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over landets bedste klimaløsninger
En 50 meter lang klimavej i Hedensted har givet genlyd i klimakredse. Projektet, der er udviklet
i et samarbejde mellem Hedensted Kommune og VIA University College, får nu et flot skulderklap.
Klimavejen adresserer to af tidens store klimaudfordringer i én og samme løsning, nemlig håndtering
af den stigende mængde regnvand og produktion af bæredygtig varme. Projektet er det første af sin
art i Danmark og bliver i en publikation fra Realdania og Sustainia fremhævet som et af de 100 bedste klimaprojekter i landets 98 kommuner.
Klimavejen, der udgør en strækning på 50 meter af Dalbyvej i Hedensted, er designet så regnvandet
kan sive ned gennem den permeable asfalt. Samtidig er der lagt jordvarmeslanger ned i vejkassen,
der, når de bliver opvarmet af regnvandet, sørger for varme til den nærliggende børnehave.
Theis Raaschou Andersen, programleder, lektor og ph.d, fra VIA University College, har været en af
initiativtagerne til etableringen af klimavejen i Hedensted. Han er begejstret for, at projektet nu er blevet udvalgt som et af de 100 bedste klimaprojekter i de danske kommuner:
”Det er først og fremmest en stor faglig anerkendelse af vores arbejde, at Realdania og Sustania har
udvalgt os til Klima 100. Den anerkendelse er vi glade for, men klimavejen i Hedensted er også, i al
ubeskedenhed, et godt projekt. For vi har fra start haft et stærkt samarbejde med Hedensted Kommune og mange af de erfaringer vi har fået, kan vi bruge fremadrettet”.
Også Kasper Glyngø, borgmester i Hedensted Kommune, glæder sig over, at projektet har fundet vej
til udgivelsen.
”Jeg er stolt over, at Klimavejen i Hedensted Kommune kan være til inspiration for andre. Den er et
godt eksempel på, hvor vigtigt det er at tænke både grønt og innovativt, når man går i gang med et
anlægsprojekt. Her går bæredygtighed og merværdi hånd i hånd til gavn for miljøet,” siger han.
Anne Skovbro, filantropidirektør hos Realdania, håber, at udgivelsen kan bidrage til at inspirere til
grønne ideer og løsninger over hele landet.
”Aldrig før er der tegnet et så omfangsrigt, grønt samtidsbillede af de danske kommuner. Klima 100 er
et vidnesbyrd om, at kommunerne hverken mangler ambitioner, opfindsomhed eller handlekraft, når
det gælder om at bekæmpe klimaforandringerne lokalt og tilpasse land og by til et foranderligt og
uforudsigeligt klima,” siger Anne Skovbro.
Læs Realdanias og Sustanias rapport med alle de 100 klimaprojekter her: realdania.dk/klima100
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