
Borgerinddragelse og separatkloakering 
CASE: Låsby 



” 

Mål for vores oplæg 

At få et blik på metoder til 
at involvere jeres 
borgere/brugere, og på 
hvorfor det er vigtigt 

Videregive vores læring – 
”best practise” og evt. 
udfordringer 

Give jer konkret indsigt i, 
hvad vi gjorde og hvorfor 
i forbindelse med Låsby-
projektet 



Hvorfor valgte vi at inddrage borgerne i 
processen?  
 
 



o  
 
Hvad kan vi opnå med borgerinddragelse? 
 
 
 

• Ejerskab 
• Engagement 
• Løsninger, der er brug for 
• Forankring 
• Sikring af drift 

efterfølgende 
• Sjove og spændende 

løsninger 
 
 
 
 
 

• Fokus på muligheder fremfor 
begrænsninger 

• Fokus på mange 
borgergrupper 

• Et mere spændende projekt 
• Ny profil (branding) af 

forsyningen og kommunen 
• Og meget andet 



BORGERMØDE 
IDÉUDVIKLING 

SKITSER 

Arkitekter modner og 

konkretiserer  

med styregruppe 

FOKUSGRUPPE-
INTERVIEWS 

Borgermøde og information om projektet 

Ansøgning til fonde om klimatilpasning  

Fokusgruppeinterviews 

Første fase af kloakering og etablering af ét bassin 

KREATIV 
WORKSHOP 
11. APRIL 
KL. 19.00 – 
21.30 

 

BRUGERDREVNE 
LØSNINGSFORSALG 



Organisering 
Fundamentet for et godt projekt 



Kommunens indgangsvinkel 

 

Kommunen møder borgerne som..   

     

..ressourcestærke, aktive samfundsborgere   

 

 

Succeskriteriet for den gode kommune er..   

 

.. et attraktivt og innovativt lokalsamfund, hvor alles ressourcer er i spil   

 



Kommunikation 
Profilering af projektet og  
Forsyningen 

Overordnet plan og detailplan 

•Nyhedsbreve 

•Facebook 

•Interne mindre borgermøder 

•Film 

•Flyers 

•Breve og korrespondance 

•SIGNATURTEKST/pay off 

•Presse 

•Følgegruppe 

 

VIGTIGT AT HOLDE GRYDEN I KOG 



Pay-off tekst i alle breve 

Klimaet spiller en stadig større rolle på vores liv og trivsel. Udsigten til våde 

marker, sumpede haver og store vandpytter er ikke umiddelbart et 

indbydende scenarie. Men ved at danne nye rekreative arealer i din by, 

kan vi i stedet bruge de klimatiske forandringer til at skabe nye 

områder.  

I den forbindelse er Låsby blevet udvalgt som pilotprojekt af Skanderborg 

kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i forhold til 

klimasikring. Adskillelse af spildevand og regnvand i kloakken er et af 

de værktøjer, vi bruger til at håndtere fremtidens regnmængder, og 

vand skal bruges som løftestang til at få nye spændende og rekreative 

arealer.  

 



Call-to-action  

At få borgerne til at synes, at projektet er spændende 

 

Traditionelt brev i postkasse eller større satsning? 

 

Flyers 

http://www.youtube.com/watch?v=lJ401-b_HCs 

http://www.youtube.com/watch?v=lJ401-b_HCs
http://www.youtube.com/watch?v=lJ401-b_HCs
http://www.youtube.com/watch?v=lJ401-b_HCs


  
  

 
 

Første borgermøde, februar 2013 
 
 
 
 
 

 



Vand i Låsby 
Låsby er udvalgt af Skanderborg Kommune og Skanderborg 

Forsyningsvirksomhed til at være foregangsby vedrørende klimasikring. 

Vi vil bruge de øgede regnmængder til at skabe grønne rekreative oaser,  

der kan skabe værdi i Låsby. 

Vi skal forbedre kloakken.  

Vi vil gerne have jeres idéer til de nye rekreative områder – derfor er vi her i 

aften! 

  



Ved du, hvad borgerne synes er vigtigt? 
Kvalitative interviews og interessentanalyse 



Pædagogerne siger: 

”Børnehavebørn er jo vilde med vand. 

Har du en vandpyt på to centimeter 

bliver den tømt på ingen tid for det er jo 

fantastisk. Det er så basalt, der er bare 

noget i os mennesker som vil lege med 

jord og vand – og det kan bruges til alt”. 

  

Politikerne siger: 

”Det er ny måde at arbejde på, men det er den 

måde vi skaber resultater på. Det er jo dem der ude 

der får de gode ideer; dem der ude der ved hvor de 

går deres tur – og ved at der skal det ikke være. Vi 

har masser af historiske eksempler på politikere, 

der får en god ide og så er der ikke nogen der 

bruger det bagefter, fordi der ikke har været borger- 

involvering” 

Borgeren siger: 

” Hvis jeg må tage det helt op i 

anden dimension så har de 

noget ovre i USA som hedder 

central park, jeg synes det 

kunne være rigtig flot at lave 

noget park her” 



De unge siger: 

”Låsby er sådan lidt sovebyagtigt, der sker sgu 

ikke så meget. Man render rundt og passer sig 

selv og nogle gange passer man også hinanden 

hvis det skulle være sådan. Der sker ikke rigtig 

så meget” 

  

”Det er også derfor at busruterne her fra Låsby 

bliver brugt utrolig meget, fordi der er så mange 

der tager ud af byen. Der er ikke så mange 

kommer ind” 



Hjertelig velkommen til kreativ workshop 
11. april 2013, Låsbyhallen 

VAND I LÅSBY 

Fra regnvand til nye rekreative muligheder 

 



Opgaven og rammerne 
At nytænke udvalgte områder til nye rekreative oaser med fokus på at opsamle 
regnvand. 

 

Cirka seks områder- 

Der vil være et ”hul” på alle områder med min. 1 meter vand i hullet. 

Der vil være områder, der for det meste er tørlagte. 

 

 

 



Idémodning Kulturelt vartegn 

Oase 1: Water Lab 

Oase 2: Den grønne oase 

Oase 3: Centrum Park 

Oase 4: Den japanske Have 

Oase 5: Vandhunden 

Oase 6: Vandkirken 

Oase 7: Vugge-til-vugge 

Oase 8: Vandkunst 

Klukruten 

Fra 857 idéer til 8 oaser af sammenkoblede idéer 



Generationer mødes til en sanselig, lærende og social oplevelse. 

Centrum i den grønne oase er en lille sø med forskellige typer af vandplanter. 

 

Et prydbassin med biologisk vandrensning kan bruges som forsinkelsesbassin. I midten af bassinet 
etableres et springvand. Ved bredden opbygges ”vandtrapper” med dekorative sumpplanter. 

Udenom bassinet etableres seks forskellige zoner med forskellig botanik f. eks. ”Lej en have”, som 
borgerne selv skal så og vedligeholde eller blomsterzone, urte-/-duftezone, højbede med grøntsager, 
frugtbuske, sumpplanter og et overdækket væksthus. De forskellige zoner vandes med vand fra bassinet, 
der pumpes op til terræn. 

Rundt om zonerne plantes Låsbyæbletræet, og der opstilles bord- og bænkesæt, samt et udendørs 
køkken til tilberedelse af mad fra de grønne zoner. 

Oase 2: Den grønne oase 





Område 1 

Område 2 

Område 3 

Område 4 

Område 5 

Område 6 

Område 7 



Fundraising til spændende løsninger 
 
 
 



• Ting tager tid 
• Mange involverede = meget 

koordinering 
• Samarbejde med kommunen 

anderledes 
• Forventningsafstemning 
• Processen er ikke lineær, nye idéer 

rammes af ny lovgivning 
 
 
 

 
Hvor er vi nu ???? 



 
Tak for i dag 

Held og lykke med borgerinddragelsen 

 
 
 
  

 

Vicky Madsen, vgm@skanderborgforsyning.dk 

http://www.skanderborgforsyning.dk 

Klima-klynge 

http://www.skanderborgforsyning.dk/

