
 
 

Sådan arbejder vi sammen om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser 

Klimatilpasning er ikke en enkeltstående handling, men en løbende proces.  

Større klimatilpasningsprojekter, der går på tværs af kommunegrænser og som har regional eller 
national relevans er komplekse opgaver, der kalder på nye rammer, metoder og retningslinjer for 
samarbejde og finansiering under hensyntagen til gældende og evt. fremtidig lovgivning, teknologi og 
samfundsmæssig parathed. 

Der anbefales følgende ramme for det tværkommunale samarbejde om klimatilpasning. 

 

 

Figur 1. Sådan arbejder vi godt sammen om store, tværkommunale klimatilpasningsprojekter. 

 

Den ydre cirkel: Rammen for tværkommunal klimatilpasning.  Det handler om at acceptere, at ting tager 
tid, herunder at relationsopbygningen tager tid, og at der derigennem kan etableres en fælles forståelse 
af problemer, løsninger og samarbejdsparternes ståsteder i forhold til klimatilpasningsprojektet. 

Den indre cirkel: Rammen for handlinger i tværkommunale klimatilpasningsprojekter. Man skal starte 
simpelt med tiltag, der giver mening for de involverede parter og som er anvendelige i praksis. Samtidig 
skal gryden holdes i kog gennem et løbende og vedholdende samarbejde eftersom 
klimatilpasningsopgaven løber over lang tid.  



 
 

Ramme for tværkommunal klimatilpasning 

TID. Det er en vigtig erkendelse, at ting tager tid. Både i forhold til relationsopbygning såvel som den 
fysiske implementering af klimatilpasningsløsninger. Stormfloder, skybrud og oversvømmelser langs 
vandløb kommer bogstavelig talt i bølger og med periodiske skvulp. For beslutningstagere og 
fagpersoner handler det om at bevare engagementet og overblikket, også i de perioder, hvor 
oversvømmelsesrisikoen ikke er helt frisk i erindringen. 

TILLID. Det tager tid at skabe tillid til de parter man arbejder sammen med. Relationsopbygningen er 
kritisk vigtig og det gode samarbejde fungerer bedst, når man kender hinanden godt, har en åben dialog, 
er lydhør og respekterer hinanden.  

ERKENDELSE. Når man kender hinanden godt er det også nemmere at forstå hinandens ståsteder og 
perspektiver. Det danner grundlag for en fælles forståelse for de problemstillinger og potentielle 
løsninger man hver især og kollektivt står overfor.  

 

Ramme for handlinger i tværkommunale klimatilpasningsprojekter 

SIMPELT. Start simpelt. Selvom det er fristende at samle det hele og tænke helhedsorienteret er 
anbefalingen at tage ét problem ad gangen. Kompleksiteten stiger, det bliver mere udfordrende og det 
risikerer at blive for stor en mundfuld, når man vil løse det hele på én gang. Tænk i stedet i konkrete 
produkter, opgaver og leverancer, der kan danne grundlag for flere løbende iterationer og udbygninger 
over tid. 

MENINGSFULDT. De enkelte tiltag og handlinger skal give mening for de involverede parter. 
Aktiviteterne skal styrke det individuelle og fælles ejerskab af projektet – og der skal være et 
meningsfuldt, forpligtende samarbejde mellem parterne. Samtidig giver det et mandat til at handle, 
såvel politisk som finansielt og konkret fysisk. Både lokalt og regionalt. 

AKTIVT. Det er udfordrende at holde gang i et projekt, der kommer i bølger – som f.eks. 
klimatilpasningsprojekter med fokus på oversvømmelser. Alligevel handler det om at holde gryden i kog. 
Der skal afsættes ressourcer i form af medarbejdertid og penge til løbende igangsætning og opfølgning 
på meningsfulde initiativer og handlinger. Der kan ofte med fordel etableres et fælles sekretariat, hvor 
omkostningerne til driften fordeles ud fra en fælles fordelingsnøgle blandt de involverede parter. 

 

 Sådan gjorde vi 
Denne model for klimatilpasning på tværs af kommuner er udarbejdet på baggrund 
af samtaler med 10 fagmedarbejdere og chefer i kommuner og andre relevante 
organisationer, der har arbejdet indgående med klimatilpasning på tværs af 
kommuneskel i henholdsvis oplandet til Værebro Å og langs Strandparken i den 
nordlige del af Køge Bugt. 

De indhentede erfaringer og anbefalinger er blevet samlet og opsummeret af en 
skrivegruppe bestående af tre fagpersoner fra projektet Klimatilpasning på tværs. 

Den opstillede model med tilhørende anbefalinger er blevet forelagt og 
kommenteret af interviewpersonerne samt forskergruppen og styregruppen for 
Klimatilpasning på tværs forud for offentliggørelsen. 


