
 

Beskrivelse af initiativet 

Vi er nødt til at tilpasse os et ændret klima. Vi ved at skaderne efter klimahændelser koster 

borgerne og samfundet milliarder af kroner. 

I de kommende år skal der investeres massivt i klimatilpasningsløsninger. Men mange projekter 

strander, fordi der ikke kan opnås enighed om, hvem der skal betale for løsningen og hvordan den 

kan finansieres. Vi ved også, at håndtering af de ændrede vandmængder kræver samarbejde på 

tværs. Det gælder både mellem forskellige faglige discipliner, men også på tværs af administrative 

grænser. 

Derfor er der behov for at udvikle et projekt, der adressere samarbejdet på tværs i relation til 

vandoplande og større, sammenhængende kyststrækninger. Samtidigt skal projektet anvise veje 

for betalingsmodeller og finansieringsmuligheder. Projektet skal også ses som en hjælp til 

borgerne, fordi vi ved, at den enkelte grundejer tit kommer i klemme og ikke kan løfte opgaven 

med klimatilpasning alene. 

Formålet med projektet er at sikre, at vi kommer tættere på en klimasikret region. Men også, at 

investeringer i klimatilpasning skaber merværdi i form af bl.a. attraktive bymiljøer og rekreative 

løsninger. Og at løsningerne bliver udviklet i tæt samarbejde mellem forskellige aktører som 

kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner og klimatilpasningsnetværk. Flere 

klimatilpasningsnetværk arbejder i øjeblikket på et tættere samarbejde, og projektet skal være med 

til at understøtte en konsolidering på området. 

Resultatet af projektet vil være metoder til samarbejde om vandoplande og kyststrækninger, som 

andre kommuner/regioner kan få glæde af. Desuden et forslag til hvordan udgifter til 

klimatilpasningsløsninger kan fordeles mellem borgerne og offentlige myndigheder. 

Den samlede effekt at projektet vil være, at der bliver taget hul på arbejdet med de større 

sammenhængende klimatilpasningsprojekter, og at fremtidige projekter ikke strander fordi der 

mangler konkrete erfaringer med samarbejde på tværs af faggrænser og administrative skel, eller 

manglende modeller til bidragsfordeling og anvisninger af finansieringsmuligheder. 

Endelig vil projektet bidrage aktivt til at understøtte arbejdet med FN’s verdensmål. 

 

Mulige leverancer 

Projektets fokusområde er særligt hjælp til tværgående samarbejder til gavn for borgerne i Region 

Hovedstaden. 

• Udvikling af betalingsmodel/bidragsfordeling/finansieringsmuligheder for 

klimatilpasningsprojekter. 



• Samarbejde om vandoplande og større, sammenhængende kyststrækninger 

• Borgerrettede aktiviteter. 

 

Partnerkredsen 

Partnerskabskredsen er ikke på plads endnu, men der er god indledende dialog med en række 

kystkommuner og kommuner i vandoplande. Desuden er der dialog med flere af de store 

forsyningsselskaber i regionen. Derudover planlægges dialog med vidensinstitutioner, forskellige 

klimatilpasningsnetværk og kommunerne i hovedstadsregionen, som kan være med til at 

kvalificere indholdet af projektet. 

 

Økonomi 

Indsatser som led i projektet finansieres af den ramme på 3 mio. kr., som afsættes til det samlede 

signaturprojekt. Der søges at skabe en medfinansiering fra den kommende partnerkreds både som 

”rigtige penge” og medarbejdertimer, som matcher regionens bidrag.  

 

Forventet varighed 

Ultimo 2019 – ultimo 2021. 


