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Indledning 

De 3 fredede bygninger fra 1908 på Thorsbro Vandværk rummer en kulturhistorisk fortælling om 

vandindvinding til forbrugerne i København frem til 1985. Der indvindes fortsat grundvand, og der pumpes 

fra nyere bygninger ind til København og omegnskommunerne. De fredede bygninger er usædvanligt smukke 

industribygninger, der i en forbløffende grad står intakte, både med hensyn til eksteriører, interiører, maskiner, 

værktøj og inventar.  

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) som ejer stedet, ønskede de gamle bygninger nedrevet, da 

deres primære funktion ophørte i 1985. Ishøj Kommune forhandlede sig frem til brugsretten, og de fik i 2000 

foranlediget fredning af de 3 ældste bygninger Maskinhuset, Hanekammer- og Samlebrøndsbygningen.  

En frivillig forening, Thorsbro Vandværks Museumsforening (TVM) opstartet i 1995 forestår vedligeholdelsen 

af pumpemaskinerne, som fortsat er funktionsdygtige. Foreningen forestår, som de eneste, den historiske 

formidling om vandværket ved afholdelse af rundvisninger. Dette sker på udvalgte dage i sommerhalvåret, ved 

den årlig ”Vandværkets Dag” og i øvrigt efter nærmer aftale, hvilket 7. klasser fra Ishøj Kommune benytter 

sig af. Foreningens medlemmer er primært lokale folk, der tidligere har haft en tilknytning til værket. 

Ishøj Kommune opsagde brugsretten i 2013. HOFOR forestår i dag nødtørstig akut vedligeholdelse af de 

fredede bygninger, og de vil i de kommende år opføre et nyt stort vandværk nord/øst for de fredede bygninger 

til fortsat vandforsyning af København og omegn. Herefter forventer TVM, at den ikke fredede filterbygning 

fra 1922 bliver nedrevet tillige med pumpebygninger og mandskabsbygning fra 1985.  

TVM er meget bekymret for den manglende bygningsvedligeholdelses.  Foreningen overvejer derfor at oprette 

en ny forening, der skal overtage ejerskabet af de fredede bygninger fra HOFOR. Hensigten er, at denne 

forening selv skal skaffe fondsmidler til vedligeholdelse af bygningerne. Foreningen er desuden bekymret for 

den fremtidige formidling af kulturhistorien. Resurserne i foreningen, som beror på frivillig arbejdskraft, bliver 

mindre og mindre med årene. Derfor ønsker foreningen en fremtidssikret formidling, bestående af en 

fremtidssikring af de menneskelige formidlingsresurser, og at gøre formidlingsmetoden mere tidssvarende. 

Problemformulering 

Hvordan udvikles en Holdbar Bæredygtig Projektbeskrivelse for de fredede bygninger på Thorsbro Vandværk?   

Thorsbro Vandværks Museumsforenings bekymringer for fremtidssikret formidling og bygnings-

vedligeholdelse samt overvejelser om ejerskab, benyttes som casestudie til at belyse anvendelsen af en 

projektudviklingsmetode, der kan føre til en ”Holdbar Bæredygtig projektbeskrivelse”. 

Metode 

I teoriafsnittet beskrives overordnet en projektudviklingsmetode med 8 elementer. Udvalgte elementer 

anvendes til at analysere empirien. Med det herved fremkommende vidensniveau, diskuteres Thorsbro 

Vandværks Museumsforenings bekymringer gennem anvendelse af de værktøjer, der er beskrevet i 

projektudviklingsmetoden. 

Teori 

Det teoretisk grundlag for denne opgave kræver en projektudviklingsmetode, der indeholder redskaber, der 

kan strukturere viden, tanker, kommunikation mv. og som gennem handlinger kan føre til en klar 
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projektbeskrivelse. I Danmark har en af vores største fonde beskrevet en projektudviklingsmetode. Denne 

anvender jeg som opgavens overordnede teoretiske grundlag.   

Håndbog i Projektudvikling 

Dansk Bygningsarv og Realdania udgav 3. marts 2014 en Håndbog i projektudvikling – En guide til udvikling 

af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.  Det er håndbogens formål at give værktøjer 

til at skabe en projektbeskrivelse, og derved grundlaget for en projektplan som er ”et godt dokument i dialogen 

med f.eks. fonde og samarbejdspartnere…”1  

Indledningsvis skrives: ”For at en gode idé kan udvikle sig til et solidt og bæredygtigt projekt, skal 

interessenter, økonomi, organisation, omverden, proces, bygninger og anlæg samt kommunikation være på 

plads. De er alle elementer, som projekter… må forholde sig til for at sikre kvalitet, forankring, opbakning – 

og ikke mindst en bæredygtig realisering og drift.”2  

Håndbogen giver gode råd, redskaber og viden om projektudviklingen gennem 8 ”elementer”, som ses i figuren 

nedenfor, og som jeg nu vil beskrive kort.  

De 8 Elementer. 

Elementet ”Den gode idé” skal indledningsvis præciseres gennem en proces, hvor ”vision & formål” samt 

delmål defineres, ønskede resultater identificeres, og succeskriterier formuleres.  

Projektets ”interessenter” identificerer, og kategoriseres efter deres indflydelse på beslutninger og aktiv 

medvirken i projektet.  

Under elementet ”bygninger” beskrives projektets fysiske placering, den ”lovgivning” projektet er underlagt, 

”tilstandsvurdering” af bygningen, samt de særlige kvaliteter stedet har, f.eks. ”værdier” ved en fredet bygning. 

Under bygningselementet ligger også en bygningsbehovsanalyse, der danner grundlag for et byggeprogram/ 

ideoplæg, som i ord, billeder, og tegninger viser projektet. 

Projektet skal ses i kontekst til ”omverdenen”. Hvordan relaterer projektet sig til regler og visioner fra 

myndigheder, styrelser, kommunen m.fl., hvilke konkurrenter og samarbejdspartnere ses, og hvordan ser en 

bruger- & kundeanalyse ud. For at få et overblik kan der udføres en SWOT-analyse af projektets interne styrker 

og svagheder, og udefrakommende muligheder og trusler. 

”Økonomi” omhandler opstilling af anlægs- og vedligeholdelsesbudget, finansiering og driftsbudget. Desuden 

er det vigtigt at afklare den ”økonomiske organisering” da: ”Den måde projektet er organiseret på, i anlægs- 

og driftsfasen kan have betydning for moms og skatteforhold”3 og ”Et vigtigt parameter for, at andre vil lægge 

tid og økonomi i et projekt, er at det kan sandsynliggøres, at projektet er realiserbart og økonomisk bæredygtigt 

i både anlægs- og driftsfasen.”4  

Projektudviklingen er en ”proces” startende med den gode idé og afsluttet med en anlægs- og driftsfase. Til 

styring af processen udarbejdes en procesplan der kan betragtes som en tidsplan, som indeholder milepæle og 

opdeler projektet i faser. Man skal f.eks.”… tjekke om opgaven skal annonceres via tilbudsloven eller som et 

EU-udbud.”5 idet det har stor betydning for tidsplanen.  

 
1 Realdania og Dansk Bygningsarv, “Håndbog i projektudvikling”, 67. 
2 Realdania og Dansk Bygningsarv, 6. 
3 Realdania og Dansk Bygningsarv, 31. 
4 Realdania og Dansk Bygningsarv, 59. 
5 Realdania og Dansk Bygningsarv, 54. 
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Der defineres en formel ”organisation” for projektet hvor en 

styregruppe eller bestyrelsen har det juridisk ansvar, medens 

en projektgruppe etableres til projektudviklingen og sikringen 

af projektets fremdrift. Derudover kan nedsættes 

arbejdsgrupper som understøtte arbejdet for projektgruppen. 

”Kommunikation” til omverdenen er vigtig, og projektet bør 

derfor indeholde en plan for hvordan dette håndteres. 

Projektudvikling er en dynamisk proces, som vil medføre en 

stadig tilbagevende og videreudvikling af de enkelte 

”elementer” efterhånden som vidensniveauet stiger.  

De 8 elementer, Håndbogen om projektudvikling. 

Nogle af ovenstående ”elementer” f.eks. ”interessenter”, ”værdier” under elementet ”bygninger” samt 

”økonomi” mener jeg med fordel yderligere kan og bør underbygges, f.eks. gennem nedenstående metode.  

Assessing the Values of Cultural Heritage6 

The Getty Conservation Institute, i Los Angeles udgav i 2002 et essay: Assessing Values in Conservation 

Planning (AVCH), skrevet af Randall Mason. I essayet beskrives en metode til udarbejdelse af en 

handlingsplan for ønskede tiltag på f.eks. en fredet ejendom.  Handlingsplanen indeholder i stort omfang de 

samme ”elementer” som angivet i Håndbog for projektudvikling. Der er dog nogle elementer i AVCH-

metoden, som er bedre belyst, f.eks. anbefaler AVCH at alle tænkelige ”interessenter” inddrages i en 

dialogbaseret proces, for herigennem bedre at forstå stedes ”værdier” og interessenternes ønsker for fremtiden. 

Stedets ”værdier” bør vurderes med hensyn til de materielle og immaterielle værdier, herunder f.eks. de 

historiske, kulturelle, sociale, og æstetiske værdier.  De ”økonomiske” forhold, bør ud over de kommercielle 

værdier også indeholde en vurdering af residuale værdier (de afledte økonomiske værdier).  

I analysen inkluderer jeg ovenstående tilføjelser til ”elementerne”. 

Værdisætning handler om at gøre projektet holdbart og bæredygtigt, ikke kun i økonomisk forstand men også 

i global henseende. 

FN´s 17 verdensmål 

FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er en del af Danmarks globale strategi.7 For en bæredygtig 

anvendelse af bygningskulturarven betyder det bl.a., at projektet bør forholde sig til målene:   

- 3 Sundhed og trivsel, -4 Kvalitetsuddannelse,  

-6 Rent vand og sanitet, -8 Økonomisk vækst,  

-9 Industri, innovation og infrastruktur,  

-11 Bæredygtige byer og lokalsamfund,  

-12 Ansvarligt forbrug og produktion,  

-13 Klimaindsatsen.  

 
6 Mason, “Assessing the Values of Cultural Heritage”. 
7 “Global strategi”. 
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Empiri 

Jeg har ved to lejligheder haft mulighed for at tale med formanden og kassereren for Thorsbro Vandværks 

Museumsforening, som også er bestyrelsesmedlemmer i Jørgen Viggo Nicolaisens Mindefond. På disse møder 

har jeg fået en forståelse for stedet, foreningens engagement, økonomiske forhold samt ønsker vedr. formidling 

og bygningsvedligeholdelse. Jeg har fået stillet materiale til rådighed i form af diverse dokumenter, bøger, 

prospekter mv.  Den øvrige empiri som er anvendt i analysen, har jeg fundet på hjemmesiderne for Slots- og 

Kulturstyrelsen, HOFOR, Ishøj Kommune, Realdania, Kroppedal Museum, og Historiske Huse. 

Analyse 

Jeg afgrænser opgaven til primært at omhandle Maskinhuset, 

vel vidende at Hanekammer- og Samlebrøndsbygningerne også 

er fredede og at de sammen med omgivelserne, skal indgå i den 

efterfølgende projektudviklingsproces. Jeg benytter udvalgte 

”elementer” fra projektudviklingshåndbogen, til at strukturer 

analysen af empirien. Jeg indleder med at beskrive elementet 

”Bygninger”.                    Thorsbro Vandværk anno 1922, Storby Strømmen8 

Bygninger 

Maskinhuset på Thorsbro Vandværk er beliggende i Ishøj Kommune på Allévej 23. Stedets værdier er 

beskrevet mange steder, indledningsvis ser jeg på Slots- og Kulturstyrelsens beskrivelse af fredningsværdierne. 

Værdier 

Fredningsværdier 

Af stamdata i fredningsbeskrivelse fra Slots- og Kulturstyrelsen9 

fremgår det, at Maskinhuset, Hanekammer- og Samlebrønds-

bygningerne er opført i 1906-09 af Københavns vandforsyning. 

De er tegnet af arkitekt Andreas Fussing, og de blev fredet i år 

2000. Bygningerne er opført i lys nationalromantisk stil. Videre 

skrives, at maskinhuset er vandværkets karakteristiske 

hovedbygning udformet som en basilika med to sideskibe og 

kælder til pumpesystemer og rør, der stadig er i delvis 

anvendelse. Bygningen står i sit ydre og indre stor set uændret 

og særdeles velbevaret. Hovedparten af de indre overflader er 

uberørte. I maskinhallen er placeret et større antal Burmeister og 

Wainmaskiner fra 1932, og de fungerede indtil 1985. 

(Bemærkning: Der er en beklagelig fejl i fredningsbeskrivelse, 

idet det her angives, at maskinerne ikke har haft noget med 

vandforsyningsdriften at gøre, dette er ikke korrekt).  

      Maskinhusets maskinhal 

 
8 Ingemann Parby, Storby Strømmen - Københavnernes vand, varme, lys og latrin gennem 150 år., 2007:51. 
9 “Thorsbro Vandværk”. 
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Der er desuden bevaret mængder af nagelfast og andet originalt inventar. Vedligeholdelsestilstanden (i 2000) 

er god. Om bygningshistorikken skrives, at værket bragte rent drikkevand ind til København samtidig med at 

det bragte københavnske arbejdere ud i landbefolkningen og det førte til den første arbejderbevægelse i 

Thorslund-Ishøj. Vandværket var den første egentlige industribygning i Ishøj Kommune. Planmæssigt 

beskrives det at, ”Området skal anvendes til offentlige formål/vandværk, der må kun opføres bebyggelse, som 

er nødvendig for områdets funktion og den eksisterende bebyggelse og anlæg skal søges bevaret” 

Begrundelsen for fredningen er, at bygningerne har ”… de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan 

begrunde en fredning. De tre bygninger står alle i deres ydre og indre særdeles velbevarede siden opførelsen 

og udgør en fin og intakt helhed i det frodige landskab. De har som vandværksbygninger meget høj 

fortælleværdi såvel som æstetiske kvalitet.”  

Slots- og Kulturstyrelsen har i mail af 04.12.2019 bekræftet, at der er 3 fredede vandværker i Danmark. 

Foruden Thorsbro er der Københavns første vandværk som nu bl.a. er indrettes til koncertstedet 

”Pumpehuset”10, Grenå Vandværk, som er en lille bygning, hvor terrændækket er fornyet og maskiner er 

fjernet,11 og højdebeholderanlægget på Tinghøj,12 som i efteråret 2019 blev udnævnt til 1 af 100 unikke 

betonbygninger fra det 20. århundrede i Europa.13 

Omgivelsernes værdier 

Det industrielle kulturmiljøs historie er nærmere beskrevet i rapporten Industrisamfundets Kulturarv, en 

regional indberetning fra Københavnsregionen. 14 Anlægget ”… har været en vigtig brik i forsyningen af vand 

og dermed også i udviklingen i regionen.”15 I vurderingen af formidlingspotentialet skrives, at Thorsbro 

Vandværk sammen med andre bygninger i Københavns vandforsyning”... kan give en fortælling om 

vandforsyningens historie og betydning for udviklingen i regionen.” Og om fremtidig brug og forvaltning af 

Thorsbro Vandværk skrives ”… men på grund af 

fortælleværdien, der ligger i anlægget som helhed 

og i løsningen af det arkitektoniske stilskifte, kan 

et ønske om at fredningen udvides med til bl.a. 

også at omfatte filterbygning således 

begrundes.”16                                   Foto af gul filterbygning og hvidt maskinhus 

Ovenstående værdier omhandler primært de industrihistoriske og arkitektoniske værdier. De socialhistoriske 

værdier er kun meget lidt omtalt, men de beskrives i to bøger, der beretter om værket. 

Sociale værdier 

De socialhistoriske værdier er beskrevet i to bøger udgivet i forbindelse med 100-års jubilæet i 2009, af 

Thorsbro Vandværks Museumsforening og Thorslunde-Ishøjs Lokalhistoriske forening. 17 & 18 Der berettes 

bl.a. om, hvorledes der med anlæggelsen af værket kom både en tjenestemandskultur og en fagforeningskultur 

 
10 “Københavns Vandværk FBB - sag”. 
11 “Grenaa Vandværk_FBB - sag”. 
12 “Højdebeholderanlægget på Tinghøj FBB - sag”. 
13 H2 (https://digitalh2.com/), “Innova Concrete”. 
14 “hovedstad.pdf”, 145. 
15 “hovedstad.pdf”, 146. 
16 “hovedstad.pdf”, 147. 
17 Skodborg, Værket ved Thorsbro 1908-2008. 
18 Fosgerau Salomonsen, Beretninger for Thorsbro Vandværk - Mennesker og Maskiner. 
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til kommunen.19 Værket ligger ved Lille Vejleå hvor der gennem tiderne har ligget 3 vandmøller, Lille Mølle, 

Store Mølle og Pilemølle. To af møllerne Store Mølle og Pile Mølle er omtalt af Biskop Oluf ved Roskilde 

Domkirke helt tilbage i 1387. 20  Møllerne beskæftigede mange mennesker. ”Der er sket mange ændringer i 

Ishøj Kommune siden anlæggelses af Thorsbro. Møllerne er væk, landskabet har ændret karakter, fordi 

bakkerne er sunket i takt med, at vandspejlet er sunket”21 (pga. vandindvindingen). I bogen om mennesker og 

maskiner berettes om teknologien, arbejdslivet og hverdagen på vandværket, som var specielt: ”Der fandtes i 

landsbyerne ikke de håndværk, som var absolut nødvendige for at kunne reparere dieselmotorer, rørledninger, 

el-ledninger og telefonledning. Derfor blev vandværkerne anlagt, som var de skibe. … man kunne udføre alle 

reparationer på egen hånd uafhængigt af andre.”22 

Tilstandsvurdering af bygningerne  

Jeg har ikke fundet dokumenter, der beskriver tilstanden af 

bygningerne. Ud fra min erfaring som rådgiver, kan jeg konstatere, 

ved en simpel visuel besigtigelse, at tilstanden er kritisk for bl.a. alle 

vinduer. Museumsforeningen beretter om problemer med utætheder 

i taget ved ovenlysene, og at tagene generelt trænger til udskiftning. 

Facader og indvendige vægge skaller af, de er malet oven på kalk, og 

det er formodentlig medvirkende årsag til fugtopstigning i klæderne. 

Tilstanden er problematisk og for nogle bygningsdele kritisk.                       Typisk tilstand af vinduer 

Lovgivning 

I kommuneplanens rammer er Thorsbro Vandværk udlagt som område for teknisk anlæg med landzonestatus. 

I forbindelse med HOFORs ønske om at anlægge en helt ny vandværksbygning, er der udarbejdet en lokalplan 

for Thorsbro Vandværk.23 ”Formålet er at indpasse et nyt vandværk ved udformning og placering i de 

eksisterende kulturhistoriske, naturmæssige og landskabelige kvaliteter på stedet, … samtidig … at beskytte 

og bevare beplantning og de tre fredede bygninger…”  I lokalplanens §4.2 som gælder for delområde 2, hvori 

de fredede bygninger er beliggende, skrives: ” Lokalplansområdet … må kun anvendes til offentlige formål 

(vandværk) og relaterede anvendelser, der er nødvendige for vandværkets drift. Desuden må eksisterende 

bygninger inden for delområdet anvendes til kulturelle formål, foreninger og fritidsformål.” 

På næste side er ses et udsnit af kortbilag 2, hvor de 3 fredede bygninger er vist med rødt, dobbelt 

skråskraverede bygninger kan nedrives, og de nye byggefelter er enkelt skråskraverede. 

 

De 3 fredede bygninger benyttes og administreres af nogle meget vigtige ”interessenter” som jeg nu analyser 

og beskriver, ved anvendelse af nogle udvalgte ”elementer”.  

 
19 Skodborg, Værket ved Thorsbro 1908-2008, 2008:10. 
20 Skodborg, 2008:17. 
21 Skodborg, 2008:20. 
22 Skodborg, 2008:35. 
23 “Ishoj - Lokalplaner”. 
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Udsnit af kortbilag 2, fra Lokalplanen 

 

Interessenter 

Jeg analyserer nu empiriens interessenter, ved anvendelse af elementerne: ”Værdier” (hidrørende under 

elementet bygning), ”økonomi”, og ”organisation”.  Jeg indleder med Thorsbro Vandværks Museumsforening. 

Thorsbro Vandværk Museumsforeningen 

Jeg gengiver her kort relevante oplysninger som jeg har modtaget fra foreningen, først deres vedtægters vision 

og formål som er de grundlæggende værdier for foreningen. 

Værdier 

Af vedtægterne for Thorsbro Vandværks Museumsforeningens (TVM) fremgår det, at formålet med 

foreningen er at samle mennesker med interesse for værket, igangsætte studier til belysning af historien, 

formidle viden til et bredere publikum, f.eks. gennem rundvisninger, åbent hus-arrangementer eller 

publikationer. Medlemmernes kundskaber understøttes ved foredrage, seminarer og ekskursioner. Målet er på 

sigt at skabe grundlaget for et egentligt museum, ved relevant rådgivning, så museet kan udvikles på en 

historisk forsvarlig måde samt at samarbejde med Ishøj Kommune om bevarelsen og vedligeholdelsen af de 

fredede bygninger. Vedtægterne er skrevet i marts 2009.24  

 
24 “Vedtægter for Thorsbro Vandværks Museumsforening”. 
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I forbindelse med 100-års jubilæet i 

2008 havde Ishøj Kommune stort fokus 

på videreudviklingen af formidlingen af 

den historiske viden om værket. De gav 

derfor tilskud til udarbejdelsen af et 

prospekt for den fremtidige formidlings 

metode. 

Prospektet blev udarbejdet af Haastrup 

Arkitekter. 25  

 

 

 

                       Visualisering af ”Udstillingsmaskinen” t.h. i maskinhallen. Fra Haastrup prospekt. 

 

I 2009 var planen, at Kroppedal Museum skulle sikre formidlingen, og de udarbejdede en handlingsplan 

herfor.26 Visionen var, at Thorsbro Vandværk skulle være et markant lokalt og regionalt industriminde, der 

dannede rammen om en varieret og tidssvarende formidling af selve værket, personalets historie og 

vandforsyningen til København og omegn. Overordnet var målet desuden at gennemføre udstillinger, 

undervisning (skoletjeneste), foredrag og aktiviteter, samt offensiv markedsføring. 4 gange årligt skulle et 

samarbejdsudvalg bestående af 2 repræsenteret fra TVM, 1 fra Kroppedal Museum og 1 repræsentant fra hhv. 

Lokalhistorisk arkiv, og Ishøj Kommune, mødes. Disse møder ophørte nogle år efter.  

I 2019 skriver TVM i et brev til et byrådsmedlem om Kroppedals handlingsplan og Haastrup Arkitekternes 

prospektet, mv at: ”… alle de gode intentioner fra årene 2004-2013 er glemt”. 27 

TVM forestår vedligeholdelsen af maskiner, omvisninger og formidling af værkets historie. Dette gøres af 

frivillige, hvis hjerter banker for fordums maskiner. Mange har tidligere arbejdet på værket eller leget på 

arealerne som børn. Museumsforeningen værner om de sociale værdier for deres medlemmer. 

Økonomi 

Jørgen Viggo Nicolaisens Mindefond (JVN Mindefond) har det formål at støtte TVMs arbejde med at 

kortlægge og formidle Thorsbro Vandværks historie og baggrund (publikationer og rundvisninger) samt støtte 

TVMs arbejde med at indsamle og formidle viden om vand og miljø (museum). Afkast og evt. uddeling af 

midler fra fonden, kan iflg. fundatsen kun ske til TVM. Det bemærkes eksplicit, at midler ikke kan anvendes 

til vedligeholdelse af bygninger.28 

TVMs indtægter kommer fra afkastet i JVN Mindefond samt kontingenter fra de ca. 100 medlemmerne. 

Museumsforeningen afholder udgifter til arrangementer for de frivillige og til materiale og vedligeholdelse af 

maskiner.  

 
25 Haastrup Arkitekter, Thorsbro Vandværks Museumsforening, og Kroppedal Museum, “Formidlingsprojekt _Værket 
ved Thorsbro - Et industrimuseum”. 
26 Bruus, “Handleplan for Thorsbro Vandværk 2009- formidlingstiltag”. 
27 Thorsbro Vandværks Museumsforening, “Overvejelse om ejerskab”, 2019. 
28 “Vedtægter for Jørgen Viggo Nicolaisens Mindefond”. 
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HOFOR – ejer  

HOFOR ejer Thorsbro Vandværk, og de 

leverer vand til København og flere 

kommuner i Storkøbenhavn. 29    

Vandindvindingen sker i dag fra mange 

forskellige steder i regionen.  

I oktober 2019 fornyede HOFOR sin 

”Vandindvindingsaftale for værket ved 

Thorsbro (HOFOR Vand København A/S) - 

Thorslunde kildeplads” med Ishøj Kommune. 

Den er gældende for en 30 års periode. 30  

       Oversigt over kommuner HOFOR leverer vand til, HOFORs hjemmeside. 

Organisation 

Det eneste bemandede selskab i HOFOR-koncernen er koncernens serviceselskab HOFOR A/S.  

HOFOR A/S ejer ingen ledninger eller anlæg, men de ca. 1.100 medarbejdere varetager driften, 

vedligeholdelsen og administrationen af de øvrige selskaber i HOFOR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsnit af HOFOR-koncernens struktur tv. og HOFOR A/S Organisatorisk struktur, begge fra Årsrapporten. 31 

 

Thorsbro Vandværk hører organisatorisk under HOFOR A/S´ Vand og Spildevand som administreres af den 

Tekniske direktør. Den Adm. direktør er ansvarlig for Forretningsudvikling samt Samarbejde og Grønvækst 

og sidder sammen med direktøren for Økonomi og Forretning også med i bestyrelsen for HOFOR Vand 

Holding A/S, hvis primære ejer er Københavns Kommune. 

 

Værdier 

”Drikkevandet hentes op fra grundvandet dybt nede i undergrunden. Det kan tage 500 år at danne 

grundvandet, men nogle steder er grundvandet helt ungt, under 25 år gammelt. Grundvandsbeskyttelse kræver 

 
29 “HOFOR”.  
30 Ishøj kommune, “Vandindvindingsaftale”. 
31 “HOFOR Årsrapport 2018”, 6–7. 
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derfor langsigtet planlægning… Det er en vigtig 

opgave for HOFOR gennem forebyggende tiltag 

at sikre en god vandkvalitet.” 32  

 

FN har opfordret ikke statslige aktører til at gå 

forrest i den bæredygtige omstilling. ”Dette 

samfundsansvar er en integreret del af HOFORs 

DNA og er derfor indbygget i virksomhedens 

vision.” ”Vi skaber bæredygtige byer… 

Forsyning med rent vand og sanitet (nr.6)… er 

HOFORs kerneforretning, og HOFOR spiller en 

væsentlig rolle i klimaindsatsen (nr.13). 

Opfyldelsen af flere af de øvrige verdensmål er 

afhængig af HOFORs aktiviteter f.eks. Livet i 

havet (nr.14) og Livet på land (nr.15)… Dette 

gælder f.eks. samarbejdet med Københavns 

Kommune om undervisning af skolebørn i 

bæredygtig energi- og vandforsyning i 

besøgstjenesten ENERGI & VAND33 som i alt 

20.482 besøgte i 2018.”34    

                                        

 

 

HOFORs bærdygtighedsmåls oversigt, årsrapport  

 

Økonomi 

HOFOR er kommunalt ejet. Den primære ejer af HOFOR Vand Holding A/S er Københavns Kommune med 

73,59%. Den resterende del ejes af Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk 

kommuner. Ishøj Kommune er ikke medejer. HOFOR A/S oparbejder hverken over- eller underskud.35 ”I 2017 

trådte en ny vandsektorlov i kraft… Den nye regulering lægger således et loft over selskabernes omkostninger 

til reinvesteringer og vedligeholdelse af eksisterende anlæg … der er indgået politisk aftale om at justere den 

økonomiske regulering, så der fremadrettet sker en tilpasning af de økonomiske rammer ud fra de faktiske 

omkostninger den foregående reguleringsperiode.”36  

  

 
32 “HOFOR Årsrapport 2018”, 33. 
33 “HOFOR Årsrapport 2018”, 41. 
34 “HOFOR Årsrapport 2018”, 45. 
35 “HOFOR-Aarsrapport-2018_Samlet_lav-endelig-12.-april-2019_rettet-030519.pdf”, 6. 
36 “HOFOR Årsrapport 2018”, 37. 
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Ishøj kommune 

Organisation 

Medlemmerne af byrådet er repræsenteret i de forskellig udvalg iht. konstitueringsaftalen.37 Af aftalen fremgår 

det bl.a. at Ishøj Kommune kan udpege en observatør til bestyrelsen i HOFOR, og at denne har taleret men har 

ikke stemmeret. Kroppedal Museum har ansvaret for en koordineret drift af de lokalhistoriske arkiver for Ishøj 

Kommune38 og i 2016 oplyser Ishøj Kommune at der fortsat er en samarbejdsaftale med Kroppedal.39&40 

Kommunen er organiseret med en kommunaldirektør med ansvaret for bl.a. økonomi, en direktør for Teknik 

og Miljø samt en Velfærds- og undervisningsdirektør. Disse har under sig forskellige centre, som er vist 

herunder. 

Kommunes organisation, Ishøj kommunes hjemmeside.  

Værdier 

Thorsbro Vandværk ansatte dannede den første socialdemokratiet forening i Ishøj og dermed grunden til, at 

kommune nu gennem flere generationen har været socialdemokratisk styret.41  

Ishøj Kommunes seneste Kommuneplan er fra 2014.42 Heri skrives, at målet for byrådet er ”…at de 

kulturhistoriske interesser i Ishøj Kommune beskyttes og bevares for eftertiden, og at de synlige 

kulturhistoriske sammenhæng i videst muligt omfang formidles til befolkningen.” Om de kulturhistoriske 

værdier i landskabet skrives ”… samt Thorsbro Vandværk, der er et eksempel på industriarkitektur af høj 

kvalitet”, og om bebyggelsen i kommunen, at der i alt er to fredede bygninger, Barfredshøj herregård og 

Thorsbro Vandværk, som er ”… meget velbevaret såvel indvendigt som udvendigt. Sammen med 

vandværksbyggerier i Storkøbenhavn viser vandværket vandforsynings historie og dens betydning for 

regionen.” 

 
37 “Byrådets konstituering 7_12_17 med beslutninger pr_ 6_2_18 og 6_6_2018.pdf”. 
38 “Ansvarsområder - Kroppedal Museum”. 
39 Romlund, “Handleplan for Thorsbro Vandværk (Thorsbro Vandværks Museumsforeningen)”. 
40 “Notat fra møde på Borgmesterkontoret”. 
41 “Ishøj Kommune”. 
42 “Ishoj - Kommuneplan 2014”. 
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Ishøj kommunes Kulturpolitik fra 2018 er baseret på et værdigrundlag, hvori et tema er ”Kulturens etablerede 

og spontane arenaer”…. ”udspiller kulturen sig det sted, hvor borgerne stopper op, får sig en oplevelse og 

bliver hængende i en tid.” 43 

Ishøj Kommune skriver om miljøet, at: ”Byrådet ønsker, at Ishøj Kommune skal være en grøn kommune og at 

samfundsudviklingen skal ske på et bæredygtig grundlag.”  

Økonomi 

Kultur- og Fritidsudvalget, varetager den umiddelbare forvaltning ”…af kommunens kulturelle… opgaver …. 

iht. Museumsloven…”, og de overordnede visioner er beskrevet i Kulturpolitikken. Årligt bevilliger Ishøj 

Kommune 0,5 mio. kr. i anlægstilskud til museet ARKEN for ”…at sikre tilknytningen til lokalområdet og 

bidrage til, at kommunens største kulturattraktion har en styrket interesse i det lokale samarbejde.” Og der 

bevilliges årligt 0,88 mio. kr. til Kroppedal Museum, primært til driften af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv.44 

Ishøj Kommune bidrager med et tilskud pr medlem i Thorsbro Vandværks Museumsforening hvert år, betaler 

el og vand, 2 gange rengøring om året og ved afholdelsen af Vandværkets stilles rekvisitter og mandskab til 

opstilling af flag allé, borde og bænke til rådighed. Ishøj Kommune yder desuden engangstilskud f.eks. til 

fotostater. 

Tilskudsgivere 

Mulighederne for fondsstøtte og andre støttemuligheder afhænger af hvem, der er ejer og søger tilskuddet og 

hvad det skal bruges til. Helt overordnet er der for en fredet bygning bl.a. nedenstående muligheder. 

Fonde 

På Historiske Huses hjemmesiden kan man se en liste over de fonde, der kunne være relevante at søge tilskud 

fra.45 Der findes også en fondsliste i pdf.46 Ser man listen igennem, fremgår det, at kun meget få fonde yder 

tilskud til almindelig vedligeholdelse af bygninger.  

Realdania skriver om finansiering, at det anbefales, at ”Brug(e) god tid på at undersøge fondenes vision, 

mission og tildelingskriterier, og søg kun relevante fonde.” 47 

Slots- og Kulturstyrelsen 

Man kan søge Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud til fredede bygninger. De yder tilskud i form af kontanter, 

lån, brugte byggematerialer eller sagkyndig bistand, men ”Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til 

almindelig vedligeholdelse.” 48 

Med henblik på at bevare fredningsværdierne intakte kan man søge Slots- og Kulturstyrelsen om at udarbejde 

en handlingsplan for vedligeholdelse af klimaskærm (facader, tag og kælderydervægge). Plane udarbejdes efter 

en visuel gennemgang af bygning, og den betales af styrelsen.  

 

Jeg mener nu, at jeg har analyseret det vigtigste frem fra empirien, og forhåbentligt tilvejebragt en forståelse 

for Thorsbro Vandværks kontekst og historie. Dette vil jeg nu bringe videre ind i diskussionen.   

 
43 “Ishøj Kommunes seks hovedpolitikker”. 
44 “budget_2019_del_ii_2_0.pdf”, 72 og 78. 
45 “Fonde”. 
46 “Fondsliste-Historiske-Huse.pdf”. 
47 Realdania og Dansk Bygningsarv, “Håndbog i projektudvikling”, 62. 
48 “Støttemuligheder”.  
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Diskussion 

I diskussionen benytter jeg Thorsbro Vandværks Museumsforenings bekymringer om manglende 

bygningsvedligeholdelse og fremtidssikret formidling samt overvejelser om ejerskab til at belyse, hvorledes 

projektudviklingsmetoden kan anvendes. Jeg indleder med det centrale element, ”Den gode idé.” 

Den god idé. 

Foreningens bekymringer kan omskrives til følgende ønsker: ”Sikre vedligeholdelse af de fredede bygninger” 

”Sikre formidlingsresurser, vedligeholdelse/drift af maskiner og inventar” samt ”Opdatering af 

formidlingsmetode”.  

Ved at spørge ”hvorfor” til ønskerne, og fortsætte til man når et realistisk overordnet svar, kan ”vision og 

formål” med projektet indkredses. Efterfølgende stilles spørgsmålet: ”Hvordan skal det gøres” og herved kan 

ønskede tiltag indkredses. Endelig kan succeskriteriet for opnåelse af ønskerne afklares ved at spørge: 

”hvornår” og ”hvad” skal til, men dette behandler jeg ikke yderligere i denne opgave. Nedenfor er illustreret 

det jeg efterfølgende diskuterer frem.  

 

Hvorfor skal der sikres vedligeholdelse af de fredede bygningerne? Fordi bygninger, maskiner, værktøj og 

inventar er unikke, autentiske og originale. Ishøj Kommune samt Slots- og Kulturstyrelsen har udnævnt 

vandværket som et eksempel på industriarkitektur af høj kvalitet. Det er udnævnt som et af 25 industrianlæg i 

Københavnsregion, og er det eneste fredede vandværk i Danmark med en så autentisk indretning.  

Hvorfor skal formidling metoden opdateres? Fordi udviklingen af hele regionen krævede rent drikkevand, og 

dette sikrede Thorsbro Vandværks nu fredede bygninger, og de nyere gør det fortsat. Værket bærer i sig både 
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kulturhistorie og socialhistorie. Miljøet blev påvirket, de gamle vandmøller manglede pludselig vand, og 

landskaberne og grundvandsforholdene ændredes. Således kan formidlingen også tale ind i påvirkninger af 

bæredygtige industrielle tiltag, og hvorfor man i dag udarbejder VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkninger 

på Miljøet). Der er både kulturhistorie og mulighed for nutidslæring i en opdateret formidling. Hvorfor skal 

formidlingsresurser, vedligeholdelse/drift af maskiner og inventar sikres? bl.a. fordi foreningens resurser 

reduceres år for år og maskinernes vedligeholdelse og drift er en del af kulturfortællingen, som bør gå i arv. 

Samlet er svaret at der ønskes en fremtidssikret formidling.   

Hvorfor bør man både vedligeholde bygningerne og fremtidssikre formidlingen? Et svar kunne være den 

overordnede vision at sikre ”Formidling om rent drikkevands betydning for sundheden og udviklingen”.  

Er dette så vision & formål for projektet? Måske, men det kan kun foreningen afklare, ovenstående er blot 

udført til inspiration og grundlag for den videre diskussion. 

Hvordan kan ønskerne sikres? Det overordnet svar er at udføre vedligehold af bygninger, organisere drift og 

formidling samt udføre de anlægsarbejder ser er nødvendige for en opdatering af formidlingen. 

Men ønskerne kan kun opfyldes hvis projektets interessenter ønsker det, så dem ser jeg nu nærmere på. 

Interessenter  

Der er i dette projekt mange interessenter, bl.a. kan nævnes HOFOR og herigennem Københavns Kommune 

som er majoritets ejer, Ishøj Kommune, turistforeninger, Slots- og Kulturstyrelsen, fonde, rådgivere, 

konsulenter, revisorer, advokater, skoler, naboer, nabokommuner, lokalhistorisk Museum, Kroppedal Museum 

og ikke mindst Thorsbro Vandværks Museumsforening samt JNV Mindefond.  Alle disse og flere til bør, for 

at skabe et overblik over deres indflydelse og aktive medvirken i projektet, kategoriseres efter: ”Indflydelse på 

beslutninger” og ”Aktiv medvirken i projektet”. Til hjælp herfor kan anvendes en matrix, der opdeler 

interessenter i de som:  

-”skal involveres” (de, har stor indflydelse, og hvis aktiv medvirkning og opbakning er vigtig for projektet),  

-”skal høres” (de, som har stor indflydelse på beslutningerne, men som ikke deltager aktivt i udvikling af 

projektet), 

-”skal informeres” (de, som har lille indflydelse på beslutning, men opbakning og aktivitet deltagelse er vigtig), 

-”skal orienteres” (de, har lille indflydelse, og deres medvirken er ikke nødvendig). 

Herefter kan der udarbejdes en interessent analyse med forventede holdninger til projektets ide, forventet 

bidrag, og en plan for orientering. Jeg begrænser diskussionen til at omhandle de vigtigste interessenter, 

forventede fordele og udfordringer med hensyn til vedligeholdelse af bygninger, fremtidssikret formidling, og 

ejerskab. Jeg indleder med de som ”skal involveres”, først den engagerede museumsforening 

Thorsbro Vandværks Museumsforening  

TVM overvejer at eje de fredede bygninger. Fordelen kan være, at det giver dem mulighed for selv at 

kontrollere og bestemme vedligeholdelsestiltag. Tiltagene vil kræve professionel konsulentbistand, f.eks. til 

udarbejdelse af tilstandsrapport og plan for vedligeholdelsen, og slutteligt skal arbejderne udføres. En 

handlingsplan for tiltag kan søges udført af Slots- og Kulturstyrelsen, men den vil kun indeholde en visuel 

gennemgang af forhold vedr. klimaskærmen, hvilket jeg i dette tilfælde vurderer som utilstrækkeligt, idet de 

indvendige overflader også bør tages i betragtning, og destruktive undersøgelser formodentlig også være 
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nødvendige. Til bygningsvedligeholdelsesarbejderne kræves en større finansiering, som vil være svær at opnå 

tilskud til gennem fonde, da det drejer sig om almindelig vedligeholdelse af bygninger.  

Der blev i 2009 udarbejdet et meget ambitiøst formidlingsprospekt. I maskinhusets hal foreslås opstillet en 

”udstillingsmaskine” med integreret elevator til kælderen, foruden publikumsfaciliteter i form af nye toiletter, 

cafe mv. i maskinhusets forhal, samt udstillinger og laboratorie i kælderen. En udfordring ved 

formidlingsprospektet kan være, at det påvirker fredningsværdierne i en grad, der ikke kan godkendes af Slots- 

og Kulturstyrelsen, idet det autentiske hovedrum ændrer udtryk, og ændringer af birum vil formodentlig være 

irreversible. De ønskede tiltag bør ses i forhold til bygningens originalitet og autenticitet. Værket er næsten 

uberørt, og man bør ved et nærstudie af frednings- og bevaringsværdierne afklare, hvilke tiltag man kan udføre, 

uden at de herved fundne værdier lider overlast. Et alternativ kunne være at anvende andre formidlingsmetoder 

eller se mere holistisk på mulighederne, måske kan andre bygninger, som måske skal nedrives, inddrages. 

Disse kunne f.eks. indeholde laboratorier, undervisningslokaler, publikumsfaciliteter mv.  

Fordelen ved en fornyelse af formidlingen er muligheden for at besøgende kan udføre eksperimenter med vand, 

blive klogere på geologi, vandindvinding, industriens udvikling, kultur- og socialhistorie og meget mere. Man 

må antage, at dette vil medføre en udvidet åbningstid og et forøget besøgstal, hvilket formodentlig også vil 

være en forudsætning for fondstilskud. Man vil være nødsaget til at udarbejde en brugeranalyse for at afklare 

besøgsomfanget. Med et øget besøgstal og dermed øget åbningstid, må man forvente, at der skal etableres en 

mere professionel organiseret organisation til formidling og vedligeholdelse af maskiner mv. Dette vil hæve 

driftsomkostningerne, som skal finansieres af billetindtægter og evnt. kommunalt tilskud. TVM skal være et 

statsanerkendt museum for at kunne søge statstilskud. Opdatering af formidlingsprojektet vil medføre 

anlægsomkostninger, hvilket der formodentlig kan søges finansiering til via eksterne fonde og JVN 

Mindefonden. Det kan blive en udfordring at sikre de sociale værdier i foreningen, hvis formidlingen og driften 

skal organiseres og drives professionelt. 

HOFOR 

HOFOR ejer Thorsbro vandværks grund og bygninger. De har en forpligtigelse til at vedligeholde de fredede 

bygningerne. Det fremgår af Kulturministeriets hjemmesider, at: ”Som ejer af fredet bygning er man også 

forvalter af kulturarv. Målet med at frede en bygning er jo at bevare og sikre mest muligt af bygningens værdier 

for eftertiden. Derfor har du som ejer pligt til at holde din bygning i forsvarlig stand.”49  

HOFOR vil kunne se en fordel i at afhænde de vedligeholdelsesforsømte bygninger, det vil reducere deres 

omkostninger til vedligeholdelsen af bygningerne og derigennem deres udfordringer med det nye loft over 

selskabsomkostningerne. Hvis HOFOR fortsat er ejer, og de skal følge deres strategi om langtidsplanlægning, 

bør de lader en vedligeholdelsesplan udarbejde. Dette vil sparer omkostninger og medføre en mere bæredygtig 

håndtering af bygningerne, hvilket også er i tråd med deres strategi.  

Hvis HOFOR fortsætter med at være ejer, og de skal kunne se andre fordel heri, kan en opgraderet formidling 

bidrage positivt til at styrke deres bæredygtighedsmålsætning. Nedenfor oplistes eksempler som kunne 

understøtte deres målsætninger af FNs verdensmål nr.: 

-3. Sundhed og Trivsel, -for København og hovedstadsregionen.  

-4. Kvalitetsuddannelse, -af skolebørn og studerende på højere niveau.  

 
49 “Bygningsarbejder på fredede bygninger”. 
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-6. Rent Vand og Sanitet, -udviklingen i over 100 år, hvis det nye vandværk som skal bygges, også bringes ind 

i fortællingen. 

-8. Økonomisk Vækst, -for regionen, lokalsamfundet og Ishøj Kommune i over 100 år.  

-9. Industri, Innovation og Infrastruktur, -maskiner og vandindvindingssystemets opbygning og udvikling. 

-11. Bæredygtige Byer og Lokalsamfund, - bæredygtig genanvendelse af bygninger til nye formål.   

-12. Ansvarligt Forbrug og Produktion, -kultur- og socialhistorie, formålet med nutidige VVM-redegørelser. 

-13. Klimaindsatsen, - HOFORs bidrag ved genanvendelse af bygninger og et dermed mindre klimaaftryk. 

Og undervisningen af de københavnske børn fra besøgstjenesten ENERGI og VAND kan styrkes ved 

ekskursion til et kulturhistorisk vandværk, der ikke ses andre steder i Danmark. 

Udfordringen ved en fremtidssikret formidling vil være et forøget besøgsantal og en koordinering af trafik og 

brug af området.  

 

Nedenfor ses en udfyldt matrix med interessenter, og deres muligheder (grøn skrift) og udfordringer (rød skrift)   

 

Jeg fortsætter diskussionen af de øvrige vist interessenter, begynder med kommunen, som også skal involveres. 

Ishøj kommune 

Ishøj Kommunes udfordringer er i dag begrænsede. De har små driftsomkostninger til vand og el samt hjælp 

til Vandværkets dag. Kommunens fordel er skolebørnenes undervisningsmuligheder, og at lokalbefolkningen 

kan få kulturelle oplevelser. Ved en fremtidssikret formidling vil udgifterne til el og vand stige, men samtidigt 

vil undervisningsmulighederne blive markant forbedret. Kulturelt bliver kommunen styrket og de besøgende 

kan blive hængende i en tid på stedet, som det ønske i Kulturpolitikken.. Man kan drage nytte af en øget turisme 
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fra regionen og hele landet, idet vandværket er unikt i Danmark. Uanset hvem der ejer anlægget, vil det ikke 

ændre ved disse betragtninger. Udfordringen for kommunen er, at de formodentligt skal yde større bidrag til 

driften, hvis TMV ejer vandværket og skal forestå vedligeholdelsen.  

Kroppedal Museum  

Kroppedal Museum er et professionelt, statsanerkendt museum. Pt. er der dog uvished om museets fremtidige 

struktur og tilknytning til TVM. Hvis TVM overdrager formidlingen til et anerkendt museum, vil den 

fremtidige formidling blive professionaliseret. Denne ændring kan påvirke de sociale værdier, som TVMs 

foreningsmedlemmer oplever i dag. For Kroppedal Museum vil en overtagelse af formidlingen kræve 

finansiering, hvilket kan tilvejebringes gennem en udvidelse af samarbejdsaftalen med Ishøj Kommune, 

statstilskud mv.  

Hvis TVM selv vil organisere og udvikle en fremtidssikret formidling, vil udveksling af informationen med et 

statsanerkendt museum om udvikling og håndtering af museumsdrift samt evt. driftssamarbejde på et tidligt 

tidspunkt i projektudviklingen være en stor fordel, idet mange forhold da kan afklares.  

Fonde 

Fonde vil formodentlig være villige til at støtte et fremtidssikret formidlingsprojekt, der levendegør 

bygningskulturarven og sikrer kvalitetsformidling til en bred brugergruppe. Det er vigtigt at tilrette alle 

fondsansøgninger specifikt til de enkelte fonde. Udfordringen er, at det er et meget stort arbejde der kræver 

mange resurser, og derfor er involvering og dialog med udvalgte fonde i projektudviklingens indledende faser 

en god ide, idet det øger sandsynligheden for succes. Der kan hos nogle fonde søge om tilskud til 

projektudviklingsarbejdet.  

Slots- og Kulturstyrelsen 

Intet må gøres eller ændres, uden at det er afklaret med Slots- og Kulturstyrelsen, idet bygningerne er fredede. 

Således bør det fremtidssikrede formidlingsprojekt, som tidligere nævnt, analyseres for påvirkningerne af de 

bærende fredningsværdier. Hvis styrelsen finder dem påvirket i negativ grad, må man genoverveje 

formidlingsprojektet. Man bør derfor involvere professionelle konsulenter til at afklare påvirkninger og til 

kontakten med styrelsen relativt tidligt i processen.  

Turistforeningen, bruger, naboer og skoler   

Disse og flere andre interessenter kan have vigtige input til udformning og indretning af et fornyet moderne 

formidlingscenter/museum/forsøgsværksted. Fordelen ved inddragelse tidligt er, at de udfordringer disse ser, 

kan indarbejdes i projektet relativt tidligt i processen, og dermed undgås overraskelse senere. Desuden kan det 

give et lokalt engagement og helt ny viden om vandværket. 

Beslutningstagerne hos interessenterne 

De personer som har stor indflydelse på beslutningerne i projektet, skal identificeres. Dette kan bl.a. gøres ved 

at gennemgå virksomhedernes organisationsdiagrammer. De, som f.eks. sidder i Kultur- og Fritidsudvalget, 

vil være beslutningstagere vedr. kommunens indstilling til udvikling af formidlingsprojektet, medens 

muligheden for bedre undervisning og evt. ønsker til faciliteter bør søges afklaret med uddannelsesudvalget 

osv. Det vil være et flertal i kommunalbestyrelsen, der beslutter, om der kan budgetteres med øgede 
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driftsomkostninger i kommunen til et fremtidssikret formidlingsprojektets udførelse og drift, derfor er et godt 

forhold til alle politikere vigtigt.   

De byggetekniske vedligeholdelsesudfordringer hidrører under HOFOR A/S’ tekniske direktør. Ønsket om en 

styrket formidling og dermed tiltag i en fredet bygning, vil formodentlig skulle godkendes på administrerende 

direktørniveau, hvor også ansvaret for forretningsudvikling og bæredygtighedsmålene ligger. 

Det er vigtigt, at dialog om projektet sker med beslutningstagerne, på en måde der viser mulighederne og 

styrkerne i projektet.  Dette vil jeg nu diskutere nærmere. 

De øvrige elementer.  

Jeg har i diskussionen beskrevet nogle af de vigtigste interessenter for projektet, samt hvilke muligheder og 

udfordringer man kan tænke, de ses i projektet. Som værktøj til at få overblik og forståelse af projektets 

kontekst i forhold til de øvrige 6 ”elementer” i projektudviklingsmetoden, kan anvendes en SWOT-analyse. 

Denne kan afdække styrker og svagheder, for de interne parter, som jeg anser TVM og JVN Mindefond for at 

være, desuden ses på muligheder og trusler, for de eksterne parter, som er de øvrige Interessenter.  

Bygning (inkl. formidlingsprojektet) 

De fredede bygningers styrke ligger i ”værdien”. De er autentiske, originale, bære i sig en unik kultur- og 

socialhistorie, og kan blive en attraktion for ”hele familien Danmark”. Truslen er manglende vedligeholdelse 

(angivet med ”gule Post-it” i SWOT-analysefiguren på næste side). Muligheden vedr. formidlingsprojektet er, 

at det kan bringe vækst i turismen, bedre skoletjeneste, og give HOFOR og Ishøj Kommune en styrkelse af 

bæredygtighedsmål. Truslen ligger i en evt. modvilje mod formidlings projektets konsekvenser for anvendelse 

og påvirkning af området og bygningerne hos HOFOR og Slots- og Kulturstyrelsen (”grønne Post-it”). 

Økonomien  

Styrken er, at JVN-fonden yder støtte til formidling. Svagheden kan blive manglende finansiering til anlæg af 

det fremtidige formidlingsprojekt og efterfølgende professionaliseret drift af museet. Mulighederne for 

lokalsamfundet er, at en fremtidssikring af formidlingen kan føre til højere økonomiske residualværdier. 

Den eksterne trussel er manglende tilskud fra fonde, Ishøj Kommune, staten m.fl. og manglende bidrag til 

vedligeholdelse af bygninger fra fonde (”blå Post-it”). 

Organisation 

Styrken er i dag, at Thorsbro Vandværks Museumsforeningen består af engagerede frivillige, der varetager 

formidling og vedligeholdelse af maskinerne. Svagheden kan blive at sikre frivillige, som har resurser og 

kompetence i både projektudviklings-, projektrealiserings- og driftsfasen (”røde Post-it”). 

Omverdenen 

Kunde- og brugergrundlag bør analysers, for at der kan skabes overblik over, hvilke muligheder der er for 

indtægter fra øget turisme og skoletjeneste (”grønne post it”). Truslen er manglende besøg, så driftsbudgettet 

ikke kan hænge sammen, og der dermed ikke kan skabes grundlag for medfinansiering fra fonde m.fl., 

medmindre der ydes faste tilskud/underskudsgaranti fra f.eks. kommunen (”blå Post-it”). 

Kommunikation 

Kommunikation med interessenter og beslutningstagere og omverden iøvrigt giver mulighed for at opbakning, 

engagement, og nye ideer som kan bringes ind i projektet (”grønne Post-it”). Truslen ved manglende 
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kommunikation er misforståelser og utilsigtede forbigåelse hvilket bør undgås i videst muligt omfang. Derfor 

må organisationen helst ikke være svag i projektudviklingsfasens kommunikationsorganisation (”rød Post-it”). 

 

Proces 

Hele projektudviklingen bør styres på en måde, der sikrer fremdrift af f.eks. videns indsamling, 

kommunikation med interessenter, formidling til omverdenen mv. på det mest optimale tidspunkt. Dette kan 

gøres ved at udarbejde en procesplan/tidsplan, hvor projektet deles op i faser med milepæle for vigtige 

afklaringer. Svagheden hvis dette ikke udføres er en manglende styret og organiseret fremdrift. (”Ikke vist”). 

 

Jeg har nu forsøgt gennem ovenstående diskussion at belyse de 8 elementer som en projektbeskrivelse bør 

indeholde gennem de to overordnende ønsker, Thorsbro Vandværks Museumsforeningen har, nemlig 

bygningsvedligeholdelse og fremtidssikret formidling, herunder overvejelser om ejerskab.  

Konklusion 

Der ligger foran Thorsbro Vandværks Museumsforening et stort projektudviklingsarbejde i at skabe en 

”Holdbar Bæredygtig Projektbeskrivelse” for de fredede bygninger, som kan sikre museumsforeningens 

ønsker om bygningsvedligeholdelse og fremtidssikret formidling.  

Projektudviklingsarbejdet, der indeholder mange ”elementer”, bør indledes med at afklare foreningens 

overordnede visioner og formål med projektet ved f.eks. at afholde en brainstorms. Denne bør resultere i den 

første version af vision og formål for ”Den gode idé” samt beskrive, hvilke tiltag der ønskes, og hvad 
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succeskriterierne skal være. En styregruppe og projektgruppe bør udpeges i denne første fase, senere bør 

”organisationen” udvides til at kunne håndtere realiserings- og driftsfasen. En dybdegående ”interessent” 

analyse bør udføres, for herved at afdække hvem der er de rigtige beslutningstagere, og hvilke interesser 

projektet kan have for dem. Projektets kontekst til ”omverden” bør afklares, for herved at skabe den første 

oversigt over hvilke svagheder og trusler projektet har. Gennem dialog med interessenter bør evnt. modstand 

søges omsat til muligheder. Der bør bl.a. derfor udarbejdes en ”procesplan”/tidsplan, som kan fungere som 

projektets styringsværktøj.  ”Økonomi” er en vigtig del af projektet. Det vil være et krav for fondstilskud, at 

ansøgninger har et realistisk bæredygtigt anlægs- og driftsbudget, derfor bør dette tænkes ind i projektet helt 

fra starten, uden dog at hæmme kreativiteten. Det bør afklares, hvordan den økonomiske projektudviklings-, 

projektrealiserings-, og driftsorganisation bør se ud for at optimere muligheden for fondstilskud, midler fra 

staten, styrelsen samt driftstilskud/garanti fra kommunen m.fl. ”Kommunikation” til interessenter og 

omverdenen er vigtig, idet man kan mobilisere kræfter og ideer og opdage muligheder man ikke kendte til. 

Derfor bør arbejdet med en formidlingsplan opstartes, relativt tidligt i processen. En ”Holdbar Bæredygtig 

Projektbeskrivelse” udvikles gennem en iterativ proces, idet et øget vidensniveau både kan bringe projektet 

frem, eller tilbage til en revurdering af enkelte eller flere af elementerne. 

Jeg mener, det er rigtigt set af museumsforeningen, at vedligeholdelsesefterslæbet er den største trussel for 

bygningernes overlevelse. Der ligger store udgifter forbundet med denne opgave, og muligheden for 

fondstilskud hertil er små. Derfor er finansiering og håndtering af den manglende vedligeholdelse vigtig at 

afdække, før foreningen træffer beslutninger om ejerskab af bygningen. Jeg mener også, at det er rigtigt set af 

museumsforeningen, at der i Thorsbro Vandværks bygninger, maskiner, værktøj, inventar og historie ligger et 

stort potentiale for formidling af kulturarven og naturvidenskaben i bredeste forstand, og derfor er en 

fremtidssikring af formidlingen meget relevant.  

Jeg kan ikke give løsningen på foreningens bekymringer/ønsker, men jeg mener, at svaret ligger i udviklingen 

af en ”Holdbar Bæredygtig Projektbeskrivelse”, f.eks. ved anvendelse af den projektudviklingsmetode, der er 

belyst i denne opgave. 

Perspektivering 

I Thorsbro Vandværks Museumsforenings videre arbejde med ønskerne, kunne de besøge museer der har 

udført tilsvarende udviklingsprojekter, for herved at få gode råd. Dette kunne f.eks. være et besøg på 

Harteværket i Kolding https://hartevaerket.dk/da/ .  

Inspiration til den fremtidige formidlings metode kan f.eks. ske ved at besøge de nyeste formidlingscentre om 

vand og miljø. Her kan nævnes Københavns Kommunes besøgs center ”ENERGI OG VAND” 

http://energiogvand.dk/da/forside/, eller Aquatarium https://www.aquatarium.dk/om-os.  

Thorsbro Vandværks fredede bygninger er unikke i Danmark. Bygningerne står ligesom maskiner, værktøj og 

inventar autentisk, og stedet bærer i sig en helt speciel social- og kulturhistorie. Hvor unikt er vandværket i 

Norden eller i Europa? Svaret på dette spørgsmål er interessant og bør undersøges nærmere, og ud fra et 

projektudviklingsperspektiv er det vigtig viden, som kan bringe nye muligheder. 
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Gammel afspærringsventil på rørledningen til København              Originalt værktøj 

 

TV sikrede, at vagten vidste hvornår et tv-program sluttede, for 2 min før skulle                         Værksted 

 pumpemaskinerne forøger vandtrykket, så der var vand i hanerne, når  

kaffen skulle brygges i alle de københavnske hjem.   


