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Havet stiger, hvad med husene? 

Af Søren Gram og Gy Larsen

Det har i mange år været eftertragtet at bo tæt på vandet på grund af den eksklusive udsigt og nærheden 
med naturen. Vi oplever dog oftere og oftere problemer med stigende havvand. Vi er derfor i Danmark 
nødsaget til at begynde at tænke anderledes i forhold til den måde vi bygger -ikke kun som borger, virksom-
hed men også som kommune. Vi er nødsaget til at fremtidssikre, og ikke kun fokusere på den gode udsigt 
og håbe på at ny teknologi i fremtiden vil sikre kysten mod det stigende havvand. 

Hvordan fremtidssikrer vi byerne mod det stigende havvand?  
Teknologirådet arbejder med at skabe dialog og debat, omkring hvordan denne fremtidssikring bliver den 
mest langvarige og bedst for flest mulige. Vi bygger os ind i en stor sårbarhed, fordi vi bygger for meget og 
for tæt på kysterne. Ud af i alt 98 kommuner er hele 76 kystkommuner, hvilket viser hvor stor en del af Dan-
mark, der allerede er eller kan blive berørt af problemet i fremtiden. 

Dialog om byerne og det stigende havvand er vigtig, fordi klimaudfordringerne er smækfyldt med dilemma-
er. Vi bygger os ind i en stor sårbarhed, fordi det har været attraktivt at bygge tæt på havet og det er både 
kommunerne og borgerne, der betaler prisen. En boligejer i Kalundborg har netop vundet en ankesag mod 
kommunen og fået erstattet boligens herlighedsværdi med det modsatte; en nedsættelse af ejendomsvær-
dien pga. truslen fra havet. Hvad bliver værdien egentlig i fremtiden af det, vi bygger langs kysterne nu? 

Den 4. december afholdt Teknologirådet sammen med Kystdirektoratet det andet seminar for danske kyst-
kommuner. Formænd for de relevante kommunale udvalg blev sammen med tekniske chefer præsenteret 
for en fiktiv kystby truet af klimaforandringerne. 

foto: Charlotte Koldbye



Fonden
TEKNOLOGIRÅDET

FÆLLES OM SAMFUNDETS UDVIKLING  

T. +45 33 32 05 03 
tekno@tekno.dk

FondenTeknologirådet
Arnold Nielsens Boulevard 68E
2650 Hvidovre

www.tekno.dk
CVR: 34577358

Sammen skulle deltagerne tage stilling til forskellige udviklingsmuligheder for byen både i dag og igen om 
30 år efter en række scenarier der bl.a. involverede stormfloder og oversvømmelser. Seminaret var en øvel-
se i at planlægge under usikre rammer og blive klogere på konsekvenser af 

forskellige valg og strategier. Deltagerne skulle balancere mellem nuværende og langsigtede interesser. 
Hvad skal man beskytte, hvordan skal man beskytte det, hvornår skal man beslutte det, hvem skal inddrages 
i beslutningerne? Hvordan får vi pengene til at række? 

En stor del af diskussionerne handlede om multifunktionelle løsninger. Hvordan kan vandet gøres til en del 
af fremtidens by med vandtætte huse, bygninger på pæle, flydende cafeer, husbåde mm. Og hvordan kan 
der etableres afviklingszoner efterhånden som områder i byerne ikke længere kan beskyttes. Hvordan kan 
midlertidige løsninger kombineres hensigtsmæssigt med mere permanente løsninger? 

Disse seminarer for lokalpolitikere er led i et større projekt, der om godt et års tid præsenterer både guide-
lines til lokale politikere og anbefalinger til nationale politikere. 

Workshoppen blev afholdt i Spinderihallerne i Vejle. Teknologirådets tre udviklingsscenarier for kystbyer 
kan der læses mere om her: 

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte projektleder Søren Gram på  
mail: sg@tekno.dk el. tel: 30 78 51 67 

http://tekno.dk/article/havet-stiger-hvad-med-husene/ 
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Vil du have et alternativ til small talk i julen? Hvorfor ikke diskutere kunstig intelligens med familie og ven-
ner i juleferien? I EuropeSay inviteres borgere til at diskutere fremtidens brug af kunstig intelligens. Der har 
indtil videre været meget lidt involvering af borgere i debatten om kunstig intelligens og andre teknologiske 
landvindinger, som påvirker vores liv hver dag. Vi bliver mødt af kunstig intelligens, hver gang vi går på net-
tet. Det sker igennem anbefalede rutevejledninger, i målrettede reklamer, i de nyheder vi præsenteres for, i 
kommunens digitale borgerservice og i medicinsk diagnostik. 
I betragtning af hvor udbredt kunstig intelligens allerede er, og hvor stort potentialet er for den fremtidi-
ge brug af kunstig intelligens, er det overraskende, at der har været så lidt offentlig debat og så få mulig-
heder for at blande sig i udviklingen. Derfor er der kun lidt viden om, hvad befolkningen i Danmark og i de 
øvrige europæiske lande rent faktisk mener om kunstig intelligens. Vi mangler viden både om, hvordan folk 
har det med de mange områder, hvor teknologien allerede har indflydelse på vores hverdagsliv. Men også 
om, hvad europæerne tænker om de utallige nye måder, kunstig intelligens i fremtiden kan komme til at på-
virke deres liv endnu mere.

Deltag som dialogvært
At have en folkelig dialog om kunstig intelligens er vigtig. Den er vigtig, fordi vi skal sikre, at teknologien ud-
nyttes til formål, som er gavnlige for vores fælles samfund Men også for at få øje på de negative konsekven-
ser, der måtte være, så vi kan forsøge at begrænse disse.
Dialogen og diskussionerne skal tages nu, mens teknologien stadig er under udvikling. 

Som dialogvært bidrager du, sammen med din gruppe, til at skabe indsigt og refleksion om kunstig 
intelligens og giver dermed nogle svar på de svære spørgsmål om teknologiens påvirkning af samfundet. 
Hverken dialogvært eller de øvrige mødedeltagere behøver vide noget om emnet på forhånd. Svarene fra 
dialogmøderne samles i en rapport til politikere og forskningsmiljøer i Danmark og i EU. Dialogmøderne 
indgår dermed i arbejdet for en ansvarlig fælles samfundsudvikling. Du kan læse mere her: 

Tal om noget vigtigt.

http://www.tekno.dk/article/eusay-ai/
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Af Lars Klüver

Inddragelse af befolkningen er afgørende på alle niveauer, både omkring Folketinget, regering, regioner, 
kommuner, offentlige virksomheder og i medlemsorganisationerne. Det bør være et fælles projekt. Derfor 
mener jeg at tiden er moden til et nationalt demokraticenter, og der bør både være fælles ejerskab og stær-
ke kompetencer fra start af. Der er brug for hele tiden at forbedre måden, hvorpå vi inddrager borgerne i 
udvikling af vores politik, i prioriteringerne og i samskabelse af de daglige løsninger både på kommunalt og 
nationalt plan. Vi har brug for et løft - et sted, hvor vi kan sætte eksperimenter i gang, lære at undgå de fejl, 
andre allerede har begået, og hvor vi kan inspirere hinanden og udvikle nye modeller for styrkelse af demo-
kratiet. Det er det rigtige tidspunkt at gøre det, og der ligger nogle muligheder foran os, som vi bør gribe.

De folkevalgte er måske ikke tilstrækkeligt klar over det, men deres liv bliver meget lettere og deres beslut-
ninger bedre, når de bruger bred demokratisk dialog i deres arbejde. Der er brug for at man på en velstruk-
tureret måde kommer i dialog med eksperter, interesser og borgere. Det er et rigtigt godt udgangspunkt, 
når de folkevalgte skal forhandle, at de har lyttet og tilladt sig at udfordre egne holdninger, inden de ud-
fordrer andres. Men det er noget, de skal lære, og som skal indbygges i rutinerne. Derfor har vi brug for et 
udviklingscenter.

De rigtige og stabile modeller for videre udvikling af demokratiet bør skabes i tæt samarbejde mellem dem, 
de skal være til for - borgere og beslutningstagere - og dem, der kan byde ind med løsninger - metodeeks-
perter og forskere. Derfor er det nødvendigt at selve udviklingen af demokratiet skal ske gennem inddra-
gelse. I Teknologirådet vil vi med stor glæde stille os til rådighed for en organisation, der styres af medlem-
merne, som skal være inddragende i sin arbejdsform, og som kan få stor betydning for alle niveauer i det 
danske demokrati.

Hvorfor skal vi have et demokraticenter?
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Borgerne skal med i den grønne omstilling, og politikere og myndigheder skal lære at lytte mere til borger-
nes ønsker og bekymringer. Danmark skal som et rigt, veluddannet og demokratisk land ligge i front, både 
i omstillingen og i den måde, vi skaber den på. Vi skal have borgerinddragelse ind i det lovforberedende 
arbejde, når det er påkrævet for at kunne skabe robuste og effektive regler, der nyder opbakning. Det er 
bare nogle af de tunge grunde til, at vi i Danmark skal bygge på de bedste kompetencer på området og gå 
sammen om at blive dygtigere daglige demokrater.

Broen mellem elite, befolkning og beslutningstagere er ikke blevet vedligeholdt ordentligt. Hvis vi vil have 
et samfund med stor sammenhængskraft og tillid, skal vi gøre mere ud af at lytte til borgerne, både i Folke-
tinget, i regeringskontorerne og lokalt i kommuner og decentrale institutioner. Det vil kræve, at vi arbejder 
med kulturen og bliver dygtigere - både medarbejdere, ledere og politikere.

Demokratiet står overfor store udfordringer, som kun kan løses, hvis vi alle, borgere og institutioner, bidra-
ger til samskabelse og nytænkning. Klima, biodiversitet, social arv og ulighed, miljø, ressourcer, digitalise-
ring og intelligente systemer. Rækken er lang. Vi skal blive bedre til at skabe løsninger sammen, til at bruge 
de mange former for ekspertise i samfundet og på tværs af discipliner. Og føre løsningerne ud i livet. Det 
findes der metoder til og viden om. Teknologirådet er på verdensplan en førende aktør, og dansk forskning 
er stærkt forankret. Det bør vi udnytte.

Initiativgruppen,
Ole Bondo Christensen
Per Clausen
Jens Henrik Thulesen Dahl
Steen Gade
David Budtz Pedersen
Hanne Severinsen
Lars Klüver
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Af Gy Larsen og Lucas Larsen

Der er ikke ressourcer til at blive ved med at producere for at smide ud. Derfor er den cirkulære økonomi 
blevet trendy. Der er stor enighed om, at der er rigtig vigtige perspektiver gemt i den cirkulære tilgang til 
produktion, (for)brug og affaldshåndtering frem for den lineære, som vi kender i dag. Vores alt for store 
træk på ressourcerne – herunder de ikke-fornybare – er en kæmpe udfordring for samfundet. 

Det er svært at finde nogen, der taler imod bedre udnyttelse af vores knappe ressourcer - mere genanven-
delse og mindre affaldsforbrænding, mere genbrug og reparation, mere bæredygtigt design, mindre brug 
af plastik og metalemballage, mindre madspild. Men det er også nemt at få øje på de mange benspænd på 
vejen henimod den cirkulære økonomi. Der er en række tekniske, økonomiske, lovgivningsmæssige, syste-
miske, markedsmæssige og adfærdsmæssige barrierer, bl.a. i de affaldssystemer, vi kender i dag. 

Samarbejder mellem mange forskellige aktører og interesser er vanskelige, men nødvendige på vejen frem 
mod den cirkulære økonomi. Det arbejder vi med i projektet Affald og Ressourcer på Tværs, som er finan-
sieret af Region Hovedstaden og har udgangspunkt i affald og ressourcer fra husholdninger og virksomhe-
der i regionen.

Projektet ledes af Teknologirådet og DAKOFA i samarbejde med 11 partnere. Partnerne er de tre affaldssel-
skaber i hovedstadsregionen – Amager Ressourcecenter (ARC), Norfors og Vestforbrænding –, Københavns 
Kommune og Helsingør Kommune samt Dansk Affaldsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Plastindustri-
en, Erhvervshus Hovedstaden og Aalborg Universitet.

Projektet prøver med udgangspunkt i de 11 deltagende partnere at løbe konkrete samarbejder i gang. I før-
ste projektperiode er der arbejdet med vidensdeling, kortlægning af de kommunale indsatser på affaldsom-
rådet og en ny analyse af materialestrømme i Region Hovedstaden, som udkommer januar 2020. 

Affald og Ressourcer på Tværs – samarbejdsprojekt om 
vejen frem mod den cirkulære økonomi.

http://www.tekno.dk/publication/kortlaegning-af-kommunale-indsatser-paa-affaldsomraadet-i-region-hovedstaden/
http://www.tekno.dk/publication/kortlaegning-af-kommunale-indsatser-paa-affaldsomraadet-i-region-hovedstaden/
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Der er i efteråret 2019 afholdt 6 workshops om særlige problemstillinger, som er udkrystalliseret fra materi-
alestrømsanalysen - de såkaldte hotspots:

•	 Bygge- og anlægsaffald
•	 Restaffald
•	 Plast og emballage
•	 Affald fra små og mellemstore virksomheder
•	 Elektronik(affald)
•	 Storskrald

Desuden er der afholdt en workshop om de kommunale affaldsplaner, som led i kortlægningen af dette om-
råde.

Projektet skal senere udarbejde et ´roadmap´ – en overordnet men konkret vision – for, hvordan offentlige 
og private virksomheder og institutioner kan samarbejde om en bedre anvendelse af de ressourcer, som 
indgår i både husholdninger og erhverv i regionen. Perspektivet er, at projektets roadmap bidrager til at 
overkomme nogle vigtige benspænd for en mere cirkulær tilgang i regionen, påpeger konkrete barrierer og 
fremhæver nogle vigtige indsatsområder for at fremme den cirkulære økonomi region Hovedstaden. 
 
Du kan læse mere om projektet her 

http://www.tekno.dk/project/affald-er-en-ressource-som-skal-udnyttes/
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Teknologirådet har eksisteret i 30 år og er en ”indholdstung” organisation, der har lavet mange projekter 
og publikationer. Dem skal borgere, forskere, virksomheder, organisationer, politikere og nuværende og 
potentielle samarbejdspartnere kunne finde frem til. Vi er også et videnscenter indenfor nye demokratiske 
arbejdsformer og anvender mange inddragelsesmetoder, som skal gøres tilgængelige for fra hjemmesiden.  
Vi skal derfor have mange forskellige ressourcer på hjemmesiden til at hænge logisk sammen.

Hvad skal der ske:
•	 Sammen- og genskrivning af forskellige menupunkter efter skabelon. Dette skal koordineres og pro-

jektlederne skal involveres i at skrive og redigere beskrivelserne
•	 Tagging af projekter, publikationer og metoder med søgeord
•	 Publikationsliste skal gøres komplet helt tilbage til de første publikationer fra 1986. Der skal linkes 

mellem projekter og publikationer, begge veje.
•	 Metodebeskrivelser skal genskrives og systematiseres på ny. Nye metoder skal beskrives
•	 Udvikling af en ”Vi mener” funktion og SoMe integration

•	 Integration af nyhedsbreve som fx TeknoNyt og Fra Rådet til Tinget

•	 Et søgesystem bliver udviklet, og det skal optimeres. 

Du skal:
•	 Have stærke evner til at gå systematisk og stædigt til værks, og med stor sans for kvalitet i hjemme-

sidens tværgående sammenhæng,

•	 have kendskab til WordPress,

•	 turde stille krav til de medarbejdere, du er afhængige af, for at komme i mål,

•	 have sans for at strukturere videnstungt indhold på web.

•	 have forståelse for Teknologirådets mission og vision.

Læs mere her

 Du kan få yderligere oplysninger hos videnskabsjournalist, Charlotte Koldbye, tlf.: 22986712.
Send ansøgning og CV til job@tekno.dk mrk. ”Projektleder”.  Ansøgninger vil blive behandlet løbende. Til-
trædelse hurtigst muligt.
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Vi søger web-bibliotekar
Vi er i gang med at give vores hjemmeside et serviceeftersyn. Vi mangler derfor en person, der sammen 
med vores kommunikationsteam kan tage ansvar for dele af websidens opdatering.

http://www.tekno.dk/article/stillingsopslag-vil-du-hjaelpe-os-med-at-opdatere-og-videreudvikle-vores-hjemmeside/
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Det er altid en god idé at få borgernes syn på udviklingen af deres nærmiljø, hvordan ressourcerne skal pri-
oriteres. I denne film kan du se mere om, hvordan borgerinddragelse styrker demokratiet og skaber robuste 
løsninger. 

Sådan kan kommunerne bruge Teknologirådet til 
borgerinddragelse

https://www.youtube.com/watch?v=JOhza8CkUF4&feature=youtu.be

