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Jeg vil sige noget om…

• Hvad er KLIKOVAND?

• Eksempel: Regnvand på veje i Gladsaxe

– Noget om tværfaglighed

• Eksempel: Borgerinddragelse i Hvidovre

– Noget om borgernes rolle

• Opsamling



Hvad er KLIKOVAND?

• KLIma – KOmmune – VAND = KLIKOVAND

• Et unikt samarbejde mellem kommuner 
og forsyninger i Region Hovedstaden om 
klimatilpasning siden 2012

• Understøtter kommuner og forsyninger i 
realiseringen af klimatilpasningsprojekter 
via

 Fire fokusområder: Jura, kommunikation, 
processer og kompetenceløft

 Den regionale Task Force for klimatilpasning 



Samarbejde - det handler om relationer 

• Blå/grønne løsninger kræver blå og grøn tværfaglighed

• Merværdi tager udgangspunkt i forskellighed

• Ansvar for klimatilpasning er delt mellem flere

Det hele kræver samarbejde, og samarbejde kræver relationer og 
tillid. 

Samarbejde 
 Mellem forskellige fagligheder

 Mellem organisationer, der har forskellige mål

 Med borgere og andre interessenter



Regnvand på veje i Gladsaxe



Vejen til klimatilpasning 



Resultater i Gladsaxe



Tværfaglighed

• Flere fagligheder – bring din egen faglighed i spil!

• Kræver flere ord – forklar og uddyb!

• Kræver gode ører – lyt og spørg!

• Forudsætter gensidig respekt – afvejning af hensyn

• Tager tid – og gentagelser kan være nødvendige

• Kan være lærerigt og rigtig sjovt!

• Starter forfra hver gang



Borgerinddragelse i Hvidovre



Inddragelsesproces – inkl. borgmester



Resultater i Hvidovre



Borgere og andre interessenter

• Vi skal spørge dem, fordi vi ikke kender svaret!
• De kan bidrage med historik og lokalkendskab – hvis de kender 

præmisserne og forstår projektet
• Det er dem, der skal leve med resultaterne



Opsamling

• Klimatilpasning og det tværfaglige samarbejde er en kollektiv 
læreproces for os alle

• Ingen er ekspert alene – men sammen kan vi meget

• Respekt for andres faglighed og åbenhed om egen

• Tværfaglighed – også uden for Teknisk Forvaltning

God (sam)arbejdslyst!



Mere fra KLIKOVAND

• Find mere viden og masser af 
værktøjer på www.klikovand.dk

• Tilmeld nyhedsbrev

• Følg med på LinkedIn

• Husk KLIKOVANDs Årskonference 
i Taastrup 12. marts

http://www.klikovand.dk/

