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Borgere i beredskabet 
- et dynamisk perspektiv på robusthed

- med fokus på samarbejder med borgerne 

Envidan, Københavns Kommunes klimatilpasning for Amager 



Envidan

Hvad er et robust samfund?  

At overkomme kriser 

Resilience/robusthed: 
Systemer, der kan vende 
tilbage til ligevægt 
• Biologiske systemer 
• Mennesker –

psykologiske systemer

+ at komme styrket ud 

Adaptiv kapacitet: 
• Verden i konstant 

forandring  
• Ikke muligt at 

planlægge alt 
• Innovation og 

udvikling på 
baggrund af trusler og 
kriser 



Fra kontrol til tilpasning
– nye relationer med vand og natur



Frederikssund  -
Plads til vandet skaber nye 

muligheder for natur og oplevelser 

Niras: https://www.slideshare.net/EVAnetDenmark/naturgenopretning-og-klimatilpasning-i-sillebro-adal
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Borgere
‾ Udvikling til passive forbrugere
‾ Kunder, der køber service  

Professionelle
‾ Kloakbaseret praksis med teknologier, 

regler, rutiner
‾ & professioner 
‾ Central forsyning, håndtering og ansvar
‾ Privatisering 

Fra service i den usynlige by 



Til nye samarbejdsrelationer med borgerne

Vi har brugt mange kræfter på at opbygge 
Velfærdssamfundet – hvor borgere er opdraget 
til at myndigheder/ ekspertviden kan håndtere og 
beskytte

Nu står vi overfor 
Risiko-samfundet – hvor komplekse risici kan 
ramme på tværs af grænser og klasser …
- Kræver nye ekspert og borger roller



Borgerne som ressourcer i beredskab

- Forebygger for  at beskytte sig 
og sin ejendom

- Reagerer hensigtsmæssigt på 
varsler 

- Har konkrete opgaver i 
krisesituationer 

- Kvalificerer beredskabsplaner 
og det lokale beredskab

- Deltager i samfundsmæssige 
diskussioner om risiko og 
ansvar

- ….
Foto: Katrine Holm



Borgere som ressourcer i klimatilpasning

Legitimitet  
Undgå modstand
Kompetente borgere 
Integrere den lokale viden 
Borgerne som ressourcer 
Helhedsorienteret udvikling af lokalsamfund

Klimatilpasning har mange anledninger 
til at styrke samskabelse med borgerne!
‾ Sikring af ejendomme 
‾ Beredskab 
‾ Lokal håndtering af regnvand 
‾ Byudvikling 
‾ Drift af grønne anlæg  
‾ …

Hvilke relationer vil I gerne have til jeres borgere om 
10 år? 



- GF Ørestad

- Brugte påbud om asfalt til 
at tage fat på 
klimatilpasning af vej

- Visioner om 
multifunktionalitet og 
fællesskaber 

Hallo – vi vil gerne 
samarbejde med kommunen 
og forsyningen!

Ser vi borgerne og deres aktiviteter? 





Opbygning af ‘Flood action groups’ 



Foto: Katrine Holm

Kom i gang i beredskabet: 
Hvordan engagerer vi borgerne i 
• at sikre deres ejendom? 
• at respektere varsler og handle 

hensigtsmæssigt?

Hvilke lokale organiseringer som 
fx grundejerforeninger skal vi 
samarbejde med om organisering 
af beredskabet? 

Hvordan får vi borgernes viden 
om det lokale i spil i 
beredskabsplanerne – sammen 
med den professionelle viden?



tSamarbejdstilgang … 
il borgere? - Tage afsæt i konkrete steder  

- Hvad giver mening/ værdi her? 
- Hvilke forskellige ressourcer? 
- Hvilke forskellige roller   
- Arbejde med relationer – kende 
og forstå 
- At lære løbende 

Arbejdet med organisering: 
1. Hvad er de første skridt? 
2. Pilotprojekter /trædesten?
3. Hvilke mål og visioner? 
4. Hvilke relationer om 10 år? 
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