værdiskabelse 

 

16.00 – 16.15 Opsamling og evaluering 

 

16.15 Tak for i dag 
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Om Vand i Byer 
 
Vand i Byer blev i 2010 oprindelig etableret som et strategisk 
partnerskab, som adskiller sig væsentligt fra opbygningen af andre 
innovationsnetværk. Fra udgangen af 2014 er Vand i Byer overgået 
til et innovationsnetværk, der er finansieret af Styrelsen for 
Forskning og Innovation. Det unikke ved Vand i Byer er, at 
netværket består af både vidensinstitutioner, offentlige myndigheder, 
vandselskaber og private virksomheder (tetra-helix). 
 
▪ Vision: ”At skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved 

værdiskabende vandhåndtering”  
▪ Mission: "Vi ønsker at inddrage alle aktører i at udvikle og 

vedligeholde et landsdækkende netværk, der mobiliserer alle 
aktører, der er relevante i  
arbejdet med klimatilpasning" 

 

 

Ledelsesgruppen for Vand i Byer  
 

Kontaktpersoner  

 
  Aalborg Universitet KBH DHI 
  Birgitte Hoffmann Berislav Tomicic 
  T: +45 2671 9694 T: +45 4021 7490 
  E: bhof@plan.aau.dk E: bet@dhigroup.com 
 
 
 
  DTU  KU 
  Berit Godskesen Peter Engelund Holm 
  T: +45 9386 4670  T: +45 3050 7714 
  E: berg@env.dtu.dk E: peho@plen.ku.dk 
 
 
 
  Teknologisk Institut Teknologisk Institut 
  Ulrik Hindsberger  Hanne Kjær Jørgensen 
  T: +45 7220 2285 T: +45 7220 2287 
  E: uhi@teknologisk.dk E: hakj@teknologisk.dk 
 
 
   
 Teknologisk Institut  
  Kristoffer Ulbak  

T: +45 7220 1519 
E: kru@teknologisk.dk 
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