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Abstract
The following master's thesis examines the conditions given by the Danish
planning-environment for sustainable transition and holistic urban development by
making inquiries about the dynamics of achieving sustainable transitions as well as
the wicked problems that follows attempts of holistic urban sustainable transition.
By positioning the thesis through the optics of pragmatic humanism, drawing upon
the UN Sustainable Development Goals and inspiration from S. Campbells planners
triangle, the thesis discusses the meanings and complexity of achieving sustainable
cities
This is done through a case study of the biggest private urban development project
in Denmark Nye, focusing on their private-public collaboration, physical planning and
innovative purple water system.
The actors in Nye aims to introduce new ways of holistic planning that integrates
concerns for the local water quality, water consumption and biodiversity, into
recreational common spaces and purple water basins. The basins demonstrates a
new way of thinking holistic blue-green planning by linking the purple water system
with its surroundings benefitting both the environment and the urban water
consumption, saving 40 % of local groundwater use per household.
The casestudy is empirically supported through data generating methods, utilizing
document content-analysis of relevant texts regarding the urban planning process of
Nye, as well as interviews conducted with two representatives of the primary
organization on site.
Applying the transition theory by F. Geels to the datamaterial, the case study of Nye
draws upon praxis experience, to outline the technical and social conditions for
implementing water-technological advancements into the existing
socio-technological system as well as the prerequisites for public action towards
holistic sustainable planning.

The thesis concludes on several conditions for sustainable transition and holistic
urban development in Denmark:

- The developer must intrinsically prioritise sustainability, as they predominantly
possess a monopoly of urban development.

- Technological transition is hindered by path-dependency, where barriers of
laws and norms in the danish water utilities sector hinders changes to the
socio-technical regime and adoption of new use cases of purple water.

- Achieving sustainability is complex, seen by the introduction of blue-green
holistic purple water system i Nyes which indicates conflict between
technological maintenance and improvements against the endangered local
wildlife, as well as limiting the possible amount of water collected in concern
of the capabilities of the natural water cycle.

- The only guarantee of substantial social sustainability in urban development is
through public intervention, in Nye seen by municipal demand for social
housing.
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- Private public partnerships strengthen the actor-networks of sustainable
niche-innovion seen in MLP, as well as the likelihood of further adoption into
the socio-technical system, where public partners have a legitimising effect
furthering regime acceptance.

- Holistic planning requires broad agreement of visions and praxis or local
monopoly of landsownership to smoothen potential conflicts of landuse

- Global value chains must be taken into consideration when evaluating project
sustainability
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1.0 Indledning
Efter knap 50 års kritisk klimadebat fra Limits to growth i 1972 (Holden, 2020:197) til
afviklingen af COP26 i 2021, ser klima- og miljø situationen mere alvorlig ud end
nogensinde. Den sjette vurderingsrapport fra FN’s klimapanel IPCC1 (2021), viser at
den globale klima- og miljøkrise i fremtiden intensiveres, med dystre fremskrivninger
af temperaturstigninger og feedback mekanismer til følge. (IPCC, 2021:17-23).
Konsekvensen af de globale klimaforandringer er et yderligere pres på de
økosystemer, som leverer det materielle livsgrundlag for menneskeheden (Holden,
2020).
Menneskeheden står således overfor en kolossal udfordring med hensyn til at forene
menneskelig aktivitet med den nødvendige kursændring der skal til, for at beskyttet
miljø og biodiversitet der er integreret i det økologiske system (Berkes, Colding &
Folke, 2002:5-8).
I “Hvad skal vi svare?” af Willig & Vetlesen (2017) opremses adskillige årsager til, at
‘vi’ har så svært ved at vende kursen.

Man sætter sin lid til teknologiske løsninger, alt i mens det senmoderne samfund
passiviserer mennesker gennem sociale medier, præstationssamfund, benægtelse
af klima problemernes omfang, fremmedgørelse, rovdrift på naturen og krav om
stigende forbrug, fortsat afhængighed af fossile brændstoffer og ikke mindst falsk
optimisme hvor det moderne menneske aldrig er blevet gjort rede til radikale
forandringer af vores levemåder.2

Dissonansen mellem klima- og miljøudfordringer og manglen på effektiv handling
skærpes, fordi transition på samundsskala er teknisk, socialt og kulturelt betinget,
hvorfor bæredygtige omstilling i stor skala er en kompleks manøvre.

I konteksten af Danmarks første klimalov, der målsætter 70 % reduktion af
udledningen af drivhusgasser ift. 1990 niveauet på dansk grund, har den siddende
klimaminister Dan Jørgensen (S) talt om teknologiens bidrag til at løse
udfordringerne. Dan Jørgensen peger på hockeystav modellen, der indikerer, at
kurven for den grønne omstilling først bevæger sig jævnt op, for i sidste øjeblik at
skyde i vejret med masseimplementering af ny bæredygtig teknologi. Men er det så
nemt?

Siden den økologiske krise er situeret i det kapitalistiske samfund, må omstillingen
overvejende foregår på markedsaktørernes præmisser. Koblingen mellem
bæredygtig omstilling og økonomi fremgår af klimaloven’s formål (Regeringen,
2019):

2 Parafraseret fra Willig & Vetlesen (2017)
1 Intergovernmental panel on climate change, 6th assessment report
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“Indfrielsen af  Danmarks klimamål  skal  ske  så  omkostningseffektivt som muligt,
under  hensyntagen  til både  den langsigtede  grønne omstilling,  bæredygtig
erhvervsudvikling og  dansk konkurrencekraft, sunde  offentlige  finanser  og

beskæftigelse. Dansk erhvervsliv skal  udvikles  og ikke  afvikles.”
(s. 2).

For at tilgodese både menneske og natur indenfor de givne rammer, må
planlægningsfeltet finde nye måder at bedrive tværvidenskabelig byduviklng på
(Freudendahl-Pedersen & Pagh, 2012:136-137), der på holistisk vis sætter ny
teknologi i spil.

Set i lyset af det komplekse samspil mellem samfund, økonomi, teknologi, og økologi
giver det mening, at undersøge vilkårene for realisering af holistisk
teknologifremmende byudviing, der birdager til, at løse de gotiske knuder der binder
os til fortiden, og sætter fremtiden på spil.

1.1 Problemfelt
FN’s Verdensmål eller “Sustainable Development Goals”3 har medvirket til, at finde
et fælles sprog og visioner for hvad det vil sige, at udvikle bæredygtigt (Kortze,
2018:41-42). De i alt 17 mål og 169 delmål har sat en ramme for hvornår, hvordan
og hvorledes det globale samfund opnår bæredygtighed, heri specifikt hvordan
privat-offentlig partnerskaber (mål 17.17) er en vigtig driver for opnåelsen af de
resterende 16 mål (UN, 2015:1-2, 10, 27).
Samtidig har realisering af SDG’ernes ambitiøse bæredygtighedsmål vist sig, at
være en kompleks afære. Som illustreret ved S. Campbells (2016)
planlægningstrekant, er grøn, social og økonomisk bæredygtighed alle eksplicitte
mål for planlægningen, men planlægning der understøtter én form for
bæredygtighed, er som regel til belastning af en anden (s. 216). En måde at
sammenfatte den kompleksitet er med udtrykket ‘wicked problems’, det vil sige
problemer, der er “(...) svære at forstå og endnu sværere at løse, rummer
modstridende målsætninger og ofte fører til konflikter.” (Egelund & Torfing, 2020).

En årsag til at den bæredygtige omstilling og SDG’erne kan italesættes som et
‘wicked problem’, er at rent faktisk opnåelse af SDG’erne kræver en stor
kursændring af den nuværende sti. Sådan en kursændring kræver et gensidigt
understøttende samspil mellem kapital og offentlige institutioner, der allerede er dybt
indlejret i specifikke tekniske og socio-kulturelle konfigurationer og forforståelser. En
måde at belyse samspillet mellem teknologi, socio-kultur og samfundsomstilling, er
vha. transitionsteori (Geels & Schot, 2007). Socio-teknik betegner forholdet mellem
menneske og teknologi, hvor teknologisk forandring forudsætter fællesskab i vision,
sprog og handling.

3 Fremover forkortet SDG.
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Opnåelse af SDG’erne er et spørgsmål om, hvorvidt makro-strukturerne faciliterer et
miljø, hvor omstilling er mulig, samt hvorledes aktørerne handler heri. Omstilling
omhandler således både strukturer der iscenesætter spillebanen fra oven, og selve
spillerne der påvirker udviklingen nedefra.

i Aarhus N findes en case på et prisnomineret
prototypisk barmarks-byudviklingsprojekt. I
byudviklingprojektet Nye har man vha. holistisk
planlægning lagt fundamentet til en blå-grøn
struktur, der udfordrer den nuværende
socio-tekniske sti samt peger mod opfyldelse af
flere SDG’er samtidig.
Et privat-offentligt samarbejde mellem Tækker
Group og Aarhus Vand m.fl. Har i Nye sat en ny
standard for, hvorvidt man kan beskytte
vandmiljøet i stor skala, samt hæve barren for
social, økonomisk og grøn bæredygtigthed. I
Nyes første bebyggede etape, har man som et
led i de holistiske blå-grønne strukturer
gennemført et sekundavandspilotprojekt, der
nedsætter grundvandsforbruget med 40 %.
Pilotprojektet, der havde sin indvielse i august
2021, er resultatet af et komplekst samspil
mellem sociale og institutionelle normer,
offentlig regulering og rationaler, der kan
belyses af Geels transitionsteori om forandring
af socio-tekniske systemer.

Det privat-offentlige samarbejde omkring Nye
og Sekundavandsløsningen vil i det følgende
anvendes som case på, hvordan byudvikling for
fremtidens deliberativt og forsætligt kan
mitigere de forestående klima- og
miljøforandringer, samt hvilke dynamikker der
forudsætter aktørernes handlingsrum i
skabelsen af niche-innovation og socioteknisk sti-forandring. Casen vil såvidt være
en paradigamtisk-kritisk case, der belyser vilkår for bæredygtig byudvikling, og
eksemplificerer styrkelse af socio-teknisk transition gennem privat offentligt
samarbejde.
Ovenstående om SDG’er, Wicked Problems og socio-teknisk transition ligger til
grund for følgende problemformulering og undersøgelsesspørgsmål om bæredygtig
omstilling og byudvikling i casen Nye.
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Oversigtskort: Nye - Forstad i Aarhus Kommune

(Tækker rådgivende ingeniører & Cebra, 2007:10; Egen markering af Nye).
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1.2 Problemformulering
Hvilken viden om vilkårene for bæredygtig transition og byudvikling kan
sammenfattes ud fra planlægningsprocessen i Nye; projektets partnerskaber, fysiske
planlægning og sekundavandspilotprojekt?

1.2.1 Undersøgelsesspørgsmål
1. Hvordan kan bæredygtig omstilling forstås i relief til deliberativ menneskelig

handling?
2. Hvad fortæller processen bag Nye’s sekundavandsløsning om socioteknisk

sti-afhængighed som et vilkår for bæredygtig omstilling?
3. Hvilke økologiske og sociale wicked problems opstår under udviklingen af

Nye hvad betyder det for bæredygtigheden i Nye?
4. Hvorleds understøtter det privat-offentlige samarbejde om

sekundavandsopsamling i Nye en sti-forandrende kurs?
5. På hvilke måder eksemplificere Nye’s planlægningsproces de strukturelle

vilkår for opnåelse af økologiske og sociale SDG’er?

1.3 Motivation og afgræsning
Følgende speciale er inspireret af den akademiske diskussion om ‘hvad er og hvad
bør være’, der er en kritisk forusætning for, at menneskeheden kan udvikle sig på et
demokratisk, kollektivt og refleksivt grundlag i respekt for naturens økologi.
Forudsætningen for en deliberativ og demokratisk samtale om hvordan samfundet
omstilles bæredygtigigt i overenstemmelse med den økolgiske krises alvorlighed, er
at tage højde for både menneskets og naturens interesser. I kraft af mit fagfelt Plan,
By & Proces og Socialvidenskab, ønsker jeg derfor, at drage erfaringer fra
virkelighedens kompleksitet, mhp. At bidrage til diskussionen om det
menneskelige-økologiske manøvrerum i dansk planlægningspraksis.

I følgende case-undersøgelse har jeg derfor forsøgt, at give et give et bud på de
problemstillinger, løsninger og dynamikker der præger vilkårene for bæredygtig
omstilling af byen. Formålet med konklusionerne der følger heraf, er derfor først og
fremmest, at åbne for diskussion af de givne rammebetingelser for bæredygtig
byudvikling med respekt for menneske og natur.4

Virkelighedens størrelse, kompleksitet og foranderlighed har hertil været så
omfangsrig, at det umuligt kunne rummes i indeværende, hvilket har ført til
nedenstående afgrænsning.

Specialet har haft udgangspunkt i SDG’erne som en holistisk introduktion og driver
for bæredygtig omstilling. SDG’erne fungerer i det følgende som inspiration til et

4 Positioneringen pragmatisk-humanisme uddybes i følgende afsnit 2.0.
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samlet program for bæredygtigthed der rummer menneske, økologi og økonomi.
Mere om dette i afsnit 1.4, 2.0 og 4.0.
Analysen inluderer kun de SDG’er der er gældende ved Nyes blå-grønne strukturer
mhp. At fremhæve holistiske fordele og problemer i Nyes fysiske planlægning.

Herudover har Aarhus kommune er en vigtigt overordnet aktør i Nye, siden
kommunens ambitioner og politiske klima udgør vigtige vilkår for hvad der lokalt er
muligt i planlægningsøjemed.
Specialets fokus på sekundavands-aktørerne Nye ført til afgrænsning fra Aarhus
Kommune som selvstændigt analyseobjekt af hensyn til specialets omfang. I de
tilfælde Aarhus kommune inddrages, fremgår sjældent specifikke individuelle aktører
og ekspliciterede rationaler. Tilgengæld inddrages betydningen af offentlig
intervention i planlægningen, hvilket afspejles i casen.

Skulle casen undersøges yderligere, er grundigere indsigt i de kommunale
arbejdsgange, politikker og SDG arbejde oplagt.

Afslutningsvist er det overordnede landskab beskrevet i teoriafsnit 3.0 et ufravigeligt
perspektiv ifm. transitionsteori. Af omfangsmæssige årsager samt fokusset på de
case-nære aktørers handlinger, gennemgås landskabet empirisk kun overfladisk i
afsnit 3.0, 4.0 og 7.3.

1.4 Læsevejledning

Følgende introducerer specialets opbygning og sammenhæng. Dette efterfølges af
en indføring i anvendelsen af teori og begreber.

1.4.1 Specialets opbygning
Specialet tager udgangspunkt i spørgsmålet om hvordan mennesket kan omstille det
urbane samfund i lyset af den globale økologiske krise.
Der opstilles derfor først en positionering jf. Afsnit 2.0, for hvordan man kan forstå
bæredygtig omstilling som produktet af menneskelig refleksiv handling.
Herefter spørges ind til hvilke vilkår der findes for at byudvikle bæredygtigt, finde nye
tekniske løsninger på økologiske problematikker samt hvilke drivkræfter, barrierer og
dynamikker der præger bæredygtig omstilling og byudvikling.
Disse besvares via casemetoden jf. Afsnit 5,1 herunder anvendelsen af
dokumentanalyse og interviews som empiri i afsnit 5.2 & 5.3 hhv.
Dokumentanalysen præsenteres som redegørende data i afsnit 6.0 og 7.0.
Afsnit 6.0 gennemgår casens aktører, planlægning af Nye’s blå-grønne strukturer,
Nyes prisleje og almene boliger samt planlægningens rationaler om arealets sårbare
grundvand.
Afsnit 7.0 redegører for Aarhus vands virksomhedsstruktur og styringen af samme,
hvordan de arbejder med SDG’er og afslutnignsvist om sekundavandssabejdet i Nye
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mellem Tækker Group og Aarhus vand, sat i kontekst af et afsnit om sekundavand i
danmark.
Yderligere redegørende information for Nyes planlægningsproces 2007-2014 findes i
bilag 3.
Empirien analyseres ved inddragelse af transitionsteori afsnit 3.0, og SDG’er afsnit
4.0 samt konceptet holistisk bæredygtitghed der understøttes af en pragmatisk
humanistisk videnskabsteoretisk positionering afsnit 2.0

Analysens struktur består af femdele:
- 8.1: Socioteknisk- sti-afhængighed og regime
- 8.2: Wicked bæredygtighed i Nye - Økologi, økonomi og social inklusion
- 8.3: Socio-teknisk forandring og partnerksaber
- 8.4: Vilkårene for holistisk planlægning og sti-forandring

Hver analysedel efterfølges af en delkonklusion, der hver især bidrager til en samlet
besvarelse af problemformuleringen. Del 8.1-8.4 besvare hhv.
undersøgelsesspørgsmål 2-5.
Hertil anvender afsluttende afsnit 8.4.2 en diskuterende tilgang til analyse af casens
aktører, strukturer og drivkræfter, mhp. At vurdere casen i en SDG orienteret
pragmatisk humanistisk optik.

Afslunitngsvist findes en sammenfattende konklusion afsnit 9.0 efterfuglt af en
perspektivering afsnit 10.

For den grundige læser er specialet righoldig på fodnoter der løbende konkretiserer
eller kontekstualiserer brødteksten.

Følgende uddyber undersøgelsens baggrundsforståelse af bæredygtig planlægning,
SDG’er, holisme og transition, samt hvordan disse greb har guidet
forskningsdesignet.

1.4.2 Samspil mellem teori og begreber
For at forstå casen Nye, benyttes adskillige greb mhp. At analysere casen. Et første
overblik af disse findes i nedenstående figur 1, der giver et omrids af specialets
forståelse og antagelser om bæredygtighed og drivkrafter:
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(Figur 1: Baseret på planægnignstrekanten (Campbell, 2016)

Figur 1 er baseret på Campbells planlægningstrekant, der jf. Problemfeltet skitsere
bæredygtighedens modsætningsforhold. I figuren placeres det samlede SDG
program i modellens flygtige midte, og de enkelte SDG’er fordeles på trekantens
leder og vinkler. Figuren er tænkt som en konceptuel indgangsvinkel til at vise
hvordan transitionsteori, bæreydigtigthedsmål og partnerksaber samt
holismeudtrykket hænger sammen.
Konkret er de relevante mål for indeværende SDG 6, 11, 12. 13 og 155 der ovenfor
vises i trekanten som selvstændige mål i relation til hinanden. I følgende tænkes
dette som “holisme” i.e. opnåelse af flere SDG’er simultant, gerne fordelt på alle tre
vinkler. Dertil mål 17 der er placeret som en drivkraft for omstilling og opnåelse af
flere SDG’er på en gang, konkret for følgende SDG 17.17, der opfordre til flere
privat-offentlige partnerskaber.
Bæredygtig omstilling er en kompleks samfundsmæssig manøvre, hvorfor
transitionsteori inddrages mhp. Beskrivelse af omstillingsdynamikkerne.
Transitionsteoriens anvendelse ved casens sekundavandspilotprojekt giver indsigt i,
hvad der begrænser evnen til omstilling samt hvorledes der brydes med barriere i
praksis.

Formålet med nedenstående Figur 2 er, at vise specialets overordnede antagelse
om samspillet mellem (bæredygtig) transition, holistisk planlægning og SDG’erne
konceptuelt som cirkulære kausaliteter6,

6 Mere herom i afsnit 3.1.
5 Se Afsnit 4.0.
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Figur 2

I figuren forstås transition som samfundsomstilling7 og holistisk planlægning som
evnen til fysisk at indrette byer til fordel for opnåelse er flere SDG’erne samtidig.
Relateret til figur 1, viser figur 2 at opnåelse af SDG 6, 11, 12, 13 og 15 forudsat af
transition og evnen til holistisk planlægning, imens SDG 17.17 er en driver for
transition og holistisk planlægning.

Casen kan i sin egen ret være til inspiration for hvordan holistisk planlægning og
bæredygtig omstilling i fremtiden kan ske i samspil mellem menneske og natur, som
en del af løsningen til casens wicked problems, samt bidrage til diskussion om de
strukturelle vilkår der påvirker handlingsrummet for bæredygtig omstilling og
byudvikling.

Samspillet mellem menneske og natur uddybes i følgende afsnit 2.0. Om den
pragmatisk humanistiske tilgang til casen.

7 Forklares ved transitionsteori afsnit 3.0
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2.0 Videnskabsteori: Pragmatisme og
bæredygtigthed
“In general terms, a 1.5 degree Celsius increase in global average temperature, a 50

cm rise in sea level, an 18 per cent decline in species richness do not sound like a
devastating price to pay for persisting on a development path that is benefiting
billions of people. The generalisation is deceiving, however, and the pragmatic

answer is to identify the specificity and contingency of all action”
(Holden, 2020:203)

Følgende vil introducere til M. Holden’s humanistiske pragmatisme, hvis tilgang til
klima- og miljøkrisen formår at tage højde for både naturen og menneskeligt velvære
vha. J. Dewey’s pragmatisme og H. Arendt’s humanisme.

2.1 Økologisk krise og post-humanisme
Holden beskriver i “Ecological crisis, action and pragmatic humanism” (2020),
hvordan frygten for den forestående klimakatastrofe forårsaget af menneskelig
aktivitet, er blevet udgangspunktet for en post-humanistisk økologisk trend. Den
post-humanistiske økologiske position har to antagelser8:
1. At naturen uden menneskelig tilstedeværelse er bæredygtig i sig selv. og 2. At den
menneskelige arrogance og vækstimperativ ikke tager klima- og miljø krisen alvorligt
nok (s. 196-197), eks. som beskrevet af Willig & Vetlesen (2017) i Afsnit 1.0.
Positionen argumenterer for, at ‘vi’ ikke længere kan tage høje for menneskelig
velvære i forsøget på at redde planeten, men derimod må subsummere social-, og
økonomisk bæredygtighed den grønne bæredygtighed (Holden, 2020:198).
Prioritering af økonomisk udvikling over økosystemets velvære, har ført til ubalance i
den naturlige orden, med fald i planetens systemiske resiliens til følge (Berkes,
Colding & Folke, 2002:5-8). Post humanismens økologi mener derfor, at mennesket
må give fortabt på fortsat økonomisk udvikling, og indordne sig ‘naturens orden’.
Med forbehold for de kritikpunkter der gives herom i afsnit 4.0 & 10, er det Iflg.
Holden (2020) ikke muligt bare at afvise de menneskelige drømme, der er forbundet
med vækst og velstand (s. 195).
Holden (2020) foreslår i stedet en form for pragmatisk humanisme inspireret af
Dewey og Arendt, der kobler de menneskelige drømme om velstand med
kimakrisens “situation” (s. 196). Modsvaret til post-humanismen er ikke, at anskue
det grønne område som et seperat interessefelt men derimod, at den mest effektive
måde at håndtere klima og miljø på, er ved at lade det stemme overens med de
andre bæredygtighedsmål som en større helhed (Holden, 2020:198).

8 “Daniel Botkin’s (1990) Discordant harmonies: A new ecology for the
21st century, og David Ehrenfeld’s (1978) The arrogance of humanism”. (Holden, 2020:196).
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Hvor Holden ikke nævner SDG, er dette for indeværende SDG’ernes styrke, siden
de formår at forbinde de tre bæredygtigthedsmål i et samlet rammeværk (SDG 1-16)
med opfordring til handling gennem privat-offentligt samarbejde i 17.17:
“Encourage and promote effective public, public private and civil society
partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships”
(UN, 2017:24).

2.2 Pragmatisk humanisme
Holden (2020) anvender “(...) the deep humanism of Hannah Arendt, and the
distinctions she makes between labour, work and action as the three ways of being
in the world.” (s. 199), for at fremhæve Public action som en indgangsvinkel, der
distingverer mennesker fra naturen, men samtidig anerkender menneskets fortsatte
afhængighed af naturen. Forskellen mellem labour, work og action, samt deres
indbyrdes relation, giver det ontologiske fundament i pragmatisk humanisme.
Imens labour forstås som naturligt arbejde, der sikrer menneskets overlevelse (eks.
Behovet for Kost og logi), overskrider work det naturlige ved at omforme naturen
ressourcer til menneskeskabte ting, ofte uden respekt for de naturlige cyklusser der
tillader “labour” (Holden, 2020:200-201). Det betyder at imens labour er ufravigeligt,
er work er et tilvalg. Labour understøtter livet selv, hvorimod work skaber ting, der
der ikke er livsnødvendige og ofte varer længere end en livstid (Holden, 2020:202).
Imens det naturlige Labour er en uendelig opgave, er work på den ene side en motor
for rovdrift på naturen under kapitalistismens vækstparadigme og på den anden side
det, der har forbedret menneskets livsvilkår.

Fordi mennesket eksistens afhænger af labour, der afhænger af naturen, er
mennesket en del af naturen. Samtidig er mennesker sociale, problemløsende og
politiske væsener, hvis forståelse af den økologiske krise både indeholder en
konstrueret og objektiv problemforståelse (Holden, 2019). I den sammenhæng er
mennesket en del af ‘naturen’, imens aktører overskrider naturen.

(...) it is not possible to separate what is human from what is ecological. Because of
the blurred boundaries between human and non-human, we can never overcome the

limits of our own nature. Historically oriented environmental scholars like William
Cronon (1996) have disputed the very conception of a human–nature divide, instead

seeing American history in particular as clearly constituted by people-and-nature.”
(Holden, 2020:198).

Hvad der differentierer “action” fra “labour” og “work” er, at de to sidstnævnte foregår
i privat regi, imens action er et offentligt foretagende, der kræver fysisk plads og
socialt anerkendte rationaler for at finde sted (Holden, 2020:201). Samfundets
arbejdsprocesser9 eks. Byudvikling forudsætter, at man handler sammen på
baggrund af en samstemmende vision om produktets endelige form.

9 work.
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“(...) both work and labour are primarily private activities. Action, by contrast,
assumes and demands the public realm, which for Arendt constituted both a physical

space and a means of reasoning.”
(Holden, 2020:202)

Specifikt for menneskets natur i kontrast til det resterende økosystem er, at
mennesker omformer verden gennem “work” (Holden, 2020:202). Derfor kan de
sociale og økonomiske mål ikke underlægges naturen selv, siden mennesket ikke
kan opgive samfundet som produktet af “work” og “action” med dets mange
artefakter af menneskelig skabelse. Via “labour” og “work” gives principperne for
hvorledes mennesket afhænger af- og er en del af naturen samtidig med, at
mennesket transcenderer og ‘ligger over’ naturen.
Public action, er det der transformerer verden, hvor action er roden til pragmatisk
humanistiske negativer såsom destruktion af planeten, er det samtidig det, der
potentielt bringer menneskeheden sammen i kollektiv handlen, for at løse de
problemer som samfundet står over for ( Holden, 2020:203).

Forståelsen af Labour, Work og Action mulligør en pragmatisk humanistisk tilgang,
der både må tage højde for økosystemets evne til at reproducere sig selv, og
samtidig opfylde menneskelige behov ved niveauer af maslows behovspyramide.
Følgende uddyber positionens anvendelse.

2.1.3 Viljen til bæredygtighed - Action og SDG
Holdens (2020) kriterier for hvad der konstituerer en pragmatisk humanistisk tilgang
til den økologiske krise, indeholder både respekt for hvad der er nødvendigt og
muligt, samtidig med at de tager højde for menneskets væren. Med begreberne work
og action beskrives kombinationen af pragmatisme og humanisme nedenfor.

Action skal baseres på viden og erfaring med den pragmatiske erkendelse af, at den
økologiske krise er reel, hvorfor viden og erfaring danner basen for
problem-.forståelse og løsning (Holden, 2020:204). Public action er politisk og skal
understøtte, demokrati, og fællesskab, igennem institutionalisering. Institutioner
forstås som sociale normer, social læring og levemåder, der for Dewey udviklede
fælles erfaringer og viden, der skal omsættes til materielle forandringer til alles
bedste især marginaliserede eller socialt udsatte grupper (Holden, 2020:204). Action
skal underbygge menneskets jagt efter lykke, ikke forstået som snævert materiel
akkumulation, men som et forsøg på at opstille nye kriterier for hvad lykke er10

(Holden, 2020:20).
Udvikling skal understøttes af samstemmende rationaler i aktør-netværk der
iscenesætter og guider action mod en bedre verden, på inddragende og
inkluderende vis (Holden, 2020:205-206). Hertil bør man forsøge at nedbryde

10 Eks. at leve i fordragelighed med økosystemet.
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barrierer for almenvellets aktive deltagelse i samfundet, skabe transparens og
påvirke den offentlige diskurs mod bæredygtig forandring (Holden, 2020:206-207).
Afsutningsvist skal menneskelig kreativitet og work guides mod problemløsning med
respekt for natur og menneske, hvor menneskets drømme om et bedre liv inspirerer
iværksættelsen af fællesskabets akkumulerede erfaring gennem public action
(Holden, 2020:207).

Da deliberativ bæredygtig udvikling er produktet af samfundsaktørers refleksive work
udtrykt gennem public action, giver det for indeværende mening at tale om ‘viljen til
bæredygtighed’, som en opsummering af det pragmatisk humanistiske rationale.
Viljen til bæredygtighed forstås som rationaler der indenfor de givne rammer,
præsenterer problemløsning der forsætligt integrerer respekt for menneske og natur i
sine rationaler. Pragmatisk humanisme benyttes derfor som et epistemisk
vurderingsrationale af casens karakter, som et svar på de modsætingsfyldte Wicked
problems.

Hertil er SDG’erne det hidtil bedste bud på et samlet rammeværk, der er: konkret,
inkluderer alle bæredygtghedformer på gensidig understøttende vis, læner sig op af
viden, fælles erfaring, samt opfordrer til handling gennem partnerskaber i.e public
action.
Ved at søge indsigt i de mekanismer der er på spil i casens socio-tekniske transition,
tilføjes flere lag af det offentlige, der viser vigtigheden af refleksiv agens og public
action, hvor de præsenterede rationaler tilbyder viden om forudsætningerne for at
tilgå den økologiske krise og bæredygtig omstilling med pragmatisk-humanisme.
Følgende giver indblik i hvorledes sti-forandring er resultatet af offentlige diskurser
og aktørers vilje til bæredygtigthed. Det kan allerede afsløres her, at casen ikke lever
op til de ideelt opsatte rammer for et møsner eksempel på pragmatisk-humanisme,
men som Holden (2020) siger:

“there is much to be gained in situating ourselves and our work within the
excesses and evils, as well as the successes and glories, of the human experience.

In fact, it would be pragmatically irresponsible of us not to try.”
(s. 208).

Med videnskabsteoriens overordnede ramme for hvordan SDG’er og sti-forandring
kan forstås, påvirker det specialets fremgangsåde, ved at iscenesætte en normativ
vurderingsramme, der kan anskue Nye og socio-teknisk transition fra flere vinkler.
Navnligt dynamikken mellem menneskets drømme, work og viljen til bæredygtighed,
og som transparent vurderingsramme af casens karakteristika.

Mht. til besvarelse af det 1. Undersøgelsesspørgsmål 1:

Hvordan kan bæredygtig omstilling forstås i relief til deliberativ menneskelig
handling? Tænkes bæredygtig omstilling jf. Afsnit 1.4.2 og 2.0 som:
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Public action der i tråd med pragmatisk humanisme omsætter det menneskelige
udviklings-imperativ til forsøg på holistisk samfundstransition, der forbedrer vilkårene
for mennesker og økologi i.e. SDG programmets placering i planlægningstrekantens
midte.
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3.0 Teori
Følgende introducerer transitionsteorien af F. Geels m.fl., med fokus på Multi level
perspektiv11 modellen. Afsnittet suppleres med case relevant kontekst og
anvendelse.

3.1 Transitionsteori - forandring af socio-tekniske systemer
Samfundets udvikling kan anskues som stier, hvis forandring er forudsat af de
kulturelle og materialle systemer som menneskelig work og public action jf. Afsnit 2.0
har frembragt. Forholdet mellem mennesker og teknologi betegnes socio-tekniske
systemer, hvis begrebsapparat giver forståelse for omstillingens dynamikker fra
makro- til mikroniveau.
F. Geels’ transitionsteori indeholder MLP modellen, der kan spejles i
caseundersøgelser, mhp. at redegøre for genstandsfeltets forandringsdynamikker.
MLP anvendes ofte i historiske cases, siden udviklingsstierne dannes i løbet af ~50
år (Geels & Schot, 2007:414), og anskues i retrospektiv, men MLP kan ligeledes
bruges i nutidige cases, der endnu ikke har markeret et endeligt gennembrud af
forandring (Geels, 2011:29).

Transitionsteorien med tilhørende MLP operationalsieres i afsnit 8.0 ift. Nyes
sekundavandspilotprojektet, der udgør casens eksempel på teknologisk fremskridt i
samspil med bæredygtig omstilling og viljen dertil.

3.1.1 Socio-teknisk transition i ‘Muliti level perspektivet’
På makroniveau sker omstiling i samspillet mellem teknologisk fremdrift, kultur,
økonomi og marked samt offentlig forvaltning (Geels & Schot, 2007:399). Måden
hvorpå samfund og teknologier hænger sammen betegnes “socio-tekniske
systemer”. Disse består af “Sammenhængende produktions- og
anvendelsessystemer” (Søndergård, Hansen & Stærdahl, 2014:294), der på
strukturel vis er organiseret og indlejret i samfundets produktions- og
forbrugssystemer. jf. SDG 12 er netop omstilling af forbrugs- og produktionskæder
essentielle for bæredygtig omstilling (UN, 2017:16-17).
For at vise dynamikkerne mellem teknologi, samfund og transition, har Geels m.fl.
Udarbejdet MLP modellen, gengivet nedenfor. Modellen indeholder 3 overordnede
synsvinkler fordelt på 3 niveauer, der hver især spiller en definerede rolle i
socio-tekniske udvikling.

Følgende redegørelse for MLP, tager udgangpsunkt i modellens midte
“socio-tekniske regimer” (Geels & Schot, 2007:399). Dette efterfølges af en

11 Fremover forkortet MLP.
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redegørelse for modellens ‘øvre’ og ‘nedre’ drivkraft hhv. det ”socio-tekniske
landskab” og “niche-innovation”12 (Geels & Schot, 2007:401).
MLP ses herunder:

(Geels & Schot, 2007:401)

Transition i praksis betyder skiftet fra et socio-teknisk regime til et andet (Geels &
Schot, 2007:399). Udgangspunkt for MLP var teknologisk transition der blev pålagt
en samfundsinstitutionel vinkel:

“The socio-technical regime is an extended version of (..) technological regime,
which referred to shared cognitive routines in an engineering community and

explained patterned development along ‘technological trajectories’.

Sociologists of technology broadened this explanation, arguing that scientists,
policy makers, users and special-interest groups also contribute to patterning

of technological development (Bijker, 1995). The socio-technical regime

12 Egen oversættelse
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accommodates this broader community of social groups and their alignment of
activities.

Socio-technical regimes stabilise existing trajectories in many ways: cognitive
routines that blind engineers to developments outside their focus (Nelson and

Winter, 1982), regulations and standards (Unruh, 2000), adaptation of lifestyles
to technical systems, sunk investments in machines, infrastructures and

competencies (...).”13 14 (Geels & Schot, 2007:399-400).

Det socio-tekniske regime kan forstås som det eksisterende system af samhandling
mellem samfundsaktører15 og deres afhængighed af teknologi implementeret på
samfundsskala.16

Selvom regimet er under kontinuerlig forandring, er transition fra et regime til et
andet begrænset af sti-afhængighed, da socio-teknisk omkalfatring påvirkes af store
organisatoriske og økonomiske omkostninger, manglende teknisk ekspertise,
lobbyisme med interesse i bevarelse af status quo17 og politikker og regulativer, der
sætter standarder for brugen af eksisterende teknologi.18 Regimet er normsættende,
og sætter præcedens for hvordan ‘man bør gøre’. Søndergård, Hansen & Stærdahl
(2014) forstår i den forbindelse det socio-tekniske regime som “(...) specifikke
konfigurationer af aktører, netværk og institutioner med dominerende praksisser,
normer og antagelser, der strukturerer private og offentlige aktøreres handlinger (...)”
(s. 294).
Regimet kan forstås både i ental og flertal, hvorfor der er tale om ét overordnet
socio-teknisk regime der rummer samfundets samlede socio-tekniske forhold, samt
forskellige sub-systemer eller “domæner”19 der bryder monismen (Geels & Schot,
2007:400) i specifikke industrielle sektorer eller infrastrukturer.

For definition af MLP’s nedre del - niche niveauet, skriver Geels og Schot (2007):

“Technological niches form the micro-level where radical novelties emerge.
These novelties are initially unstable socio-technical configurations with low

performance. Hence, niches act as ‘incubation rooms’ protecting novelties against
mainstream market selection (Schot, 1998; Kemp et al., 1998). Niche-innovations

are carried and developed by small networks of dedicated actors, often outsiders
or fringe actors.”20 (s. 400).

20 Egen markering.
19 Egen oversættelse.

18 Eks. byggetekniske standarder fremmer brugen af nogle byggematerialer imens andre materialer
på forhånd kan være udelukkede.

17 Eks. det fossil-tekniske regime, olie producenter, bil producenter og lign.
16 Dette kan tænkes som kommunal, national og global skala.

15 Som set på MLP modellen findes de handlende samfundsaktører indenfor følgende domæner.
Forbrugs- og markedspræferencer, industri, politikker og anvendt teknologi.

14 Egen markering.
13 Tilføjet egen afsnitsinddeling for læsevenlighed samt tilføjet bindestreg for stringens.
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Niche-innovation befinder sig i MLP’s mikro-niveau, hvor ny teknologi udvikles.
Teknologiske nicher er ustabile konfigurationer, hvor implementering på
samfundsskala er usikker enten af tekniske, økonomiske eller politisk-kulturelle
årsager. jf. definitionen af socio-tekniske regimer findes der hos mennesker normer
og rutiner, der sætter grænser for udvikling af visioner og nye idéer21. Derfor findes
aktører og netværk der udvikler “radical novelties” i yderkanterne af det
socio-tekniske regime, siden de 1. Må have en rationel interesse i at bryde med det
eksisterende socio-tekniske regime og 2. Nødvendigvis må have evnen til at danne
visioner, der for flertallet er utænkelige.22 Når designet af niche-innovation har nået
en stabil form, vil der som regel følge forbedringer og optimering af designet frem
mod adoption (Geels & Schot, 2007:405).

Om det socio-tekniske landskab skriver Geels & Schot (2007):

“The socio-technical landscape forms an exogenous environment beyond the
direct influence of niche and regime actors (macro-economics, deep cultural
patterns, macro-political developments). Changes at the landscape level usually
take place slowly (decades).”23 (Geels & Schot, 2007:400).

Det socio-tekniske landskab er de diskursive og kulturelle udefrakommende forhold
der påvirker forbrugsmønstre, levemåder, diskurser og politikker. Den moderne
klimadebat, der er vokset frem i 70’erne og senere med accelererende fart fra
80’erne24 til i dag (Borowy, 2017) kan siges, at være bevægelser i det socio-tekniske
landskab. Klimadebatten og den handling der hidtilt har fulgt, har ført til øget politisk
pres for grøn omstilling, påvirket forbrugerpræferencer og livsstile samt igangsat nye
forventninger til teknologiske løsninger.

MLP modellen viser hvordan de tre niveauer “socio-teknisk landskab”, “socio-teknisk
regime”, og “niche-innovation” påvirker hinanden og endeligt forandre det værende
socio-tekniske regime til et andet. (Geels & Schot, 2007:400). Iflg. Geels & Schot
skaber den øvre og nedre del af modellen sti forandringer i det socio-tekniske
regime, imens det eksisterende socio-tekniske regime udgør status quo
karakteriseres af sti-afhængighed25 (Geels, 2011:25, Geels & Schot, 2007:400).
Samtidig påvirker det socio-tekniske regime det socio-tekniske landskab, der,
ligeledes har indvirkning på niche-innovationer qua de netværk og forventninger
landskabet sætter hos innovatører og entreprenører. Følges modellen vertikalt ses,
at både landskabet og kulturen påvirker udviklingen af niche teknologi.

25 I.e “path dependency” (Søndergård, Hansen & Stærdahl, 2014:293).
24 Specielt efter Brundtland rapporten (Søndergård, Hansen & Stærdahl, 2014:290;291-292).
23 Egen markering.

22 eEks. den industrielle tidsalder har været utænkelig i middelalderen; den verdensomspændene
flytrafik var for flertaller utænkelig for 150 år siden, begge er i dag selvfølger.

21 Dette gælder også offentlig styring jf. “Governmentality” (Søndergård, Hansen & Stærdahl, 2014)
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De kognitive skemaer der sætter rammen for rationalitet, er i den sammenhæng
foranderlige. Når landskabet ændres, forandres ligeså de problemer, der søges
løsninger på i udviklingen af nicheteknologi, ligesom kulturforandringer giver nye
markeder at udvikle originale løsninger til.
Skabelse og udbredning af niche-innovation er en social process, hvor aktør-valg er
forudsat af rationaler og social netværk der formes af de overordnede diskursive
kontekst i landskabet (Geels, 2011:26)

Modellen er således et forsøg på, at vise hvordan handlinger og begivenheder i de
tre niveauer frembringer systemisk forandring som resultatet af ‘timing’ mellem
enkelte aktørers handlinger og muligheder, det øvrige landskabs bevægelse, krav og
pres samt det eksisterende regimes ‘villighed’ til at integrere nye systemer (Geels &
Schot, 2007:400).

Dynamikkerne af de tre niveauer begynder som regel som ukoordinerede
bevægelser, men i takt med at flere aktører involveres, og der skabes enighed om
visioner og teknikker bliver bevægelsen med tiden i højere grad koordineret (Geels &
Schot, 2007:402). Modellens belysning af de mange dynamikker, samt
nødvendigheden af timing mellem historiske begivenheder og aktør-handlinger
betyder, at der gørses op med deterministisk simpel kausalitet til fordel for
forståelsen af transition som cirkulære kausaliteter (Geels, 2011:29). Hermed
fremhæves, at der er multiple drivkræfter og barrierer på spil i hvert enkelt niveau,
der gensidigt påvirker hinanden. Timingen af aktør handlinger opsummeres af Geels
& Schot ved:

a) niche-innovations build up internal momentum, through learning processes,
price/performance improvements, and support from powerful groups, (b)

changes at the landscape level create pressure on the regime and (c)
destabilisation of the regime creates windows of opportunity for

niche-innovations. The alignment of these processes enables the breakthrough
of novelties in mainstream markets where they compete with the existing regime.”

(Geels & Schot, 2007:400)26

Forståelsen af dynamikkerne i niveauerne, kan spejles i baggrunden for pragmatisk
humanisme jf. 2.2 & 2.3. Hvor den givne socio-tekniske konfiguration er produktet af
historisk work og public action, hvis proces har været præget af én form for
problemforståelse og rationale, hvorfor forandringen af socio-tekniske systemer
forudsættes af, at nye rationaler og “action” vinder frem. Agensen og refleksiviteten
der findes hos aktører27 til forskel fra det ‘naturlige’ menneske, er essentielt det der
driver dynamikkem mellem landskab og niche-innovation samt gennembrudet fra
niche-innovation til regimet.

27 Forstået jf. Afsnit 2.0
26 Egen markering.
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Følgende ser nærmer på disse dynamikker.

3.1.2 brud med sti-afhængighed
Casen om Nye og implementeringen af sekundavandssløsningen tjener som konkret
eksempel på, hvordan ‘vilje til bæredygtighed- og public action styrkes af
partnerskaber. Begrebet public action understøtter transitionsteorein og MLP, ved at
tilføje explicit refleksiv action hos de aktører og netværk der formes i bruddet ´med
det socio-tekniske regime. Public action som det forstås jf. Afsnit 2.3 kan beskrive
hvorfor og hvorledes aktører i MLP’s mikroniveau udfordrer sti-afhængighed.

Sti-afhængighed har to primære årsager i.e. tekniske og kulturelle. Hvor det tekniske
afhænger af teknologiers indbyrdes gensidige afhængighed (Geels, 2011:25, Geels
& Schot, 2007:405) er det kulturelle et spørgsmål og normer og socialt konstruerede
kognitive skemaer og rationaler.

Aktørene indenfor det sociote-tekniske regime handler derfor indenfor 3
institutionaliserede regler:

“regulative, normative, and cognitive. Examples of regulative rules are
regulations, standards, laws. Examples of normative rules are  relationships, values,

behavioural norms. Examples of cognitive rules are belief systems, innovation
agendas, problem definitions, guiding principles, search heuristics.”

(Geels & Schot, 2007:403).28

De tre regler påvirker måden hvorpå man i transitionsteoretisk optik anskuer den
rationelt handlende aktør. Geels m.fl. Kalder det bunden rationalitet, hvor rationelle
og strategiske valg tages på baggrund af de tre regler. Dvs. at casens aktører,
handler rationelt og strategisk mhp. At opnå mål og interesser, men samtidig at
rationaliteten er bundet af tid og rum. Det betyder, at rationelle handlinger sker på et
begrænset informationsgrundlag, der er indlejret i samtidens normer, kulturer og
viden. Rationalitet er således både strukturelt og individuelt kontekstuel og situtionel.
Rationalitet er derfor ikke bare et spørgsmål om egennyttemaksimering, men kan
ligeså være, at søge realisering af normative og etiske mål og visioner.
På trods af at politiske og økonomiske hensyn kan agere forhindringer forbæredygtig
omstilling, kan de ligeså være en drivkraft. Inddragelsen af erhvervslivet qua
udsigten til grøn profit løfter alene antallet af grønne markeds-aktører (Rentdorff,
2019:517), hvor forenelsen af grøn bæredygtighed og profit kan udgøre et
selvstændigt handlingsrationale.
Med fremkomsten af grønne markeder og nye bæredygtige styringsmekanismer eks.
SDG, sættes nye probemforståelser og rationaler i spil, der med tiden kan få
momentum nok til at vende problemer til løsninger:

28 Egen markering.
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“Sociologists of technology conceptualise technological change as a process of
sensemaking. When new technologies emerge, there is ‘interpretative flexibility’

(Bijker, 1995): social groups have different problem definitions and interpretations,
leading them to explore different solutions. This variety of meanings is eventually

reduced through ‘closure’, an inter-group process of negotiations and
coalition building.”

Geels & Schot, 2007:405).

Public action og nye innovations gennembrud er i den forstand forudsat af enighed
om problemet, løsningen og allokering af ressourcer.

En bæredygtig public action er er svær at opnå. Som modellen nedenfor viser, er
mennesker mindre villige til at acceptere socio-tekniske forandringer, såfremt det
kolliderer med deres livsstil, sociale normer og kultur samt forbrugsmønstre.

(Markard, Geels & Raven, 2020:4)

“(...) demand reductions are culturally and politically challenging because
consumption is closely related to social norms (e.g. freedom) and established

practices around work, family and identity. While some activists and social
movements may voluntarily choose to reduce consumption, it is challenging to

mainstream.”
(Markard, Geels & Raven, 2020:3).

Forsimplet gengivet udleder teorien, at jo besværligere personlig omstilling er, des
mindre mainstream accept findes der for omstilling. Samtidig er de besværlige
omstillingsprocesser som regel også de mest gennemgribende og effektfulde.
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Markard, Geels & Raven (2020) fremæver bl.a. På den baggrund nødvendigheden
af aktive policies der fremmer målrettet transition, der kan bryde sti-afhængighed:

“(...) sustainability transitions require a shift from a neo-liberal policy paradigm
and hands-off policy style towards a more interventionist approach with a stronger
role for policymakers in shaping markets, stimulating innovation, launching larger

missions, building infrastructure, and regulating businesses (Roberts and Geels
2019). Such interventionist transition policies would aim to reorient big business

and economic activities towards sustainability goals.”29

(Markard, Geels & Raven, 2020:4-5).

Niche-innovation kan i sit forhold til det eksisterende socio-tekniske regime fungere
enten kompetetivt eller symbiotisk, i.e. enten bryde med det eksisterende system
eller passe ind i- og forbdre systemet (Geels & Schot, 2007:406).
Det socio-tekniske regime har potentialet for, at åbne handlingsrum for bæredygtig
omstilling gennem målrettet policy. Set i lyset af kommunal SDG orientering i
danmark jf. Afsnit 4.0 samt landskabets miljø- og klima diskurser forstørres “windows
of opportunity” (Geels, 2011:28; Geels & Schot, 2007:411) ifm. regimets accept
af.forsøg på bæredygtig omstilling.

3.2 Analytisk anvendelse af MLP
MLP modellen er kritiseret for på den ene side at have en bias ift. Innovation som
den primære drivkraft for forandring, og på den anden side stadig ikke at rumme
aktør aspektet på konkret niveau (Geels & Schot, 2007:402-403). Hvor Geels
medgiver, at det er alle teoretiske modellers svaghed, ikke at indfange det konkrete
og specifikke, er det muligt at anvende modellen konkret på begge niveauer. Hvor
MLP rummer inklusion af både strukturelle og aktør orienterede perspektiver,
kommer anvendelsen an på undersøgelsesfeltet (Geels, 2011:31).
“The analyst should first demarcate the empirical level of the object of analysis, and
then operationalise the MLP.” (Geels & Schot, 2007:402).

Med cases kan aktør aspektet forklares indenfor de konkrete strukturelle rammer,
der danner handlingsrummet:

“(...) the MLP does allow the analyst to zoom in on actors: “Because the linkages
between processes at different levels are made by actors in their cognitions and

activities, the dynamics [in MLP] are not mechanical, but socially constructed. (...)
Transitions are contested and different groups struggle, negotiate, and form

coalitions” (Geels, 2005b, p. 453). These ‘local’ dynamics can be shown in elaborate
single case studies. (Geels & Schot, 2007:414) .

29 Egen marketing.
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“With its focus on interactions between niches, regimes and landscape, the MLP
perspective provides narrative explanations. (...). The main point is that narrative

explanations do not work with dependent and independent variables, but explain in
terms of patterns that result from interactions.” (Geels & Schot, 2007:414).

Ved anvendelse af MLP som analyseværktøj benyttes de tre niveaudelte
perspektiver fra MLP modellen. Nedenfor gennemgås dette.

Det demarkerede analyse område er overodnet bæredygtig omstilling, herunder
casen Nye, hvis aktører er påvirket af landskabsdiskurserne om grøn profit og
SDG30. Aktørerne Aarhus vand og Tækker Group har i samarbejde udviklet en ny
sekundavandsløsning, der vender drænvand fra et traditionelt problem til en
ressource.31

Sekundavandsteknologien som genstandsfelt, er ekstraordinært interessant i
planlægningsøjemed, siden teknologien implementeres symbiotisk med andre
ikke-vandrelaterede SDG’er. Udover de fysiske elementer i form af planlægning og
sekundavandsløsningen, er analysefeltet aktørernes samarbejde og
handlingsrationale. Disse sættes løbende i relief til det lokale manøvrerum for
implementering af niche-teknologi. Igennem casens aktør- rationaler og handlinger,
vises vilkår for bæredygtig omstilling ifm. Implementering af niche teknologi,
sssti-afhængighed og bruddet med samme.
Som Geels skriver, opfordrer MLP til at undersøge handlingsrationaler mhp.
Identificering af hvad der ligger bag sti-afhængighed, hvor det socio.tekniske regime
kan bruges som:

“(...) an interpretive analytical concept that invites the analyst to investigate what lies
underneath the activities of actors who reproduce system elements.”

(Geels, 2011:31).

Dertil kan modsatte undersøges, i.e. hvad der underlægger forandringer i regimet,
og hvordan refleksive aktører ikke kun reproducerer, men også bryder med regimet.

Ikke alle udviklingsstier ender med radikale brud på det socio-tekniske system- og
regime. Derimod kan regimer kan have en interesse i at udbedre suboptimale sfærer
af det socio-tekniske system, og dermed på inkrementel32 vis medvirke til skabelsen
af nye socio-tekniske systemer, (Geels & Schot, 2007:406-407). “Such symbiotic
niche-innovations add to the regime and do not disrupt the basic architecture” (Geels
& Schot, 2007:407).

32 I.e. ikke-radikale forandringer af det socio-tekniske- system og regime.
31 Se afsnit 7.3 for redegørelse for brugen af sekundavand i Danmark.
30 Se afsit 4.0.
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Siden casen er nutidig, er det på nuværende tidspunkt umuligt at afgøre effekten af
sekundavandssystemets implementering, siden udviklingen i det store hele kan tage
mange år, og først kan analyseres retroaktivt. Tilgengæld kan casen, vha. MLP
modellen sporer MLP fra idé til implementering via sekundavandspilotprojektet i Nye,
samt udlede hvorledes der findes et sti-forandrende potentiale.

Ovenstående har introduceret MLP som teoretisk analyseværktøj i casen. Følgende
vil introducere SDG’erne.
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4.0 Introduktion til holistiske SDG’er
I casen om Nye er SDG’erne en guide til bæredygtigthe,d der er adopteret af flere
aktører, der enten er direkte involvere i sekundvandsløsningen, eller finds i kontekst
heraf. Disse er  Aarhus Vand, NIRAS, COWI og Aarhus kommune.
Følgende vil derfor give en kort introduktion til SDG’erne er, efterfulgt af en
gennemgang af SDG landskabet i Danmark.

4.1 Hvad er SDG?
SDG’erne er udviklet af FN i kølvandet på MDG under agenda 21 (millenium
development goals) (UN, 2014) der med erfaring fra MDG rattificerede agenda 2030
i 2015 (UN, 2015).
SDG’erne består af 17 overordnede mål. Hvert mål har et givent antal delmål, i alt
169 (UN, 2015:6), hvortil der er udarbejdet indikatorer til at følge fremskred og
tilbagegang i opnåelsen af de 17 mål (UN, 2017). Hovedfortællingen er, at man på
15 år vil forbedre verden indefor fem P’er: People, planet, prosperity, peace og
partnerships  (UN, 2015:2).

SDG’erne blev vedtaget i FN’s generalforsamling33, hvor samtlige FN medlemslande
underskrev ambitionerne. Under generalforsamlingen arbejder hhv. “The economic
and social council” og “The high level political forum” (HLPF).
HLPF udgør den ledende instans for SDG implementering (UN, u.å) i samarbejde
med FN generalforsamlingen, FN’s generalsekretær og “the economic and social
council” (UN, 2019; UN, 2015:35).
Hertil findes United nations environment programme (UNEP), der sammen med
World Meteorological Organization (WMO) står bag IPCC - UN’s vidensbaserede
klima- og miljø autoritet (IPCC, u.å).
Som modellen fra R. Nørgaards præsentation34 om SDG’er viser, er bæredygtighed
midten af modellen, der kombinerer de tre primære bæredygtighedsformer social-,
miljø-, og økonomisk bæredygtighed. Opfyldes kun en eller to former er det således
kun delvist bæredygtigt.

34 Ved RUC d. 16.08.2021
33 Øverste besluttende myndighed i FN
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(Nørgaard, 2021:14)

SDG’erne er holistisk struktureret, hvor opnåelse af SDG’erne fungerer reciprok. For
at ‘noget’ kan kaldes bæredygtigt, skal det leve op til både grøn, social og
økonomisk levedygtighed.

Følgende caseundersgøelse har udgangspunkt i 3 af P’erne: People, planet og
partnerships, der opsumeres gennem nednestående mål:.

- Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and

sanitation for all

- Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and

sustainable

- Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns

- Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts*

- Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial

ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and

reverse land degradation and halt biodiversity loss

- Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global

Partnership for Sustainable Development

(UN, 2015)

Hvor ‘Viljen til bæredygtighed’ har vundet frem i kølvandet af den institutionelle
anerkendelse af klima- og miljøkrisen, er SDG implementering ikke et institutionelt
krav i Danmark. SDG Implementering sker via frivillighedens vej, hvorfor
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privat-offentlige- og multistakeholder partnerskaber i.e. mål 17.17, er et bærende
element for implementering (UN, 2017:1, 24).

4.2 SDG’er i Danmark
Danmark er portrætteret som blandt verdens førende indenfor bæredygtig omstilling
og opnåelse af verdensmål, afspejlet af Københavns værtskab for C40 klimamødet35

(C40.org, 2019) og Danmarks 3. Plads i SDG indekset, der løbende måler landes
SDG præstationer og trends (Sachs, Kroll, Lafortune, & Woelm, 2021:9-10). Bolig-
og Planstyrelsen mener, at SDG’erne er blevet så tilpas institutionaliseret i
kommunal praksis, at der ikke længere findes behov for planlovens tidligere krav om
redegørelser for kommunens Agenda 21 strategi (Regeringen, 2021:28).
Planlovsrevisionens generelle udtryk er mere frihed og færre krav, ikke mindst
indenfor “Grøn omstilling og styrket natur” (regeringen 2021:13). Øget frihed i
planlægningen giver ligeså øget frihed til bæredygtighed, men manglen på statslig
kontrol og legislativ drivkraft sætter et pres på frivillighedens vej som den eneste vej.

Danmark 3. Plads på SDG indekset kan relateres til de velfærdsopgaver der allerede
er institutionaliseret i kommunerne. Dette gælder især socio-institutionelle SDG’er36

såsom bekæmpelse af sult og fattigdom, uddannelse, stærke og retfærdige
institutioner, partnerskaber. Eks. havde Danmark både før SDG og MDG37

programmerne en god HDI placering38 i top 10 (Countryeconomy, 2021) og en lav
FSI placering39 nr. 175 ud af 179 lande (Fragile State Index, 2021). De
institutionaliserede socialdemokratiske traditioner, kan via offentlig intervention være
garanten for, at eksistensen af substantiel socialt bæredygtige initiativer. Den
strukturelle betingelse for velfærd og social bæredygtitghed i det danske
velfærdskapitalistiske regime, er beskatning af økonomisk aktivitet (Greve, 2015:70).

Siden Brundtland rapporten har vækst været givent i den grønne omstilling (Borowy,
2017:156), samme ses ved SDG’erne eks. SDG 8.1, der tilsigter årlig vækst i BNP
for alle lande (UN, 2017:11).
Selvom kravet om økonomisk vækst ofte står i modsætning til grøn bæredygtigthed,
er det. Jf. afsnit 2.2 ligeså et vilkår for menneskeheden. Hvor det såvidt ikke er
muligt at ligge låg på menneskelig work, kan SDG’ere være en del af at guide public
action i en retning, der rummer økonomisk, social og grøn bæredygtighed.

Set i KL’s undersøgelse fra 2021 vinder SDG’erne frem i danske kommuner, hvor
antallet af kommuner der arbejder med SDG’er er steget fra 51- 87% mellem

39 Fragile State Index, lavere er bedre - måler: Sammenhængskraft, økonomisk udvikling og ulighed,
statens legitimitet, offentlig service og retssikkerhed m.fl.

38 Human Development Index, højere er bedre - måler: Levealder, uddannelse og indkomst
37 Millennium development goals (2000), tilknyttet Agenda 21.
36 Eks. Verdensmål 1, 2, 4, 16,

35 C40 er et netværk af 97 af verdens storbyer, der i fælleskab forsøger at tage klima aktion ved at
skabe mere bæredygtige byer (C40.org, 2021)
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2018-2021 (KL, 2021:4). Dvs., at omkring 85 ud af landets 98 kommuner arbejder
med SDG’erne som styringsværktøj, indikerende for de vigtige lokale
landskabsforandringer der sker i kommunale praksis ifm. Bæredygig omstilling.

På trods af Danmarks gode SDG Indeks-placering og kommunale adoption af
programmet, halter det med vigtige SDG mål. Modningen af det socialdemokratiske
velfærdskapitalsitiske regime har sikret en relativt høj grad af lighed og lav grad af
kommodificering af arbejdskraften og ekstrem fattigdom40 (Greve, 2015:33-34). På
SDG indekset rangerer Danmark lavt ift. SDG 11 bæredygtige byer og samfund,
specielt SDG 11.1 om billige boliger41 hertil SDG 12 og 13 om hhv. Forsvarligt
forbrug og produktion og klima aktion (Sachs, Kroll, Lafortune, Fuller, & Woelm,
2021:32,188).

Konteksten hertil er tiltagende globalisering, hvor kæder af gensidig påvirkelighed og
interdependens intensiveres indenfor stats-, markeds- og civilsamfundssfærer
(Appadurai, 1990, Urry, 2000). Med globaliseringen får nationalstater mindre kontrol
over sociale og økonomiske dynamikker som konsekvens af friere flows af
mennesker, kapital, og ressourcer samtidig med, at neoliberal vækstorienterede
logikker rammesætter den grønne transition i et profit- og vækst motiv (Rendtorff,
2019:514; Rendtorff, 2021:6).
Relateret til MLP, er bæredygtighed og økonomisk vækst begge blandt dominerende
landskabs diskurser.

Globalisering af mennesker og varer har medført en tilsvarende globalisering af
værdikæder, gensidig påvirkelighed indenfor politik, økonomi og klima. Det sætter
den globale ulighed på spidsen, siden det lokale niveau i Danmark kan have en
negativ påvirkning på opnåelsen af verdensmål uden for Danmarks grænser (Sachs,
Kroll, Lafortune, Fuller & Woelm, 2021:188-189;Lyer, Calvin,Clarke, Edmonds,
Hultman, Hartin, McJeon, Aldy & Pizer, 2018). Dette gælder især i henhold til det
globale klima og miljø, hvis økologi og resiliens er ligeså sammenflettet og
interdependent på tværs af grænser som det moderne samfund er (Berkes, Colding,
& Folke, 2002).

Økonomisk vækst er således på den ene side en forudsætning for opnåelse af
sociale og økonomiske verdensmål, hvor profitmotiver for bæredygtighed udgør en
vital del af det strukturelle incitament for klima-handling, og økonomisk aktivitet
finaiseiere velfrædsstaten På den anden side kan forbrugsmønstre som set i
Danmark hverken fortsættes eller efterlignes, hvorfor casen om Nye og
sekundavandsløsningens fremskridt indenfor SDG 6, 11, 12, 13 og 15 kan give
vigtige erfaringer indenfor bæredygtig byudvikling.

41 Affordable living
40 Relativt set ift. Eks. liberale- eller konservative velfærdskapitalistiske regimer.
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5.0 Metode og analysestrategi
Følgende afsnit vil redegøre for specialets metoder, mhp. at begrunde metodevalg,
redegøre for metodernes anvendelse samt løbende reflektere over metodiske
faldgruber.
Afsnittet beskriver brug af: Case-metoden, dokumentanalyse og Interviews.
Case-metoden udgør den overordnede tilgang, imens dokumentanalyse og
interviews er datagenererende metoder.

5.1 Case tilgangen
Følgende afsnit om caseundersøgelse vil med udgangspunkt i B. Flyvbjergs “fem
misforståelser om casestudiet (2010) beskrive hvorfor og hvordan indeværende
casestude tilvejebringes.

5.1.1 Hvorfor casestudie?
Casestudiet har en iboende fordel i kraft af sit ophav i virkeligheden’ (Flyvbjerg,
2010:467). Iflg. Flyvbjerg (2010) findes der ikke et epistemisk facit indenfor
samfundsvidenskaben men derimod kontekstafhængig viden, hvilket casestudiet
ekstraordinært godt omfavner (s. 468). Casestudiet er kontekstnært og forsøger så
vidt muligt at forholde sig til det konkrete (Flyvbjerg, 2010:468,471).
En typisk kritik af casestudiet er således, at det kun kan forholde sig til det konkrete,
og har en lav generaliserbarhed. Hertil argumenter Flyvbjerg (2010) for, at det er
muligt at danne generelle erfaringer fra casestudier (s. 469, 472-473), Hvad det
kommer an på er vælge sine cases strategisk.

5.1.2 Valg af case
Det strategiske case-valg tages mhp. hvilken viden, der i udgangspunktet søges
(Flyvbjerg, 2010:476). Blandt Flyvbjergs (2010) case typologier (s. 474) identificeres
indeværende som en kritisk case og samtidig en paradigmatisk case, hvilke ikke er
gensidigt udelukkende (Flyvbjerg, 2010:478).
Formålet med den kritiske case defineres af Flyvbjerg (2010) som “At indhente
information, der tillader logisk deduktion af typen: “Hvis det (ikke) gælder for denne
case, så gælder det for alle (ingen) cases.” (s. 475).
Med den “kritiske case” in mente kan undersøgelsen af Nye tænkes som: Hvis man
finder barriere for grøn omstilling og byudviking i Nye, findes de alle steder.
Nye kan betragtes som en paradigmatisk case forstået som et “mønstereksempel”
(Flyvbjerg, 2010:475, 476). Paradigmatiske cases kan være svære at identificere,
siden der ikke findes nogle specifikke kendetegn (Flyvbjerg, 2010:478). Derfor
anvendes pragmatisk humanisme jf. Afsnit 2.0 og SDG’erne jf. Afsnit 4.0 som en
epistemisk vurderingramme for hvorledes Nye og sekundavandsløsningen
eksemplificere bæredygtig transition, og transitionsteori afsnit 3.0 for at se hvorvidt
og hvordan de gennemfører socio-teknisk transition i byudviklingen.
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Nye tænkes derfor i følgende som en paradigmatisk-kritisk case i kraft af, at bydelen
opfylder ‘alle’ forudsætningerne for tilvejebringelse af en pragmatisk humanistisk
projekt der udgør et mønstereksempel på bæredygtig socio-teknisk transition af
byen.
Casen viser hvilke aktører, idéer og kontekster som medvirker til at fremme grøn
omstilling samtidig med at den eksemplificerer loftet for, hvad der er praktisk muligt.
Mht. generaliserbarheden af casenalysen, argumenterer Flyvbjerg (2010) for det
overbevisende i efterprøvning af tankeeksperimenter med praktiske eksperimenter42

(s. 469), hvor Nye set fra den vinkel kan forstås som en praktisk efterprøvning af
hvordan bæredygtig byudvikling og grøn transition ser ud når forudsætningerne er
bedst.
Hertil fortæller casen, om de dynamikker der timer og strukturerer aktører og idéer
ift. Public action og socio-teknisk transition. Partnerskabet mellem Aarhus Vand og
Tækker Group viser sig heri, som eksemplarisk mht. hvordan privat-offentlig
samarbejde og public action kan være en positiv drivkraft for grøn omstilling.

At anskue Nyes holistisk planlægningsproces og sekundavandprojektet som en
kritisk-paradigmatisk case, muliggør identificering af drivkræfter og barriere for
bæredygitgig byudvikling situeret i virkelighedens praksis, samt highlighter hvilke
erfaringer der bruges for fremtiden.
Ovnstående beskrives nærmere i afsnit.6.2.

5.1.3 Caseundersøgelse - hvordan?
Caseundersøgelsen udføres med udgangspunkt i det offentligt tilgængelige
dokumentmateriale, der bruges til at ‘stykke casen sammen’ og identificere
rationaler, konflikter og problemstillinger. Det redegørende dokumentmateriale
opfølges af interviews med casens relevante aktører, mhp. At afprøve og nuancere
viden givet af dokumentmaterialet.
I mere omfattende caseundersøgelser vil man benytte flere metoder eks. Deltagende
observation og informant feedback (Flyvbjerg, 1991:26, Harders, 2015:78,81).
Feltarbejde i case undersøgelsen gør det nemmere at følge de processer og
uformelle netværk der dannes i moderne netværksbaseret bypolitik (Sehested,
2002:3, 9-10). Manglende indsigt i den såkaldte ‘black box’, der indeholder de
samtaler og rationaler som dokumentsættet og interviewene ikke giver adgang til,
begrænser undersøgelsens dybde og kritiske potentiale. Ikke desto mindre er
kombination af dokumentanalyse efterfulgt af uddybende interviews en klassisk
kombination i casestudiet (Kvale & Brinkmann, 2009:138), hvor dokumenter og
interviews får mulighed for at underbygge eller udfordre hinanden.

42 Flyvbjerg (2010:469) referer til Galileo’s efterprøvning af Aristoteles’ lære om tyngdekraft. Ved at
efterprøve teorien i et praktisk eksperiment/case, behøvede man ikke flere cases for at afkræfte idéen
om at tunge ting falder hurtigere
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Følgende redegører nærmere for brugen af dokumentanalyse og interviews.

5.2 Dokument analyse
Følgende redegører for brugen af dokumentanalyse. Heri præsenteres casens mest
centrale dokumenter, deres udvælgelsesformål og kriterier for indholdsanalyse.

5.2.1 Dokumentanalyse metodisk formål og anvendelse
Dokumentanalyse bruges til at samle empiri om Nye, aktører heri og de
bagvedliggende plan- og partnerskabsprocesser. Dokumenterne fremhæver især
den fysiske planlægning, samt processen fra vision til bebyggelse. Dertil kan
dokumenterne give indblik i de allerede eksisterende politikker, forhold og
ambitioner, der danner grobund udviklingsprojektet og sekundavandspilotprojektet.
Dokumentanalysens bidrag i case-undersøgelsen er opsummering af de konkrete
kontekster, hvori casen befinder sig.
Dokumenterne giver ‘hints’ om, hvilke rationaler der officielt har været i spil, samt
tilhørende beslutningsprocesser og problematikker (Lynggaard, 2010:140). Samlet
set giver dokumentanalysen indsigt i den bagvedliggende proces fra vision til
bebyggelse af Nye, heri relevante aktører, de forskellige iterationer af planforslag,
politiske diskussioner samt planmæssige bud på hvordan Nye vil se ud i fremtiden.

For generering af dokumenter benyttes “sneboldmetoden” (Lynggaard, 2010:141). I
tilgangen bruges et sæt moderdokumenter, hvormed referencerne i et dokument
spores videre til det næste. Moderdokumenterne for indeværende er i
udgangspunktet valgt på baggrund af deres relevans ifm.
undersøgelsesspørgsmålene, hvor vejledende udvælgelseskriterier har taget
udgangspunkt i afsenderen i.e. Tækker group, Aarhus Vand, NIRAS og COWI samt
Aarhus Kommune som case relevante aktører i Nye.
Dokumentmaterialet varierer ift. Ophav, formål og afsender, hvis betydning for
analysen opridses i det centrale dokumentsæt, set nedenfor:

- Fremtidens forstad (2007), viser visioner og rationaler for udviklingen af
Nye.

- Nyes hvidbog (2009), fortæller om den forudgående planproces og
bæredygtige visioner for Nye.

- Nye’s hjemmeside (u.å.), giver indblik i tidligere og nuværende status for
udviklingen af nye, dets værdier og aktører

- Lokalplan 1016 (2016), fortæller om Nye’s 1. Etape og den rationelle
planlægningsproces.

- Oplæg om vand som ressource fra Danva årsmøde (2017), fortæller om
Aarhus Vands økonomiske interesser ifm. Sekudavandspiloprojektet.
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- Aarhus Vand årsrapport 2020 (2021), giver indsigt i virksomhedens
økonomi, strategi og mål jf. Selskabs- og regnskabsloven.43

- Helhedsplan 2.0 & bilag (2021), fortæller om Nye’s 1. Og følgende etaper
samt den rationelle planlægningsproces relateret til grundvandet.

- Byrådsreferat ifm. Helhedsplan 2.0 (2021), fortæller om planprocessens
politiske kontekst.

Dokumentmateriale af sekundære og tertiære dokumenter, bør vurderes på deres
“autenticitet” “troværdighed” og “repræsentativitet”44 samt relevans for den
undersøgte problemstilling (Duedahl & Jacobsen, 2010:55, Lynggaard, 2010:147).

De analyserede dokumenters autencitet vurderes ud fra, hvorvidt det er muligt at
identificere en tydelig afsender og oprindelse af dokumentet (Lynggaard, 2010:147;
Duedahl & Jacobsen, 2010:56). En klar afsender er vigtig, da der er klare
særinteresser på spil i størstedelen af dokumentsættet, siden Tækker Group, der er
Nyes developer, har været medudgiver af alle dokumenter bortset fra Aarhus vands
årsrapport og byrådsreferatet og til dels lokalplan 1016.
Siden dokumenter er:

“sociale produkter, der bliver konstrueret med en særlig hensigt for øje. De indgår i
sociale sammenhænge, og deres virkning afhænger af, hvordan de bliver udformet,

promoveret, distribueret, læst og anvendt.”
(Duedahl & Jacobsen, 2010:59).

Troværdigheden af dokumentsættet påvirkes af udgiverens bias (Duedahl &
Jacobsen, 2010:62), hvor Tækker group har haft en interesse i, at fremstille deres
planforslag så bæredygtigt og attraktivt som muligt mhp. At få planerne vedtaget i
byrådet.
Dokumenternes hensigt er derfor et vigtigt opmærksomhedspunkt i det omfang de
benyttes til at skildre konkrete begivenheder, såsom planprocessen der skildres i
casen45 (Duedahl & jacobsen, 2010:63).

Samlet set findes usikkerheder i dokumentsættets repræsentativitet, hvor casens
dokumentmateriale ikke har været udtømmende. Selvom det sjældent er tilfældet, at
man kommer i besiddelse af et fuldkomment dokumentsæt, bør det overvejes, hvilke
dokumenter man er gået glip af, siden andre dokumenter kan skildre samme
begivenhed fra en ny vinkel (Lynggaard, 2010:148). Alle de dokumenter der i
indeværende er udeladt, er således metodiske faldgruber, der kunne have givet
caseanalysen andre informationer at arbejde ud fra (Lynggaard, 2010:148). Eks.
kunne et bedre indblik i de politiske processer findes via flere byrådsreferater og

45 Hvidbogen er et godt eksempel herpå, se Bilag 3

44 “Mening” kan tilføjes, men findes ikke relevant for indeværende, da mening afdækker hvorvidt
dokumentets mening står tydeligt, eksempelvis brugbart ved poesi og lign. (Lynggaard, 2010:148).

43 Se afsnit 7.1
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høringssvar. Ydermere udarbejdede Niras & Tækker group i 2021 en vandhåndtering
strategi, der indeholder ingeniør faglig viden og begrundelser for Nye’s blå grønne
strukturer i sammenhæng med Aarhus Kommunes Vandpolitik46 (NIRAS & Tækker
Group, 2012:1).

“Indholdsanalysen” (Lynggaard, 2010:144) af dokumentsættet har beskæftiget sig
med Nye’s byuviklings- processer og resultater fra 2007-2021. Dertil har
indholdsanalysen lagt fundamentet for interviews, hvis formål beskrives i afsnit 5.3.2.
Mhp. operationalisering af transitionsteori jf. Afsnit 3.0, har indholdsanalysen vægtet
information om Nyes aktører-netværk, grøn omstilling, bæredygtighed (miljø, social,
økonomisk) samt skildring af visioner og praksis.

Udvælgelseskriterier for indholdsanalyse har været som følgende::
- Afdække strukturer - hvilke strukturelle rammer har været styrende?
- Afdække aktører - hvem er involveret?
- Afdække aktør handlinger47 og initiativer - hvaf gøres?
- Afdække aktør interesser i Nye - hvorfor gøres det?
- Afdække indhold om bæredygtig - Hvordan forsås bæredygtighed, og

hvorledes er Nye bæredygtig?

Informationen i dokumenterne blev fulgt op i de opfølgende interviews48 (Lynggaard,
2010:141), hvorfor dokumenternes indholdsanalyse har bidraget til, at producere god
interview empiri. Dokumenter såsom Hvidbgen og Fremtidens Forstad har givet en
indføring i Nye’s historie og visioner (bilag 3), hvilket understøttede de efterfølgende
intervews..

5.3 Interview - Tilgang og anvendelse
Følgende redegører for anvendelse af interview-metoden og valg af informanter i
relation til Casen, dokumentanalysen og transitionsteori.

5.3.1 Interview tilgangen i case underøgelsen
De to interviews med Tækker group og Aarhus Vand er udformet som
semistrukturerede interviews, på baggrund af dokumentanalyse samt
Transitionsteori og MLP som guidende for, hvilken interview-viden der var ønsket.
Iflg. Brinkmann & Tanggaard (2010) er det semistrukturerede interview velegnet til, at
indhente viden om et på forhånd udvalgt genstandsfelt og teori (s. 34, 37). For
indeværende er feltet demarkeret af området Nye med tilhørende aktører hvilke
undersøges i en transitionsteoretisk optik. De semistrukturerede interviews
understøttes af dokumentanalysen (Brinkmann & Tanggaard, 2010:37; Kvale &

48 Se afsnit 5.3-
47 Ikke nødvendigivs individer, men kan inkludere organisationer såsom AAV samlet set.
46 Se afsnit 1.3.
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Brinkmann, 2009:188), der for størstedelen udgør afsnit 6.0 og 7.0, De anvendte
interviewguides er udformet på baggrund af Nye’s planlægningsproces, blå-grønne
struktur samt transitionsteori.

De semistrukturerede interviews spørger ind til tematikkerne jf.
Undersøgelsesspørgsmål, suppleret af uddybende spørgsmål undervejs (Brinkmann
& Tanggaard, 2010:35-36, 38).
Iflg. Kvale & Brinkmann (2009) kan intervieweren anskue sig selv som
“minearbejder”, der skal finde og udvinde rå data, som dernæst kan omsættes til
viden vha. analyse (s. 66-67). Den ønskede data, er de organisatoriske aktørers
rationaler, oplevede strukturelle manøvrerum samt deres ekspertviden indenfor
deres respektive felter.
Sidstnævnte udgør en metodisk faldgrube (Kvale & Brinkmann, 2009:167), siden
informanternes tekniske ekspertise inden for bæredygtig planlægning og byggeri har
været svær at udfordre uden tilsvarende teknisk ballast.

De interviewede informanter er hhv. Peter Boe Hauggaard-Nielsen, tegnestuechef
og VVS ingeniør hos Tækker group (Hauggaard-Nielsen, u.å)
Og Kristian Brunmark Leder af ‘Visit Aarhus Vand’ og projektleder i Nye (Brunmark,
u.å.)

Valget af informanter er taget på baggrund af deres organisatoriske tilhørsforhold.
For casen er det i mindre grad selve de individuelle informanter der er interessante,
men derimod de konklusioner der kan udledes om de strukturelle kontekster49 og
lokale praksis som organisationerne arbejder med (Flyvbjerg, 1991:26).
Informantvalget af P. B Hauggaard-Nielsen er således qua Tækker groups rolle som
primus motor for udviklingen i Nye, hvor de som aktører har været idéfolk og
byudviklere.
Samme gør sig gældende for K. Brunmark, qua Aarhus Vands baggrund i og rolle
som idé folk og facilitatorer af sekundavandsløsningen samt deres organisatoriske
forhold til SDG’erne. Interviewene giver et dybere empirisk indblik i
organisationernes rationaler og strukturelle handlingsrum.

En forhindring der opstod ifm. Interviewet med Aarhus Vand, var at K. Brunmark kun
relativt nyligt er blevet projektleder i nye. Han måtte således være svar skyldig mht.
Flere dele af de forudgående processer i udviklingen af Nye.
Afslutnignsvis findes en mangel i interviewguiden til Tækker Group (Bilag 2), siden
de ikke blev konfronteret med deres historie i Berlin (se afsnit 8.2.2). Det ville have
været både fair og interessent, at høre om dette fra deres synspunkt jf. Afsnit 5.1.3.

49 Eks. planlov, forudgående helhedsplaner, landskabet og diskurser, Aarhus bypolitik,
erhvervsmæssige imperativer, governance aktør-struktur forhold (governmentality) mv.
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5.3.2 Formål med interview hos Aarhus Vand og Tækker Group
Formålet med et interview med Aarhus Vand og Tækker Group kan overordnet deles
i to:
For det første kan interviews supplere dokument materialets sporing af begivenheder
og planlægnings- og bæredygtighedsrationaler. Ved “supplere” forstås flere kilder til
samme begivenhed eller belysning af begivenheder ikke fundet i dokuments
materialet, hvorfor intervewet også tjener et ‘faktuelt’ formål (Kvale & Brinkmann,
2009:171).
For det andet kan Aarhus Vand i samarbejde med Tækker Group som beskrevet i
afsnit 5.1 ses som en case på hvordan privat-offentlige partnerskaber kan fremme
bæredygtighed. Interview med Tækker Group og Aarhus Vand kan derfor give viden
om, deres drivkræfter og rationaler, samt hvilke barrierer de er stødt på ifm. Udvikling
og implementering af Nyes blå.grønen strukturer og sekudnavadnssystem.
Den kvalitative empiri fra interviewene bruges herudover ifm. En refleksiv teoretisk
læsning (Kvale & Brinkmann, 2009:261-262) af Geels tranistitionsteori jf. Afsnit 3.0.
Interviews med Aarhus Vand og Tækker kan i sammenhæng med MLP bidrage med
et både aktørorienteret- og strukturellt perspektiv. Jf. afsnit 3.2 om transitionsteori er
der netop behov for, at aktørperspektivet kobles til MLP modellens
struktur-orienterede forklaring på mulighederne for transition. Hertil hvorledes
privat-offentligt samarbejde har styrket netværks-dannelsen og designet omkring
Sekundavandspilotprojektet.
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6.0 Nye - En usædvanlig case
Følgende afsnit beskriver casens Nye’s aktører og processen bag den fysiske
planlægning og dets sammenhæng med sekundavandspilotprojektet. For
begivenheder før 2016 se bilag 3.

6.1 Aktørene i casen Nye
Byudviklingsprojektet Nye i Aarhus N er en usædvanlig case i en dansk kontekst på
flere områder. For det første er Nye pt. Danmarks største private udviklingsprojekt,
med udsigt til min. 10-15.000 beboere (Kristensen, 2021), og samtidig blandt de
mest ambitiøse udviklingsprojekter indenfor bæredygtighed.

De mest centrale aktører i casen om Nye og det tilhørende pilotprojekt om
sekundavand er Tækker Group og Aarhus Vand. I alt har mere end 30
organisationer været involveret i Nye som rådgivere, arkitekter og eksterne
samarbejdspartnere. (Tækker Group, u.å.a), for indeværende afgrænser sig til
følgende hovedaktører: Tækker Group og Aarhus Vand, samt COWI og Aarhus
kommune som sekundærer aktører50

Udvikleren Tækker Group er en milliard koncern (Kristensen, 2021), der udvikler bar
marks projektet Nye. Tækker groups holistiske visioner og deres ressourcer har
muliggjort en prototypisk måde at byudvikle holistisk i stor skala vha. Nyes
Blå-grønne strukturer.
Tækker ejer 85 % jorden i Nye (Bilag 2:1), hvortil Tækker group er idéskabere og
primære grundejere i projektet, samt den primære økonomiske garant for områdets
udvikling. I konteksten af Nye, er Tækker Group en grøn ejendomsudvikler der
forener grønne og økonomiske markedsincitamenter.

Aarhus Vand er en offentlig forsyningsvirksomhed, der blev en vigtigt aktør i Nye qua
samarbejdet med Tækker Group, om implementering af sekundavandspilotprojektet.
Pilotprojektet er en essentiel del af Nyes bæredygtige kvaliteter og holistiske
blå-grønne strukturer.

Herti har ‘tunge’ aktører indenfor rådgivning om bæredygig omstilling såsom COWI
(COWI, u.å), været involveret fra starten51. COWI har været rådgivere under hele
Nyes planproces, både ift. Helhedsplanlægningen og specifikt ifm. Med
sekundavadnsløsningen. COWI’s repræsenteres i Nye af Carsten Fjordback.

51 Niras var ligeså tidligt involveret via C. Fjordback, der fik en ny stilling hos COWI i 2014, nuværende
bestyrelsesmedlem i COWI, med 20 års erfaring med helhedsløsningenr inden for vand og byrum
(Fjordback, u.å)

50 Dette ikke for at vurdere deres betydning, men mhp. At begrænse casens omfang jf. Afsnit 1.3
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Afslutningsvist har Aarhus Kommune spillet en central rolle ifm. Planlægningen.
Aarhus Kommune refleksive agens undersøges ikke nærmere jf afsnit 1.3. Aarhus
kommune må alligevel nævnes her, siden de er afsendere på relevante
byrådsreferater, kommune- og lokalplaner, samt en vigtig bagvedliggende kraft for
social bæredygtighed.
Kommunen er derudover uden tvivl en stakeholder i Nye, siden Aarhus er en by i
vækst, og nyder godt af et privat byudviklingsprojekt af Nyes skala, både mht.
Økonomisk værkst i kommunen samt bydelens brandingpotentiale. Dertil ejer Aarhus
Kommune ca. 10 % af jorden i Nye (Bilag 2:1).

6.2 Nye som en strategisk case
Nye lever op til alle de præmisser der forudsætter realisering af bæredygtig
byudvikling, dette i form af bygherrens egne ambitioner, understøttende offentlig
politik og privat-offentlige samarbejder.
Holistisk planlægning har fra første dag af udviklingsprojektet været gældende, hvor
man via den fysiske planlægning eksempelvis formår at forbinde biodiversitet,
klimasirkring, fællesskab, sundhed, god facilitering af kollektiv trafik (Bilag 3:5-6)
samt vandbesparelser indenfor urbane rammer. De holistiske principper formuleres
gennem Nyes værdier som “Liv, variation, balance” (Tækker Group, u.å.b).

Det interessante ved Nye er ikke blot idéen om en bæredygtig bydel, men selve den
skala hvormed Nye tænkes i. Jf. afsnit 7.3. Om sekundavand i danmark, er det indtil
videre stærkt begrænset hvor mange der opsamler sekundavand, hvor kun en
brøkdel bruger sekundavand til andet end vanding. Sekundavandsløsningen i Nye
har en offentlig forsyingsvirksomhed bag sig, og peger i retning af nye adoptioner af
bæredygtige levemåder, der stemmer overens med den pragmatisk humanistiske
position jf. Afnit 2.0 og samtidig er attraktivt for markedet og de enkelte forbrugere af
byen.
Hvis Nye kan vise et skridt på vejen imod en bæredygtig bydel der er
markedsattraktiv, uden at give køb på den sociale bæredygtighed, bør det være til
inspiration og relevans for planlægning i- og for fremtiden. Jf. afsnittet 5.1 om case
tilgangen, kan Nye anskues som en paradigamtisk-kritisk case, hvor visioner og vilje
til bæredygtighed er til stede både hos bygherren og planmyndighederne. Det er
således et “ mest sandsynlig” scenarie (Flyvbjerg, 2010:476) hvor alle præmisser for
bæredygtighed er til stede. Den mest sandsynlige kritiske case er velegnet til
falsifikation (Flyvbjerg, 2010:475-476), hvorfor casen strategisk kan påpege barrierer
for bæredygtig byudvikling.
Herudover kan casen påpege de positive drivkræfter i dansk socio-teknisk omstilling.
hvor Nye eksemplificerer hvordan man har brugt manøvrerummet for genanvendelse
af drænvand og holistisk planlægning, som ent paradigmatisk eksempel på
bæredygtig socio-teknisk transition.
Specielt casens privat-offentlige ambitionsdrevne samarbejde mellem Aarhus Vand
og Tækker group, kan på paradigmatisk vis, fremhæve fordelene ved public action
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for bæredygtighed og SDG 17.17. Hvor Aarhus Vand dertil har en aktiv
SDG-orientering, der guider visioner og målsætninger i deres arbejde. Igennem det
strategiske partnerskab er sekundavandsopsamlingen blevet realiseret, hvormed
man med Geels’ transitionsteori kan tale om forandringer i det sociotekniske regime
via implementering af niche-teknologi.

Samlet set kan Nye og Aarhus vand som kritisk-paradigmatisk case give et
vidensbaseret indspark til diskussionen om vilkårene for bæredygtig omstilling,
planlægning og byudvikling i Danmark. Dette med fokus på de aktørmæssige og
strukturelle drivkræfter og barrierer for opnåelse af SDG’erne og socio-teknisk
omstilling.

6.3 Introduktion: Nye - et barmarksprojekt i Aarhus
I 2021 blev Nye nomineret til Aarhus bedste byudviklingsprojekt (Stiften, 2021), men
hvordan er Nye gået fra vision til lokalt prisnomineret bæredygtigt projekt?

Begyndelsen for Nye starter i 2007 på et ‘blankt lærred’ dekoreret af græsmarker
med udsigt over Aarhus bugt.

(Tækker u.å.g Nye.dk/historikken - Udsigt fra Nye)

Bygherren Jørn Tækker, indehaver af Tækker group A/S, har fået idéen til sit næste
projekt; En helt ny bæredygtig bydel nord for Aarhus med plads til natur og
fællesskab.

“Så var der så et stort stykke jord, hvor vi så tænkte, det her simpelthen så stort, at vi
rent faktisk har mulighed for at bygge en by, og så gik vi til Aarhus Kommune, og

brugte mange år på at tale visioner. (...). Skulle man ikke prøve at udvikle nogle nye
byer og gøre det anderledes end man ellers har gjort.”

- P.B Hauggaard-Nielsen (Bilag 2:3)
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-
Efter 10 års planlægningsarbejde med at forvandle visionen til realitet tages første
spadestik til den nye by i 2017. Nedenfor ses en tidslinje for Nye’s udvikling, mhp. at
give et samlet overblik over udviklingen.

6.3.1 Baggrund og området:
Nye er et privat initiativ, der tog sin begyndelse da Tækker Group købte landarealet
på ca. 140 ha (Tækker rådgivende ingeniører & Cebra, 2007:12) af landmanden
Torben Ladefoged. For at tiltrække nye beboere til den kommende bydel, ville man
tilbyde ‘noget anderledes’ med fokus på grønt liv og fællesskaber,
Værdierne har udgangspunkt i områdets fysiske ramme, der beskrives i henholdsvis
visionen fremtidens forstad fra 2007, Nye’s udgivelse om området som
perspektivareal fra 2008, Nyes Hvidbog fra 2009, udkast til helhedsplan fra 2011
(Bilag 3) samt i lokaplanen for 1. Etape vedtaget af Aarhus byråd i 2016 og
Helhedsplan 2.0 vedtaget af Aarhus Byråd 2021.

Første etape er på 18,5 hektar, og som set på lokalplankortet nedenfor, er første
etape er omgivet af landzone samt andre forstader til Aarhus. I lokalplanen 1016
identificeres i nogen grad karakteristiske plantearter for eng og overdrev i den
nordlige del af 1. Etape. En del af dette område er udlagt til regnvandsbassin, imens
resten er udlagt som naturområde (s. 2,22). Hertil har området et hældende terræn
fra nord til syd på 13.5 m (Aarhus Kommune, u.å.a:2), der giver mulighed for at
bygge i højden i syd.
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(Aarhus kommune, 2016:40)

Nye indgår i kommunens planstrategi ved at være én blandt flere “perler” på en
kæde der omgiver Aarhus by. Perlerne skal absorbere Aarhus kommunes
demografiske vækst (Bilag 3:3).52.

6.4 Fra visioner til fysisk bebyggelse
Følgende sporer planlægningsprocessen fra vision til byggeri. For et detaljeret
indblik i de bagvedliggende visioner og processer se bilag 3 (s. 2-14).

Den første selvstændige lokalplan for nye “1016”, blev vedtaget som tillæg nr. 25 til
kommuneplanen fra 2013 (Aarhus Teknik & Miljø, 2015:2). Noteværdigt I
lokalplanstillæg nr. 25 (2015), dvs. Forarbejdet til den selvstændige lokalplan 1016
anføres ønsket om at genbruge regnvandet for første gang i dokument materialet.

“Projektudvikleren har oplyst, at han ønsker at indføre genbrug af regnvand i
bebyggelsen. Dette bør ses i sammenhæng med en mulig reduktion af

grundvandsdannelsen, da det regnvand som opsamles og genbruges, er vand som

52 Se også oversigtkort afsnit 1.1.
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man ellers traditionelt ville have taget fra det oppumpede grundvand. Man sparer
altså på grundvandsressourcen ved genbrug af regnvand.”

(s. 50)

Man kan forestille sig, at idéen om at genbruge sekundavand, har vundet greb ved
ved et arkitektopdrag for Nye året forinden i 2014 (Bilag 3:11).
Som følgende viser, kom vandets kredsløb og genanvendelsen af regnvand til at
fylde mere og mere i løbet af den videre planlægningsproces.

6.4.1 Blå-grønne strukturer i lokalplan 1016 - 1. Etape
Med 1. Etape vedtaget som tillæg 25 til kommuneplanen 2013 kunne byggeriet gå i
gang. Sidenhen fik tillægget sin egen selvstændige lokalplan 1016, hvor 1. Etape har
fået navnet Urtehaven, hvis planillustration ses i nedenstående:

(Aarhus kommune, 2016:9)

Der blev i lokalplan 1016 udlagt fire delområder bestående af:
- 1: Byggefelter A-k, til beboelse og fælles anlæg.
- 2: Rekreativt område, tilladte anlæg inkluderer regnvandsbassin, stisystemer,

naturlegeplads, skulpturer og bålplads og lign.
- 3: Offentlige institutioner, samt boliger i det omfang kommunen vurderer, at

der ikke er behov for yderlige offentlig bygningsmasse.
- 4: vejareal og vendeplads.

(Aarhus kommune, 2016:35).
I byggefelterne A-H opføres maksimalt 62.200 etagemeter og i byggefelterne I-K må
der opføres yderligere 2500 etagemeter såfremt gammel bygningsmasse rives ned
til fordel for ny tæt/lav bebyggelse (Aarhus kommune, 2016:40). Den samlede
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bebyggelsesprocent i lokalplan 1016 overstiger således de oprindeligt tegnede

61.0000 . Foreslået af arkitekterne i 2014 med 3.700 . (Bilag 3:12)𝑚2 𝑚2

Delområder, regnvadnsbassiner og byggefelter ses nedenfor:

(Aarhus kommune, 2016:72).

De de grønne områder i Nye vil Iflg. lokalplanen være fælles områder, som alternativ
til eks. private haver, hvorfor størstedelen af matriklerne er udstykket som
sokkelmatrikler53 (Aarhus Kommune, 2016:13). På Nye hjemmeside kaldes dette
“mellemrummene” (Tækker Group, u.å.c). Sokkeludstykningen betyder, at Tækker
Group kan integrere mellemrummene som led i den blå-grønne struktur.
Herudover benyttes et plantekatalog, der indeholder spiselige planter (frugttræer og
bær) samt urter, mhp. et aktivt forhold til de grønne arealer (Aarhus Kommune,
2016:17-18). Den syd-vestlige grænse af første etape udlægges til nyttehaver, samt
en central cykelsti der forbinder 1. Med de kommende (Aarhus kommune, 2016:18).
Vigtigt for de blå-grønne strukturer, er regnbede og grøfter der forbinder
regnvandsbassinerne. Udover at den blå struktur spiller en væsentlig rolle som
rekreative elementer i Nye, har den også en lavpraktisk funktion i opsamling- og
genbrug af sekundavand (Aarhus kommune, 2016:19). Det centrale bassin (C), der
er et støbt anlæg, er således en multifunktionel rekreationelt område, der opsamler
og leder overfladevand. Alle bassiner er forbundne og ledes ned ad bakken mod
bassin D (Aarhus kommune, 2016:18-19).

Bassinernes placering ses nedenfor:

53 Dvs. at de enkelte matrikler slutter ved bebyggelsens sokkel.
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(Aarhus kommune, 2016:19).

“Regnvandsbassinerne samt de grøfter og regnbede, der forbinder dem, udgør et
væsentligt rekreativt element (...). Regnvandshåndtering har generelt spillet en

central rolle i tankerne om den nye by som helhed og i udformningen af den første
etape (...) Der er udlagt 4 regnvandsbassiner (...)  inden for lokalplanområdet, der

samlet set kan håndtere overfladevandet i hele området, så det afledes i den
ønskede kvalitet og mængde til Bueris Bæk. Bassinerne er placeret i naturlige
lavninger, så det eksisterende terræn kan bevares og udnyttes bedst muligt i

forbindelse med regnvandshåndteringen. Bassinerne er forbundne, og på
strækningerne mellem bassinerne gives der mulighed for at etablere grøfter, hvor det

sikres, at vandet kan afledes i den fornødne kvalitet.”
(Aarhus Kommune, 2016:18).

I lokalplanen introduceres sekundavandsløsningen, hvilket er den officielle start af
pilotprojektet. Hvor bassinerne først og fremmest har skulle klimasikre, får de
funktion af regnvandsgenanvendelse ifm. opstarten af pilotprojektet:

“I forbindelse med realiseringen af lokalplanen arbejdes der desuden på at
gennemføre et pilotprojekt, hvor genbrug af regnvand kan afprøves i stor skala.”

(Aarhus Kommune, 2016:19).

Den øgede opmærksomhed på genanvendelse af regnvand sker formentlig på
baggrund grundvandet i området, der udgør OSD54, hvilke skal fritholdes såvidt
muligt. Man imødegår konflikten med OSD, ved 1. At anligge en del af det sårbare
område til rekreativ anvendelse, samt “tekniske tiltag” der sikre mod nedsivning af

54 Områder med særlige drikkevandsinteresser.
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overfladevand, der kan foruene grundvandet (Aarhus Kommune, 2016:60). Her
opstår rationalet om, at genanvendelsen af regnvandet er med til at veje op for for de
negative konsekvenser, som byudviklingen på arealet kan have på
grundvandsressourcen. Ifm. ovenstående er det værd at bemærke at
udviklingsarealet i Nye, er omgivet af adskillige § 3 søer (Tækker Group, CEBRA,
COWI, Labland, Territorium & Aarhus Kommune, 2021:10), der er forbundet til det
omkringliggende vandkredsløb. § 3 søerne er reguleret i supra-statsligt og statsligt
regi.

Afslutningsvist for afsnittet opsummerer P. B. Hauggaard-Nielsen de forudgående
tiltag, der har været forudsætning for, at de holistiske blå-grønne strukturer virker i
dag:

(...) vi har et pesticidforbrud, dvs. At man ikke må sprøjte de grønne arealer og den
landbrugsjord som Nye skal bygges ovenpå. Vi har for 4 år siden omlagt til økologisk
drift, for at udpine jorden for alt det kvælstof der er i, så vi har gjort mange tiltag som

følge af vandteknologien, for at bringe vandet til et sted, der er så rent som
muligt.(...) Udover det så er der også en frøblanding, som understøtter vores tilgang

om at dyr også skal trives. Sprøjtemidler er forbudt, men ukrudt skal heller ikke
springe op, så det er en naturlig måde at sørge for, at den her vilde krads

indblandning  står så flot som muligt. Udover at være estetisk og smuk, så har den
også øget biodiveristeten for dyrene. (...) Vi laver også bæredygtigte boliger

[byggematerialer og isolering], men det gør alle jo.
(Bilag 2:3)

6.4.2 Nye i dag - Prisleje
Boligerne i første etape vil bestå af lejligheder, klyngehuse, rækkehuse og villahuse
(Tækker Group, u.å.d; Aarhus Kommune, 2016:22,23). Af de 650 planlagte boliger jf.
Lokalplan 1016 (s. 40) regner man i 1. Etape med ca. 25 % lejligheder og 75 %
ejerboliger (Tækker Group, u.å.e). Indtil videre er der opført rækkehuse og
etageejendomme, hvor 20 lejemål står færdige, tegnet af Aart opført 2020 på

solsikkevænget 17 og 19. Lejemålene spænder mellem 64-114 , fordelt på 12𝑚2

lejligheder på 108-114 m² og otte lejligheder på 64 m² (Tækker u.å.d). Af Nye’s
facebook side fremgår det af et salgsopslag, at prisen ligger fra 11.000 kr.+ forbrug
(Nyes facebook, 2019).

Dvs. at 11.000 er laveste pris formentlig tilknyttet lejligheder på 64 , hvilket giver𝑚2

en pris på 172 kr. pr. pr. måned55.𝑚2

Hertil er rækkehuse på vejnr. 21-99 solgt som ejerboliger i størrelsen 135-151 til𝑚2

priser mellem 2.937.000 kr56 og 3.350.000 kr. (Boligsiden, 2021). Dvs. en ca. pris𝑚2

på 21.700 kr.

56 Rundet ned
55 11.000/64 - rundet op
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Sneglehuset tegnet af BIG åbnede for indflytning d. 1.12.2021. (Tækker Group, u.å.f)

bestående af 93 rækkehusboliger i størrelsen 50-155 med 1- 4 værelser.𝑚2

Boligerne findes i prisniveauet 5.300.000 kr. (155 , dyreste) - 1.825.000 kr. (50 ,𝑚2 𝑚2

billigste) (Tækker Group, u.å.g). Det giver en pris mellem 34.194 kr. Og 36.500𝑚2

kr. Pr. . Hvor Sneglehuset umiddelbart udgør 1. etapes dyreste ejendom, med et𝑚2

budget på 130 mio.kr (Jastram, 2019)

Svinget er tegnet af C.F. Møller Architects og det kommer til at bestå af 60 boliger, et
fælleshus til Nye’s beboere og Nye’s lokale købmand NYMA. Byggeriet vil stå

færdigt i efteråret 2022. (Tækker Group, u.å.d).

For at sætte prisniveauet i relief kan man sammenligne med det med det resterende

Aarhus. Iflg. Boliga der har sammenlignet prisen for rækkehuse i 99 byer, er𝑚2

Aarhus gennemsnitligt den 15. Dyreste, med en gennemsnitlig pris på 31.747 kr.𝑚2

(Boliga, u.å.).
Prisniveau for boligerne i Nye har store udsving, hvor ejer-rækkehuse på

solsikkevænget generelt ligger 10.000 kr. Under den gennemsnitlige pris i Aarhus𝑚2

kommune, ligger boligprisene i BIG Sneglehuset ca. 5000 kr. Over 𝑚2

gennemsnitsprisen.

6.5 Helhedsplan 2.0, almene boliger og grundvandsressourcer
Følgende diskuterer Helhedsplan 2.0 i forbindelse med almene boliger i Nye samt
det sårbare drikkevandsområde.

I forbindelse med planlægningen af følgende etape 2-6 hhv. Løvholmen, Midtbyen,
Overdrevet, Vådengen og Frugtlunden, findes to udgaver af helhedslan 2.0. Begge
er udarbejdet i et samarbejde mellem Tækker Group og partnere57 og Aarhus
kommune, hvor første iteration var oplæg til borgermøde i 2020, er den efterfølgende
udgave blevet vedtaget i Aarhus byråd i August 2021. Der forekommer ikke nogle
vigtige modsætninger mellem de helhedsplaner, hvor forskellen planerne imellem er
detaljegraden og de konkrete planlægningsrammer som en egentlig helhedsplan
skal forholde sig til58. Følgende vil derfor fokusere på den seneste version af
helhedsplan 2.0.

Helhedsplan 2.0 bygger videre på helhedsplanen fra 2011, og følger rammerne givet
af kommuneplan 2017. Helhedsplanen danner baggrund for de endnu ikke udgivne,

58 Eks. overholdelse af kommuneplanens rammer, miljørapport mv.

57 CEBRA, COWI, Labland & Territorium (Tækker Group, CEBRA, COWI, Labland, Territorium &
Aarhus Kommune (2020); Tækker Group, CEBRA, COWI, Labland, Territorium & Aarhus Kommune,
2021)
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men kommende lokalplaner for opbyggelsen af Nye, særligt den følgende 2. Etape
løvholmen og  3. Etape midtbyen.

(Tækker Group, CEBRA, COWI, Labland, Territorium & Aarhus Kommune, 2021:13).

6.5.1 Almene boliger i Nye
I 2015 bliver almene boliger i Nye nævnt første gang, siden sektoren var
repræsenteret til workshoppen i 2008 (Bilag 3:4).. Det sker ifm. med et dokument til
teknisk udvalg i Aarhus Teknik & Miljø, der refererer opbakning til Nye og de
blandede boligformer.59 Dokumentet er forfattet af daværende leder af
Planafdelingen Aarhus kommune
“En blanding af almene boliger med øvrige boligtyper og sameksistens mellem
forskellige mennesker er et positivt element i Nyes første etape.” - A. S. Andersen.

Første etape af Nye indeholder ingen almene boliger jf. Lokalplan 1016. Ej heller
findes der eksplicitte overvejelser om anlæggelse af almene boliger i udkastet til
Helhedsplan 2.0. (Tækker Group, CEBRA, COWI, Labland, Territorium & Aarhus
Kommune, 2020), skitseres udlægningen af 2. Etape.
Almene boliger får først officielt plads i den seneste Helhedsplan 2.0 (Tækker Group,
CEBRA, COWI, Labland, Territorium & Aarhus Kommune, 2021) ifm. 2. Etape og
Nyes værdi om “variation.”60 (s. 27).
“Almene boliger integreres i kvarterer med andre boligformer, så bydelene får en
varieret beboersammensætning.” (Tækker Group, CEBRA, COWI,
Labland,Territorium, Aarhus Kommune, 2021:27).

60 Jf afsnit 6.2 “liv, variation og balance”
59 Herudover også genanvendelsen af af regnvand.
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Af referatet fra Aarhus Byråd august 2021 fremgår det, at imens 1. Etape ikke var
dækket af lovkrav om almene boliger, har dette ændret sig inden påbegyndelsen af
2. Etape (Aarhus Byråd, 2021:pkt. 9; Planloven, 2020:§ 15 stk. 9). Dette hænger
sammen med Aarhus Kommunes seneste strategi for almene boliger. I “Plan for
bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune” udgivet af Aarhus Teknik
& Miljø (2021) skrives det, at:
“Realiseringen af etape 1 i Nye er i fuld gang, og i etape 2 vil der blive opført 25 %
almene boliger, fratrukket den andel af boliger, der forventes frivilligt etableret i etape
1.” (s. 16).
Konteksten er, at området61 er blandt de steder i Aarhus Kommune med den laveste
procent af almen boligmasse og samtidig et vækstområde med plads til alment
byggeri:

“Nye, der er en af Aarhus Kommunes større byvækstområder, er en helt ny by,
beliggende syd for Elev. Nye skal være en mangfoldig, spændende og levende by
med et varieret udbud af boliger (...). I skoledistriktet er 7 % af boligmassen almen,
hvilket er en af de laveste andele i kommunen. Der er kun én almen boligafdeling,

som består af 42 familieboliger med 2-,3-,4 og 5-værelser. Skoledistriktet har udsigt
til en stor befolkningstilvækst på 360 % frem mod 2030 svarende til 6062 flere

indbyggere, og udviklingen giver mulighed for et alsidigt og blandet boligudbud. Set i
lyset af den kommende udbygning af Nye, vurderes potentialet for flere almene

boliger i området at være stort.”
(Aarhus Teknik & Miljø, 2021:24).62

Fra samme byrådsmøde august 2021 refereres:

I Etape 2 er der stillet krav om en andel på 25% af det samlede boligetageareal. Dog
kan den andel af almene boliger, der frivilligt etableres i Etape 1, fratrækkes de 25%,

så det forventeligt ender på en andel på 21% almene boliger i Etape 2
(Aarhus Byråd, 2021)

Iflg. byrådsreferatet ovenfor vil andelen almene boliger 1. Etape ca. udgøre 4 % af
boligmassen. I Helhedsplan 2.0 skrives:

“Kravet til andelen af almene boliger i etape 2 lyder på 25%, hvoraf ca. 3% vil blive
etableret i etape 1. I etape 2 vil realiseringstakten forløbe således, at der først

etableres ca. 350 ejer-/lejeboliger og dernæst ca. 100 almene boliger. Denne takt
gentages generelt for udbygningen af etape 2.”

(Tækker Group, CEBRA, COWI, Labland, Territorium & Aarhus Kommune, 2021:28).

Kravet om almene boliger i Nye’s 1. Og 2. Etape tages op i analyseafnit 8.2.2.

62 Det omtalte skoeldistrikt er Elev, hvori Nye indgår.
61 Dette inkluderet nabobyerne Lisbjerg, Elev, Elsted & Lystrup.,

.51



6.5.2 Det sårbare vand i Nye
Iflg. helhedsplan 2.0 bygges dele af 1.-3. etape på et sårbart grundvandsområde
Tækker Group, CEBRA, COWI, Labland, Territorium & Aarhus Kommune, 2021:10),
hvor en rapport udarbejdet af COWI om samme beskriver, at specielt 2. Etape vil
befæste det sårbare grundvand som set nedenfor.

(COWI, 2021:4)

Cowi’s rapport udkom i kølvandet på et notat af Aarhus Teknik og Miljø (2020), der
fortæller, at befæstelsesgraden på sårbare grundvandsområder maks. måtte være
30% jf. Kommuneplan 2017, hvilket kollidere med de 10-15 års planlægning af Nye
der er gået forud for kommuneplan 2017. Af hensyn til dette forarbejde, samt de
positive effekter af Nye’s initiativer om genbrug af regnvand, indstilles der til at 2.
Etape ´kan have en befæstelsesgrad på 42% jf. Regnvandsdispositionsplanen for
Nye. Samtidig forventes det med de længere udsigter til realisering af 3. Etape, at
man på det sårbare område holder sig til de max 30 % givet af kommuneplanen
(Aarhus Teknik & Miljø, 2020:1-2).

Iflg. Aarhus vand er forurenet grundvand et generelt problem, hvorfor man med
vandforsyningspanen 2016-2023 vi gøre en ekstra indsats for beskyttelse af
grundvandet mod foruerning (Aarhus Kommune,2015:8). Aarhus Vand har derfor en
interesse i, at bevare og styrke grundvandsmagasinets kapacitet og kvalitet.
Jf. rationalet set i lokalplanstillæg 25, har man vurderet, at
sekundavandsbesparelsen vejer op for de negative konsekvenser etaperne har for
grundvandet. Aarhus Vand bliver således en central aktør i at løse en
bæredygtigthedsproblematik i den Nye bydel.
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7.0 Aarhus Vand - Et offentligt forsyningsselskab
Aarhus Vand har været centrale for sekundavandsopsamling til brug af vask og
toiletskyl, og de dertilhørende kliamsikrende bassiner i Nye. De kan anskues som en
drivkraft for implementering af niche-teknologier jf. MLP, hvilket undersøges
nærmere i afsnit 8.0.

Aarhus Vand udmærker sig på flere områder mht. bæredygtighed. Aarhus Vand ser
sig selv som en aktiv medspiller for opnåelse regeringens 2030 klimamål63 (Aarhus
Vand, u.å.c). Aarhus Vand mener, at de kan vise en vej for, hvordan vandsektoren
kan leve op til 70 % reduktionsmålet i 2030. Aarhus vand har allerede opnået
reduktioner på 77 % ift. 2008, hvorfor de har sat det ambitiøse mål at være “(...)
både energi- og CO2-neutral i 2030 – så produktion og distribution af drikkevand og
transport og rensning af spildevand slet ikke belaster klimaet.” (Aarhus Vand, 2020).

Først redegøres for Aarhus Vand som virksomhed. Herefter for deres SDG
fokusområder heriblandt vigtige partnerksaber. Dernæst opridses
Sekundavandslandskabet kort mht. MLP, for at iscenesætte efterfølgnde afsnit om
Aarhus Vands samarbejde med Tækker Group om pilotprojektet og Aarhus Vands
handlingsrationaler deri.

7.1 Aarhus Vand organisation, struktur og styring
Aarhus Vand blev stiftet i 2009 i Aarhus (Aarhus Vand, 2021:6), men virksomhedens
rødder findes ved Aarhus vandforsyning fra 1872, der blev stiftet som følge af
spildevandsforurening af byens vandforsyning (Aarhus Vand u.å,b).

Virksomheden er struktureret som et aktieselskab (Aarhus Vand, 2021:6) 100% ejet
af Aarhus kommune (Aarhus Vand u.å). Ejerforholdet har Iflg. Aarhus Vand følgende
betydning for Aarhus Vand som interessent:

“Som ejer: Hvad Aarhus Kommune ønsker med Aarhus Vand
Som myndighed: Aarhus Kommunes tilsyn med Aarhus Vands overholdelse af regler
Som kontraktpart: Aarhus Kommunes køb af ydelser af Aarhus Vand og samarbejde
om projekter.”
(Aarhus Vand, a, u.å).

Aarhus Vand skal understøtte Aarhus Kommunes mål og reglement, hvortil de står til
ansvar overfor Aarhus Kommune. Hertil er Aarhus Vand til regnskab for Aarhus
Kommune qua kommunens ejerskab af virksomheden og kommunens
forsyningsansvar jf. Vandforsyningsloven (2020, § 14) uddeleget til Aarhus Vand.
Aarhus Kommune sætter et politisk præg på målsætningerne og visionerne i Aarhus

63 Her kan tænkes på MLP landskabseffekten.
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Vand jf. Ejerstrategien. Heri tilsigtes at Aarhus Vand udover sine basale
forsyningsopgaver skal bidrage til CSR64, klimaindsats og klimasikring, et rent miljø
mv. (Aarhus vand, u.å.a).

Ejerstrategien sætter præger på Aarhus Vands Årsrapport 2020, hvor det fremgår, at
imens mange bæredygtighedsmål sættes selvstændigt af Aarhus Vand, så kræver
ejerstrategien indsats ifm. SDG 6, 8 og 13. Dette inkluderer beskyttelse af
vandkvalitet og vandmiljø, socialt ansvar indenfor beskæftigelse på særlige vilkår,
adskillelse af regnvand og spildevand samt mål om energi neutralitet i 2030. Dertil
sætter ejerstrategien mål for kundetilfredshed, prissætning, afkast og soliditetsgrad
(Aarhus Vand, 2021:26). Billedet, der tegnes, er således, at Aarhus Vand primært
sætter sine egne mål, men ejerstrategien øger sammenhængen mellem Aarhus
Vands bedrifter og Aarhus Kommunes opgaver.

Underlagt moderselskabet Aarhus Vand A/S findes Aarhus Vand TA A/S, der ejes
100 % af Aarhus Vand, samt Dryp aps der ejes 31,67 % af Aarhus Vand TA A/S. På
figuren nedenfor ses Aarhus Vands organisatoriske struktur.Virksomheden har 229
medarbejdere fordelt på de fire divisioner vist i nedenstående figur, svarende til 219
fuldtidsstillinger (Aarhus Vand, 2021:8).

(Aarhus Vand, 2021:5-6).

TA selskabet, der er hovedselskabs ‘tilknyttede aktivtitet’, er reguleret af
vandsektorens “Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet
virksomhed”. Loven giver forsyningsselskaber mulighed for at skabe ekstra
omsætning, så længe aktiviteten er væsentlig mindre end hovedaktiviteten samt at
der findes en naturlig og snæver sammenhæng mellem den primære aktivitet og den
tilknyttede aktivitet (Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet
virksomhed, 2016:§ 2, 1, 2). Dvs., at produktionen af varer, der sælges af Aarhus
Vand TA, skal være et led af produktionen af deres hovedprodukt og
forsyningsarbejde (Markart & Bich, 2020:7).

64 Corporate social responsibility.
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Virksomheden forsyner Aarhus Kommune med vand og elektricitet, håndterer
spildevand og slam samt genanvendelse af andre ressourcer såsom jord, sand og
phosphor65 (Aarhus Vand, 2021:7). I 2020 stod Aarhus Vand for 86.1 % af
vandforsyningen i Aarhus kommune (Aarhus Kommune, 2015:19),
Aarhus Vands’ forsyningsareal inkluderer Nye som set nedenfor:

(Aarhus Kommune, 2015:19)66

Derudover er Aarhus Vand del af to offentligt-private partnerskaber hhv.
“Vandpartner” (Aarhus Vand, 2021:15) og Vand Klyngen (Aarhus Vand, u.å.a). Vand
Partner blev dannet i 2016 med Favrskov Forsyning med en fælles målsætning om
fornyelse af vand- og spildevandsledninger, samt om at bruge partnerskabet til at
øge innovation og optimere arbejdsprocesser (Aarhus Vand, 2021:15).

7.1.1 Produktion, Økonomi og offentlig regulering
Aarhus Vand arbejder på at blive energi og Co2 neutrale i 2030 (Aarhus Vand,
2021:17). Af Aarhus Vands årsrapport 2020 (2021, s. 7) berettes produktion af 14,8

66 Egen markering af Nye

65 Fosfor bruges i landbruget som et vigtigt næringselement til landbrugsjord. Fosfor er et
‘non-renewable’ mineral, med 80 % af jordens ressourelager beliggende i Morocco. Vigtigheden af
fosfor genanvendelse kan ikke overvurderes. Rapporter beskriver at forsfor-lageret er ved at slippe
op, hvortil der med en mangel på fosfor i landbruget estimeres op imod en halvering af verdens mad
produktion (Carrington, 2019). Dette kan have store konsekvenser for madsikkerheden og opnåelse
af adskillige SDG’er (eks afskaf fattigdom, afskaf sult m.fl).
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mio. drikkevand og 33 tons phosphor67 samt rensning af 30,8 mio. spildevand.𝑚3 𝑚3

Hertil salg af Fjernvarme og elektricitet i størrelsen hhv. 3,89 og 9,2 MWH. Dertil har
Aarhus Vand et forbrug af fjernvarme og elektricitet på hhv. 0,45- og 24,2 MWH, ergo
et nettounderskud på produktion af elektricitet.
Produktionen af fosfor er muligt for Aarhus Vand qua bekendtgørelsen om
vandselskabers tilknyttede aktivitet.

Fra regnskabsåret 2020 havde Aarhus Vand en omsætning på 669,8 mio. Kr. med et
resultat på 97,9 mio. Kr. (Aarhus Vand, 2021:7). Heri investeringer for netto 376 mio.
kr. Disse bruges til at forbedre forsyningens infrastruktur, sanere og opgradere
vandværker og spildevandssystemer mv. (Aarhus Vand, 2021:19).

Siden virksomheden er et aktieselskab,68 er de underlagt selskabsloven (jf.
Selskabsloven, 2021, § 1), og deraf også årsregnskabsloven (Årsregnskabsloven,
2019, § Stk. 2.). Styringsmæssigt betyder det, at den strategiske ledeldese de fakto
varetages af bestyrelsen og direktionen, hvor kommunen har ejerstrategien som
blødt styringsværktøj og generalforsamlingen som juridisk styringsværktøj (Gravesen
& Market, 2020:16-17).
Det betyder også, at virksomheden skal angive en ikke-finansiel redegørelse af
deres samfundsbidrag herunder klima og miljø i årsregnskabet (Årsregnskabsloven,
2019, § 99 a.). Af årsregnskabet for Aarhus Vand 2020 findes der således også en
redegørelse, denne formuleret vha. SDG’erne (Aarhus Vand, 2021:4,20-25).

De offentligt ejede kapitalselskaber fungerer efter “hvile i sig selv princippet”,
(Erhversstyrelsen, 2011), hvilket ligeså gælder Aarhus Vand (Aarhus Vand, 2021:9),
hvorfor virksomhedens udgifter skal dækkes af indtægterne og
virksomhedsoverskud omsættes til service.

”Hvile i sig selv”-princippet afviger fra de principper, som hovedparten af
erhvervsvirksomheder drives ud fra. Formålet i de erhvervsdrivende virksomheder er

normalt at maksimere virksomhedernes overskud. I forsyningsvirksomheder, som
drives efter ”hvile i sig selv”-princippet, er formålet derimod oftest at levere billigst

mulige forsyningsydelser til virksomhedernes kunder (forbrugere).”
(Erhvervsstyrelsen, 2011)

For året 2020 havde Aarhus Vand et overskud på 15.4 mio. Kr., men i de foregange
år har Aarhus Vand ikke har formået at leve op til hvile i sig selv princippet fra
2010-2020, med et samlet underskud på 146 mio. Kr. for perioden. Som konsekvens
heraf har Forsyningssekretariatet, der regulerer vandsektoren ift. Branchens
gennemsnit, pålagt Aarhus Vand krav om effektivisering (Aarhus Vand, 2021:9).

68 Dette en subkategori af kapitalselskab (selskabsloven, 2021:§ 5)
67 Phosphorcare.
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Iflg. CFO69 Mads Beyer er Aarhus Vands omkostninger i 2020 steget med 20 procent
som følge af Aarhus i vækst, hvilket øger behovet for flere investeringer til nye
forsynings- og spildevandsløsninger samt flere anlægsprojekter til klimasikring. Som
følge heraf skal Aarhus vand finde nye måder at effektivisere deres systemer og
finde vækstområder (Aarhus Vand, 2021:11).

Dertil er de som alment vandselskab underlagt Vandforsyningsloven
(Vandforsyningsloven, 2020, kapitel 1). Et alment vandselskab defineres ud fra
vandforsyningsloven (2020) som “(...) en juridiske enhed, der ejer et eller flere
vandforsyningsanlæg, der forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10
ejendomme hver” (§ 3. Stk. 3).
Taksterne for vand sættes jf. Vandforsyningsloven (vandforsnyningsloven, 2019:§
53), og kontrolleres af kommunen (Gravesen & Market, 2020:16).

Hertil er Aarhus Vand underlagt adskillige love der beskytter miljø og natur, navnligt
miljøbeskyttelsesloven (miljøbeskyttelsesloven, 2019:§ 2) og naturbeskyttelsesloven,
der kan have betydning når Aarhus Vand arbejde med vandkredsløb og overdrev i
felten (Naturbeskyttelsesloven, 2021:§ 3)
Miljøbeskyttlsesloven er med til at sætte standarder for hvorvidt der værnes om natur
og miljø, hertil ifm. Minimering af ressoruceforbrug og spild (Miljøbeskyttelsesloven,
2019:§ 1) samt grundvand beskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven, 2019:kap 3).

Specifikt ift. sekundavands løsningen i Nye, er de lovsatte standarder for
vandforsyningsvirksomhed relevante, dette specielt Drikkevandsbekendtgørelsen
(2021), der læner sig op ad Vandforsyningslovens (2020) definitioner af vandtyper
der differentiere mellem grundvand og overfladevand:

“Ved grundvand forstås i denne lov vand, som gennem brønde, boringer eller
kildevæld indvindes eller kan indvindes fra undergrunden.”

(Naturbeskyttelsesloven, 2021:§ 3.)
Og

“Ved overfladevand forstås vand i vandløb, herunder søer, damme, kanaler, rørlagte
vandløb og drænledninger.”

(Naturbeskyttelsesloven, 2021:§ 3. Stk. 2).
Bemærk at drænvand hører under overfladevand, hvis relevans vises i analysen
Afsnit 8.1 og 8.2.

Iflg. Drikkevandsbekendtgørelsen (2021) må overfladevand kun opsamles via tage,
og ikke benyttes til andet end tøjvask og toiletskyl (§ 5.), hvortil institutioner og steder
med offentlig adgang udelukkende må bruge det til toiletskyl i samstemmed
kommunen og styrelsen for patientsikkerhed og således aldrig til tøjvask (§ 5. Stk 3).

69 Chief financial officer
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Dette tages op i analysen afsnit 8.0 inden da vendes blikket mod SDG fokusområder
hos Aarhus Vand.

7.2 Aarhus vand og SDG:
Følgende redegører for Aarhus Vands SDG målretning, mhp. At fremhæve Aarhus
Vand som en offentlig SDG-orienteret aktør, hvormed man kan drage erfaringer fra
deres arbejde i Nye.

Virksomheden er SDG certificeret af Det Norske Veritas70, som resultatet af
virksomhedens cirkulære tilgang til produktion, forbrug og vandets kredsløb (Aarhus
Vand, 2020b)
Hvor Aarhus Vand aktivt arbejder med 13 verdensmål, er de ‘kun’ certificeret
indenfor de fire fokusområder: Mål 6 – rent vand og sanitet, Mål 11 – bæredygtige
byer og lokalsamfund, Mål 13 – klimaindsats og Mål 17 – partnerskaber for handling
(Aarhus Vand, 2020b).
De resterende 13 SDG områder består af mål: 3, 4. 7, 8, 10, 12, 14 , 15, 16 (Aarhus
Vand, u.å.d). De har således udeladt 1, 2, 5, 9, 1271.
Nedenfor listes Aarhus Vands SDG fokusområder, samt tilfælde af forbindelser til
Nye. Disse vil i analysen relateres til transitionsteoriens MLP og partnerskaber som
mål og middel.

7.2.1 SDG 6: Rent vand og sanitet:
Rent vand og sanitet er et givent fokusområde qua Aarhus vands daglige opgaver i
Aarhus kommune. SDG 6 omhandler lige adgang til rent drikkevand og sanitet, hvor
Aarhus Vand har ambitioner indenfor delmål: 6.1, 6.3, 6.4 og 6.6 (Aarhus Vand u.å.f).
For opnåelse af SDG 6.1 opstilles ud over sikring af vandets kvalitet og transparens
derom, et mål om “Aarhus Vand skal være blandt de 50 billigste vand- og
spildevandsleverandører.” (Aarhus Vand u.å.f). Virksomhedernes vandpriser er i
2021 konkurrencedygtige ift. Udkantsdanmark, men ikke ift. Hovedstadsområdet
(Danva, 2017)72. Med løftet om billigt vand findes til gengæld en modsætning i
henhold til deres Sekundavandsløsning i Nye. Prisen for håndtering af sekundavand
er tilsvarende prisen på ‘normalt’ “drikkevand” men med et ekstra tilslutnings- og
målergebyr:
“Sekundavand har samme pris pr. m3 som for drikkevand 11,04 kr. inkl. moms pr.
m3. Dog er der et fast årligt sekundavandsbidrag på 687,50 kr. inkl. Moms.” (Aarhus
vand, u.å.j). Dette opfølges i afsnit 8.1.

72 Dataen i det interaktive kort er 2021 priser.

71 i.e. afskaf fattigdom, afskaf sult, lighed mellem køn og kvinde empowerment, byg resilient
infrastruktur samt inklusiv og bæredygtig industrialisering og fremme innovation.

70 Veritas er en stor fond der bla. beskæftiger sig i ekspert kvalificeret klima og miljø certificering.
Fonden har aktiver i en lang række selskaber indenfor tech, energi og ejendomsektoren, gennen
selskabet DNV. De legitimetsgivende instanser har således dybe økonomiske interesser i SDG og
samfundsomstilling (Det Norske Veritas, u.å.).
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For delmål 6.3 tilsigtes halvering af: “(...) andelen af ubehandlet spildevand samt
markant større genanvendelse og sikkert genbrug af vand på et globalt plan.”
(Aarhus Vand u.å.f). Iflg. Aarhus Vand realiseres dette gennem deres partnerskaber
der fremmer teknologisk innovation. Hertil fremhæver de deres strategi for
genanvendelse af vand via “(…) alternative vandtyper, hvor vi fx. genanvender regn-
og overfladevand til toiletskyl.” (Aarhus Vand u.å.f), der som bekendt er
implementeret i Nye.

For delmål 6.4 findes ingen konkret strategi, udover offentliggørelse af vandtab
(Aarhus Vand u.å.f).
Afslutningsvist for mål 6 er delmål 6.6, hvor Aarhus Vand har sat sig for at medvirke
til at beskytte og gendanne “vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove,
vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer (...)”. (Aarhus Vand u.å.f).
Aarhus vand skriver om deres mål/indkatorer vedrørende delmål 6.6: “Der er endnu
ikke opsat mål, da Aarhus Vand er afhængig af fungerende samarbejder med
regeringen og Aarhus Kommune, men udviklingen følges nøje og offentliggøres.”
(Aarhus Vand u.å.f). Relevant for analyse afsnit 8.1, er dette en policy knude givet de
eksisterende beføjelser i vandsektoren.

7.2.2 SDG 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Aarhus Vand har en direkte indflydelse på på planlægningen af Aarhus by qua deres
samarbejde med Aarhus Kommune (Aarhus Vand u.å.g). og deres opgave som
forsyningsvirksomhed. Aarhus Vand har inden for den ramme stået for projekter, der
både formår at opnå ressourcebesparelser af grundvand og klimasikre jvf. SDG 11
omhandlende skabelsen af bæredygtige byer. Deres fokusområder indenfor mål 11,
er delmål 11.3, 11.5 og 11.6, som set nedenfor.

For delmål 11.3 vil Aarhus Vand bidrage til den bæredygtige byudvikling ved
implementering af:

“(...) alternative infrastruktur løsninger til håndtering af regnvand på overfladen -
disse løsninger giver en række merværdier i form af flere rekreative muligheder og
mere biodiversitet.” (Aarhus Vand u.å.g). Dette opnås gennem “Øget anvendelse af

blå/grønne løsninger (...) samt succesfuld implementering af Nye - etape 1.”
(Aarhus Vand u.å.g).

Som beskrevet i Afsnit 6.4 og 7.3.2 er regnvandsbassinerne en holistisk løsning, der
fremmer byens bæredygtighed på flere parametre.

Delmål 11.5 omhandler primært mitigering af klimakatastrofer. Aarhusvand har i det
øjemed flere projekter, men for indeværende er deres regnvandsbassiner af største
interesse. Bassinerne sikrer imod oversvømmelser ved kraftige skybrud som resultat
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af klimaforandringer (Aarhus Vand u.å.g), samt agerer beholder for opsamlet
regnvand til genanvendelse som set i Nye jf. afsnit 6.2.3.

Delmål 11.6 søger at reducere den negative miljøbelastning pr. Indbygger. Udover at
Aarhus Vand har genanvendelse og reducering af miljøbelastning for øje ved
anlægsarbejde, findes deres strategiske bidrag i cirkulær tilgang til
spildevandshåndtering (Aarhus Vand u.å.g). Som beskrevet i fodnote xx udvindes
fosfor af spildevandet til gødningsbrug. Initiativet bidrager således til deres konkrete
mål om, at maks 10 % af vand der tilføres landbrugsjord er spildevandsslam (Aarhus
Vand u.å.g).

7.2.3 SDG 13: Klimaindsats
SDG 13 klimaindsats drejer sig for Aarhus vand om at reducere deres egen
miljøbelastning samt klimasikring for fremtiden. Dertil udstikker Aarhus Vand et
globalt perspektiv for at udbrede deres innovative løsninger udenlands samt bruge
sig selv som case til at påvirke den nationalt politiske arena (Aarhus Vand u.å.h).
Aarhus vand arbejder med delmål 13.1, 13.2, og 13.3.

Indsatsten for delmål 13.1 består i, at klimatilpasse deres infrastruktur- og
forsyningsløsninger. Under aftale med Aarhus Kommune jf. Ejerstrategien arbejder
Aarhus Vand efter at adskille regn- og spildevandsledninger. Det konkrete mål er at
implementere opdeling med et areal på over 70 hektar om året (Aarhus Vand u.å.h).
Dette arbejde vil være lang tid undervejs, og umiddelbart først være færdigt i 2085
(Aarhus Kommune, u.å.b).

For opfyldelse af delmål 13.2 forsøger Aarhus Vand først og fremmest at reducere
deres egen negative påvirkning af klimaet, dette gennem yderligere innovation
indenfor genanvendelse af biprodukter af forsyningen. “Vi arbejder på at finde en,
mere bæredygtig anvendelse af okkerslam (...)” (Aarhus Vand u.å.h). Ovenfor
skrives det, at Aarhus vand bruger sig selv som case, hvor de søger at udbrede
deres egne ‘best praxis’ løsninger ved at:

“(...) understøtte videns- og teknologieksport, der sætter relevante nationer bedre i
stand til at løfte deres udfordringer med at reducere klimaaftrykket, herunder bl.a.
dele vores erfaring med, hvordan man kan arbejde med reduktion af energiforbrug

og øget energiproduktion.”
(Aarhus Vand u.å.h).

De vil gå forest hvor de har sat et mål om Co2 neutralitet i 2030 (Aarhus Vand u.å.h).
Derudover har Aarhus Vand en strategisk fokus, mhp. eksportering af deres
innovationer.73

73 Dette uddybes yderligere i følgende: SDG 17: Partnerskaber for handling.

.60



I forlængelse heraf bruger Aarhus vand mål 13.3 til at oplyse og undervise om deres
projekter, hvor de “(...) stiller sine anlæg og projekter til rådighed som casestudies for
gæster fra hele verden.” (Aarhus Vand u.å.h). Konkret målsætter Aarhus Vand 25
årlige besøg af internationale delegationer (Aarhus Vand u.å.h).

7.2.4 SDG 17: Partnerskaber for handling
Partnerskaber spiller en rolle i realisering af de andre 16 SDG’er.
Med SDG 17: Partnerskaber for handling vil Aarhus vand for det første eksportere
deres egne innovationer både inden- og udenlands, og for det andet udvikle nye
løsninger i samarbejde med andre. Aarhus Vand er medinitiativtager til flere
strategiske partnerskaber deriblandt “Vandpartner” og “Vandklyngen” (Aarhus Vand
u.å.i), hvori der findes gengangere af de organisationelle aktører involveret i
planlægningen af Nye.

Aarhus Vand orienterer sig mod tre delmål, bestående af: 17.7, 17.16 og 17.17.
Hensigten med mål 17.7 er at inddrage udviklingslande i de
miljøtilpasningsteknologier der (op)findes/benyttes i industrialiserede lande. Aarhus
Vand har som målsætning at deltage i 2-3 årlige begivenheder i udviklingslande
mhp. At udbrede teknologi og viden. Dette gøres i samarbejde med eks. Danida og
Udenrigsministeriet, hvorigennem Aarhus Vand eksporterer deres vandteknologi til
eks. Indien (Aarhus Vand u.å.i).

Igennem SDG 17.16 indgår Aarhus vand i tre internationale fora mhp. Deling af
ekspertise og viden hhv. “WA (International Water Association), WEF (World
Economic Forum), CIVI.” (Aarhus Vand u.å.i). Derudover er Aarhus Vand
med-initiativtager til Vandklyngen, lede til yderligere internationale samarbejde.
(Aarhus Vand u.å.i).

For SDG 17.17 er målet i sig selv at udbrede flere videnbaserede partnerskaber i
både offentlig, privat og civilt regi. Det har ført til, at Aarhus Vand vil arbejde for at
introducere SDG’er i “vandpartner”74 med fokus på SDG 11 og 13 (Aarhus Vand
u.å.i). At partnerskaber såsom Vandpartner virker, fremgår af Aarhus Vands
årsrapport (Aarhus Vand, 2021):

“vores erfaring med partnering gennem de seneste mere end 15 år er, at de får
effektiviteten til at stige og omkostningerne til at falde. (...) og samtidig give mulighed

for at skabe innovative tiltag og optimere arbejdsprocesserne til gavn for alle (...).”
(s. 15).

74 Vandpartner består af: “Aarhus Vand, Favrskov Forsyning, EnviDan, NIRAS, Arkil, Aarsleff, VAM,
FKSSlamson, NORVA24, LE34 og Sulzer” (Aarhus vand, u.å.k, egen markering)
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(Aarhus Vand, 2021:15)

Et konkret mål for Aarhus vand i opfyldelsen af SDG 17.17 er oprettelsen af
minimum ét “40/60 selskab” (Aarhus Vand u.å.i). 40/60 selskaber er en form for
privat-offentligt partnerskab indenfor vandsektoren, struktureret som et aktie- eller
anpartsselskab med en 40/60 % ejerfordeling til hhv. det offentlige og det private
(Deloitte & Horten, 2016:6). Udbredelse af 40/60 selskaber fungerer som led i
erhvervsstyrelsens vækstplan for, hvordan man kan “realisere det danske
vækstpotentiale for spildevandsløsninger, herunder eksport af danske styrker inden
for vandteknologi- og service.” (Erhvervsstyrelsen, 2016).
Der er således grønne men i særdeleshed også stærke økonomiske interesser på
spil ifm. Med partnerskaber og SDG 17. Samme ses i nedenstående om det
nationale partnerskab “Den danske vandklynge”75 fra 2019 (Aarhus Vand, 2020c:3),
som Aarhus Vand har været mednitiativtager til (Aarhus vand, u.å.k). Vandklyngen
kan betegnes som et “multi-stakeholder” partnerskab, der inkluderer interesser
indenfor service, erhverv, vidensproduktion mv.

“Klyngen skal arbejde på at udnytte det forspring, Danmark har inden for
vandområdet, styrke eksporten og skabe nye arbejdspladser i den danske

vandsektor. (...) Samtidig vil gruppen tage større ansvar for og bidrage til at nå FN’s
Verdensmål – i særdeleshed på vandområdet. Initiativet fokuserer i første omgang
på centrale udviklingsområder og bidrager til at udvikle det danske øko-system for

vandløsninger.”
(Aarhus Vand, 2019).

75 Partnerskabet består af: “virksomhederne Grundfos, Danfoss VLT, Kamstrup, AVK, Systematic og
Aarsleff samt vandselskaberne Hofor, Biofos og Vandcenter Syd. (...) Herning Vand, Stjernholm,
Energi Viborg, Trefor, Novafos, Envidan, Krüger, Eurofins Miljø, DHI, DTU Miljø, Aalborg Forsyning,
WATEC Aarhus Universitet, Rambøll, VIA University College, Niras, Danmarks Miljøportal, Poul
Due Jensens Fond, Cowi, Arkil og WSP.” (Aarhus vand, u.å.k; egen fremhævning af virksomheder
der tidligere har været tilknyttet Nye)
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Aarhus Vand indgår også i det strategiske partnerskab Water Technology Alliance
(WTA) via 3Vand. 3Vand er et netværksbaseret samarbejde mellem
vandforsyningerne i danmarks tre største byer,76 hvis delvise formål er iinnovation og
udvikling(Aarhus Vand u.å.j). I tråd med de erhvervsmæssige interesser der ses ved
vandklyngen, har WTA til formål at bruge innovation i et eksport øjemed, hvorfor
WTA er en del af udenrigsministeriets eksportråd (Aarhus Vand u.å.k). 3Vand har i
WTA ansatte i Chicago, Californien og Sidney, hvis opgaver består af vidensdeling af
vandteknologi, samt at fremme det internationale kendskab til dansk vandteknologi
(Aarhus Vand u.å.j). Dette foregår bl.a ved seminarer og workshops om
vandressourcer og management, spildevand, vandforsyning mm. (Aarhus Vand
u.å.k).

Afslutningsvist indgår Aarhus Vand i et samarbejdet med firmaet Zediment der
orienterer sig imod SDG 6, 11, 13 og 14. Zediment specialiserer sig i innovativ
vandresninsteknologi, hvor partnerskabet med Aarhus Vand, har ført til nye måder at
forøge bæredygtigheden og effektiviteten af vandrensning bla. Vha.
vand-droneteknologi (Zediment, u.å).

Partnerskaberne som Aarhus Vand indgår i, er drevet af visionen om et mere
bæredygtigt samfund og innovation til fordel for menneske og økologi, dette inden for
et vækst motiv.
Dette diskuteres videre i løbet af analyse afsnit 8.0

7.3 Sekundavandsløsninger fra Landskab til Nye
Følgende beskriver normer for- og udbredning af sekundavand i Danmark, mhp. At
give en redegørelse for landskabet jf. MLP afsnit 3.0. Dette opfølges af en
besrkivelse af samarbejdet mellem Tæker Group og Aarhus Vand og COWI om
sekundavand i Nye.

7.3.1 Sekundavandsopsamling fra USA til Danmark
Det estimeres, at der på globalt plan i fremtiden vil findes et stigende behov for
adgangen til rent vand. Omtrent 4.2 mia. mennesker savner adgang til rent vand og
sanitet (SDG 6), og 80% af verdens spildevand renses ikke godt nok (Saporiti &
Robbins, 2021).

Traditionen for genbrug af spildevand findes primært i geografiske områder, der pga.
Det lokale klima- og miljø, oplever vandmangel. Steder hvor der med en høj
genbrugsrate er eks. I Durban i sydafrika, der gennem et privat-offentligt partnerskab
har etableret et stort renseprogram (Saporiti & Robbins, 2021) eller Israel, der
gnbruger 90% af deres spildevand (Fluence news team, 2020). Fælles for dem er, at
sekundavandet overvejdne bruges i industrielle sammenhænge.

76 København, Aarhus og Odense.
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Selve idéen om “purple water” kan dateres tilbage til 1961 i USA fra Irvine Ranch
Water District i Californien. Siden introduktionen af genbrug af sekundavand, kom to
strengs-systemet i 1985 (Peterson, 2014). Den lilla farve på sekundavandsrørende
er i dag standardieseret i USA (Irvine Ranch Water District, 2031), men imens
anvendelsen af sekundavand bruges i industri, landbrug og irrigation, har det ej
heller i USA fundet vej ind i i de enkelte hustande på stor skala (Irvine Ranch Water
District, u.å).

I Danmark ser man kun sekundavandsopsamling i mikroskala ved privat
implementering i enkelte husstande eller opgange. En undersøgelse fra 1999
foretaget af miljøministeriet, påviste at der ikke var nævneværdige
sundhedsskadelige bivirkninger forbundet med anvendelse af regnvand til tøjvask og
toiletskyl, såfremt at sekundavandet ikke benyttes ifm. indtagelse (Patursson &
Boding, 2021). Jf. afsnit 7.1.2 må man normalt kunne benytte overfladevand fra tage.
I relation til den allerede opførte boligmasse, er nogle bygninger opført i konteksten
af ældre byggestandarder, hvorfor taget kan været en kilde til fourening, hvorfor
regnvandet ikke kan genanvendes direkte ved eks. Tag bygget med zink eller
kobber, tagpap, aspeestholdigt materiale (Patursson & Boding, 2021).

Imens 34% af danske husstande genbruger regnvand er langt de fleste tilfælde af en
udendørs osamlingstønde, hvor vandet til 95% af tilfældene anvendes til
havevanding. Af de 34% bruger kun 10% vandet til rengøring og 6% til toiletskyl
(Boding, 2020). I størstedelen af tilfældene er motivation for genbrug af vandet af
hensyn til økonomi og miljø, men for større private anlæg der kan mere ned tønder,
vil en husstand investere mellem 36.000 og 46.000 kr., hvorfor det for mange ikke er
økonomisk levedygtigt (Boding, 2020).

7.3.2 Samarbejdet om sekundavand i Nye

“En milepæl er nået og oprenset regnvand løber nu igennem de lilla vandrør ud til
beboerne i Nye. Et projekt og en teknologi vi håber vil inspirere andre, og som vi ser

frem til at videreudvikle i takt med at Nye vokser sig større. Tusind tak til Aarhus
Vand, Silhorko-Eurowater A/S og COWI. Visionære tanker, vidensdeling og tæt

samarbejde bekræfter os i at de bedste løsninger udvikles i fællesskab”
(Nyes facebook, 2021)

Som vist i case gennemgangen af planlægningsprocessen af Nye, findes i 1. Etape
bassinerne A, B, C og D, og ved de følgende etaper skitseret af helhedsplanen 2.0
ses flere lignende bassiner anlagt. Bassinerne udgør hoveddelen af planernes
blå-grønne struktur, hvor de er tænkt ind i en holistisk sammenhæng.
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Bassinerne er et central led i implementering af nyskabelse I Nye, qua deres funktion
som beholdere for regnvandsopsamling, rekreative områder, forøgelse af
biodiversitet og vandkvalitet samt klimasikring.
Men udover selve opsamlingen af regnvand, skal dette renses og tilsluttes husene
på anvarlig hvis, hvortil samarbejdet har ført til udvikling af ekspertise indenfor
genbrug af regnvand som en vandressource.

“I dette projekt udvikles en central sekundavandsløsning, hvor det opsamlede vand
fra hele byudviklingsområdet renses på et renseværk, inden det ledes i et separat

ledningsnet ud til boligerne til brug ved toiletskyl og tøjvask.

Renseværket giver en besparelse på 40% af forbruget af drikkevand. På den måde
gør vi fremtidens boliger mere bæredygtige, da vi sparer på grundvandsressourcen,

som med befolkningstilvæksten i Aarhus Kommune er en ressource, der skal
forvaltes med stor omtanke.”

(Aarhus vand, u.å.l)

I et interview om Nye produceret af Aarhus Vand forklarer tidligere projektleder ved
Aarhus Vand M. Bruun, at Tækker Group tog initiativet, da de gerne ville forsøge sig
med genanvendelse af regnvand (Aarhus Vand, 2020d). Sekundavandsløsningen
var endnu ikke afprøvet, men Aarhus Vand var hurtige til at slå til således, at de
kunne teste nye metoder for brug af sekundavand. C. Fjordback, udviklingschef hos
COWI, tilføjer i indslaget at kapaciteten i sekundavandsløsningens klimasikring, er
stor nok til en hundredeårshændelse (Aarhus Vand, 2020d).

For at sekundavandsløsningen kunne blive en succes, har Aarhus Vand og Tækker
Group i samarbejde med COWI og Silhorko udviklet et renseanlæg specielt til brug i
Nye (Silhorko, 2020a). Disse fire organisationer/virksomheder har således været
sekundavand løsningens centrale aktører i et privat-offentligt samarbejde.

Som set i Aarhus Kommunes drejebog for klimatilpasning77, kræver klimatilpasning
og beskyttelse af grundvand i stor skala, engagement fa mange forskellige aktører:

“Rent administrativt kan dette dog være vanskeligt, ikke mindst fordi indsatserne er
forankret og skal finansieres af forskellige aktører. Forsyningsselskaberne kan bruge
takstmidler til at klimatilpasse for mere regn, mens opgaven  med  at klimatilpasse  i

forhold  til  eksempelvis  stigende  hav-  og grundvand (...), skal løftes af andre
aktører.

Der er ingen lovgivning, som beskytter borgerne mod skader ved oversvømmelse
ved kraftig regn. Her er det borgernes eget ansvar at beskytte deres ejendomme

mod vandet. (...).

77 Aarhus metoden, se Bilag 3
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Klimatilpasning  er således en fælles  samfundsmæssig opgave, som vi kun  lykkes
med,  hvis  alle  tager  ansvar og  gør  en fælles indsats”.

(Aarhus Kommune, Aarhus vand, Københavns universitet & EnviDan A/S, 2017:4).

Privat sekudnavandsopsamling må kun benytte tagvand, siden andet overfladevand
kan være forurenet. Fordi opsamling af sekundavand til brug i husstande ikke
tidligere er set i Danmark, har sekundavandsløsning fået dispensation for at
behandle overfladevand generelt inkluderet vand fra vejvand (Aarhus Vand, 2020d).

Sekundavandsløsningen er støttet af MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og
Demonstrationsprogram) med 4.8 mio kr. (Silhorko, 2020b), der gives af
miljøstyrelsen for at fremme miljøvenlig teknologi. Grundvandsbesparelserne
registreres og måles af Aarhus Vand (Aarhus kommune, 2016:67).

Aarhus vVands interesse for at gå ind i Nye’s sekundavandspilot projekt er som læst
af afsnit 7.0 guidet af SDG målsætning, herunder findes deres økonomiske
interesser ifm. et oplæg ved Danvas årsmøde i 2017 udgivet af Tækker Group,
COWI, Aarhus vand og Aarhus Kommune om “Gentænkning af vand og by”.
Oplægget er udarbejdet af de centrale individuelle aktører i Nye, heriblandt P.B.
Hauggaard-Nielsen og Aarhus vands tidligere projektleder i Nye M. Brun. oplægget
sammenfatter Aarhus Vands virksomhedsinteresser i Nye:
“

● Kundevenlighed
Vi giver vores kunder det de vil have….

● Sikkerhed:
Undgå ca. 10.000 private regnvandsanlæg
Ansvar for drift, vedligehold og sikkerhed ligger hos professionelle

● Fastholdelse af ”markedsandel”:
Vi står fortsat for leverance af det fulde vandforbrug i området – også
de ca. 3-400.000 m3/år der bruges til toiletskyl og tøjvask når Nye er
fuldt udbygget.

● Udstillingsvindue for udlandet:
Eksportpotentiale

● Win-Win-Win:
Developer får en økonomisk attraktiv løsning Brugerne får en nem
løsning Aarhus Vand får know-how”

(Hauggaard-Nielsen, Pedersen, Fjorback, Brun, 2017:23).78

78 Disse repræsenterer i nævnt rækkefølge: Tækker Group, Aarhus Kommune, COWI og Aarhus
Vand)
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De strategiske interesser for Aarhus Vand var, at opfylde kundernes
markedspræferencer, beskytte borger/bruger sundhed, beskyttelse af kundekreds og
bevarelse af markedsandele af vand og sekundavand, branding og eksport
potentiale samt viden.

Ovenstående har sammenfattet Nye’s planlægningsproces, aktører og interesser
samt de holistiske blå-grønne strukturer i relation til sekundavandssystemet.
Følgende vil analysere casen, der besvare undersøgelsesspørgsmål 2-5 efterfulgt af
en sammenfattende konklusion om vilkårene for bæredygtig omstilling og
byudvikling.
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8.0 Case analyse - Socio-teknisk transition og
kompleks bæredygtighed
Følgende analysere med udgangspunkt i MLP modellen, holistisk planlægning og
afslutnignsvist SDG’erne casen Nye, med fokus på Nyes partnerskaber, fysiske
planlægning og sekundavandsystem mhp. At undersøge dynamikker og vilkår for
bæredygtig omstilling og byudvikling.79

Analysen baseres empirisk på dokumentmaterialet præsenteret i afsnit 6.0-7.0, samt
interviews med Kristian Brunmark, projektleder i Nye for Aarhus Vand og Peter Boe
Hauggaard-Nielsen, tegnestuechef, vvs ingeniør og bestyrelsesmedlem hos Tækker
rådgivende ingeniører.

8.1 Analyse 1: Socio-teknisk sti-afhængighed og regime-regler
I følgende beskrives, på hvilke måder institutionel regulering og normer og
kapitallogikker skaber sti-afhængighed, der tilbageholder udbredning og forbedring
af niche-innovation

Først sættes sekundavandsløsningen i Nye i sammenhæng med MLP.
Implementeringen af sekundavandsløsningen befinder sig i MLP’s nicheareal, men
Aarhus Vand som organisation findes overvejende i MLP’s regime. Spændet i casen
mellem Niche, regime, og landskab giver et indblik i de cirkulære kausaliteter der er
på spil for implementering af af nye løsninger og udfordring af det eksisterende
regime.
Nyskabelsen der udfordrer det eksisterende regime findes ikke per se i benyttelsen
af sekundavandsopsamling, men er derimod to-delt: For det første er skalaen
hvormed projektet implementeres ikke tidligere set i Danmark, og for det andet er det
nyt, at en offentlig ejet forsyning er blandt de ledende aktører i sådan et pilotprojekt.
Følgende fremstiller Aarhus Vand som en del af regimet, hvor de sættes i relief til de
regler og barrierer som aktører i regime-niveauet handler ud fra.
Herudover sammenlignes Aarhus Vand med Tækker Group, mhp. At vise forskellige
forudsætninger for handling i.e. action, qua de forskellige former for rationaler80 og
manøvrerum der gælder for de to organisationer.

8.1.1 Placering af Aarhus Vand i det socio-tekniske regime
Nyes sekundavandsløsning er langt hen ad vejen en succeshistorie, men ved at vise
de barrierer Aarhus Vand har brudt, tydeliggøres hvordan konfiguration af offentlige
aktører og politik, skaber sti-afhængighed i det socio-tekniske regime.

80 Qua bunden rationalitet.
79 For oversigt over analysedelene se afsnit 1.4.
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Jf. definitionen af socio-teknisk regime afsnit 2.1 består det af en eller flere grupper
af socialt forbundne aktører, hvis handlinger i samspil med hinanden danner mønstre
for: udvikling, implementering og brug af teknologi på samfundsniveau.
Grupperne af socialt forbundne aktører er underlagt kognitive rutiner,
reguleringsstandarder, budgetter, særinteresser mv.

(Geels & Schot, 2007:401)81

Det betyder at aktørernes valg er indlejret i bunden rationalitet, hvor rationaler
dannes på bevidst og ubevidst plan, som følge af lovgivning, tilgængelige ressourcer
og normer. Karakteren af det socio-tekniske regime er derfor bundet af struktur og
dyb-kultur, men er samtidig dynamisk og forandres over tid, som resultat af
aktørernes egen refleksive agens.82

Aarhus Vand er nødsaget til at overholde spillereglerne sat af det overordnede
socio-tekniske regime eks. EU, statlig- 83og kommunal regulering og kontrol. Dertil er
de reproducenter af regimet, hvor de tager del i de regimesatte normer, skabt af
tekniske og retlige standarder, der potentielt diskvalificerer innovative brud med det
eksisterende socio-tekniske system.

Aarhus Vands institutionelle rolle som et offentlig ejet aktieselskab, betyder at
strategiske valg overvejende tages på baggrund af deres institutionelle interesser.
Regimet ses i modeluddraget nedenfor:

83 Heriblandt budgetloven, forsyningslov mv..

82 Dette tæt relateret til Governance, governmentality og diskursteori teori (Søndergaard, Hansen &
Stærdahl, 2014).

81 Egen sløring.
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Med afsnit 7.1 in mente sætter gældende love for offentlig forsyningsvirksomhed en
strukturel ramme for Aarhus Vands handlingsrum. Forsyningssektoren er tungt
reguleret, mhp. At sikre vandkvaliteteten mod forurenede elementer, og beskytte
borgernes sundhed. (Vandforsyningsloven, 2020:§ 1. 4,
Drikkevandsbekendtgørelsen, 2021:§ 3). Hertil findes regler for hvordan det
offentlige må drive virksomhed, såsom “hvile i sig selv princippet”.
For Aarhus Vand er regulering og lovgivning et opmærksomhedspunkt, der styrer
virksomhedens fra- og tilvalg, på baggrund af forbud, påbud eller risikostyring.
Hvordan dette konkret tager sig ud, undersøges i følgende.

8.1.2 Sti-afhængighed: Effektivisering, regulering og sektor normer
Nuværende projektleder i Nye for Aarhus vand K. Brunmark fortæller at:

“Som forsynings- og spildevandsrensning er mange af vores opgaver defineret af
lovgivning. Hvad vi skal kunne levere og hvornår vi skal gøre det. Udover det (...) er

vi underlagt et hvile i sig selv princip, det er den måde vi er organiseret og finansieret
på. Samtidig er der et statsligt organ der går ind og regulerer den vandpris, vi må

sætte. Vi må ikke bare sætte vandprisen op som vi har lyst til, men tværtimod bliver
vi faktisk tvunget til at sætte vandprisen ned og blive mere effektive.

(Bilag 1:2).

Fordi Aarhus Vand er et offentligt ejet forsyningsselskab, arbejder de kun delvist
indenfor markedet qua selskabsloven, ‘hvile i sig selv princippet og
Vandforsyningsloven jf. afsnit 6.1.1. På den ene side er markedet deres primære
indkomstgrundlag, men på den anden side er netop deres marked reguleret, således
at de ikke frit kan tilpasse prisstrukturen på forsynignen. Dette inkluderer prissætning
af forskellige vandressourcer, tilslutning mv. Der benchmarkes ift. De øvrige
vandforsyninger i landet:

“Så vi har vi et statsligt effektiviseringskrav, som er defineret ud fra en benchmark,
hvor man sammenligner de store forsyninger i landet og den vandmængde, man

håndterer. Så kigger man på det og siger, der er nogle der er dyre, og nogle der er
bilige, og så prøver man ud fra at det at sige, okay; hvor bør Aarhus Vand ligge? (...)

så siden 2010 har vi skulle effektivisere enormt meget.”
(Bilag 1:2).

Netop effektivisering af den offentlige sektor, har stor betydning for den
organisatoriske struktur i Aarhus Vand, hvor K. Brunmark tilføjer:

“(...) det er selvfølgelig også det, der var ambitionen med loven i sin tid, da vi blev
selskabsgjort. (...)  men lige nu bliver det sværere og sværere at effektivisere. (...)
meget firkantet sagt er det kun mandskab vi kan effektivisere på. Det vil vi gerne
undgå, så derfor har vi som virksomhed oprettet et TA selskab; tilknyttet aktivitet.
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Målet med det er, at skabe øget omsætning, så vi kan holde vores økonomi fornuftig,
så vi ikke skal fyre medarbejdere, eller at vi skal spare så meget, at det går ud over

infrastrukturen eller vandkvaliteten.”
(Bilag 1:2).

Reguleringen af vandsektoren betyder, at det er umuligt for Aarhus Vand på eget
initiativ, at skabe økonomiske incitamenter for bæredygtighed. Der opstår en
modsætning mellem yderligere investeringer til innovation og bedre service, siden
servicen ofte opgøres i forsyniningspriseleje84 jf. 6.1.1.
Prisen kan eks. ikke sættes op, således at der bruges mindre vand eller skabes
større overskud til innovation. I Nye betaler brugere af Sekundavandsløsningen 687
kr. Mere om året pga. Dobbelt tilslutnings- og målerafgift som resultat af
to-strengssystemet i sekundavandsløsningen (Bilag 1:11). Om idéen om kreative
økonomiske incatementer for at fremme bæredygthed i sektoren, eks. Lade dem der
ikke bruger sekundavand betale mere for grundvandet, udtaler Kristian Brunmark:

“Vi har faktisk leget med tanken, altså dvs. Hvad er den mest samfundsmæssige
ansvarlige struktur at gøre det her på. Det er en meget sjov tanke, at sige: jer der

ikke bidrager til et cirkulært vandkredsløb, (...) skulle de ikke være med til at
bidrage? (...). Men der er vi underlagt mange restriktioner, så det kan vi ikke gøre

helt så frit som vi måske godt kunne tænke os at prøve en gang i mellem.”
(Bilag 1:11-12).

Selskabsgørelsen og kravet om effektivisering af Aarhus Vand, er et tveægget sværd
ift. Innovation og udvikling. Den ene side af sagen er,85 at effektivisering Iflg. Kristian
Brunmark hindre Aarhus Vand i at innovere:

“(..)vi skal løbe stærkt efterhånden. (...) Det med at nå det hele kan godt blive
sværere og sværere, hvis vi ikke har bemanding og finansiering nok. Det er den her

(...) balance mellem os som drift og udvikler, og vi skal hele tiden lave forskellige
kliamtilpasningsløsninger, der er en rigtigt stor post (...). Så det giver et pres på

organisationen ift. At nå de ting vi gerne vil. Og samtidig skal vi være innovative og
udvikle os for at finde løsninger og på den måde bidrage ind i fremtiden, så det er en

svær balance.
(Bilag 1:3).

Styringen af den offentlige virksomhed betyder, at Aarhus Vand er afhængige af
mange andre aktører ift. At tilvejebringe innovative løsninger inden for deres sektor.
For det første er de afhængige af understøttende offentlig politik og finansiering,
dette teoretisk jf. Markard, Geels & Raven (2020). Eks. Har Aarhus Vand været mere

85 Den anden side er, at aarhus vand gennem TA innoverer nye måder, at løse deres daglige opgaver
mere effektivt (Bilag 1:14-15), se afsnit 8.3.2. Effektivisering kan i den forstand lede til ‘tvungen’
innovation.

84 Dvs. god service sætte lig lav pris.
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afhængig af MUDP, der understøttede pilotprojektet finansielt end Tækker Group. P.
B. Hauggaard Nielsen fortæller, at de kun kan være glade for Miljøstyrelsen
understøttelse af projektet (Bilag 2:13), men det ikke den store betydning for dem, og
de havde gjort forsøget alligevel.

“Jeg tror, at det har større betydning for Aarhus Vand end det har for os. Vi havde
lavet projektet alligevel. (...) de har en anden forretning som skal fungere, hvor de

ikke kan tage ressourcer fra andre projekter for at tillgodose Nye.”
(Bilag 2:13)

Siden Tækker Group har været frie i deres kapitalallokering og økonomisk likviditet,
har de ikke per se har været afhængige af Aarhus Vand. Tilgengæld har Aarhus
Vand været afhængig af Tækker Group, for at kunne engagere sig i pilotprojektet.
Da Aarhus vand har ansvaret for vandets kvalitet, og fejl kan føre til, at brugerne
bliver syge af forurenet drikkevand, var de ifg. K. Brunmark indledningsvist
varsomme overfor brugen af sekundavand i stor skala.

“(...) vi skal jo også undgå, at der kommer sekundavand i drikkevandssystemet. (...)
Vi var lidt skeptiske i starten, fordi som forsyning er det noget, vi har holdt os fra i

mange år fordi risikoen for, at der kan ske fejlkobling inde i husene, vi har historisk
set mange gange rundt omkring, at vvs’eren har lavet fejlkobling.”

(Bilag 1:7).

Pga. sektorreguleringen er der ikke andre end Aarhus Vand og Aarhus Kommune
der har afprøvet opsamling af sekundavand i Nyes skala (Bilag 1:7). Iflg. MLP er love
både normsatte og normsættende. De er normsatte qua landskabets- og
forudgående innovationers etablering i sociotekniske-system, og normsættende ved
at etablere og reproducere ‘regulative, normative og kognitive’ stier. For udbredelsen
af sekundavandsopsamling som set i Nye, betyder det, at normer, lovgivning og
kobling mellem disse er problematisk.

I forklaring på hvorfor sekundavandsløsningen i Nye er det første pilot projekt af sin
salgs, fortæller Kristian Brunmark om den retlige kontekst:

“(...) lovgivning giver plads til, at man kan opsamle tagvand, men vi bruger også
drænvand, som er en overset ressource. (...) det er der ikke nogen lovgivning, der
har været åben for, eller der har ikke været præcedens for det tidligere, så der var

ikke nogen lovgivning eller retningslinjer, som vi kunne læne os op ad.”
(Bilag 1:7)

Drænvand har ikke kognitivt har været en del af det socio-tekniske regimes måde at
tænke vandressourcer på, siden standarder for brug af drænvand mangler i
lovgivningen
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“(...) vi har også bare en stolthed her i danmark om, at grundvandet bare er så god
en ressource. Så alene tanken om at bevæge os væk fra det, er lang tid undervejs.”

- K. Brunmark
(Bilag 1:14).

I Nye har man fået dispensation til genbrug af drænvandet som pilotprojekt, men så
længe sekundavandsløsninger som set i Nye, kræver dispensation og mangler
retlige standarder, er vilkårene for udbredelse begrænsede:

“Hvis man skal fortsætte med det her, (...) så har vi også behov for, at (...) gøre det
attraktivt for andre kommuner og andre forsyninger. Så skal de ikke køre på

dispensation, så skal vi have ændret lovgivning. Og det er en af de store knaster
som vi mangler at få adresseret. (...) Så det skal løses på en eller anden måde (...)” -

K. Brunmark
(Bilag 1:9).

K. Brumark uddyber, at så længe der ikke findes skarpere lovgivning på området, er
sekundavandsløsninger et usikkert foretagende for virksomheder og kommuner:

“Så man kan selvfølgelig få dispensation, men det er en usikker forretningsmodel at
gå ind i, hvis man ikke ved om man kan få dispensation inden man begynder at

bygge og etablere.”
(Bilag 1:10).

De retsfunderede standarder, manglen på eksisterende viden og dertilhørende ricisi
fylder så meget i sektoren, at Aarhus Vand ikke havde lavet
sekundavandsomsamling, hvis det ikke havde været for developeren Tækker
Group’s initiativ til sekundavandssystemet og vilje til bæredygtighed. K. Brunmark
fortæller hvorfor:

“ (...) den tradition der ligger i forsyningen, den er virkelig fastlåst i den her nervøsitet
for, at vi kan komme til at lave en fejl, og sende noget forkert vand ud til kunderne, så
det har været en stopklods i mange år for, at eksperimentere med det her (...) Om vi
havde gjort i fremtiden hvis Tækker ikke havde gjort det..? Jeg tror det havde været
svært for os som forsyning, at komme og ændre det setup, fordi vi er så bundet af

(...) standard procedure for, hvordan vi håndterer byggemodning, og der kommer vi
ofte sent ind i processen, (...). Så jeg tror faktisk ikke, at vi som forsyning have taget

teten på det.”
(Bilag 1:13).

Herudover kan Sekundavand anskues som en ustabil ressource, siden man ikke kan
vide sig sikker på hvor meget regn der vil falde i løbet af en given periode, samt at
kvaliteten af det opsamlede sekundavand svinger:
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“Hvad er det for en kvalitet det skal have? Der har vi haft møder men forskellige
fageskperter vi har haft DTU inde over, vi har også haft eco efficiency analyse og
livscyklus analyse for at vurdere bæredygtigheden af det. Vi har haft COWI som

naturligt inde over det. (...) Silhorko har været inde over det.
Så der har vi lavet et partnerskab, et samarbejde os aktører imellem, og lavet en

masse brainstorming på, hvad kan vi forvente af vandkvaliteten. For os som
forsyning er det helt nyt, at have overfladevand som varierer i kvalitet og mængde

hen over året, fremfor grundvand som er en meget mere stabil ressource”
(Bilag 1:8-9).

Samme problematik gør sig gældende ved mange andre former for ‘vedvarende’
ressourcer eks. Energi, hvor man ikke kan vide sig sikker på mængden af vind eller
sol på et givent tidspunkt i fremtiden. Sekundavandsløsningen i Nye dækker som
skrevet pt. 650 husstande, men mht. Skalering til de 10.000 hustande som Nye
potentielt kommer til at rumme tilføjer K. Brunmark:

“Kan vandbalancen holde? Lige nu kan vi levere regnvand til kunderne i ca. 10 ud af
12 måender, resten af tiden er det drikkevand. Hvad nu hvis vi kommer ned, så det
kun er 6 måneder ud af et år, at vi kan levere regnvand? Så skal vi supplere med
drikkevand resten af tiden. Så holder det op med at give mening. Så vi skal have

nogle garantier for, at vi i fremtiden kan samle regnvand nok op til at det faktisk giver
mening at lave sekundavandsanlæg derud.”

(Bilag 1:10).

Med garantier86 menes evidensbaseret viden, der viser, at løsningen også holder i
fremtiden. Denne viden mangler pt. Og havde det ikke været for pilotprojektet, var
den viden ikke produceret i dansk regi.

Fordi Aarhus Vand er udøver af det socio-tekniske regime ville de ikke have været i
stand til at eksperimentere med niche-innovation uden udefrakommende aktører.
Relateres dette til MLP modellen, er Action hos Aarhus Vand påvirket af alle tre
regler sat i regimet i.e. regulative, normative og kognitive, dette specielt de regulative
og kognitive.
Disse regler indfinder sig i den bundne rationalitet hos Aarhus Vand, hvor initiativer
og beslutninger sker på baggrund af en rationel afvejning af risiko, lovhjemmel,
økonomi og finanser. Regimets regler afholder institutioner og iboende aktører fra,
at beskæftige sig med Niche-innovation på større skala, fordi de er tilkoblet det
allerede eksisterende socio-tekniske system, hvor rationaler centreres om det
allerede eksisterende Marked- og brugerpræferencer, industri, policy, teknologi,
videnskab og kultur 87

87 Som set ved regiment i MLP.
86 Herudover menes også naturlige begrænsninger jf. Afsnit 8.2.1.
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Som set i Aarhus Vands rationaler for at indgå i projektet Nye jf. afsnit 6.3., tager de
højde for deres markedsandele og branding, sikrer mod usikker udbredelse af usikre
private sekundavandsløsninger.
Reguleringen af vandsektoren, de allerede anvendte metoder i sektoren, den
akkumulerede know how og de normer der konstrueres på baggrund af den
strukturelle styring og lovgivning i sektoren, betyder, at Aarhus vand som institution
både begrænses og reproducerer det socio-tekniske regimes sti-afhængighed. At de
har formået, at bryde med den etablerede sti er en succeshistorie der udfoldes i
afsnit 8.3.1 & 8.3.2.

8.1.3 Del konklusion
Analyse afsnit 8.1 har besvaret undersøgelsesspørgsmål 2:
Hvad fortæller processen bag Nye’s sekundavandsløsning om socioteknisk
sti-afhængighed som et vilkår for bæredygtig omstilling?

Følgende delkonklusion sammenfatter de sti-afhængighedsdannende dynamikker og
hvad det betyder for Aarhus Vands mulighed for at deltage i niche-innovation med
udgangspunkt i Nyes i sekundavandspilotprojektet som case. Hvor afsnit 8.1.1 iht.
MLP viser Aarhus Vands placering i det socio-tekniske regime, viser afsnit 8.1.2
betydningen heraf ifm. Manøvrerummet for niche-innovation i
vandforsyningssektoren.

Problemerne der opstår i skabelsen af bæredygtige byer er, at de regulative,
normative og kognitive regler i det socio-tekniske regime forhindrer offentlige- og til
dels private aktører i at implementere niche-innovation.
Ved Sekundavandspilotprojektet var der flere barrierer for handling, som Aarhus
Vand skulle bryde. Disse var: Vandforsyningsloven og Drikkevandsbekendtgørelsen,
der regulerer vandforsyningens prisleje og sætter krav til forsyningskvaliteten, hvilke
sætter høje succeskriterier og risici for Aarhus Vands engagement i pilotprojektet.
Dette forstærkes af ‘hvile i sig selv princippet’ og selskabsloven, der begrænser
mulighederne for, at drive offentlig virksomhed og presser økonomien hos Aarhus
Vand. Betydningen heraf er, at Aarhus Vand ikke er i stand til at skabe nye
incitamenter for ændret brugeradfærd, samt har færre ressourcer til at innovere.
Dette gør dem mere afhængige af offentlig støtte og udefrakommende private
aktører der har viljen til bæredygtigthed og interesse i bæredygtig niche-innovation.

Dertil har den danske tradition for anvendelse af grundvand skabt et retssystem og
praksisnormer i det socio-tekniske regime, der fremhæver drænvand som et problem
snarere end potentiel ressource, hvilket har skabt kognitive normer, der øger skepsis
for brugen af sekundavand.

I et paradigmatisk-kritisk case-perspektiv gælder de barrierer for sti forandring, som
ses i Nye’s sekundavandspilotprojekt også for andre offentlige og private, der vil
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eksperimentere med sekundavand. På et generelt plan, eksemplificerer casen
hvordan det socio-tekniske regimes regulativer, love og normer hæmmer
niche-innovation.
Specifikt i vandforsyningssektoren viser casen, at udbredelsen har dårlige vilkår,
såfremt der ikke sker ændringer i lovgivning og offentlig støtte, der bedre faciliterer
anvendelsen af drænvand.

8.2 Wicked bæredygtighed i Nye - Økologi, økonomi og social
inklusion
Følgende afsnit analyserer de bæredygtighedsmodsætningsforhold er opstår ifm.
Sekundavandsløsningn og Nye som helhed. Dette set i økologisk optik efterfulgt af
en social optik.

8.2.1 Grøn bæredygtigthed Vandets kredsløb og biodiversitet
Der kan pointeres to udfordringer i direkte relation til sekundavandsløsningen, hhv.
Nedsivningsgraden til genopfyldning af grundvandsressourcen og biodiversitet i
konflikt med teknologiforbedring. Følgende undersøger bæredygtighedens
kompleksitet i Nye som holistisk udviklingsprojekt.

8.2.1.1 Grundvand, nedsivning og byudvikling
Sekundavandsopsamlingen I Nye genanvender drænvand fra overfladevandet, hvis
kilde primært er regnvand. Opsamlingen af drænvandet i bassiner, er et indgreb i
vandets kredsløb, siden regnvandet normalt før eller senere vil nedsive, for til sidst at
blive en af del grundvandsreserven. Det betyder, at sekundavnadsølsningen i stor
skala kan påvirke grundvandsdannelsen.
Derudover er faren for at påvirke eksisterende vandløb negativt endnu større end
den potentielle påvirkning af grundvandet.
K. Brunmark beskriver indgrebet i det naturlige vandflow:

“(...) når vi tager overfladevandet og samler det og recirkulære det over til kunderne,
så fjerner vi også noget vandflow fra vandløbende og vi fjerner i princippet også
noget grundvandsdannelse, så den vandbalance der ligger deri, der findes en

konflikt ift. Hvad Tækker ønsker, hvad vi ønsker og hvad kommunen ønsker som
myndighed, ift. Hvad er det for nogle hensyn man skal tage.”

(Bilag 1:9).

Netop de mange hensyn der skal tages ifm. Projektet kan være baggrund for
interessekonflikter. Hvor K. Brunmark ikke syntes der havde været nogle
nævneværdige konflikter (Bilag 1:9), kan der nedenfor læses, hvorvidt der potentielt
findes interessemodsætninger mellem grundvandsdannelsen og områdets
befæstelsesgrad, der deler miljø- og økonomiske interesser. K. brunmark
understreger, at det overvejende er et pragmatisk vidensspørgsmål:
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“Så det er allerede nu ved de næste etaper, at COWI regner på hvordan kan vi
tilgodese de sårbare vandløb der er i området, hvordan kan vi tilgodese

grunvandsdannelse, fordi vi skal også have en hvis mængde nedsivning ift.
grundvandsdannelsen ift. Befæstelsesgraden.”

(Bilag 1:9).

Beskyttelsen af grundvandsressourcen, genanvendelsen af regnvand og byudvikling
bliver således en tæt balancegang, hvor hvert planlægningsgreb må tage højde for
alle tre samtidig. Som set i rationalerne jf. afsnit 6.5.2 retfærdiggøres Nyes
befæstelse af OSD af sekundavandsopsamlingen og Nyes beliggenhedsmæssige
kontekst:

“Der er en del af Nye der bygges på sårbare drikkevandsomrdåde, hvor vi har nogle
maksimale befæstelser, men Nye er på så stort et areal, at der er massevis af

grønne korridorer, grønne kiler, og grønne mellemrum, så det har vi ikke nogen
udfordringer med. (...) Men altså selvfølgelig er det en balance, det er selvfølgelig
vigtigt at der er overfladevand nok, når vi lancerer sådan et vandsystem (...). Der
hjælper det, at det ligger på en skråning med et relativt stort opland, så der er en

relativt stor drænmængde (...).” - P. B Hauggaard-Nielsen”
(Bilag 2:13)

Problemet om OSD i casen løses såvidt, via Nyes grønne mellemrum, samt at man
er ‘heldige’ med terrænets hældningsgrad og arealets store opland.
Ved byudvikling i andre OSD med værre dræn-vilkår, kunne der opstå problemer,
hvor det er sværere at få vandforbrug,88 befæstelsesgrad og grundvandsressource til
at hænge sammen. Hvorvidt rationalet om, at sekundavandsløsningen opvejer
byudvikling på et OSD, er et konkret anliggende for området.

Afslutningsvist herom forekommer et nævneværdigt modsætningsforhold mellem
Aarhus vands drift som offentligt selskab og det mest effektuelle tiltag ift. Bevarelse
og reproduktion af grundvandsmagasinet i.e mindske vandforbruget. Siden
økonomisk bæredygtigthed er et lovreguleret krav til Aarhus Vand, har de en
principiel interessemodsætning ved mindskning af netto vandforbruget.

“(...) for vi vil rigtig gerne minimere vandforbruget. (...) Og det vil sige, at vores
omsætning og vores indtjening den falder. Så det er et dilemma det her med at sige,

at vi vil gerne tjene mindre, men samtidig skal vi gerne holde en omsætning, så vi
stadig kan gøre de ting, vi mener er nødvendige.”

(Bilag 1:3).

88 Også sekundavand
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Hvor Aarhus Vands indtægt ikke negativt påvirkes af salg af sekundavand fremfor
grundvand, vil en samlet mindskelse af vandforbruget (SDG 6.4: water use
efficiency), have negative konsekvenser for deres omsætning og økonomiske
bæredygtigthed.

8.2.1.2 Den store vandsalamander og niche-forbedringer af sekundavandssystemet
Efter implementering af niche-innovation, følger som regel en periode med
forbedringer og opgradering af teknologien jf. Afsnit 3.1.1. Men som udledt af
interviewet med K. Brunmark, sætter regimt regler for hvordan og hvorledes, hvor
en specifik udfordring giver en ‘lock-in’ effekt på sekundavandsbassinerne, som
følge af naturbeskytteslesloven jf. Afsnit 6.1.1. De blå-grønne strukturer i Nye,
centreret om bassinerne, forøger den lokale biodiversitet, der potentielt danner
habitat for truede arter, hvilket kan hindre det fremtidige arbejde med bassinerne:

“Der kan også være tungmetaller eller andre miljø-fremmede stoffer som via det her
regnvand, er samlet op alle mulige steder fra. Hvis vi skulle udvikle mere i Nye skulle
det være at optimere regnvandsbassinerne, så vi får en bedre rensing, fjernelse af
stoffer og næringsstoffer inden de kom ud i vandløbet. Lige nu er der ikke krav til

regvandsbassiner, men det kunne være et sted hvor vi forestiller os, og snakker om,
at sætte ind. Kunne vi faktisk forbedre de her regnvandsbassiner?

Det kunne godt være et fremtidsscenarie, kunne man faktisk bidrage til et endnu
renere vandmiljø (...)? Samtidig bliver vi også lidt udfordret af, at der kommer store
vandsalamandere ved bassinerne, så bliver det fredede § 3 områder, og så må vi

ikke røre det”
(Bilag 1:17).

Både Tækker Group og Aarhus Vand er stolte over, at forsøget på at styrke
biodiversitet har virket, hvilket forekomsten af beskyttede arter tyder på er tilfældet
(Bilag 1:17, Bilag 2:17). Hvor naturbeskyttelse ved lov er et vigtigt forsvar for naturen
imod misbrug, består problemet i, at beskyttelsen af ‘en form for natur’ i.e.
biodiversitet eks. den store vandsalamander, kan være til hinder for yderligere
beskyttelse af de omkringliggende vandløb imod bassinernes negative påvirkning af
vandmiljøet. Imens områder der går under naturbeskyttelsesloven § 3 gerne må
vedligeholdes på almindelig vis, må de ikke ændres (Naturbeskyttelsesloven § 3 stk.
1), hvorfor det kan blive svært for Aarhus Vand og Tækker Group, at implementere
nye løsninger i bassinet, der bedre garderer det omkringliggende vandmiljø mod
uønskede stoffer.

“(..) det viser, at det er et godt blåt grønt område vi har etableret, som virker, og øger
biodiversitet. Men det gør også, at det bliver en ting, som vi ikke bare må pille ved,

så skal vi passe på det.
(Bilag 1:17).
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Naturforbedrende projekter som den påtænkte oprensning af næringsstoffer i
regnvandsbassinerne vil efter normale omstændigheder næsten altid få dispensation
fra § 3 (Anker, 2006:368). Men denne dispensation kan kun gives, hvis det ikke
medfører en skadelig virkning på bestanden af arter, der er nævnt i EU’s
habitatbekendtgørelses bilag IV, og som er hjemmehørende i Danmark (nævnt i
Naturbeskyttelseslovens bilag 3).

Paradoksalt er specifikt den store vandsalamander, ekstraordinært sensitiv ifm. for
mange næringsstoffer i vandet, siden deres vandhuller gror til (Miljøsyrelsen, u.å). At
forbedre regnvandsbassinernes evne til at bidrage til et generelt renere vandmiljø, er
således på den ene side oplagt, men samtidig begrænset pga. regulering. Selvom
dette er et mindre problem i den store sammenhæng mht. Udbredelsen af Nye’s
sekundavandsløsning, kan det tjene som eksempel på hvordan regulering
begrænser forbedring og udbredning af innovative løsninger, fordi det eksisterende
socio-tekniske system og regime ikke indeholder tydelige rammer for de nye
metoder.

Hvorvidt den store vandsalamander bliver et reelt problem for fremtidig udvikling af
bassinerne er pt. Uvidst, da der findes mulighed for at søge dispensation, såfremt
det er til naturens overordnede bedste (Thisted 2021), dette forudsat at man ikke
påvirker den store vandsalamander negativt. Derudover kan man muligvis finde en
anden løsning, som ikke forstyrre den beskyttede art89. Iflg. P. B Haugaard-Nielsen
er man hos Tækker Group ikke meget bekymret, siden naturbeskyttelsesloven § 3

normalt gælder for naturlige søer over 100 og ikke tekniske anlæg𝑚2

(Naturbeskyttelsesloven § 3 stk. 1).

“(...) bassinet er konstrueret som teknisk anlæg, (...) når det er et teknisk anlæg må
det gerne vedligeholdes som så, også selvom der er den store vandsalamander

(Bilag 2:17)

En smule usikkerhed kan alligevel spores, siden man ikke kender den eksakte
løsning på problematikken endnu, da det tekniske anlæg falder ind under beskyttet
natur qua naturbeskyttelseslovens § 29 ”De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven,
må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden.”
(Naturbeskyttelsesloven, kap. 5 § 29a & naturbeskyttelsesloven bilag 3).

“Vi bekymrer os lidt for, hvordan kan vi rense de her bassiner (...) på et eller andet
tidspunkt (...) og så samtidig beskytte den store vandsalamander, og der har vi været

i kontakt med nogle biologer om, at hvis man gør det på den rigtige måde, og ikke
bare renser det hele op på en gang, så kan man godt sørge for at den store

vandsalamander flytter sig, hvis man nu skraber bunden af, eller lige så forstigt
skraber på bunden og så lader de der sedimenter lader dem ligge i kanten, så skal

89 Mere herom i afsnit 7.4.2
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dyrene nok finde ud af flytte sig væk derfra. Så der er vores tanke, at hvis det i
princippet er at betragte som et § 3 område, så må vi vedligeholde det som så.” - P.

B. Hauggaard-Nielsen
(Bilag 2:17).

De overordnede forskelle mellem Aarhus Vand og Tækker Group i hvordan man
betragter problematikken om fredede arter ved bassinerne, kan stamme fra forskelle
i magt, interesser og tilhørende bunden rationaler. En anden forklaring er, at når man
taler om forbedring af bassinerne, er det pt. ukonkret hvilket form for indgreb der rent
faktisk tales om. For små indgreb kan man som P. B. Hauggaard- Nielsen beretter
formentlig finde nogle lavpraktiske løsninger, imens der for fundamentale
forandringer af bassinerne vil opstå problemer med gældende lov.

Hvordan man muligvis også kan løse konflikten som følge af innovationsforbedring
anskues i analyseafsnit 8.3.2. Inden da vendes blikket mod social bæredygtighed i
Nye.

8.2.2 Byudvikling - Spænd mellem Økonomisk, grøn og social
bæredygtighed
Nyes developere Tækker Group har en anden bunden rationalitet end Aarhus Vand,
qua deres interesser som investorer. Hvor Aarhus Vand skal leve op til de formål og
krav, der sættes til en offentlig forsyningsvirksomhed, er Tækker en ‘for profit’
koncern. Dvs., at i sidste instans er det den økonomiske bundlinje, der tæller. Et
generelt vilkår for byudvikling, er forekomsten af investorer og udviklere der er villige
til at investere i ejendomsbyggeri. Det sker kun såfremt der er udsigt til, at
investeringens afkastningsgrad stemmer overens med risikoen samt kan konkurrere
med det potentielle afkast ved alternative investeringer (Kjeldgaard, 2006:13,
Jørgensen, 2021:145).90

8.2.2.1 Tækker Group: Grøn developer eller ejendomsspekulant?
Tækker Group har tilført Nye stor miljømæssig værdi, specielt holdt op imod den
gængse måde at byudvikle på. Samtidig er deres interesse i sidste instans et
økonomisk anliggende (Jørgensen, 2021:143), hvor bæredygtighed ikke kun er et
spørgsmål om pragmatisme men også konkurrencedygtighed. Tækker Group har
som primære ejere91 af Nye interesse i højere jord- og ejendomspriser, hvorfor de er
nødt til at beskytte deres investering. Imens Nyes værdier vægter social
bæredygtighed, forstås dette i højere grad i form af ‘selvrealiserende fællesskaber92

92 Forstået som Maslows behovspyramide, hvor fællesskab som set i nye ikke per se bidrager til at
dække pyramidens nederste og vigtigste led.

91 Iflg. P. B. Hauggaard-Nielsen ejer kommunen 10 % og landmænd de resterende 5 % (bilag 2:1)

90 Som med størstedelen af anden slags privatøkonomisk samfundsaktivitet, er overskud det
underliggende parameter for økonomisk bæredygtighed. Bæredygtig økonomisk vækst er ligeså et
gennemgående tema i FN’s 2030 “Agenda for Sustainable Development”, og konkret mål 8.1 der
tilsigter højere årlige BNP vækstrater per capita.
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end mitigering af ulighed og marginalisering. Fællesskaberne findes i fælleshuse,
manglen på hække og sokkeludstykning, fælles byhaver og lign. At tænke social
bæredygtighed på denne måde, er ikke forkert per se, men risikoen er, at
lav-indkomstsgrupper mister retten til grøn bæredygtighed qua høje boligpriser der
inkluderer og ekskluderer baseret på økonomisk råderum (Jørgensen, 2021:109).
Kontrafaktisk kunne Nye uden offentlig intervention ende som en case af urban
entrepreneurialism (Harvey, 1989), siden boligerne er forbrugsgoder for beboere,
men investeringsgoder og spekulative produkter for udviklere93 (Kjeldgaard, 2006:7,
Jørgensen, 2021:124).
Følgende om social bæredygtighed i Nye vil derfor undersøge Nye’s i relief til
prisudvikling, ejendomsmarked og almene boliger.

8.2.2.2 Prisudvikling, grøn markedsefterspørgsel og social bæredygtighed i Nye

Ved først øjekast fremstår prisniveauet pr. i Nye, som inkluderende sammenlignet𝑚2

med prisen i det omkringliggende område, såvel som det generelt stigende
prisniveau i danske vækstbyer. Pt. står 150 boliger færdige i Nye’s 1. Etape, dertil de
knapt 100 boliger i form af et BIG sneglehus. jf. Afsnit 6.4.2 er prislejet i Nye Ca.

10.000 kr. billigere pr. end i det omkringliggende Aarhus, på nær Sneglehuset,𝑚2

der ligger omtrent 5000 kr. pr. Over gennemsnittet.𝑚2

Sneglehuset er bygget af BIG, hvorfor man må regne med at prisen får tillagt𝑚2

værdi som prestigebyggeri, siden BIG er et multiprisvindende og verdenskendt
arkitektfirma. Der hører dog mere til historien, om Nyes prisudvikling der i fremtiden

formentlig vil byde på højere priser pr. i 1.- Og de resterende 5 etaper.𝑚2

At Tækker Group har en spekulativ interesse i sin ejendomsinvesteringer er
uomtvisteligt historisk set. En del af finansieringen af Nye har Iflg. en kritisk artikel fra
2018, ophav i det berlinske boligmarked, der er kendt for notoriske prisstigninger og
gentrificering,94 hvilket har ført til prisregulering af lejesektoren i Berlin (Ipsen, 2014).
Som følge heraf har Tækker Group sidenhen systematisk afhændet sin berlinske
ejendomsportefølje, ved at omdanne sine lejemål til ejerlejligheder95, for på den
måde at profitere en sidste gang, som følge af den ‘kapital fjendske’ prisregulering
(Severin, Bashy & Sørensen, 2018). Med frasalget af ejendomme i Berlin har
Tækker Group skabt profit i milliardklassen (Kristensen, 2017), der efterfølgende har
udgjort en del af Nyes finansieringskapital  (Severin, Bashy & Sørensen, 2018).
Nye er således født i kølvandet af et gentrificerende ejendomsmarked i Berlin, der
mellem 2014 og 2018 har tilført milliarder i likviditet til Tækker Group (Blindkilde,
2015, Foss, 2017).

95 “Tækkers navn i Berlin bliver synonymt med at blive sat på porten.” (Severin, Bashy & Sørensen,
2018)

94 “Kapitalens omdannelse af byerne for at lave en masse penge” (Jørgensen, 2021:108)
93 En ejerbolig kan anskues som begge for beboeren.
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Tækker Groups finansiering af Nye fortæller: 1. At Nye i ligeså høj grad er et
forretningsprojekt som et bæredygtigthedsprojekt og 2. At bæredygtitghed i praksis
er et “wicked problem” i de eksisterende velfærdskapitalistiske rammer, hvor
finansieringen af bæredygtighed i Nye, har været på bekostning af Berlins
boligmarked.

Iflg. P. B Hauggaard-Nielsen sælger Tækker Groups omtrent halvdelen af byggeriet
og lejer resten ud: “(...) lad os sige vi bygger 100 lejligheder, så sælger vi halvdelen
og lejer resten ud.” (Bilag 2:8).

De lave priser i Nye, har været en del af Tækker Groups strategi, for at tiltrække𝑚2

beboere til den pt. Ikke færdigudviklede 1. Etape. Det er typisk, at man mhp. At få
gang i et byudviklingsprojekt sælger de første ejendomme billigere for at tiltrække
‘first movers’ (Bisgaard, 2010:48).
P. B Hauggaard-Nielsen forklarer om det initiale lave prisniveau i Nye:

“Dengang vi solgte de første boliger, der stod vi ude på vejen og kiggede ud over
kornmarken, og sagde vi til beboere: Det hus I køber nu, det ligger derinde midt i

marken. Så når man sælger på projektstadiet, så får man ikke topprisen, og vi havde
også behov for at få noge salg igennem og få nogle beboere derud, så vi skruede

heller ikke prisen i 1. Etape unaturligt (...) højt op.”
(Bilag 2:9).

De indledende priser i Nye var således områdets startprisniveau, der formentlig
stiger i fremtiden. Der er allerede foregået videresalg af de ejendomme Tækker
Group solgte indledningsvist, hvilket højner hele områdets prisniveau (Jørgensen,
2021:125) til Tækker Groups fordel ifm fremtidige salg.

Sneglehuset kan i sig selv bidrage til at højne prisniveauet som lokalt
prestigebyggeri, uafhængigt om dette er en overlagt strategi eller ej.

“(...) vi har ikke solgt et eneste af de her sneglehuse, eller nævnt Bjarke Ingels. Jørn
Tækker har kendt Bjarke Ingels i mange år, også inden BIG, da han var ved Plot (...).
Så vi har ikke markedsført Sneglehuset særligt på, at det er tegnet af BIG. Men der

er ingen tvivl om at Big er lykkedes med at lave et projekt, der tilpasser sig Nyes
koncept rigtig godt, (...) der er god til at optage terrænet og skabe en åbenhed. Men
vi synes også, at det er interessant, at det har kunne bygges til en fornuftig pris, for
det skal også sælges til nogle helt almindelige mennesker. Selvom det selvfølgelig
efterhånden er relativt højere priser, så synes jeg, at BIG har bidraget med et rigtigt

fint bud på hvad der kunne være en moderne karré bebyggelse med en fin gård
omkring et rundt regnvandsbassin, som understøtter og fortæller historien om Nyes

filosofi om genbrug af regnvand.” (Bilag 2:10).
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De videresalg der allerede er forgået i Nye, har Iflg. Peter Boe Hauggaard Nielsen
matchet prislejet i Sneglehuse, og tjener som bekræftelse af, at ejendomspriserne i
området følger det generelle niveau:

“(...) men der er ingen tvivl om, at sneglehuset selvfølgelig har gjort noget for
prisudviklingen i Nye. En anden ting er, at byen er blevet mere færdig, der er

etableret en dagligvare butik f.eks.(...) nogle af de beboere, der har købt i første

omgang (...), de er ude og lave nogle gensalg der matcher prisen på𝑚2

sneglehuset.”
(Bilag 2:9).

Prisstigningen er naturligvis ikke kun et ‘Nye fænomen’, hvor prislejet i Nye ligeså
hæves af de omkringliggende ‘perler’96 der udgør Nye’s omkringliggende
forstads-bymiljø. Udsigten til bedre infrastruktur og en ny skole hæver efterspørgslen
på boliger i området, hvilket man Iflg. P. B. Hauggaard-Nielsen, må tage med i
betragtningen::

“Elev, som Nye ligger umiddelbart syd for, der er parcelhuse også steget ganske
betragteligt. Det er selvfølgelig en grad af en generel samfundsudvikling, men også

en udvikling af, at der kommer en helt ny skole, det er et sted folk gerne vil være. (...)
Så man kan ikke sige isoleret set, at det er BIGs fortjeneste (...), at prisen er steget,

men de har selvfølgelig været en medårsag.”
(Bilag 2:10).

Udover at Tækker Group kan for fremtiden drage fordel af prisstigningen, kan
huslejen for deres lejemål stige, enten i takt med nettoprisindekset97 (Kjelgaard,
2006:28), der følger det generelle danske prisniveau, eller som følge af senere
vurdering om, at lejen ligger under det lejedes værdi (Lejeloven, 2019:§ 47).98

For Tækker Group er rationalerne for Nye todelt. Der findes en umiddelbar
etisk-pragmatisk motivation for, at finde nye måder at byudvikle bæredygtigt på, der
tager højde for både mennesker og natur, hvilket kan spores tilbage til de indledende
inkluderende workshops i 2008 (Bilag 3:4). Men samtidig er bæredygtigthed en
business-case, hvor den underliggende motivation er profit på bundlinjen. Ligesom
at hvidbogen (2009) vægtede økonomisk levedygtighed og grøn branding for by og
forretning (Bilag 3:7) gør disse sig stadig gældende. P. B Hauggaard-Nielsen
fortæller, at bæredygtigthed er en kvalitet der efterspørges på markedet, hvorfor
grøn bæredygtig byudvikling øger konkurrencedygtigheden af Nyes ejendomme:

“Vi synes, vi går ind i det med et rent sind, fordi vi har noget på hjerte, (...), og vi vil
rigtigt gerne gøre det ordentligt, vi tror på, at der er en efterspørgsel på markedet

98 Det skal fremgå af lejekontrakten hvilken form for priseregulering lejeren fremadrettet kan forvente
97 Dette som resultat af ejendomsmarkedets makrobevægelser
96 Jf. afsnit 6.3.1

.83



erfter, at man gør det ordentligt. Der er egentlig ikke boligmangel i Aarhus, så der er
ikke så meget andet at konkurrere på end kvaliteten, og kvalitet i unge menneskers
bevidsthed er også bæredygtigthed, så man er nødt til at gøre noget,(...). På den
sidste dag, hvor en lejer eller køber skal vælge en bolig, så tror jeg de vælger den

der er bedst, hvis den koster det samme, og der er også nogle der vil give lidt mere,
især for nogle ting, der er i orden.”

(Bilag 2:5).

Jf. afsit 2.0, 3.0 og 4.0 er der sket en vending i MLP’s landskab, der betyder at
bæredygtighed spiller mere ind i brugernes markedspræferencer. Landskabet, der i
stigende grad orienterer sig mod økologiens helbred, har på makro plan åbnet
‘windows of opportunity,’ for grøn bæredygtig byudvikling. Den økologiske
bevidsthed der udvikles i landskabet påvirker både regimets og niche-innovations
niveauets bunde rationalitet, som set på model gengivelsen nedenfor.

(Geels & Schot, 2007:401)99

Landskabets diskurser ses ved Tækker Groups rationale for at bygge- og brand Nye
i  bæredygtighedens ånd.
Set i et makroøkonomisk perspektiv i lyset af kapitalismens virkemåde, er
markedsliggørelsen af grøn bæredygtighed et positivt signal for bæredygtig
transition, siden det skaber eksplicitte økonomiske incitamenter for de finanstunge
aktører såsom Tækker Group. På trods af byggebranche-myten om, at det er dyrere
at investere i bæredygtigt byggeri, peger trenden på, at ejendomsmarkedets prisleje
reagere meget positivt på den grønne og sociale ‘livability’ som Nye tilbyder, hvilket
på lang sigt, kan øge investeringensafkastet betragteligt (Monby, 2017).
Dertil er Nye mere end en omend god business-case for Tækker Group, hvorledes
ses jf. afsnit 8.4.1

99 Egen sløring og genoptegning af pile fra landskab til niche innovation.
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Isoleret set findes et problem om social inklusion i Nye qua et prisleje, der på
forhånd udelukker lavindkomstgrupper fra private lejemål. Hvor landsgennemsnittet
for huslejebetalingens andel af disponibel indkomst er 25%100 (Københanvs
Kommune, 2018), vil det for en dagpengemodtager på højeste sats anno 2021
(Find-a-kasse-priser, 2021) koste over 80% af den disponible indkomst at købe sig

ind på et 63 stort lejemål.101𝑚2

En måde at imødegå problemet om social eksklusion på, er vha. Den almene
boligsektor der sikrer, at lavindkomstsgrupper også kan være i Nye102. Følgende vil
derfor handle om 25% kravet om almene boliger Nye.

8.2.2.3 Privat-offentligt samarbejde sikre bæredygtighed
Som set ovenfor er grøn byudvikling i udgangspunktet et mere rentabelt foretagende
end sikring af den sociale bæredygtighed. Substantiel social bæredygtighed i Nye
garanteres ved kommunens 25% krav om almene boliger spredt over 1. Og 2. Etape
jf. afsnit 6.5.1.
Hvor den almene sektor blev inddraget i den indledende planproces af Nye i 2008
(Bilag 3:4), var sektoren ikke at finde i de følgende års planlægning. Almene boliger
blev officielt en del af Nye jf. Udgivelsen af Helhedsplan 2.0, siden Aarhus Kommune
satte krav om 25 % almene boliger af den samlede boligmasse (Planloven, 2020:§
15 stk. 9). Iflg. P. B. Hauggaard-Nielsen har alment boligbyggeri været på
tegnebrættet fra starten:

“Det er jo faktisk ifm. 2. Etape, at der jo kommer et krav om det. Der bliver det første
gang italesat, at der er et krav. Det er et godt stykke tid før 2. Etape, at vi har dialog
med boligkontoret i Aarhus om Nye, og der har vi lavet nogle købsaftaler. Jeg kan
ikke huske årstallet, men langt tilbage, om at x antal boligselskaber skulle købe x

antal byggeretsaftaler i Nye, de har bare aldrig været placeret.”
(Bilag 2:8)

J. Tækker, direktør for Tækker Group, har tidligere udtalt, at blandede
boligkomplekser103 er den bedste måde at inkludere den almene sektor i byen, i
modsætning til ‘cluster’ dannelse af almene byggerier (Leth, 2020:100). Tækker
Group er således ikke fjendtligt indstillet overfor almene boliger104 i Nye, dette også
jf. P. B Hauggaard-Nielsen:

“Så herudover skal vi selvfølgelig have 25 % almene boliger. Det vil vi meget gerne
have, og vi vil aller helst have at det er blandet, så der ikke er nogen der kan

104 Ihvertfald i en dansk kontekst (Severin, Bashy & Sørensen, 2018).
103 Forstået som at forskellige indkomstgrupper deler opgang.

102 Selv almene boliger ikke en garant for social bæredygtighed, siden nyopførte almene boliger stadig
ligger uden for manges rådighedsrum (Jørgensen, 130-131).

101 Husleje/dagpengsats (efter skat og fradrag)*100% ≈ 11.000 kr./13.563 kr. * 100 % = 81,2 %
100 Fordelt på alle former for leje boliger - dvs. Inkl. almene boliger.
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identificere, hvem der bor almene og hvem.. Altså vi kan ikke selv skelne mellem
hvem der er ejere eller lejere på nuværende tidspunkt. Allerhelst vil vi gerne

integrere de almene boligselskaber fuldstændig, netop også for både variation og
balance.”
(Bilag 2:8)

Manglen på almene boliger i lokalplan 1016 for 1. Etape af Nye skyldes, at
kommunen endnu ikke havde sat nogle krav, samt at det tager tid at lave aftalerne
med de almene boligselskaber.

(...)Vi har det ikke som lokalplanskrav i etape 1. Men vi har lavet en aftale med
boligselskabet om, at allerede at starte med etablere sig i etape 1. Så får så et lille

aflad på mængden af almene boliger i etape 2. Men vi har et klart ønske om at vi vil
installere almene boliger sammen med private udlejninger som vi jo selv også har i
Nye og så private boliger, altså boliger, der er købt eller boliger, vi har solgt.” - P. B.

Hauggard-Nielsen
(Bilag 2:8).

Nu hvor der er kommet mere konkrete krav om almene boliger i området, har
Tækker Group en konkret forventning at forholde sig til, hvilket betyder at aftalerne
kan tage mere tangibel form. Når Tækker Group har lavet en aftale med
boligkontoret, sælger de de pågældende grunde videre til kommunen eller direkte til
de almene boligorganisationer (Rambøll, 2018:10).

“Så nu hvor vi udvikler på etape 2, så kommer vi i en dialog, hvor det bliver gradvist
mere konkret, og så ender det med at vi bliver enige med boligkontoret om, at vi skal

lave 6000 [almene boliger] i etape 1, og det går vi i gang med lige om lidt.” - P. B.𝑚2

Hauggaard-Nielsen
(Bilag 2:9)

En anden årsag til at de almene boliger først kommer til senere, er som følge af den
naturligt langvarige proces, der ligger bag at opføre en by. Som forklaret af P. B.
Hauggaard-Nielsen nedenfor, er bebyggelsesprocessen stadig i et meget ungt
stadie.

“(...) indtil videre har vi jo kun bygget 150 boliger, og vi har jo en lokalplan til 650
boliger, så vi har brugt rigtig meget tid på at etablere os og komme igang, og indrette
byggemodning osv. Så det er siden 2016, at vi har en lokalplan og kun 150 huse op
af jorden. Så vi har også lige skulle igang, så det er et naturligt følge af et naturligt

workflow.”
(Bilag 2:8)
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Dertil findes også en tredje mere strategisk årsag til, at det almene ikke er det første
Tækker Group bygger i Nye. jf. Forrige afsnit har det lokale miljø stor effekt på
ejendomspriserne, siden diskursen om bymiljøet har betydning for hvor attraktivt
området er. I Nyes tilfælde har det Iflg. P. B. Hauggaard-Nielsen haft ekstra stor
betydning at beboerne kunne spejle sig i den lovede stedsidentitet qua Nyes
værdier:

“(...) det er også vigtigt, når man etablere en ny by..(...). At der er en kultur at bygge
op omkring, og dér har det været vigtigt for os, at starte med nogle stærke beboere,
der slår tendensen an, så er det nemmere, (...) at slå identiteten og fællesskaberne i
Nye an på nogle, der har bosat sig der frivilligt. Med en almen boligorganisation, der
kan vi komme i en situation, hvor nogle kan få tildelt en bolig, og det har vi ikke haft
lyst til at bygge en helt ny by op omkring. Det synes jeg, at vi har fundet en balance

på nu, især med Aarhus Kommune og boligkontoret (...)”
(Bilag 2:9)

P. B Hauggaard-Nielsen henviser her til den Kommunale anvisningsret, der
indebærer at kommunen kan tildele socialt udsatte en almen bolig (Kjelgaard,
2006:31), hvilket Tækker group af ovenstående årsager ikke har været interesset i
skulle ske, før Nye var bedre etableret.

Summasummarum er Aarhus Kommune qua 25% kravet garanten for social
bæredygtighed i form af almene boliger. Siden det ligeså er kommunens opgave at
finansiere områdets skole, infrastruktur mv. Får Tækker Group som
ejendomsindehaverne meget ud af den samfundskabete værdi, som offentlige
institutioner tilvejebringer (Jørgensen, 2021:13). Af samme årsag mener P. B
Hauggaard-Nielsen også at Aarhus Kommune har været gode til at bakke op om
udviklingsprojektet:

“Kommunen har bakket op om, at Nye er det projekt det er og har stillet deres faglige
ressourcer til rådighed, sådan at Tækker kunne udvikle byen. Nu bygger Aarhus

Kommune.. De investerer 250 mio kr. Igennem en tresporet skole, (...) som jo er en
kæmpe motor på, at tiltrække nogle børnefamilier, så der synes jeg faktisk, at de har

været en ekstrem aktiv part.”
(Bilag 2:5).

Imens ovenstående har vist, at bæredygtig planlægning og byudvikling er komplekst
med iboende modsatrettede interesser, så kan interessenterne ligeså ende med et
fordelagtigt projekt, hvor aktørerne hver især bidrager med de nødvendige
ambitioner og ressourcer der udgør en bæredygtig praksis.
Under de velfærdskapitalistiske rammer, er det offentlige og private gensidigt
afhængige, specielt mhp. Byudvikling, der skal opfylde så mange
bæredygtighedsmål som muligt i.e. god holistisk planlægning. Hvor det offentlige er
afhængige af private udviklere, helst nogle der er villige til at betale ekstra for, at
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købe sig ind på det grønne marked, er udviklerne afhængige af, at det offentlige
investerer i velfærdsgoder, der gør området attraktivt via offentlig service og
betjening. Dette reciprok forhold kaldes ejendomsmodsætningsforholdet105

(Campbell, 2016:217). Den strukturelle fordeling af samfundsaktør-roller mellem det
private og offentlige er en del af forklaringen på, hvorfor privat-offentligt samarbejde
såsom SDG 17.17, er en driver for opnåelse af SDG’er og bæredygtighed.

Når de private og offentlige aktører som individer og institutioner forsætligt handler
sammen for at opnå specifikke mål gennem public action såsom bæredygtig
byudvikling SDG 11, struktureres aktørenes visioner og netværk hurtigere og
ressourcerne allokeres de ‘rigtige’ steder. Mere om dette i afsnit 8.3.1 & 8.4.2

8.2.3 Delkonkluson
Ovenstående afsnit 8.2 har besvaret undersøgelsesspørgsmål 3:
Hvilke økologiske og sociale wicked problems opstår under udviklingen af Nye og
hvad betyder det for bæredygtigheden i Nye?

Ovenstående har vist de modsætninger på spil i Nye ifm. Grøn, økonomisk og social
bæredygtigtg i relief til teknologiske og økonomiske interesser.

Afsnit 8.2.1.1 forklarer sekundavdnsløsningens ulempe i relation til vandets naturlige
kredsløb og grundvandsdannelsen, hvor sekundavandsopsamlingen forusætter, at
der tages højde for forekomsten af en adækvat nedsivningsgrad.
Vandteknologien og de holistiske blå-grønne strukturers vilkår i udviklingsprojekter
som Nye er, at det gøres i et område, hvis hydrologi kan understøtte opsamling af
overfladevand. Derfor må der iht. Det lokale miljø, sættes et loft på
udviklingsarealets maksimale befæstelsesgrad. Heri findes et implicit
modsætningsforhold mellem social og økonomisk bæredygtighed overfor økologien,
hvor Niche-innovation og byudvikling, der fremmer ansvarlig forbrug, menneskelige
levevilkår, kolliderer med vandets naturlige kredsløb..

Dernæst viser afsnit 8.2.1.2 at der ifm. holistisk-teknologisk drevne forbedring af
vandmiljø og biodiversitet via sekundavandsløsningens, opstår praksiskonflikter ved
forbedring af bassinerne. For at vedligeholde bassinerne og forbedre understøttelsen
af vandkvaliteten i det lokale miljø kræves det, at bassinerne renses og deres
filtreringsevne forbedres.Siden bassinerne tiltrækker beskyttede arter såsom den
store vandsalamander, kan det blive svært at vedligeholde og forbedre designet af
sekundavandsløsningen hvor naturbeskyttelsesloven § 3. Og EU’s
habitatbekendtgørelses bilag 4 liste, udgør barrierer.
The wicked problem heri er, at vandmiljøet og biodiversitet er gensidigt afhængige,
hvor gældende naturbeskyttende lov, ender som barriere for forbedring af
bassinernes teknologisk design.

105 The property contradiction
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Det er endnu uvist hvordan problematikken konkret løses, men afsnit 8.4.2 om
niche-innovations design forbedring tager kort spørgsmålet op igen.

Afslutningsvist har afsnit 8.2.2 vist at Nye er en business case, hvor Tækkers
Groups forretning i Berlin fremhæver, at den økonomiske bundlinje i
ejendomsbranchen fylder mere end den humanistiske. Ejendomsmarkedet i Nye er i
sig selv ikke en outlier, siden byudviklingsprocessen på sigt vil resultere i høje
boligomkostninger Deri findes et wicked problem og modsætningsforhold mellem
økonomisk og social bæredygtigthed, hvor developerens interesser overskygger den
demokratiske ret til byen.
Dette mitigeres jf. Afsnit 8.2.2.3 ved Aarhus Kommunes krav om 25% almene
boliger, der skaber et socialt ankar i Nyes holistiske planlægning. Case erfaringen er,
at privat-offentligt samarbejde er en forudsætning for at opnå social, økonomisk og
grøn bæredygtighed. Hvor Tækker Group står for finansieringen og idéskabelse af
de blå-grønne strukturer, er offentlig intervention vitalt for byudviklingens succes,
ikke blot ifm. sikring af alment boligbyggeri, men også mhp. andre offentlige
investeringer, såsom anlæg og offentlige institutioner og infrastruktur, der løfter
områdets attraktivitet.

Den paradigmatisk-kritiske case fremhæver de privat-offentlige dynamikker som et
ejendomsmodsætningsforholdet og et generelt vilkår for byudvikling.
I Nye opnås lokal grøn og økonomisk levedygtighed, hvor Tækker Group omsætter
grønne markedsdynamikker til blå-grøn holistisk byudvikling og innovationsskabende
samarbejde med Aarhus Vand. Tækker Groups kapital og vision har sikret det
blå-grønne islæt, men det Holistiske præg opnås først igennem kommunens krav
om 25% almene boliger, og udviklingsprojektet bliver kun økonomisk levedygtigt via
offentlige investeringer i lokal området.
Hvor der opnås en stor grad af lokal bæredygtighed i Nye, må det anskues i
sammenhæng med Tækker Groups historie, hvor finansieringen af Nye ikke lever
op til et humanistisk ideal, siden de globale værdikæder betyder, at Nye sker på
bekostning af social bæredygtighed andetsteds.

8.3 Socio-teknisk forandring og partnerskaber
Som det fremgår af analyse 8.1 er Aarhus Vand er indlejret i det socio-tekniske
regime, men samtidig udfordrer virksomhedens ambitioner i samarbejde med
Tækker Group sti-afhængighed i form af sekundavandsløsningen. Som set i forrige
analyseafsnit 8.1.2 & 8.2.1 eksemplificerer pilotprojektet de problematikker der kan
forekomme for de regime indlejrede institutioners forsøg på bæredygig omstilling,
men samtidig beviser pilotprojektets eksistens, at det er muligt for aktører i regimet
at understøtte og implementere niche innovation.
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Følgende fremhæver derfor pilotprojektet som et produkt af timing af MLP’s cirkulært
kausale processer, samt hvorledes pilot projektet peger frem mod yderligere
udbredelse som potentielt permanent forandring af det socio-tekniske regime i
fremtiden.

8.3.1 Partnerskaber og strukturering af idéer og aktør-netværk
I følgende analyseres den struktuerende proces bag sekundavand løsningen
relateret til MLP på Niche-niveau, med udgangspunkt i Aarhus Vand, Tækker Group
samt COWI som visionære netværksdannende ifm. Genbrug af sekundavand.

Geels m.fl. skriver, at forandringer af det socio-tekniske- system og regime, kræver,
at alle niveauerne i MLP times. Der skal derfor være et gunstigt politisk landskab, der
både virker som positiv ekstern indflydelse på idéskabelsen i niche niveau, samt
åbner ‘windows of opportunity’, der gør det socio-tekniske regime åbent for
sti-forandrende løsninger. Dertil må aktørerne over tid samles i netværk, hvor idéer
og visioner mødes og ensrettes sådan, at der kan foregå en social læringspoces.
Dernæst må der foregå en strukturering af idéer og aktører over tid, hvori nichen
vinder momentum og opbakning. Først da kan niche-innovation adopteres i regimet
Dette gengivet nedenfor:

(Geels & Schot, 2007:401)106

Strukturationen af niche-netværk ses i casen, hvor Aarhus Vand, Tækker Group og
COWI har været en del af de aktør-netværk og idéfolk, der tilvejebringer introduktion
og implementering af nye tekniske løsninger på samfundsitalesatte problemer.
Flere begivenheder har gjort sig gældende for, at sekundavandsløsningen kunnen
realiseres. Som K. Brunmark forklarer, er sekundavandsopsamling ikke en ny ting i

106 Egen sløring.
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sig selv107, derimod er skalaen108 og en offentlige forsyning som distributør af
sekundavand helt nyt i Danmark.

“Det [sekundavand] er der brugt mange andre steder. Men det er typisk enkelthuse
eller opgange hvor man har lavet en eller anden løsning, og så samler de regnvand.

Men det er ikke sket før at vi som forsyning gør det (...)”
(Bilag 1:6).

Jf. afsnit 8.1 er det hverken en retlig eller praktisk norm for almene forsyninger at
behandle og sælge drænvand som set i Nye. Pilotprojektet og samarbejdet mellem
Tækker Group og Aarhus Vand har banet vejen for, at udfordre den dominerende
praksis. Som P. B. Hauggaard-Nielsen fortæller nedenfor, har samarbejdet med
Aarhus vand og understøttelse fra Aarhus Kommune været vigtige mhp. At
tilvejebringe de nye dispensationer, samt udvikle og måle effekten af
sekundavnadsløsningen:

“Det helt særlige (...) i Nye i dag er vores vandåndteringstrategi, hvor vi opsamler alt
overfladevand fra tage og veje, det er helt nyt og det har vi dispensation til, (...) det
må man ikke andre steder. Men det har vi fået lov til gennem det samarbejde vi har
med Aarhus Kommune og Aarhus Vand. (...). I det her arbejde vi laver med Aarhus
vand, vender vi det der traditionelt i byudviklingssammenhæng er et problem til en

ressource. (...).
(Bilag 2:2).

Aarhus Vand bliver sammen med Tækker Group aktører for tilvejebringelse af
niche-innovation i dansk regi ved, at bryde med regimets normer,109 og
implementerer den holistiske og ressorcebesparende vandhåbdtering.
Selve implementering af niche-innovation er produktet af udviklingen i aktør netværk.
Hvor historien er andedes mht. Tækker Group som beskrevet nedenfor, er Aarhus
Vand Iflg. K. Brunmark inspireret af USA, hvor de igennem deres partnerskab WTA
jf. Afsnit 7.2.4, har set cases på hvordan det kunne virke i Danmark:

“Jeg ved, at det er en gammel diskussion, om man skal bruge regnvand, med de
risici-fordele, der er ved to-strengssystemer. Der var en idégenererrings fase i

starten, hvor bl.a. USA blev bragt ind som case. De har begrebet ”purple water” som
er det samme som sekundavand, og som du kan se, er vi blevet inspireret af farven

på rørene. Den viden kom til os, fordi vi igennem WTA USA har en medarbejder
udstationeret der til erfaringsudveksling inden for vandbranchen.”

(Bilag 1:21).

109 Sekundavandsnormer ses også jf. Afsnit 5.7.
108 Jf. afsnit 7.3.1
107 Jf. afsnit 7.3.1
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Forudsætningen for at Sekundadvandsløsningen kunne komme til Danmark har
været, at der er sket deling af viden og visioner,110 hvor konkrete cases medvirker til
at stabilisere designet111. Jf. afsnit 7.3.1 har idéen og implementering af
sekundavandsopsamling over 60 års historie, hvor de tekniske detaljer af designet
udviklet sig, og med tiden er to-strengssytemet med de lilla rør blevet standardiseret
i USA. Brugen af sekundavand i USA, som den danske, sjældent koblet til
husstandene.

Partnerskabet med WTA har for Aarhus vand været et vigtigt led af niche-niveauts
struktureringsproces, hvor WTA har været arena for dannelse af små aktør netværk.
De cases Aarhus Vand har set i USA, har via social læring lagt fundamentet for den
løsning, som Aarhus Vand har været med til at udarbejde i Nye. De danske partnere
har været essentielle for, at sekundavandsløsningen kunne gå fra idé til levedygtigt
pilotprojekt. De centrale aktører inkluderer COWI og Silhorko112, hvilket eftervises i
følgende.

Siden Aarhus Vand er bundet af reguleringen af sin sektor, effektiviseringskrav og
risikopåpasselighed, havde de ikke kunnet implementere sekundavandsopsamling
som pilotprojekt uden Tækker Group, der tog det første initiativ. Tækker har jf. afsnit
3.1 og 8.2 været påvirket af landskabet, der efterspørger klima- og miljøvenlige
løsninger. Ved MLP kan dette anskues som landskabets påvirkning af Regime- og
niche-innovationsniveauet. Den økologiske dagsordenen har i MLP termer, åbnet et
‘window of opportunity’ der har påvirket action hos både Aarhus Vand og Tækker
Group. Tækker udgør på lokalt niveau sit eget ‘window of opportunity’ for Aarhus
Vand, siden Tækker Groups ambition og finansiering har muliggjort, at Aarhus Vand
kunne afprøve sin viden i pilotprojektet.
For Tækker Group har sekundavandsløsningen haft udgangspunkt i en lavpraktisk
problemstilling der skulle løses113. Udover de markedsfordele, der kommer af
bæredygtig branding, er Tækker Group gået skridtet videre, ved at iscenesætte
vandet som en ressource frem for et problem. P. B. Hauggaard-Nielsen fortæller, at
siden man var bekendt med OSD i 1. Og 2. Etape, måtte man finde en løsning der
både kunne klimasikre, og bidrage postivt til bæredygtighedsagendaen:

“(...) Nye ligger ovenpå et følsomt drikkevandsområde, så det vidste vi godt, at vi
skulle beskytte, og at vi måtte skabe nedsivning til. Så vi havde ligesom forskellige

problemstillinger vi skulle løse, og vi vidste, at vi skulle håndtere regnen. Så valgte vi
at sige, jamen kan vi så også bruge alt det vand (...), som traditionelt er en

problemstilling, kan vi vende det til en ressource? Og det var den indgang vi gik til
Aarhus Vand med.”

113 Ikke forstået som at Tækker Groups vilje til bæredygtighed ikke har været en afgørende faktor for
deres handlinger, men at det problem der der skulle løses i praksis var deres som developere på et
OSD.

112 Disse har været centrale på lokalt niveau, men kommunen og staten er ligeledes vigtige aktører.
111 Led mellem niche-innovation og regime i MLP.
110 Dette i nederste led af MLP.
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(Bilag 2:2).

K. Brunmark beskriver, at Tækker Group kom til dem som en “disruption”, der gav et
manøvrerum qua samstemmet mellem Tækker Groups og Aarhus Vands bestyrelses
bæredygtighedsambitioner:

“Det er det her med disruption, som skaber nogle ændringer, som skaber nogle nye
tanker. Lige her er det eks. Tækker, der kommer og disrupter os, ift. skal vi ikke
bruge regnvand? (...) og så har vi jo også en visionær bestyrelsesformand, der

kommer og udfordrer os lidt, der ikke er låst af de der forsyningstanker. Så det er
både noget med at udfordre sig selv, og så være åben over for andre, (...), sådan at

de innovere på nogle problemstillinger, vi skal have løst.”
(Bilag 1:14).

Jf. Afsnit 3.1.2 kan det socio-tekniske regime være åbent overfor at optimere
systemer, der ikke fungerer optimalt. Tækker Groups probemløsende indgangsvinkel
til klimasikring og OSD håndtering, var det materielle grundlag for at tænke vand
som en ressource frem for en problemstilling. Iflg. P. B . Hauggard-Nielsen var
processen bag, at tænke vandet anderledes, at man kendte til regnvandsopsamling
ifm. deres ingeniør-baggrund, hvorfor man kunne forestille sig at skalere
regnvandsopsamlingsmetoden.

“Vi var jo allerede der, hvor vi havde vandet på terrænet, og vi havde en ressource
eller noget, der traditionelt var en problemstilling, der fyldte mere og mere, (...), som
ingeniører har vi tidligere været med i projekter hvor man genanvender regnvand, og

så slog det os bare, at det kunne da godt være, at man kunne skalerer det.”
(Bilag 2:11).

Tækker som udefrakommende developer, var essential for, at der åbnedes et
manøvrerum for sekundavandspilotprojektet, siden Tækker Group Iflg. K. Brunmark
tog initiativet, med deres problemløsende indgangsvinkel:

“(...) det er jo Tækker Group og Tækker selv, der har sat ambitionsniveauet for det
fra starten af, for han er den developer og entreprenør derude, der ejer hele området

og udstykker det til boliger. Så det var ham der i sin tid tog fat i os og sagde “vi
kunne godt tænke os, at lave noget, hvor vi bruger vandet lokalt herude. Kan vi ikke

bruge regnvandet på en anden måde end man plejer? Kan vi ikke i stedet for at
bruge grundvand til at skylle ud i toilettet bruge regnvand? Så det er ham, der er

initiativtager og startede tankegangen omring det.”
(Bilag 1:7).

Men Tækker Groups engagement er ikke kun vigtigt på et idémæssigt plan. Jf. afsnit
8.1.2 er de offentlige forsyningers finanser overvejende låste, hvorfor Tækker group
har stået for størstedelen af finansieringen af sekundavandsløsningen (bilag 2: 13).
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Tilgengæld har Aarhus Vand givet sikkerhed til Tækker Group i form af deres
ekspertise og myndighed i feltet:

“(...) så er den største frygt, at det [sekundavandssystemet] ikke fungerer  (...) Der er
en kæmpe sikkerhed i, at når man laver så stort og ambitiøst projekt, at dem der

laver det, er sat i verden for at håndterer vand (...) vandværker og
rensningsteknologi og pumpe (...). Så det er en kæmpe blåstempling af projektet at

det er Aarhus Vand vi laver det sammen med.” - P. B. Hauggaard-Nielsen
(Bilag 2:12).

Hvor samarbejdet mellem Tækker Group og Aarhus Vand har været katalysatoren
for pilotprojektet, har det samtidig været afhængig af andre aktører via
partnerskaber. Den bagvedliggende videnskabelse sker i mange forskellige
sammenhænge, men specielt COWI har stået for en stor del af vidensarbejdet, mhp.
At finde de bedste løsninger i praksis. Dertil har firmaet Silhorko udarbejdet selve
renseanlægget, der skal håndtere sekundavandets svingende kvalitet. Om aktørerne
og processen bag pilotprojektet fortæller K. Brunmark at:

“(...) vi har haft møder med forskellige fageskperter, vi har haft DTU inde over, vi har
også lavet eco efficiency analyse og livscyklus analyse, for at vurdere

bæredygtigheden af det. Vi har haft COWI som naturligt inde over det. Så har vi
fundet ud af, hvilken samarbejdspartner der kunne håndterer vandbehandlingen, så

Silhorko har været inde over det.
Så der har vi ligesom lavet et partnerskab, et samarbejde os aktører imellem, og

lavet en masse brainstorming på hvad kan vi forvente af vandkvaliteten.”
(Bilag 1:8).

Fimaet Silhorko har ligeså været en vigtig aktør, ifm. Udviklingen af et levedygtigt
anlæg, der kan håndtere sekundavandets varierende kvalitet. Jf. afsnit 7.3.2 er
Silhorko’s vandbehandlingsanlæg udviklet specifikt til Nye, hvor vandkvaliteten af
sekundavandet skal leve op til alle de gældende krav sat til Aarhus vand som
forsyningsvirksomhed. Vandbehandlingsanlægget som en rent teknologiske bedrift,
har været et nødvendigt kriterium for den endelige implementering af Nyes
sekundavandssystem. Indeværende vil ikke gå yderligere ind i detaljerne, men det er
et vigtigt perspektiv at have med, siden socio-teknisk transition forudsætter, at der
rent faktisk findes levedygtige teknologiske alternativer.114

Herudover har partnere som COWI været uundværlige vidensdannere, der har
rådgivet ifm. lokal- og helhedsplansforslag, beregninger ifm. Miljøvurderinger,
Grundvands- hensyn og håndtering mm. Videnskabeligt belæg er en pragmatisk

114 Hele Nyes sekundavandsløsning kan sige at være en niche-innovationsproces, imens Silhorkos
bidrag findes blandt sammenkædede teknologi systemer, siden én teknologi afhænger af en anden
(Søndergård, Hansen & Stærdahl, 2014)
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autoritet i dannelsen af rationaler, hvor pilotprojektets succes er et kriterie for, at
styrke struktureringen af niche-netværket. Som K. Brunmark fortæller:

“COWI har været inde over og håndteret meget omkring selve vandhåndteringsdelen
og de enkelte beregninger om det går op, og det er også meget dem, der har haft
rigtig meget dialog rundt omkring i landet med andre forsyninger, og de opgiver

faktisk en stor interesse for det, men der er ikke nogen der har søgt om det i
miljøstyrelsen endnu for at gøre noget lignende, så jeg tror folk går og venter lidt på
konklusionerne her og erfaringer herfra. Så må vi se om det bliver taget op andre

steder “
(Bilag 1:8).

Udover at COWI fungerer som vidensdannende partner i realisering af
sekundavandsløsningen, er de en ‘stor’ spiller indefor bæredygtighedrådgivning, og
kan tænkes, at spille en rolle i de bredere aktør-netværk der formes over tid i MLP’s
niche-niveau på vej ind i regimet.
COWI er i den henseende ikke blot en vidensdannede aktør på organisatorisk
niveau men også potentielt en niche-udbredende aktør, der tager del ii
struktureringen netværk med interesse for genbrug af sekundavand. Det er derfor
ligeledes interessant når K. Brunmark fortæller ovenfor, at der gennem COWI
opbygges en interesse for sekundavandsløsningen i Nye hos andre forsyninger.
Mere om niche-udbredning følger i afsnit 8.3.2.

C. Fjordback der repræsenterede Niras og sidenhen COWI, har fulgt Nye og
sekundavandsprojektet fra start til slut. C. Fjordback har taget del i at forme de
vidensbaserede rationaler, der har gjort Nye til en god grøn-case, vha. En holistisk
tilgang til de blå-grønne strukturer.

P. B. Hauggaard-Nielsen beskriver kort nedenfor processen fra, at Tækker Group får
idéen om, at bruge vandet som en ressource, til dannelsen af partnerskaber og
implementering. Citatet beskriver et virkelighedens eksempel115 på strukturering af
aktører og visioner jf.  MLP.

“Så det kom helt tilfældigt på et møde, og der blev sagt, det gør vi sgu. Vi ringer til
Aarhus Vand, o ghører om de ikke synes, at det kunne være sjovt, at arbejde lidt på,
og det syntes de. Så det er virkelig et ukompliceret, nemt og indløsende sammenfald

af gode idéer, hvor det pludselig gav mening, hvor de rigtige folk var på det rigtige
sted, på det rigtige tidspunkt (...). Og så er det også båret igennem af COWI, altså

Carsten Fjordback fra COWI, som er fantastisk dygtig (...)”
(Bilag 2:11).

115 På mikro-niveau.
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Iføgle MLP jf. Afsnit 3.1 er niche-innovation i første omgang “båret og udviklet af små
netværk af dedikerede aktører” (Geels & Shot, 2007:400),116 C. Fjordback er på
individuelt plan et eksempel på sådan en dedikeret aktør, der tager del i det større
aktør-netværk der er blevet dannet i Nye. Fra første succesfulde implementering gør
ligende sig gældende, bare på organisationsniveau.

Pilotprojektet om sekundavandsløsningen i Nye har i MLP været en case på konkret
‘bottom-up’ udvikling, hvor et sæt visioner og idéer om genbrug af regn- og
drænvand, adopteres i tiltagende stabile aktør-netværk, der resulterede i et
levedygtigt teknisk design, og en ny måde at planlægge holistisk for genbrug af
sekundavand på. Iflg. MLP kan den rigtige konfiguration af netværk, ressourcer og
timing gøre et gennembrud i det socio-tekniske regime, med potentiel
implementering i det større socio-tekniske system til følge.

Følgende analyserer hvorledes sekundavandsløsningsdesignet har skabt et ‘window
of opportunity’ for yderligere udbredelse af genbrug af drænvand, samt hvilke
problemer der til stadighed findes i designes.

8.3.2 Udbredning og forbedring af niche-innovation i casen
Yderligere udbredelse af niche-innovationer kræver, at casen overkommer de
barriere der sættes af det socio-tekniske regime. Følgende analysere hvordan
sekundavandsløsningen i Nye åbner for yderligere adoption af genanvendelse af
dræn vand, samt hvordan designet kunne stabiliseres yderligere.

Nyes skeundavandsløsning demonstrere et levedygtigt design for genbrug af
sekundavand, hvilket er det vigtigste for, et egentligt gennembrud i det
socio-tekniske regime. Ligesom at Aarhus Vand tog ideén til Danmark efter at have
set amerikanske cases, kan den ene danske case i Nye, være vital for videre
udbredning. Som K. Brunmark fortæller, har Aarhus Vand været med til, at vise
hvordan man kan håndtere de juridiske og praktiske forhindringer, der opstår ift.
Eksisterende regulering og lovgivning.

“Så det har også gjort, at det hele er nyt ift. Myndighederne, godkendelsen af det.
Hvordan håndterer man det, og får de tilladelser som vi skulle bruge. Det er nyt. Og

på den måde sætter det jo en standard for, hvis man skal lave det andre steder,
hvordan skal man håndterer det? Og hvilken kvalitet skal det [vandet] være?”

(Bilag 1:7).

Imens der endnu ikke er andre der har søgt dispensation om genbrug af drænvand,
kan det som anført af K. Brunmark jf. Afsnit 8.3.1 være et spørgsmål om, at man
afventer pilotprojektets endelige konklusioner.

116 Egen oversættelse
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TIl gengæld viser casen i praksis fordele, der er kritiske for mærkbar socio-teknisk
transition117

Hvad der åbner for transition af fremtidig byudvkling, er at sekundavandsløsningen
Iflg. K. Brunmark, er 1:1 overførbar, med forbehold for de lokalt gældende faktorer,
man må tage forbehold for jf. Afsnit 8.2.1.1:

“vi håber på, at det her kan blive en case som andre kigger til, og bliver inspireret af
og laver noget lignende (...). Og meget af det kan 1:1 overføres, der er selvfølgelig

en masse lokale vilkår som skal tages med, men løsningen kan som sådan 1:1
overføres til rigtig mange steder. (...)”

(Bilag 1:18).

Med tanke på Markard, Geels & Raven’s (2020) figur jf. Afsnit 3.1.2, er en af de store
fordele ved sekundavandsløsningen, at der er store blå-grønne gevinster at finde,
uden at det er til besvær for brugerne. Som P. B. Hauggaard-Nielsen udtrykker det,
opdager beboerne slet ikke, at det er sekundavandsressorucer de bruger:

“Men det altoverskyggende mest interessante det er, at se, at der i dag løber
sekundavand i rørende og toilettet og, at det fungerer. Og beboerne oplever det

ikke.”
(Bilag 2:12).

Det fremtidige grønne marked kan ligeså være en driver for yderligere adoption af
sekundavandsløsningen på bølgen af grøn vidensøkonomi, som det fremgår ved K.
Brunmark:

“(...) Silhorko får (...) noget forretning ud af det, for at komme med sådan en løsning,
og det samme COWI og sådan set også os. Vi skal ikke ud og skabe forretning på
det, men vi vil gerne ud og dele den viden vi har, og det kan selvfølgelig godt være,

at vi kan få noget forretning på at komme ud og være sparringspartner”
(Bilag 1:18).

Netop fordi der er en business-case i grøn bæredygtighed samt eksport af
vandteknologi og ekspertise, findes R&D og økonomiske incitamenter for, at aktører
som COWI er med til at udbrede lignende sekundavandsløsninger som set i Nye.
Som P. B Haugaard-Nielsen fortæller:

“(...) jeg er helt sikker på, at COWI ikke kun lever af at rådgive Tækker, så jeg ved
da, at COWI, de rejser rundt over hele verden og fortæller om det her. De vil jo rigtig

gerne sælge vandteknologi og faglighed om hvordan man kan lave sådanne
projekter andre steder. (...) det er jo dejligt for os, at have nogle samarbejdspartnere,

som kan være med til at brede det ud.”
(Bilag 2:14).

117 Hertil også holistiske greb der diskuteres i afsluttende afsnit 8.4.2.
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Selvom designet er stabilt og effektivt, indeholder nichen udfordringer der
nødvendigvis må løses før, at sekundavandsløsningen kan blive mere mainstream.
Iflg. P. B. Hauggaard-Nielsen har man eks. endnu ikke fundet en optimal skala. Med
kun 650 husstande tilkoblet sekundavand i 1. Etape, er løsningen ikke særlig energi
effektiv:

“Vi mener, at der er rum for, at hele den her vandteknologi kan forfines (...). Nu har vi
et lille renseværk, der driver 650 boliger. Var det bedre på et tidspunkt at nedlægge
det renseværk, (...) og bygge et støre der forsyner hele byen? Der er et relativt højt

strømforbrug i det renseværk, også fordi der ikke er så mange forbrugere, så
strømforbruget i renseværket fylder forholdsmæssigt meget, (...). Det ville vi forbedre

væsentligt, hvis vi havde et større renseanlæg.”
(Bilag 2:16).

Misforholdet mellem sekundavandsbehandlingen og energiforbruget kan rettes
indenfor for Nyes nuværende rammer, siden man iflg. P. B. Hauggard-Nielsen regner
med, at løsningen fortsættes i 2. Etape, såfremt der gives grønt lys fra
myndighederne: “Vi laver det også i etape 2, eller det er vi igang med, at få lov til.”
(Bilag 2:13)..

Vedrørende problemet om den store vandsalamander og biodiversitet rejst i afsnit
8.2.1.2, Kan det måske løses mere effektivt end etape-rensning af bassinerne, som
P. B. Hauggard-Nielsen foreslog. jf. Afsnit 3.1, er det naturligt som følge af de
stabiliserede aktør-netværk, at niche-innovation styrkes med teknologiske
forbedringer.
Blandt de partnerskaber som som Aarhus Vand deltager i jf. Afsnit 7.2.4 er
Zediment, der vha. Vanddroneteknologi kan bidrage til at løse ophobningen af
sedimenter i regnvandsbassinerne (Bilag 1:15). Ved at skanne bunden i bassinerne,
kan ophobningerne lokaliseres, hvorfor det ifgl. K. Brunmark i fremtiden kan bliver
nemmere at rense bassinbundene

“(...) det er jo brunt vand, vi kan ikke se dernede hvis der sker sedimentation eller
slamdannelse i de her bassiner, og det koster meget tid og ressourcer, at tømme

hele bassiner og komme ned og grave det op. Hvis vi kan identificere, hvor det her
sediment ligger henne, og så med en snabel suge det op lige præcis der hvor det

ligger, så sparer vi rigtig mange ressourcer. Så er der nogle drone-folk der har lavet
sejlende droner. Og så tænker vi, det kan vi bruge andre steder. Så det de gør nu er,
at de er ude i vores regnvandsbassiner og analysere hvor ligger det slam. (...) Så det

er noget af det der med innovation og partnerskaber, der giver nogle konkrete
løsninger, vi rent faktisk kan bruge (...)”

(Bilag 1:15).
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Samarbejdet med Zediment hører ind under Aarhus Vands tilknyttede aktivitet, der jf.
Afsnit 7.1 bidrager med ekstra omsætning til virksomhedens økonomi. Hvor
effektivisering er et problem for innovation hos Aarhus Vand, har det samtidig ført til
innovation i partnerksabet med Zediment.118

8.3.3 Del konklusion
Ovenstående afsnit 8.3 har besvaret undersøgelsesspørgsmål 4:
Hvorledes understøtter det privat-offentlige samarbejde om sekundavandsopsamling
i Nye en sti-forandrende kurs?

Ovenstående afsnit 8.3.1 har belyst hvordan aktør-netværket omkring
sekundavandspilotprojektet er opstået og er struktureret over tid, og afsnit 8.3.2 har
vist på hvilke måder det privat-offentlige samarbejde styrker niche-innovations
design og mulighed for udbredelse.

Imens aktørerne i Nye har forskellige inspirationskilder og forudsætninger for at
indgå i pilotprojektet, har historien om sekundavandsløsningns tilblivelse vist
hvorledes visioner og aktør-netværk struktureres over tid. Struktureringen er foregået
på individ- og organisatorisk niveau, hvor rationaler og interesser samles om en
fælles ressource- og problemforståelse af vandet i Nye. Netværket har i løbet af dets
modning tiltrukket flere aktører, og akkumuleret vandteknologisk viden, for til sidst at
producere og implementere et stabilt og levedygtigt prototypisk design for
sekundavands- opsamling og behandling.
Aktørerne har i samarbejdet været gensidigt afhængige: Hvor alle parter har bidraget
med faglig ekspertise, har Tækker Group overvejende sørget for, at projektet blev
finansieret, imens Aarhus vand har banet vejen med juridisk ekspertise ifm.
dispensation, vandforsyning og blåstemplet legitimiteten ved at bryde med
forsyningsnormerne.
Partnerskabet i Nye har skabt præcedens for, hvordan man kan få lov til-, og
implementere genbrug af sekundavand på hidtil uset skala i Danmark. Det stabile
design kan derfor for fremtiden fungere som konkret case og inspiration for andre
forsyninger og developere, der ønsker at eksperimenter med anvendelsen af
sekundavand.

8.4 Vilkårene for holistisk planlægning og sti-forandring
Det forudgående afsnit har set på mulighederne for udbredning og forbedring af
sekundavandsløsningen i Nye. Følgende vil analysere og diskutere vilkårene for
socio-teknisk transition og holistisk planlægning, efterfulgt af en diskussion om
casen, SDG’er og public action.

118 For Aarhus Vands TA findes andre eks. På samme eks. partnerksabet Dryp m.fl.. (BIlag 1:14-15).
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Jf. afsnit 2.0 og 3.0 er aktørernes deliberative adfærd i.e action afgørende for
karakteren af samfundets udviklingssti. Ved følgende bør tænkes på den
modererede planlægningstrekant Afsnit 1.4.2, mhp. At fremhæve privat offentlig
samarbejde (SDG 17.17) som driver for socio-teknisk transition og
planlægnignstrekantens midte som mål for bæredygtig planlægning. Afsnittet samler
op på SDG 6, 11, 12, 13, 15 og 17, og diskutere casen ift. Holisme som
forudsætning for SDG’er, samt hvordan public action i.e. ‘viljen til bæredygtighed’ i
casen tager sig ud i et pragmatisk humanistisk perspektiv.

8.4.1 Den villige developer - Holismens forudsætning
Med bunden rationalitet in mente, har det overordnede landskab tilbudt rationaler der
opfordre til public action for grøn bæredygtighed119. Siden socio-teknisk transition er
en social proces, er de enkelte aktørers valg vigtige for, at påvirke samfundets
udviklingssti i en bestemt retning.

Tækker Groups vilje til grøn bæredygtigthed har været således afgørende for, at
planlægningen af Nye hidtil har kunne foregå på et gennemført helhedsgrundlag.
Tækker Group’s langvarige planlægnignsproces har understøttet borger- og
interessentinddragelse, der blev definerende for værdier, som Nye planlægger efter i
dag. Om Workshoppen i 2008 fortæller P. B. Hauggaard-Nielsen:

“(...) det var et ønske om at få nogle helt almindelige mennesker til at fortælle om,
hvad det egentlig er man gerne vil have, hvis man skulle forestille sig, at der skulle

kontrueres en ny by. (...). Der var nogle der skrev at de gerne ville have byen i
forhaven og naturen i baghaven. (...) et af de gennemgående parametre i tilgangen
til Nyes planlægningen er, at skabe et sted, der (...) har byens kvaliteter i forhaven

og naturens kvalitet i baghaven. Det er jo også derfor vi kæres så meget om den her
vandhåndtering, som giver noget rekreativt og natur i mellemrummet og også ift. (...),

hvor vi også gerne vil noget interessant bynatur.”
(Bilag 2:6).

At Tækker Group tog feedbacken til sig i løbet af begivenhederne der foregik i den
indledende planproces (Bilag 3), er evident i den ejerskabsstruktur der ligger til
grund for Nye. De parametre Tækker group har vægtet omkring fællesskab har iflg.
P. B. Hauggaard-Nielsen, været formende for anvendelsen af sokkelgrunde istedet
for større private matrikkeler, hvilket var en forudsætning for, at realisere
vandhåndteringsstrategien og sikre en adekvat nedsivningrad:

“Nye arbejder kun med sokkel-udstykninger. Dvs. når du køber eller lejer en bolig i
Nye, så ligeså snart du går ud af din hoveddør (...), så er du ude i fællesskab. Dvs.,

at alle de traditionelle matrikelskel som i byudviklingssammenhæng kan være en stor
udfordring, det er fællesarealer Nye. (...). Det muliggør vores

119 MLP’s window of opportunity.
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vandhåndteringsstrategi, at vi kan samle vandet på tværs af matrikler, og ligge
regnvandsbassinerne der hvor de ligger rigtigt, hvor der er lavninger.”

(Bilag 2: 2).

Jf. afsnit 8.2 & 8.3 har blev Tækker påvirket af landskabet, hertil kan workshoppen
og inddragelsesprocessen (Bilag 3:4) ses som en begivenhed, der direkte
præsentere landskabsdiskursernes- og forbrugernes møde med Tækker Group.
Erfaringerne fra mødet blev omsat til ekstra investeringer i de blå-grønne strukturer
Tækker Group. Som P. B. Hauggaard-Nielsen påpeger, er realiseringen af
sekundavandsprojektet, et valg man har taget, hvor der ingen sikkerhed findes for, at
den gængse ejendomsinvestor har lignende ambitioner:

“(...)  det kræver også, at man er enige på tværs af matrikler, og ejerskaber (...). Vi
har ikke været i et projekt endnu, hvor vi sådan lige fra første fløjt har kunne

konstaterer, at der kunne skabes enighed blandt alle investorer om, at det var en god
idé at bruge lidt ressourcer på at lave sekundavandand, for det koster jo noget. Vi

har en filosofi om, at det er for dyrt at lade være, men der er mange andre investorer
(...), som koncentrere sig om at finde de billigste mursten og det billigste tagpap og
så sparer man jo også på vandsystemet, hvis man kan undgår at betale en ekstra

tilslutningsafgift.”
(Bilag 2:14)

At Tækker Group ejer størstedelen af området i Nye, har på forhånd afværget areal
konflikter og uenigheder om hvordan de blå-grønne strukturer implementeres. Men
samtidig er deres ejerskab et aktør-privilegium hvor de modsat Aarhus vand, er mere
frit stillede til at bruge ressourcer der direkte fremmer en verden i det pragmatisk
humanistiske billiede, hvorfor de jf. Afsnit 2.0 ligeså har et større ansvar for, at
allokerer deres ressourcer for menneskets og økologiens bedste. Som P. B.
Hauggaard-Nielsen fortæller, betød offentlig MUDP støtte til pilotprojektet mere for
Aarhus vand end for Tækker Group:

“(...) derfor tror jeg at Aarhus Vand har haft meget gavn af det. Vi er selvfølgelig også
glade for, at miljøstyrelsen kan se det positive, men økonomien i det er ikke så

interessant for os, (...)’’
(Bilag 2:13).

iflg. planlovens (2020) § 15 har de offentlige myndigheder begrænset indflydelse på
hvordan privat ejendom benyttes. Når anvendelsesperspektiver sættes i
lokaplansregi, skal disse have lovhjemmel dvs. At kommunen skal kunne påvise
anvendelsesrestriktioner ved lov eks. æstetik, klimatilpasning og etagemeter (Post,
2018:171-172). En lokaplan kan eks. ikke kræve, at der bygges med specifikke
materialer, så længe det anvendte materialer ikke bryder med gældende lov. Dvs., at
kommunen ikke kan kræve af en developer, at de. laver sekundavandssystemer og
sokkeludstykninger som set i Nye, implementering af sådanne er derfor nødt til, at
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være efter developerens eget ønske. Er sekundavandsløsninger allerede
implementerede kan kommunen tilgengæld bruge tilslutningspligten af ny
bebyggelse, og på den måde kræve fortsat tilkobling til fælles forsyning såsom
Sekundavandsdesignet (Planloven, 2020:§ 15 stk. 12).

Tækker groups ejerandel af arealet er ikke nødvendigvis uproblematisk, men i
konteksten af ovenstående og mulighederne for en holistisk tilgang til
planlægningen, har det været en fordel qua de blå-grønne ambitionerne der
realiseres i udviklingsprojektet.

8.4.2 Public action - Privat-offentligt samarbejde for SDG’er og
bæredygtig transition
Følgende diskussion omhandler hvordan partnerskaberne i Nye har forudsat god
holistiske planlægning sat i relief til SDG 6, 11,12, 13,15 og 17. Hertil anvendes den
pragmatisk humanistiske vurderingsramme jf. Afnit 2.2 mhp. at vurdere casen.

Nye viser, at public action I overensstemmelse med den pragmatisk humanistiske
position, bedst bæres af privat-offentligt samarbejde på baggrund i de givne
velfærdskapitalistiske strukturelle rammer. Casen viser at kvaliteten i holistisk
planlægning og bæredygtig omstilling af byen, primært drives af et fællesskab af
rationaler mellem de offentlige og private aktører.
Hvor Aarhus vand som primær- og kommunen som baggrundsaktør, eksplicit bruger
SDG’erne til at guide rationaler, har Tækker Group en mere diffus men i praksis
konkret tilgang til bæredygtitghed.
Det er ikke unormalt, at kun nogle aktører i et samarbejde bruger SDG’er, hvor
aktører som Tækker Group endnu ikke har adopteret dem, alligevel har Nye gjort
landvindinger indenfor holistisk planlægning og opfyldelse af flere SDG mål samtidig.

Nedenfor understreges sammenhængen mellem holistisk planlægning,
sekundavandsløsningen og opfyldelsen af SDG’er.120

Sekundavandssystemet bidrager i sig sev til opfyldelse af SDG 6 ved mere effektiv
anvendelse af vandressourcerne 6.4 (UN, 2017:10), qua 40 % besparelse af
grundvandet, samt et renere vandmiljø SDG 6.3 (UN, 2017:10) qua
sekundavandssystemets renseanlæg og bassinernes filtrereting af miljøskadelige
stoffer.
De holistiske blå-grønne strukturer, iform af sekudnavandsløsningen bassinerne og
mellemrummene udfomer Nyes rekreative områder, der bidrager til opfyldelse af
SDG 11, 13 og 15.
For SDG 11121 er dette 11.5, der skal sikre byens beboere mod vandskader 11.7, der
tilsigter adgang til grønne rekreative rum samt 11b, der søger at styrke

121 Kunne tilføje 11.2 om grøn transport og Nyes WeMoove
120 Der kunne beskrives flere delmål end de nævnte.
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byplanlægning for mere klimasikre og mindre ressourcekrævende byer122 (UN,
2017:15-16).
Mht. SDG 12 har grundvandsbesparelsen i Nyes sekundavandsløsnings direkte
effekt på 12.2 mere ansvarligt forbrug af naturressourcer (UN, 2017:16), her
grundvandet.
Ifm. SDG 13 klima-aktion, kunne flere initiativer i Nye nævnes, men med fokus på
Nyes blå-grønne strukturer, så understøtter regnvandsbassinerne og de grønne
mellemrum SDG 13.1 der tilsigter at styrke byers resiliens mod ekstremt vejr
specifikt hundredeårshændelser i nedbør (UN, 2017:17).
De blå-grønne strukturer understøtter SDG 15.5, der beskytter biodiversitet og
forhindre artsudryddelser og 15.9 der tilsigter at integrere værdier der tager højde for
økosystemer og biodiversitet ind i udvikling og planlægningsproces (UN, 2017:20).
Dette ses ved bassinernes grønne områder, der ligger integreret i byen, med
tilstedeværelsen af den store vand salamander som levende eksempel på, at man
har skabt kvalitetsnatur. Hertil kan man argumenterer for bidrag til 15a, der pålægger
højere allokering af økonomiske ressourcer til opfyldelse af mål 15 (UN, 2017:20),
hvilket Tækker Group har gjort som en del af deres investering i udviklingsprojektet
jf. afsnit 8.2.2 & 8.3.1.

Isoleret som privat projekt bidrager Nyes holisme ikke til substantiel social
bæredygtighed ifm. SDG 11.1, der tilsigter affordable housing (UN, 2017:15), og som
set ved sekundavandsløsningen, har designet omkring de blå-grønne strukturer
udfordringer omkring mål 15, der endnu ikke definitivt er løst.

Hvor fordelen ved SDG programmet jf. Afsnit 1.4.2, 2.1 & 4.0 er, at det rummer alle
bæredygtigthedsformer samt opfordre til public action via mål 17.17,, viser casen om
socioteknisk transition og bæredygtigthed i Nye, at det der tæller er 1.
Samstemmende vision og handling og 2. At 17.17 er vigtig i det omfang at
velfærdskapitalismens struktur har sat rollefordelingen for, hvilke former for action
samfundsaktører tager i public.
Her understøtter det privat-offentlige samarbejde socioteknisk transition, gennem
Aarhus Vands blåstempling og Tækker groups kapital jf. 8.3.og 8.4.1.
På den måde fungere partnerskabet risiko-mitigerende, siden de komplementere
hinandens ressourcer og kompetencer. Fordelingen af risiko er et plussumspil, siden
risici fjernet fra den ene ikke nødvendigivs tilføres den anden proportionelt. At
parterne har en større chance for success sammen, indikerer, at SDG og
privat-offentlige partnerskaber medvirker til at sørge for, at den privat-offentlige
rollefordelingen komplementere hinanden.

I perspektivet af den privat-offentlige reciprok understøttelse, kan holistisk
planlægning i Nye forstås på to niveauer. Det ene er, at man i Nye har benyttet
tekniske greb for, at sikre en bred vifte at blå-grønne bæredygtige initiativer. Det

122 11b tilsigtes planmyndiger, men Tækker Group har overvejende selv stået for planlægningen.
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andet er, at egentlig holisme er produktet af en form for public action der kobler alle
tre bæredygtigthedformer jf. Afsnit 2.1.3, der kun garanteres af offentlig intervention
og understøttelse af private udviklingsprojekter jf. Afsnit 8.2.2.3.
Returnerer man til Holdens (2020) pragmatiske humanisme, er det de
ressourcestærke og ambitiøse Tækker Group der sikre den økologiske
pragmatisme, imens den offentlige planmyndighed garantere substantiel
humanisme.

I den forbindelse stemmer Nye overens med den pragmatiske humanistiske position
på 3 måder:
1. Store dele af Nye, er indrettet til at faciliterer selvrealiserende fælleskaber og
efterleve de menneskelige drømme om et godt liv.
2. Dette gøres i med en vision og praksis der sænker bylivets belastning af kloden,
og
3. Man har været motor for permanent forandring af en blandt flere udviklings-stier
der skal forandres i en overbevisende skala.

Hvad der taler imod Nye, som et pragmatisk-humanisme eksempel er finansieringen
af udviklingsprojektet, der har rod i det gentrificerede berlinske ejendomsmarked.
Det er et aspekt i casen, man på den ene side må kritisere, men på den anden side
erkende som en norm og et vilkår i det kapitalistiske ejendomsmarked.

SDG’erne har som guide for Aarhus Vand været med til at skabe rum og mulighed
for handling. Public action der deliberativt og forsætligt forsøger, at skabe samstem i
viden, vision og handling blandt flere parter, faciliterer struktureringen af idéer og
netværk, der kan medvirke til at bryde den nuværende socio-tekniske sti, og finde
nye måder for mennesket at leve i samstem med resten af naturen.

8.4.3 Del konklusion
Ovenstående afsnit 8.4 har besvaret undersøgelsesspørgsmål 5:
På hvilke måder eksemplificere Nye’s planlægningsproces de strukturelle vilkår for
opnåelse af økologiske og sociale SDG’er?

Afsnit 8.4.1 har vist, at planlovens struktur giver developeren et udviklingsmonopol,
hvor kommunen kun i begrænset omfang kan bestemme byudviklignens indhold.
Hertil viser casen på baggrund af det vilkår, at developerens vilje til bæredygtighed
er ufravigeligt for bæredytig byudvikling. Afsnit 8.4.2 redegøre Nyes bæredygtighed i
SDG termer, og diskuterer dem ift. Aktør rollerne i Nye ift. Muligheden for holistisk
planlægning og pragmatisk humanisme.

Det overordnede vilkår for holistisk planlægning er, at developeren ønsker holisme i
byudviklingen jf. Planlovens § 15, samt at det offentlige garanterer social
bæredygtighed. Nye er en case på tilstedeværelsen af begge.
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Tækker Group har vha. Sokkeludstykning af grundende og tanke på fællesskab,
skabt forudsætningerne for, at de blå-grønne strukturer og sekudnavandsløsningen
er realiseret. Tækker Groups ejerskab af hele området, har jævnet potentielle
arealkonflikter, og sørget for at det var lettere at blive enige om- og tilvejebringe de
blå-grønne visioner. Tækker Groups valg om holisme opfylder flere SDG’er
samtidigt, heriblandt delmål indenfor SDG: 6,12, 13,15.
Tækker Group har ikke været ene garant, siden offentlig understøttelse har
garanteret social bæredygtighed og fremmet opnåelse af SDG 11, samt indskudt
offentlige investeringer der øger områdets attraktivitet. Developerens økonomiske
succes er således afhængig af det offentlige.
Styrken af privat-offentlig samarbejde eksempliceret gennem SDG 17.17 er, at
aktørerens forskellige ressource-bidrag mitigere projektets samlede risiko og sikrer,
at Nyes holistiske planlægning opfylder alle led i bæredygtighedstrekanten jf. Afsnit
1.4.2. Tilsammen formår de at danne et grundlag for public action i et
tilnærmelsesvist pragmatisk humanistisk billede, hvor udviklingen i Nye sker i
respekt for både natur og mennesker.
Iflg. den humanistiske position udgør finansieringen af nye til gengæld et kritikpunkt,
der ikke lever op til humanismens demokratiske og inkluderende kriterier.

Nye eksemplificerer de strukturelle vilkår gennem projektets magt- og
kapitalfordeling, samt spørgsmålet om hvilke aktører der har hvilke planmæssig
beslutningskompetence.
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9.0 Sammenfattende konklusion
Specialet har forsøgt at besvare problemformuleringen:
Hvilken viden om vilkårene for bæredygtig transition og byudvikling kan
sammenfattes ud fra planlægningsprocessen i Nye; projektets partnerskaber, fysiske
planlægning og sekundavandspilotprojekt?

For at bevare problemformulering, er casen blevet analyseret på baggrund af
dokumentanalyse, interviews og transitionteori, sat i relief til holistisk planlægning og
SDG’erne.
Casen Nye kan ses som en paradigmatisk-kritisk case på et frontløberprojekt der
indkapsler et mønstereksempel på holistisk bæredygtig transition gennem privat
offentligt samarbejde og public action, samt skitserer planlægningsfeltets generelle
vilkår for bæredygtig omstilling og byudvikling.

I lyset heraf kan casens eksempler på- og vilkår for bæredygtig omstilling og
byudvikling sammenfattes i følgende nedslag:

- For at gennemføre bæredygtig byudvikling må både offentlige og private
aktører eksplicit vægte viljen til bæredygtighed, siden ambitionsniveauet set i
Nye ikke kan forceres andetsteds ved lovhjemmel, specifikt iht. Planlovens §
15.

- Forandring af samfundets socio-tekniske system begrænses af de etablerede
juridiske og kognitive normer, hvorfor den offentlige sektors opbakning, er
vigtig for at lempe risiko og øge muligheden for udbredelse af bæredygtig
innovation.

- Bæredygtighed og bæredygtig omstilling er kompleks, hvor holistisk
innovation som sekundavandsløsningen, der opfylder flere SDG’er samtidig,
møder nye barrierer i form af vandets kredsløb eller ny biodiversitet der
kolliderer med eksisterende naturbeskyttelse.

- Bæredygtig byudvikling der søger planlægningstrekantens midte afhænger af
developerens vilje til at investere i grønne initiativer, samt kommunale krav om
social bæredygtighed eks.almene boliger.

- Privat-offentligt samarbejde styrker netværks-dannelsen set i MLP mhp. på
bæredygtig innovation og udbredelse af samme.

- Det kræver bred enighed eller aktør monopol som Tækker Groups i Nye, at
undgå arealkonflikter og indrette den fysiske planlægning holistisk som set i
casens sokkeludstykning og mellemrummene.

- Casen har vist, at det er muligt, at byudvikle socialt og økologisk bæredygtigt
jf. Pragmatisk humanisme, men samtidig at de globale værdikæder og
markedsmekanismer udgør en faldgrube for reel bæredygtigthed.

Ovenstående punkter uddybes nedenfor:
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Casen Nye er et mønstereksempel på hvordan privat offentligt samarbejde jf. SDG
17.17 har resulteret i et balanceret prototypisk byudviklingsprojekt, der har forbundet
niche-innovation med holisme i den fysiske planlægning med opfyldelse af delmål i
SDG 6, 11, 12, 13 og 15 til følge.
Det ambitionsdrevne samarbejde mellem Aarhus Vand og Tækker Group m.fl. Har
tilvejebragt vandteknologi og blå-grønne strukturer, der implementeres på hidtil uset
skala i Danmark, og peger imod nye socio-tekniske konfigurationer.
Byudviklingsprojektet Nye fremmer: Vandkvalitet, urban resiliens og almene boliger,
skybrudssikring, ansvarligt forbrug, og biodiversitet.
Samarbejdet I Nye har vist at det private og offentlige er gensidigt afhængige mhp.
Opnåelse af bæredygtig omstilling, og at de tilsammen øger sandsynligheden for, at
Sekundavandsløsningen kan udvikles fra socio-teknisk niche, til en del af det
socio-tekniske system, dette specielt med Aarhus Vands udfordring af
vandforsyningssektorens normer.

Afsnit 8.4 fremhæver, at forudsætningen for bæredygtig transition i byen er, at både
de private developere og offentlige myndigheder eksplicit vægter bæredygtighed i
deres handlingsrationaler, siden developere overvejende besidder et
udviklingsmonopol der tilgengæld skal godkendes og kun delvist kan påvirkes af de
kommunale planmyndigheder qua Planlovens § 15.
Afsnit 8.1 viser at socio-teknisk sti-afhængig er et vilkår, der indsnævrer
handlingsrummet for at implementere nye løsninger. Dette siden det aktive samfund
afhænger af en i forvejen eksisterende konfiguration af tekniske systemer og normer,
hvorfor der opstår en dissonans mellem implementering af ny innovation og
gældende love, normer og kultur.
Potentialet for sti-forandring og bæredygtig byudviklingen fremhæves i afsnit 8.3, der
viser, at privat-offentlige partnerskaber styrker strukturationsprocessen og det
tværvidenskabelige niveau i MLPs niche-innovationsproces. Dette såfremt det
privat-offentlige samarbejde formår at bygge videre på niche-idéer, der kan vende
kognitive opfattelser af problemer til ressourcer såsom casens drænvand,.
Den holistiske sekundavandsløsning har i den sammenhæng åbnet et window of
opportunity i Danmark for yderligere adoption og potentiel sti-forandring, der kan
ændre måden hvorpå man planlægger tværvidenskabeligt og tænker vandforsyning
på, i fremtiden.
.
Hertil viser casens afsnit 8.2, at bæredygtighedens kompleksitet er et barriere-vilkår
for opnåelse af bæredygtige byer, hvor mængden af hensyn der skal tages, samt
den velfærdskapitalistiske struktur, betyder at holistisk bæredygtigthed ikke kan
opnås af samfundsaktøer i en enkelt sektor. Hertil må den fysiske planlægning ske i
et helhedsaspekt, der i Nye er muliggjort af Tækker Groups samlede grundejerskab,
og beslutningen om, at indrette sokkelgrunde og mellemrum til fordel for bl.a.
Vandets kredsløb og nedsivningsgraden.
Muligheden for at løse de wicked problems der opstår ifm. Bæredygtig omstilling af
byen, forbedres gennem samstemmende public action mellem det privat-offentlige,
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der indenfor nationale grænser kan tage højde for både økologi og mennesker. Hvor
public action for udvikling, mennesker og natur kan drives frem af SDG 17.17, er
SDG’erne en positiv, men ikke essentiel drivkraft for bæredygtig omstilling.

Afslutningsvist viser casen om Nye potentialet for en pragmatisk humanistiske
tilgang til bæredygtig omstilling, der fremhæver både nødvendigheden af og
muligheden for, at tage højde for menneske og natur i overensstemmelse med deres
respektive præmisser. Dertil må man med en pragmatisk humanistisk positionering
stille sig kritisk overfor finansieringen af sådanne projekter, da globale værdikæder
betyder, at handlinger i Danmark påvirker forholdene i udlandet.
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10 Perspektivering
Undersøgelsen om Nyes ambitionsdrevne samarbejde om bydelens blå-grønne
strukturer og sekundavandsløsning har givet et samlet billede af, hvorledes Nye er
pragmatisk humanistisk bæredygtig, og hvordan casens konfiguration af aktører og
rationaler gennem public action har ført dertil. På baggrund af de konklusioner og
erfaringer der er draget heraf, vil følgende sætte undersøgelsen i en bredere
planfaglig relevans.

Analysens konklusioner kan give indtryk af, at eks. lov regulerede krav til
vandkvalitet i husstande eller naturbeskyttelsesloven står i kontrast til bæredygtig
omstilling. Hvor sådan lovregulering i tilfældet af sekundavandssystemet indsnævrer
aktør-handlingsrummet, er reguleringen et vigtigt offentligt redskab til
naturbeskyttelse, og holde økologi skadelig byudvikling i skak. Hvor specialet har
gjort en eksplicit pointe ud af kommunens mangel på lovhjemmel til at kræve
bæredygtighed af developeren, gøres her en pointe om, at kommunerne på den
anden side har mange redskaber der begrænser muligheden for uønsket
planlægning. Kommuner kan således ved lov håndhæve bestemmelser der sikrer
fællesgoder, natur og biodiversitet mv. Imod snæversynet markedskapitalisme.

Offentlige aktører i stat og kommune kan dertil anvende bløde styringsværktøjer, der
politisk-økonomisk fremmer bæredygtige initiativer og forsøger at tiltrække
developere som Tækker Group. Ved Nye ses statens MUDP som innovations
understøttende og grøn kommunebranding.
Med de erfaringer om privat-offentligt samarbejde som ses i Nye, bør danske
kommuner og tilknyttede institutioner i så høj grad som muligt søge blød indflydelse
på byudviklingen mhp. At styrke den holistiske bæredygtighed.

I det lys kan man påpege, at de fleste kommuner allerede udøver den indflydelse de
har i lokale projekter. Men der er ikke nogen garanti for, at indflydelsen bruges i et
social-økologisk øjemed, hvor rent økonomiske interesser kan tage prioritet istedet.
Med afsæt i de kommunale udviklingsinteresser og snævre handlingsrum for at
kræve bæredygtighed i relief til bygherrens udviklingsmonopol, bør planlægningens
generelle politik og struktur i Danmark genovervejes mhp. At udarbejde en
planlovsvariant der giver staten muligheder for, 1. at stille bæredygtighedskav til
kommunerne, som man så det ifm. Agenda 21, og 2. give kommunerne bedre
muligheder for at kræve bæredygtighed af de lokale udviklingsprojekter. Dertil bør
det politisk overvejes, om man kan finde nye måder at finansiere bæredygtig
omstilling og byudvikling på, siden casen i Nye har vist, at adgang til kapital er en
afgørende faktor for aktørernes handlingsrum. Groft sagt udvikles der dér hvor
pengene lægges, hvorfor man i konteksten af planlægningen bør overveje, hvordan
økonomiske incitamenter bedre kan bruges til at støtte bæredygtig udvikling, sådan
at ambitiøse virksomheder som Aarhus Vand kan få bedre handlingsrum.
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I Nyes tilfælde har finansiering været på bekostning af social bæredygtighed i Berlin,
hvorfor Nye fremstår bæredygtig lokalt men mindre end som så i et globalt
perspektiv. Holden pointerer ligeså, at der bag erfaringsbaserede lokale aktion lurer
faren for, at den globale tankegang indenfor bæredygtighed skiftes ud med lokalisme
(Holden, 2019). Den lokale og den globale tankegang ikke er hinandens
modsætninger, men tværtimod hinandens forudsætninger for en bæredygtig verden,
hvorfor man med et pragmatisk blik må have øje for begge (Holden, 2019).
Tænkes det globale perspektiv udover Berlin og Europas grænser, har stien af grøn
vækst ikke mange reelle løsninger i forhold til at udjævne det skævvredne forhold i
produktion og forbrugsmuligheder der findes mellem I-lande og U-lande. (Hauschild
& Pedersen, 2016:299).

Afslutnignsvist er den store ulempe ved de blå-grønne strukturer og
sekundavandssystemet i Nye, at det kun er overførbart ved ny byudvikling. Det
efterlader fremtidige undersøgelser med spørgsmålet om hvordan man på bedste
vis, kan omstille allerede bebygget by i jagten på SDG’erne og pragmatisk
humanistiske bæredygtighed.
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