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Deltagere i KLIKOVAND:
Innovations-, udviklings- og netværksprojektet KLIKOVAND består af 22 kommuner og 12
vandselskaber i hovedstadsregionen. Gladsaxe Kommune er projektejer af KLIKOVAND.
Som følgegruppe til projektet knyttes endvidere flg. parter:
Naturstyrelsen, Regnvandsforum, DTU, Forsyningssekretariatet, Forsikring & Pension,
Teknologisk Institut / Vand-i-byer, CLEAN, GATE21.
Resumé
Skybrud koster samfundet mange penge i skader – skybruddet i 2011 kostede f.eks. ca. 6 mia.
i materielle skader i København. Skybrud har indflydelse på borgernes og virksomhedernes
tryghed og livskvalitet. Forebyggelse af skybrud er meget langt henad vejen en
samfundsøkonomisk rentabel indsats. Det kræver en stor fælles indsats at nå visionen om en
klimaberedt region i 2025.
Målet med en regional Task Force er at skabe en fælles fokuseret indsats for at få et markant
løft i arbejdet med at klimatilpasse regionen ved at få sat skub i at realisere

klimatilpasningsprojekter med afsæt i de kommunale klimatilpasningsplaner.
Task Forcen er et videnscenter, en projektudviklings-platform og et rejsehold. Task Forcen
tilbyder konkret handlingsorienteret proces- og projektunderstøttelse, der bl.a. skal skabe et
løft i handlingskompetencen blandt aktører, øge investeringerne og samle aktørerne om
fælles tværgående blå-grønne løsninger og skabe konkrete handlinger.
Et af Task Forcens opgaver er at skabe det regionale overblik bl.a. ved at udarbejde et samlet
risikokort for hele regionen, der løbende skal opdateres og sikre samarbejde og en optimal og
koordineret klimaindsats.
Task forcen skal medvirke til, at klimatilpasningsindsatsen samtidig skal være løftestang for
innovation til nye løsninger og nye teknologier. Ved at sætte skub i anlægsinvesteringerne
skabes der samtidig flere arbejdsopgaver inden for anlægs- og entreprenørbranchen samt
inden for rådgiverbranchen.
Task Forcen skal skabe 15-20 forprojekter med en 50 % medfinansiering og igangsætte mindst
ét innovationsprojekt og to mindre eller et stort demonstrationsprojekt i projektperioden.
Resultatet af projektet bliver, at der hurtigere og tidligere igangsattes helhedsorienterede
innovative projekter, der bidrager til en klimaberedt region og grøn vækst i form af regionale
arbejdspladser blandt andet inden for rådgivnings-, teknologi, entreprenør- og
anlægsbranchen.
Mål og formål
Det primære formål med Task Forcen er, at bidrage til at gøre regionen klimaberedt, ved at
forcere indsatsen med at komme fra planlægning til handling på klimatilpasningsområdet.
Skybrud koster samfundet mange penge i skader. Skybrud har indflydelse på borgernes og
virksomhedernes tryghed og livskvalitet. Forebyggelse af skybrud er meget langt henad vejen
en samfundsøkonomisk rentabel indsats. Det kræver en stor fælles indsats at nå visionen om
en klimaberedt region i 2025. Selvom der er stor forskel mellem de enkelte kommuner og
vandselskaber er det en udfordring at få den nye tværfaglige opgave til at blive en del af
hverdagen, at omsætte klimatilpasningsplanerne til konkrete løsninger. Der er et generelt
behov for et løft i handlingskompetencen og en konkret understøttelse af en acceleration af
indsatsen i hele regionen.
Målet med en regional Task Force er at skabe dette løft og understøtte denne acceleration
ved en markant fælles fokuseret indsats for at realisering klimatilpasningsprojekter med afsæt
i de kommunale klimatilpasningsplaner.
Målet er samtidig, at klimatilpasningsindsatsen skal være løftestang for innovation til nye
løsninger og nye teknologier. Ved at sætte skub i anlægsinvesteringerne skabes der samtidig
flere arbejdsopgaver inden for anlægs- og entreprenørbranchen samt inden for

rådgiverbranchen.
Den regionale Task Force for klimatilpasning er
 et rejsehold, som understøtter kommuner, vandselskaber og regionens hospitaler med
at opbygge handlingskompetence og accelerere realisering af
klimatilpasningsprojekter. Rejseholdets skal primært samle aktører på tværs om større
tværkommunale blå-grønne løsninger med udgangspunkt i oplandstanken/green spot
samt identificere barrierer i de enkelte kommuner og vandselskaber og medvirke til at
løse dem. Endelig skal rejseholdet samle aktører om udarbejdelse af forprojekter til
nye anlæg med udgangspunkt i generiske problemstillinger og de kommunale
klimatilpasningsplaner.
 et videnscenter, der dels skaber det regionale overblik og udpeger de vigtigste
regionale indsatser ved at udarbejde et regionalt risikokort med udgangspunkt i
oplandstanken. Dels at samle og formidle viden og identificere og formidle best
practice.
 en platform for igangsættelse af innovations- og demo-projekter med afsæt i en reel
efterspørgsel fra flere parter der initierer mindst ét demoprojekt og ét
innovationsprojekt.
De 3 elementer hænger sammen og skaber synergi gennem en løbende feed-back proces
således at rejseholdsaktiviteter skaber viden og identificerer potentialer for relevante
forprojekter og innovations- og demoprojekter. Erfaringer herfra indarbejdes løbende i
rejseholdets værktøjskasse.
Målgruppe
Task Forcens primære målgruppe er kommuner og vandselskaber i regionen. Herudover er
målgruppen regionens hospitaler samt øvrige aktører, herunder virksomheder og
samarbejder.
Kommuner og vandselskaber, som ikke er en del af KLIKOVAND, kan ikke få støtte fra
projektet til eksterne rådgivere og forprojekter.
Task Forcen vil også samarbejde med en lang række andre aktører på
klimatilpasningsområdet såsom KL, DANVA, Forsyningssekretariatet, Gate 21, Energi- og
vandværkstedet i København (Miljøtjenesten), DTU, Teknologisk Institut / Vand i byer, CLEAN
og Naturstyrelsen. Målet er, at Task Force får den bedste tilgængelige viden på området og at
den viden og de erfaringer som Task Forcen indsamler, skal bringes i spil de rette steder.
Principper for ReVUS-midler
1.Bidrag til realisering af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)
Projektet falder inden for væksttema 2 i den regionale vækst- og udviklingsstrategi: Grøn
Vækst. Projektet er en del af indsatsområdet: Klimatilpasning.
Task Forcen vil bidrage til målet om en hovedstadsregion, der er internationalt bredt
anerkendt som en klimaberedt region i 2025.

Task Forcen vil bidrage til både målet om at skabe flere arbejdspladser og målet om en region
med høj livskvalitet ved at forcere realiseringen af anlægsprojekter og dermed øge
anlægsinvesteringer i klimatilpasningsprojekter. Øgede anlægsinvesteringer vil skabe flere
arbejdspladser i regionen. Beskyttelse mod skader på bolig, infrastruktur og erhvervsbyggeri
som følge af kraftige regnskyl og evnen til opretholdelse af kritiske samfundsfunktioner er et
vigtigt fundament for at tiltrække investeringer og for at sikre en høj livskvalitet i regionen.
Task Forcen vil gennem arbejdet med de mange aktører identificere problemer og
udfordringer, som vil kræve innovation og nytænkning og dermed identificere, hvor der skal
igangsættes innovations- og demoprojekter med afsæt i en reel efterspørgsel fra flere parter.
Gennem udarbejdelse af forprojekter og initiering af innovations- og demoprojekter samt
gennem den tekniske udvikling som følge af flere anlægsprojekter vil projektet medvirke til at
opbygge erfaringer om hvordan der skabes robust klimatilpasning via blå/grønne løsninger.
Dette element kan være med til at skabe nye grønne erhverv og flere arbejdspladser og
understøtte eksportmuligheder.
2. Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer
Projektejer
Task Force og tilhørende sekretariat organiseres under KLIKOVAND. KLIKOVAND, ved Gladsaxe
Kommune, er projektejer for den regionale Task Force for klimatilpasning.
Forretningsudvalg
Det nuværende Forretningsudvalg for KLIKOVAND 2015 – 2018 udvides med en repræsentant
fra Region Hovedstaden. Forretningsudvalget har ansvar for at koordinere indsatsen samt
sikre fremdrift og et optimalt samspil med KLIKOVAND og øvrige samarbejdspartnere og
interessenter. Forretningsudvalget inddrages i ansættelsesproceduren for Task Forcens
medarbejdere.
Projektledelsen
Den eksisterende projektledelse i KLIKOVAND udvides med personerne i Task Force således,
at der skabes en direkte sammenhæng mellem identificerede udfordringer ude i virkeligheden
og de aktiviteter og tilbud, som KLIKOVAND sætter i søen. Task Forcen er en overbygning på
KLIKOVAND og trækker på de ressourcer og fagligheder, der ligger i KLIKOVAND gennem tæt
koordinering og tæt samarbejde med de fire delprojektlederne inden for henholdsvis jura,
kommunikation, processer og kompetencer.
Følgegruppe
Ved etablering af Task Force organiseres der en følgegruppe med repræsentanter fra
Naturstyrelsen, Regnvandsforum, DTU, Forsyningssekretariatet, Forsikring & Pension og
Teknologisk Institut / Vand-i byer, CLEAN, GATE21. Følgegruppen kan udvides alt efter behov
og identificerede udfordringer på Task Forcens rejse rundt i regionen. Følgegruppen skal
kvalificere Task Forcens aktiviteter og indsatser, medvirke til udvælgelsen af demo- og
innovationsprojekter. Følgegruppen inddrages løbende efter behov – og mødes mindst to
gange om året.

Kompetencer og ressourcer
Blandt de 22 kommuner som er med i KLIKOVAND er de største kommuner repræsenteret,
herunder København og Frederiksberg Kommune. Blandt de 12 vandselskaber som er med i
KLIKOVAND er de største ligeledes repræsenteret, herunder HOFOR, Nordvand og
Forsyningen Rudersdal Allerød.
KLIKOVAND er den rette organisation som sekretariat for en Task Force, da KLIKOVAND
repræsenterer de væsentligste aktører og allerede udgør et vedfunderet og anerkendt
netværk i regionen inden for klimatilpasning. Dertil kommer, at de formelle organisatoriske
rammer allerede eksisterer. Desuden har KLIKOVAND opbygget væsentlige faglige
kompetencer og egenskaber på området, som skal understøtte Task Forcen.
KLIKOVAND har været med til at sætte klimatilpasning på den politiske dagsorden i K29 og
KKR og har dermed vist resultater for en bred involvering af de forskellige beslutningslag i den
tværkommunale struktur.
Medfinansiering
Alle KLIKOVAND-deltagere betaler til projektet KLIKOVAND. Over tre år udgør det samlede
budget kr. 5 mio. inklusiv medarbejdertimer. Samlet set er der tale om 50 % egenfinansiering
jævnfør figuren nedenfor.

3. Levedygtighed
Klimatilpasning er en løbende opgave. Over en projektets treårig periode, vil der skabes et
markant løft på klimatilpasningsområdet og der vil der blive skabt øget faglig, teknisk og
processuel viden og konkrete erfaringer med klimatilpasning blandt aktørerne.
Projektet vil skabe øgede erfaringer med klimatilpasning og nye, stærke og bæredygtige
handlekraftige relationer både internt hos aktørerne og på tværs af aktørerne. Task Force vil
derfor medvirke til en bæredygtig opbygning af handlingskompetence blandt aktørerne som
gør, at aktørerne efterfølgende står stærkere og er selvkørende i forhold til at sikre en
klimaberedt region i 2025.
Især det tætte samspil mellem det selvbærende KLIKOVAND og Task Force sikrer en
levedygtig platform til fortsættelse af resultaterne fra projektet da KLIKOVAND er en
selvkørende medlemsfinansieret tværkommunalt kommune- og vandselskabs-netværk.
Efter en treårig periode med en Task Force vil det fortsatte arbejde med vidensdeling og
optimering af projekter på tværs af kommune- og-/eller faggrænser både ske i regi af de nye
samarbejder og gennem KLIKOVAND. Projektet forventes at medføre en udvidelse af
KLIKOVAND med nogle af de kommuner og vandselskaber, som ikke er med i KLIKOVAND,
som følge af belysning af fordelene i at være en del af et større fællesskab.

4. Regionale løsninger på regionale udfordringer
Skybrud koster samfundet mange penge i skader. Skybrud har indflydelse på borgernes og
virksomhedernes tryghed og livskvalitet. Udfordringerne er ens på tværs af kommuner og
vand kender ikke de kommunale grænser – klimatilpasning er en regional udfordring der
fordrer regionale løsninger.
Eksisterende indsatser der bygges videre på
Den regionale Task Force bygger oven på det kommunale innovations- og udviklingsprojekt
KLIKOVAND 2012 – 2014, som blev finansieret med 50 % fra Region Hovedstaden og 50 % fra
kommuner og vandselskaber. Projektet KLIKOVAND arbejder videre med klimaudfordringerne
i regionen 100 % finansieret af kommuner og vandselskaber.
KLIKOVAND har et tæt samarbejde med Gate 21, Regnvandsforum og Vand i Byer, som er
vigtige aktører på den regionale og landsdækkende arena for klimatilpasning.
Projektplan: Leverancer, aktiviteter og milepæle
Aktiviteter:
 Kick-off møde. Præsentation af Task Force og de tilbud og services der leveres.
 Task Force-besøg i alle kommuner og vandselskaber der er med i KLIKOVAND og alle
hospitaler.
 Dialog med alle øvrige kommuner og vandselskaber i regionen.
 Løbende sparring og servicering af aktører ved henvendelser.
 Opsøgende arbejde for indgåelse af konkrete handlingsrettede aftaler med aktørerne
om rådgivning, vejledning og proces- og projekt-støtte.







Opsøgende arbejde for at samle aktører om konkrete projekter på tværs – med fokus
på større tværkommunale blå-grønne løsninger med udgangspunkt i
oplandstanken/green spot.
Deltagelse i konferencer, workshops og øvrige relevante arrangementer.
Bidrage til at arrangere konferencer, workshops og øvrige relevante arrangementer i
tæt samarbejde med KLIKOVAND.
Etablering af følgegruppe som skal medvirke til kvalificering og udvælgelse af
innovations- og demoprojekter og medvirke til at kvalificere Task Forcens arbejde.

Leverancer:
 Udvikling af rejseholdsstrategi og kommunikationsstrategi.
 Udarbejdelse af start-pakke til dynamisk værktøjskasse.
 Konkret handlingsrettet rådgivning, vejledning og proces- og projekt-støtte til
aktørerne med fokus på løsning af konkrete udfordringer med
klimatilpasningsindsatsen.
 Indsamling af eksisterende relevant vejlednings-materiale om generiske
problemstillinger samt udarbejdelse af nyt hvor det er relevant.
 Identifikation af best practice og udarbejdelse af materiale til formidling, herunder
beskrivelse af cases.
 15-20 forprojekter med fokus på løsninger på generiske udfordringer med
klimatilpasning – især med større tværkommunale blå-grønne
klimatilpasningsløsninger.
 Belysning af best practice for klimatilpasning af bygninger med sårbar kritiske
samfundsfunktioner med udgangspunkt i samspillet med klimatilpasningsplanerne og
den omliggende infrastruktur for regnvandshåndtering, herunder hvordan
virksomheder og boligejere samles om tvær-matrikulære løsninger.
 Initiering af mindst et innovationsprojekt samt to mindre eller et stort
demonstrationsprojekt.
 Udarbejdelse af ét samlet og opdateret regionalt risikokort, der er med til at sikre
samarbejde og en optimal og koordineret indsats i regionen. Der tages udgangspunkt i
det kort, KLIKOVAND har udarbejdet.
 Løbende opsamling og aktiv formidling af erfaring og viden fra enhedens arbejde på
baggrund af rejseholdsaktivitet, konferencer, workshops og den aktuelle debat om
klimatilpasning. Det skal bl.a. ske på KLIKOVANDS hjemmeside med og via input til
Naturstyrelsens hjemmeside klimatilpasning.dk.
Afrapportering
Task Forcen afrapporterer årligt første gang i starten af 2017 til Region Hovedstaden. Her
gøres det status i forhold til de opstillede mål. Efter endt projekt udarbejdes der en samlet
afrapportering til Region Hovedstaden.
Halvvejs i projektforløbet for Task Forcen udarbejder et konsulentfirma en evaluering af Task
Forcens virke. Denne evalueringsrapport indgår i afrapporteringen for 2017.
Milepæle
2015

Projektmodning
Workshop om rejsehold
Udarbejdelse af jobopslag og annoncering
2016
Første og andet kvartal 2016: ansættelser er gennemført, kommunikationsstrategi er
udarbejdet, forretningsudvalg er udvidet, kick-off stormøde er afholdt, følgegruppe er
etableret.
Tredje kvartal 2016: Første opdatering af det samlet risikokort for regionens kommuner er
gennemført. Dette inkluderer: samlet opdateret risikokort over regionen samt en status på
indsatsen med klimatilpasningsprojekter i kommuner og forsyninger.
Fjerde kvartal 2016: De første 8 kommuner, vandselskaber og hospitaler er besøgt og mindst
5 forprojekter er udarbejdet eller igangsat. Der har været dialog med alle de kommuner og
vandselskaber, som ikke er en del af KLIKOVAND, for at få afklaret et eventuelt samarbejde.
2017
Primo 2017: Første afrapportering til Region Hovedstaden
Ultimo 2017: Yderligere 22 kommuner, vandselskaber og hospitaler er besøgt. Yderligere 8
forprojekter er udarbejdet. Ekstern evaluering af Task Forcen
2018
Anden afrapportering til Region Hovedstaden inkl. afrapportering på den eksterne evaluering.
Tredje kvartal: Yderligere 6 kommuner, vandselskaber og hospitaler er besøgt. Yderligere 3
forprojekter er udarbejdet. Mindst et innovationsprojekt samt to mindre eller et stort. Nyt
opdateret risikokort.
Efter projektets afslutning afsluttende afrapportering til Region Hovedstaden.
Effektkæde
Sammenhængen mellem projektets hovedaktiviteter, leverancer og forventede effekter.
Hovedaktiviteter
Task Forcens hovedaktivitet er procesbistand til regionens hospitaler, kommuner og
vandselskaber. Desuden vil der blive trukket eksterne rådgivere til rådgivning inden for faglige
emner samt til udarbejdelse af 15-20 forprojekter.
Al den indsamlede viden opsamles og videreformidles, når Task Forcen er ude på besøg samt
på KLIKOVANDs hjemmeside og naturstyrelsens klimatilpasning.dk.
Leverancer
Task Forcens direkte leverance er viden og assistance, som skal bringe regionens hospitaler,
kommer og vandselskaber fra plan til handling. Der skal igangsættes klimatilpasningsprojekter
ude i virkeligheden. Dette skal de 15-20 forprojekter også hjælpe til. Endvidere skal Task
Forcen initiere mindst et innovationsprojekt samt to mindre eller et stort
demonstrationsprojekt.

Forventede effekter
Den forventede effekt af at Task Forcens indsats med vidensdeling og besøgsaktiviteter,
vejledning og rådgivning er, at kommuner og vandselskaber og regionens hospitaler får skabt
bæredygtig kompetence til hurtigere at få igangsat konkrete projekter, opstarter flere nye og
at løsningerne er bedre og billigere med en større merværdiskabelse. Og at der – gennem et
fælles overblik – skabes flere konkrete samarbejder på tværs af kommunegrænser med
udgangspunkt i vandoplande. Dermed er projektet et vigtigt element for at sikre at
hovedstadsregionen er klimaberedt i 2025.
Endvidere forventes det, at den afledte effekt af innovations- og demoprojekter og teknisk
udvikling som følge af øgede anlægsaktiviteter er at der skabes flere arbejdspladser.
Afslutningsvis forventes det, at borgere og virksomheder i regionen vil opnå en bedre
livskvalitet, eftersom at risikoen for oversvømmelser af boliger og virksomheder reduceres
væsentligt som følge af den øgede anlægsaktivitet.
Kritiske antagelser
En forudsætning for at komme i mål med projektet er, at hospitaler, kommuner og
vandselskaber deltager aktivt og spiller med og prioriterer klimatilpasningsindsatsen ved at
afsætte medarbejderressourcer og midler til at investere i klimatilpasning. De to personer der
udgør Task Force er ligeledes afgørende for at projektets succes. Det er vigtigt at de har den
rette faglige og procesmæssige indsigt, forståelse og gennemslagskraft.

