Fagligt temamøde om merværdi i
klimatilpasningen
Torsdag d. 19. april kl. 14.30-16.30
Aalborg Universitet i København, A.C. Meyers Vænge 15 i Sydhavnen, lokale 2.1.042.
Klimatilpasningsprojekter er en anledning til at skabe nye værdier i byen. Anlægsprojekterne
bryder bogstaveligt talt byen op, så vi kan udfordre, hvad den gode by er. Vi indbyder derfor
til inspiration og dialog om, hvordan vi kan udnytte store kommende anlægsprojekter indenfor klimatilpasning, som en anledning til at ændre på byens DNA og skabe merværdi. Det
kræver, at vi byder andre ind og sammen øver os på, hvordan de nye værdier - som stærkere
fællesskaber, øget læring, mere aktivitet i hverdagen og større sundhed - kan udformes.
Workshoppen sætter fokus på:
• Hvordan udnytter vi, at anlægsprojekterne inden for klimatilpasning bogstaveligt talt bryder byen op, og
derved giver os en anledning til at udfordre, hvad den gode by er?
• Hvorfor kan lokale borgere og ikke-tekniske fag-områder se værdier i klimatilpasning, og hvad skal der til
for at kunne synliggøre de værdier i udviklingsarbejdet?
• Hvad skal der til for, at klimatilpasning bliver en anledning til at skabe nye værdier i byen både for de lokale
og ikke-tekniske fag-områder?
Program:
14.30 Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet, byder velkommen og
sætter rammerne for temamødet.
14.40 Karl Vogt-Nielsen, klimagruppen i GF Øresund: Om udvikling
af en klimavej: et borgerdrevent initiativ for mere værdifulde veje.
Link til klimavejprojektet.
15.00 Ole Mygind, Marselligsborgcenteret: Om SPARK: et sundhedsinitieret klimaprojekt der skal åbne rehabiliteringen op udadtil.
Link til SPARK-projektet.
15.20 Jens Stissing Jensen, Aalborg Universitet: Om mål og metoder til at
skabe og synliggøre værdi.
Link til ‘Guldet’-projektet.
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15.35 Pause.
15.45 Debat og diskussion i grupper faciliteret af Birgitte Hoffmann.
16.15 Afrunding og konklusioner i plenum:
• Hvilke muligheder skal vi gribe?
• Hvordan kommer vi i gang?
• Hvad skal vi være opmærksomme på?
16.30 Farvel og tak.
Tilmeld dig via dette link, senest d. 16-4.
Det faglige temamøde er arrangeret af forskere i By og Infrastrukturgruppen på
Aalborg Universitet i København, Institut for Planlægning. Udgangspunktet er
forsknings- og udviklingsprojektet ‘Guldet’, der med støtte fra Vand i Byer, har til
formål at inspirere til faglige udviklingsprocesser indenfor klimatilpasning.
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