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Kære læser

Omvæltningerne i denne tid, forårsaget af en elektronmikroskopisk virus, giver os pludselig større 
mulighed for at reflektere over vores liv, og det samfund vi lever i. Da vi erfarede, at vi ikke længere 
svømmede i dagligdagens brusende flod, var der mange af os, som begyndte at fundere over om 
vores liv og samfund er indrettet godt nok, eller om vi kan gøre det bedre? 

Langt størstedelen af Teknologirådets projekter handler om at igangsætte store fundamentale 
ændringer til gavn for samfundet, miljøet og naturen. Projekter som kræver grundig dokumentation 
og refleksion. Vi kigger ofte langt ud i fremtiden og ser på, hvordan vi kan sætte gang i en ønskværdig 
udvikling. For selv den længste rejse starter med at tage det første skridt ud ad døren.  

Temaet for dette nyhedsbrev er klima og natur, og du får her et indblik i de langsigtede projekter 
Teknologirådet arbejder med inden for dette område:  

•	 Hvordan skal vores byer indrettes, så vi kan klare de vandstigninger, som kommer?  
•	 Hvilke forhindringer står i vejen for, at vi for alvor kan genbruge vores affald? 
•	 Hvem bestemmer over havet, og hvem skal vi tilgodese i lovgivningen? Er det fiskerne, 

fritidsfolket på havet, færgerne, eller livet i havet? 
•	 Hvad kan du selv gøre for at mindske dit energiforbrug? Her og nu med små 

adfærdsændringer, og når du skal renovere dit hjem?  

Og som rosinen i pølseenden får du også et bud på, hvordan man udvikler socialt ansvarlig 
nanoteknologi.

Følg også gerne med på vores sociale medier, hvor vi løbende deler både igangværende aktiviteter i 
projekterne, men også erfaringer ved vores metoder og diskuterer andre relevante emner, hvor vi er 
fælles om samfundets udvikling.  

God læselyst 

 

Lars Klüver  
Direktør Teknologirådet

Facebook LinkedIn Twitter  Instagram

https://www.facebook.com/teknologiradetDBT/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/the-danish-board-of-technology-foundation
https://twitter.com/Teknodk
https://www.instagram.com/teknologiraadet_dbt/
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Indholdsoversigt 
 
 
1) Havet stiger, men hvordan sikrer vi os bedst muligt mod dette? 
Vi har nu udarbejdet en fleksibel og langsigtet planlægning af klimatilpasning på tværs af eksisterende 
administrative grænser. Du kan læse om den proces, vi har arbejdet med for at nå frem til en plan for 
håndteringen af det stigende havvand i Randers kommune.

2) Hvordan bruger vi vores ressourcer, og hvor længe kan de holde?
Den netop udførte analyse kortlægger alle de materialer, der tilgår både husholdninger og erhverv 
sammenholdt med, hvad der løber ud i økonomien i form af affald. Her bliver der identificeret fem 
affaldshotspot – affaldsfraktioner som i dag ikke bliver behandlet eller udnyttet optimalt.

3)Hvem ejer havet – hvad skal vi bruge det til? 
Der er mange menneskelige aktiviteter på havet. Fælles for dem er, at de både belaster havmiljøet og 
er afhængige af et sundt havmiljø. Dette skaber en række dilemmaer. For hvilke aktiviteter er vigtigst? 
Og hvor stor en belastning af det danske havmiljø er vi villige til at acceptere? Det er nogle af de 
vigtige spørgsmål, der er behov for at få debatteret i det offentlige.

4)Hvordan bliver dit Co2 aftryk mindre? 
Det kan være overvældende og forvirrende, hvis man gerne vil ændre sine vaner og sit hjem for at 
mindske sit CO2 udslip. Så skal vi spise mindre kød, så skal vi købe mindre tøj, så skal vi flyve mindre, 
og så skal man alligevel ikke bruge streamingtjenester til at se film? Det kan være så forvirrende, at 
man giver op på forhånd. Teknologirådet har i et stort EU-projekt skabt en e-learningplatform, der 
tager dig sikkert igennem processen med at mindske dit CO2 udslip betragteligt, når du bruger energi.   
 
 
5) Social ansvarlig nanoteknologi 
Teknologirådet arbejder med at afstemme fremtidig udvikling og anvendelse af nanoteknologier 
med de samfundsbehov og bekymringer ved at involvere borgere, civilsamfundsorganisationer, den 
nanoteknologiske industri, forskere og politikere. Sammen skaber vi visioner for nanoteknologier i 
Europa. 

Facebook LinkedIn Twitter

https://www.facebook.com/teknologiradetDBT/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/the-danish-board-of-technology-foundation
https://twitter.com/Teknodk
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1) Havet stiger, men hvordan sikrer vi os bedst muligt mod dette?   
 Af Mie Thomsen

 
I Danmark findes mange kystnære områder, og da det er et lavtliggende land, så er flere byområder 
særligt udsatte overfor stigende havstande, oversvømmelser og stormfloder. Flere kommuner 
i Danmark har udfordringer med klimaændringerne, og disse udfordringer kræver langsigtet 
planlægning af klimatilpasning på tværs af eksisterende administrative grænser. For at opnå en robust 
klimatilpasningsstrategi fordrer det en diskussion af anlagt sikkerhedsniveau på tværs af interessenter 
og fagligheder. Randers Fjord er udpeget af Oversvømmelsesdirektivet som et risikoområde, der er 
særligt sårbart over for de nuværende og fremtidige oversvømmelser fra hav og vandløb. 

I regi af projektet ”Byerne og det stigende havvand – Dialog om klimatilpasning”, der ledes af 
Teknologirådet med støtte af Realdania, er et projekt med Randers Kommune opstartet. Randers 
Kommune er et af pilotprojekterne i ”Byerne og det stigende havvand”, hvor de har projektet 
”Klimabåndet – implementering med kvalitet”, der fokuserer på at klimasikre Randers by. Derudover 
ønsker kommunen at undersøge forholdet mellem klimatilpasningsløsninger for Randers Fjord og for 
Randers by, og hvordan forskellige strategier for håndtering af risikoen for oversvømmelse påvirker 
sikkerhedsniveauet af de valgte tiltag. 

Teknologirådet har udarbejdet en overordnet adaptiv plan for håndtering af højvandshændelser 
grundet stormflod i Randers Fjord. Dette er udarbejdet på baggrund af det Hollandske DAPP 
koncept (Dynamic Adaptive Policy Pathways). Her har de i EU projektet Flood Resilient Areas by 
Multi LayEred Safety (FRAMES) udarbejdet en lignende proces, der er tilpasset den danske kontekst 
og i særdeleshed arbejdsgangene i de danske kommuner. DAPP giver en analytisk tilgang til at 
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identificere og sekvensere et sæt af mulige tiltag inden for en ukendt/usikker udviklingsramme over 
tid, som f.eks. forvaltning og styring af vand- og oversvømmelsesrisici under skiftende klimaforhold. 
Adaptation Pathways indeholder vendepunkter, hvorefter en handling/tiltag ikke længere opfylder 
det klart angivne mål. Efter et vendepunkt er der behov for yderligere tiltag. Resultatet er en 
sammenkobling af forskellige tiltag i form af en pathway over tid, som sætter tiltagene i relation til 
hinanden, og som kan illustreres i form af DAPP Maps, se figur 1

Figur 1: Illustration af DAPP kort fra Deltares.

 
Den tilpassede DAPP proces til de danske forhold ses på figur 2. 

Figur 2: Tilpasset DAPP proces.

Der udarbejdes gennem denne proces en overordnet adaptiv plan for håndtering af 
højvandshændelser langs Randers Fjord. Den adaptive plan skal hjælpe med at belyse de midlertidige 
og beredskabsmæssige løsninger i Randers By samt skabe en sammenhæng med de langsigtede, 
og overordnede løsninger i hele Randers Fjord. Derudover vil tiltagene blive sat i et tidsmæssigt 
perspektiv og sammenhæng under hensyntagen til de relationer og afhængigheder, der er mellem 
de enkelte tiltag. Kriterier for bedømmelse af tiltagene opstilles og vægtes for at sikre, at tiltagene 
i de valgte stier bl.a. opfylder de visioner, der er for Randers Fjord. Dette vil derved skabe større 
fleksibilitet i planlægningen med fokus på robusthed, modulær og etapevis udbygning, kombination 
af løsninger mv. gennem et helikopterblik. 
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Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med fagpersoner fra Randers og Norddjurs Kommune, for 
at sikre det bredeste udvalg af potentielle tiltag, som stemmer overens med de visioner for området 
begge kommuner har. Derved sikres, at klimatilpasningsplanerne i de respektive kommuner stemmer 
overens, og at de helhedsorienterede løsninger er kvalitetstjekket. 

Resultatet af processen er bl.a. en handlingsplan, der indeholder en kort, mellem og lang 
planlægningshorisont, som skal præsentere en række mulige tiltag, som kan igangsættes for 
Randers Fjord området. Samfundet får en sammenhængende klimatilpasningsstrategi, hvor der 
er foretaget en prioritering af indsatsområder set i lyset af visionerne for kommunen. Denne 
klimatilpasningsstrategi vil sikre en langsigtet vision, der understøtter at unødvendige eller 
modstridende tiltag implementeres. 
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2) Hvordan udnytter vi ressourcerne i vores affald bedre? 
 Af Gy Larsen og Stine Enø Lander 

I februar 2020 udkom rapporten ”Cirkulære muligheder i affaldssystemet” i forbindelse med projektet 
Affald og Ressourcer på Tværs - en materialestrømsanalyse der sætter fokus på affaldsstrømme i 
Region Hovedstaden. 

Region Hovedstaden har sat ambitiøse mål inden for den cirkulære omstilling. Rapporten tegner et 
nuanceret billede af regionens affaldssystem, og definerer både den cirkulære økonomi samt den 
socioøkonomiske og politiske kontekst, som en omstilling til cirkulær økonomi skal passe ind i. 

I en cirkulær fremtid skal inputtet af naturens ressourcer reduceres, ressourcerne skal bevares i 
økonomien i længere tid samt genanvendes, når de forlader økonomien. Cirkulær økonomi er altså 
en økonomisk model, der har fokus på at bevare materialer i brug så længe som muligt og fastholde 
deres værdi. 

Den netop udførte analyse kortlægger alle de materialer, der tilgår både husholdninger og erhverv 
sammenholdt med, hvad der løber ud i økonomien i form af affald. Her bliver der identificeret 
fem affaldshotspot – affaldsfraktioner som i dag ikke bliver behandlet eller udnyttet optimalt. 
Elektronikaffald udgør f.eks. en lille del af den samlede affaldsmængde, men sætter et stort 
miljømæssigt aftryk.  En tredjedel af regionens restaffald, som går til forbrænding er madaffald, på 
trods af de seneste års initiativer for at mindske madspild. Herudover peges der også på storskrald, 
byggeaffald, samt plastaffald som fraktioner, der fører til unødvendig stor miljøpåvirkning. 

Analysen viser tydeligt, at vejen til cirkulære forretningsmodeller er brolagt med systemiske barrierer. 
Selv om Danmark er et af de lande med bedste data på affaldsområdet, så er disse ikke gjort 
tilgængelige på en klar og brugervenlig måde. Der er brug for at udvikle et skræddersyet system til 
danske virksomheder, hvor de systematisk kan overvåge affaldsmængderne og dermed de potentielle 
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sekundære ressourcer. Samtidig skal vi have meget bedre data på affaldsområdet. Affaldsdataene 
stopper nemlig, når affald bliver indsamlet til genanvendelse, og der er derfor ingen mulighed for at 
vide, hvilken kvalitet affaldet oparbejdes til, eller hvilke nye produkter der anvendes.     

De nuværende forretningsmodeller for genanvendelse spærrer for en bedre udnyttelse af 
vores affald som ressource, og der er derfor behov for et paradigmeskifte i affaldssektoren. De 
definerede barrierer i affaldssystemet danner bl.a. grundlag for de videre projektaktiviteter mellem 
samarbejdspartnerne i Affald og Ressourcer på Tværs. 

Om projektet Affald og Ressourcer på Tværs:

Affald og Ressourcer på Tværs løber frem til midten af 2021, og ledes af Teknologirådet og DAKOFA 
i samarbejde med 11 projektpartnere. Partnerne er de tre affaldsselskaber i hovedstadsregionen 
- Amager Ressourcecenter, Norfors og Vestforbrænding - Københavns Kommune og Helsingør 
Kommune samt Dansk Affaldsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Plastindustrien, Erhvervshus 
Hovedstaden og Aalborg Universitet. 

”Cirkulære muligheder i affaldssystemet – affaldsanalyse af hovedstadsregionen” er udført af 
konsulentvirksomheden Metabolic. 

https://tekno.dk/project/affald-er-en-ressource-som-skal-udnyttes/
https://tekno.dk/article/en-ny-materialestroemsanalyse-synliggoer-vigtige-hotspots-for-den-cirkulaere-omstilling-i-region-hovedstaden/
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3) Vores hav – hvad skal havet bruges til, hvad er vigtigst? 
 Af Frederik Langkjær

 
For de fleste af os er havet noget, vi beskuer fra strandkanten. Det er de færreste, der er specielt 
optagede af, hvad der udspiller sig på havet, eller hvordan vi forvalter brugen af det. Men forholdet 
mellem menneske og hav rummer mange problemstillinger, og de når sjældent op til overfladen i den 
offentlige debat.

Der er mange menneskelige aktiviteter på havet: Fiskeri, havbrug, råstofindvinding, skibsfart, 
vindmøller, friluftsliv, og meget mere. Fælles for dem er, at de både belaster havmiljøet og er 
afhængige af et sundt havmiljø. Det skaber en række dilemmaer. For hvilke aktiviteter er vigtigst? Og 
hvor stor en belastning af det danske havmiljø er vi villige til at acceptere? Det er nogle af de vigtige 
spørgsmål, der er behov for at få debatteret offentligt.

Derfor har Teknologirådet igangsat en konsensuskonference med støtte fra Velux Fonden. Med 
konferencen ønsker vi at øge den offentlige opmærksomhed om det danske havmiljø og udvide den 
politiske debat med borgernes opfattelser og holdninger. 

Havmiljøet er et teknisk og komplekst emne med mange interesser på spil. Havet er både et 
velfærdsgode og en ressource, og der er både økologiske og økonomiske hensyn at tage, når der 
skal lovgives på området. I sådan en kontekst er konsensuskonferencen særligt velegnet til at give 
almindelige borgeres input til, hvordan de forskellige interesser og hensyn skal balanceres, og dermed 
styrke det politiske beslutningsgrundlag.
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Konsensuskonferencen samler et borgerpanel på 14 personer uden nogle særlige erfaringer og 
bestemt forhåndsviden, som varierer på tværs af alder, køn, uddannelse og bopæl. Sammen 
gennemgår panelet en intensiv proces, hvor de bliver klogere på det danske havmiljø og deres 
holdninger til, hvordan man bør lovgive på området. 

Processen afsluttes med en åben konference på Christiansborg d. 23. oktober til d. 26. oktober, hvor 
borgerpanelet vil lytte til og indgå i dialog med et panel af eksperter. Undervejs vil borgerpanelet 
formulere en liste med anbefalinger, som vil blive præsenteret på konferencens sidste dag og 
diskuteret med relevante politikere, interessenter og eksperter.   

Borgerpanelets anbefalinger vil også blive brugt som input i høringsprocessen om Danmarks havplan, 
som bliver sat i høring til efteråret. Læs mere her.

Projektet er pt. i sin opstartsfase. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte 
Seniorprojektleder Ditte Degnbol på e-mail: dd@tekno.dk eller tlf.: 60 64 62 82 eller læse mere her.  

https://www.soefartsstyrelsen.dk/Vaekst/Havplan
mailto:dd@tekno.dk
http://www.voreshav.dk/
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4) Kom din klimafortvivlelse til livs 
 
Hvor starter man, hvis man aktivt vil gøre noget for at minimere klimaforandringerne?

De seneste par år er der vokset en fælles forståelse frem for nødvendigheden af klimahandling. 
Mange af os kan blive overvældede over, hvor store personlige forandringer i adfærd og vaner, vi skal 
i gang med. Og vi er også mange, der har en forståelse af, at personlig handling og politisk handling 
må gå hånd i hånd. Men hvor skal man starte? Og hvad skal man gøre? Og kan mit lille bidrag virkelig 
gøre en forskel?  

Disse spørgsmål stiller mange sig selv. Nogle gange kan vores egen klimapassivitet kombineret med 
dystre meldinger om skovbrande i store dele af verden, rekordhøje temperaturer og forsuring af 
havene transformere vores bekymringer over klimaforandringerne til et uhyggeligt CO2-spøgelse, der 
siver ind i alle sprækker af vores hverdagsliv og hjemsøger os. Hvad kan vi gøre ved det? Hvordan kan 
vi bekæmpe klimaapati og bekymringer?  

Et godt sted at starte er et besøge www.act4eco.eu. Det er en europæisk læringsplatform 
Teknologirådet har udviklet i samarbejde med partnere fra EU-projektet ECO2, der vil hjælpe dig til at 
handle klimamæssigt fornuftigt på energiområdet. Fordi der er altid plads til handling.  

Her vil du få ekspertråd om, hvordan du kan energioptimere dit hjem, både i det små og store. 
Du kan få hjælp til at blive opmærksom på og ændre energislugende vaner. Fx har mange af os en 
tendens til at lade lyset være tændt, efter vi har skiftet til energisparende LED-pærer, men så er vi 
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lige vidt, energibesparelsen fordufter. Hvis du bliver gjort opmærksom på denne fælde, er der stor 
sandsynlighed for, at du vil undgå at falde i den. 

Der er adskillige ting, du kan lære om og gøre på www.act4eco.eu. Anbefalingerne er blevet gået 
efter i sømmene af vores eksperter, og selvom du føler, der kun er en lille gevinst i at spare 5% CO2, 
så er det 5% fossile brændstoffer, du sparer. Alternative energikilder, som solceller og vindmøller, 
vil hele tiden øge deres andel af energiproduktionen, og det betyder, at hvad du sparer er fossile 
brændstoffer, der bliver i jorden.  

Platformen www.act4eco.eu hjælper dig til at handle. Skridt for skridt vil du blive guidet igennem, 
hvordan du reducerer dit energiforbrug. Du får anvisninger på mindst 24 handlinger, du kan foretage, 
så også du kan blive en energibevidst forbruger. Ud over at være en læringsplatform er www.act4eco.
eu også en fællesskabsopbyggende platform for de energi-nysgerrige forbrugere, der ønsker at blive 
energibevidste.  Gennem www.act4eco.eu vil du blive en del af et fællesskab, som involverer ni EU-
lande. 

Læs mere om www.act4eco.eu 

 Hvis du vil høre mere om projektet så kontakt projektleder Mads Meyer: mm@tekno.dk.  
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5) Social ansvarlig nanoteknologi 
 Af Mette Marie Simonsen

 
Bæredygtig energiomstilling, nye måder at producere og konservere mad på, mere effektiv medicinsk 
diagnostik og behandling. Kan nanoteknologi hjælpe os med at løse disse store samfundsmæssige 
udfordringer, vi står overfor? Nanoteknologi er en banebrydende teknologi med stort potentiale, men 
den har også magten til radikalt at påvirke og ændre det samfund, vi kender til. 

I det EU-finansierede projekt GoNano, og koordineres af Teknologirådet, forsøger vi at afstemme 
fremtidig udvikling og anvendelse af nanoteknologier med de samfundsbehov og bekymringer, der 
er. Det gør vi ved at involvere borgere, civilsamfundsorganisationer, den nanoteknologiske industri, 
forskere, og politikere. Sammen skaber de visioner for nanoteknologier i Europa. Gennem disse 
samskabelsesprocesser ønsker vi at illustrere nye muligheder for innovation og udvikling af politiske 
anbefalinger og konkrete projektforslag.  

GoNano-projektet er netop i sin afsluttende fase, og har gennem de sidste tre år kørt pilotprojekter i 
Tjekkiet, Holland og Spanien for at vise, hvordan borgere og interessenter kan inddrages i udviklingen 
af nanoteknologi. De tre pilotprojekter fokuserede hver især på anvendelsen af nanoteknologi inden 
for sundheds-, fødevare- og energisektoren i fremtiden. Her fik vi stor indsigt i hvilke værdier, behov 
og bekymringer forskellige aktører i samfundet har til udviklingen af nanoteknologi. Fælles for alle 
emnerne var, at det var vigtigt for borgerne, at der var fokus på sikkerhed, miljø, menneskets sundhed 
og trivsel, overkommelige priser og tilgængeligheden af fremtidige teknologier.  
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Deltag i den offentlig høring af vores White Papers  
Vi har samlet vores erfaringer og indsigter i tre White Papers, som hver især giver indsigt i 
rammerne for ansvarlig forskning og innovation inden for nanoteknologi, og hvordan co-creation kan 
implementeres i sådan et felt. Disse tre White Papers er i øjeblikket til offentlig høring, hvor vi gerne 
vil invitere alle, der kunne have interesse, til at kommentere på dem. Det hele forgår online på vores 
hjemmeside, hvor du både kan læse mere om vores resultater og den offentlige høring. 

Afsluttende konference  
Projektet afslutter vi med en idé-workshopkonference d. 15.-16 september, hvor de resultater 
og erfaringer vi har indsamlet, bliver præsenteret og diskuteret. Her vil vi inspirere og sætte et 
eksempel for, hvordan sociale behov og værdier kan inddrages i forsknings- og innovationsprocesser. 
Konferencen finder sted i Bruxelles, hvor både forskere, industri, interesseorganisationer og 
civilsamfundsorganisationer vil deltage i den spændende diskussion. Der vil være paneldebatter, 
keynote, og forskellige sessioner, hvor der vil blive taget emner op som: Hvad har køn og 
mangfoldighed at gøre har med innovation? Og hvordan kan man arbejde med socialt engagement og 
co-creation i fremtidige projekter?  

Hvis du bevæger dig inden for områderne nanoteknologi, ansvarlig forskning og innovation 
eller samskabelsesprocessor opfordrer vi dig til at læse mere om konferencen på GoNanos egen 
hjemmeside: www.gonano-project.eu. Du er også velkommen til at deltage i Bruxelleskonferencen. 
Registrering er gratis men der er begrænsede pladser. Find mere information om konferencen, det 
fulde program og tilmelding her. 

http://gonano-project.eu/about-the-conference/
http://gonano-project.eu/about-the-conference/

