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NOTAT 

Til lokaludvalgene 
 
 

Høring om skybrudsprojekter til en projektpakke 
Klik her for at angive tekst. 
 
Baggrund 
Klimaenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen har udvalgt 
skybrudsprojekter til et udkast til en projektpakke. Projekterne sendes 
hermed til kommentering hos lokaludvalgene og det sker med 
udgangspunkt i strategien for omverdensinddragelse på 
skybrudsprojekter. 
 
Projekterne er klimaenhedens forslag i den proces, der leder hen mod 
Teknik- og Miljøudvalgets møde i marts 2016 med forslag til 
forhandlingerne om budget 17. 
 

Udvælgelsen 
Projektpakken er udarbejdet af Klimaenheden i samarbejde med en 
række enheder i forvaltningen, til eksempel ”Mobilitet og Byrum”, 
”Udvikling af Anlægsprojekter” og ”Vejgenopretning”, da der udover 
hydraulik er søgt inddraget synergi med andre hensyn og kommende 
projekter.   
 
I vedlagte papir er vist hvilke projekter Klimaenheden har peget på. 
Det er de projekter der er markeret med grønt som udgør udkastet til 
en projektpakke. Vi har valgt at vise en større liste, så man kan se 
hvilke projekter, der i sidste uge er blevet valgt imellem. 
 
Følgende forhold er inddraget ved prioriteringen af projekter til 
pakken: 
 
Synergi med andre anlægsprojekter, der skal igangsættes eller 
projekteres i 2017, henholdsvis helhedsgenopretning, 
områdefornyelse, dampkonvertering og fjernevarmerenovering. 
 
Hensyn til hydraulik, hvor vi har fokuseret på, at starte så tæt på 
recipienterne som mulig eller forsinkelsesbassiner, der kan fungere 
som selvstændige løsninger og i øvrigt er centrale for de 
skybrudsgrene de er en del af. 
 
Hensyn til byrum og sammenhængende grønne træk, på baggrund af 
klimatilpasnings- og investeringsredegørelsens gennemgang af 
bydelssignaturer, der gør det muligt, at vurdere, hvordan 
skybrudsplanlægningen og projekterne kan medvirke til at styrke 
bydelenes arkitektoniske træk og sammenhænge. 
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Formålet med høringen 
Med denne høring er det jf. strategien meningen at 
 

1. Lokaludvalgene kommenterer på valg af skybrudsprojekterne 
og hensyn til andre projekter, lokale forhold etc. 
 

2. Lokaludvalgene og forvaltningen skitserer hvilken inddragelse, 
der er passende til hvert enkelt projekt. Der iværksættes 
hermed ikke en inddragelse, men der optegnes et vejledende 
forslag sammen med forvaltningen til hvad en inddragelse kan 
indeholde (metode og evt. parter) og hvornår.  
 

M.h.t. en skitsering af inddragelse finder Klimaenheden at det på dette 
tidlige stadie vil være godt at der lægges vægt på forhold, der giver et 
overblik over hvor omverdensinddragelsen er mest relevant. Det er 
vedlagt skema ”vurdering af inddragelse” et udtryk for. Senere i et 
forløb skal der ses på hvordan man så bør gøre. 
 
Spørgsmål til lokaludvalget 
Der vedlagt 2 skemaer med spørgsmål til lokaludvalget, som kan 
anvendes under udvalgets behandling af projektpakken. 

 
Videre proces 
Samtidig med at projektpakken er i høring behandles den i 
forvaltningens ledelse. Lokalvalgenes bemærkninger skal være sendt 
til Klimaenheden senest den 1. februar 2016. 
 
Det er første gang at Klimaenheden med baggrund i strategien for 
omverdensinddragelse på skybrudsprojekter gennemløber denne form 
for proces med lokaludvalgene. Klimaenheden vil sammen med 
lokaludvalgenes sekretariater evaluere processen i foråret 2016.  
 
Der er ikke projekter inden for alle lokaludvalgsområder. Der er 
allerede i 2015 udvalgt 16 projekter til implementering (TMU den 16. 
marts 2015, punkt 5) og Klimaenheden vurderer at der her i 
begyndelsen af implementeringen ikke skal sættes yderligere 16 
projekter i gang. Der skal indhøstes erfaringer og man kan så senere 
sætte antallet af projekter i de årlige pakker op. Derfor er der i år ikke 
projekter inden for alle lokaludvalgsområder. 
 
Spørgsmål til lokaludvalget 
Det vil være fint hvis lokaludvalgets besvarelse for hvert projekt kan 
følge opstillingen på næste side. Klimaenheden er klar over at 
lokaludvalgene typisk vil kommentere på de projekter, der ligger 
indenfor lokaludvalgets geografi, og enheden forventer således ikke at 
hvert lokaludvalg kommenterer på alle projekter i pakken. 
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Beskrivelse af de enkelte projekter findes på side 33 og frem i den 
Klimatilpasnings – og Investeringsredegørelse, der var bilag til 
Borgerrepræsentationens behandling af de 300 skybrudsprojekter ved 
dets møde den 26. november 2015.   
 
Til baggrund kan oplyses, at forvaltningen ved vurderingen af 
byrumspotentialer (nævnt i det første skema) bl.a. har taget 
udgangspunkt i Klimatilpasnings – og Investeringsredegørelsens side 
111 og frem, hvor der er beskrevet potentialer for byrumsforbedringer 
for de enkelte bydele. 
 
Link til redegørelsen er sat ind her: http://www.e-pages.dk/tmf/99/ 
 

Bilag 
To skemaer på næste side 
 
Dokument med pakke med skybrudsprojekter. Det er de projekter der 
er markeret med grønt, som udgør de projekter som Klimaenheden 
peger på til en pakke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-pages.dk/tmf/99/
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PROJEKTNAVN: 
 
Lokaludvalgets kommentarer på valg af skybrudsprojektet i 
pakken og hensyn til andre projekter, lokale forhold etc. 
 

Lokaludvalgets kommentarer til valget af skybrudsprojektet i pakken 
og hensyn til andre projekter, lokale forhold, byrumspotentialer etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lokaludvalgets vurdering af inddragelse  
 

Faktorer, som er udslagsgivende for, i hvilken udstrækning 
omverdenen bør inddrages i projektet 
 
Udsagnene vurderes på en skala 1-5, hvor 5 indikerer, at 
udsagnet er i komplet overensstemmelse med projektet, og 

hvor 1 indikerer, at udsagnet ikke stemmer overens med 
projektet. 

 

 

Der er folkelig bevågenhed omkring området, som projektet 
ligger i 

 

Beboere og brugere er ressourcestærke og deltager aktivt i 
udvikling af lokalområdet, som projektet ligger i 

 

Det er et udsat område med potentiale for et socialt og 
kulturelt områdeløft 

 

Det er et fredet/sensitivt område, som projektet ligger i  

Der er mangel på viden om brugerne/de 
erhvervsdrivende/borgerne i området 

 

Der er mangel på viden om opfattelser og adfærd forbundet 
med stedet, som projektet ligger i 

 

Det forventes, at borgere eller andre aktører vil have 
indvendinger mod projektet 

 

 


