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Hvad har vi lært,
og hvor skal vi
hen?
Hvad kan vi lære af et af Danmarks største klima
tilpasningsprojekter, Klimatilpasning Kokkedal? Hvor
langt er vi kommet med klimatilpasning i Danmark?
Lykkes ideerne om merværdi, hvor klimatilpasning tænkes
sammen med byrum, byudvikling og natur? Hvilke store
visioner vil kunne løfte klimatilpasningen til nye højder?
Kom og vær med, når Københavns Universitet,
Vand i Byer og Klimatilpasning Kokkedal inviterer
til erfaringsudveksling og debat om visionerne for
klimatilpasning i Danmark.
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Hvad er næste skridt?
I snart 10 år har klimatilpasning været på dagsordenen i Danmark.
Merværdi har været et kodeord. Ideen er, at vi kan klimatilpasse
vores byer til fremtidens regn samtidig med, at vi gør vores byer og
landskaber mere attraktive, smukke og miljøvenlige. Er vi lykkedes?
Hvad kan vi lære af de eksisterende projekter? Hvad er gået godt,
og hvor skal vi lære af fejltagelser? Hør hvad forskere og praktikere
tænker, få den nyeste viden præsenteret og deltag i debatten.

Klimatilpasning Kokkedal
Klimatilpasning Kokkedal er realiseret i et partnerskab
bestående af Fredensborg Kommune, Boligselskabet
Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark,
Boligforeningen 3B, Fredensborg Forsyning A/S,
Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Statens Kunstfond
og Landsbyggefonden.
Projektet har et samlet budget på 145 mio. kr. og dækker et
område på 69 ha, hvor der er mere end 3.000 indbyggere.
Læs mere om Klimatilpasning Kokkedal på
www.klimatilpasningkokkedal.dk
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Program
09.00
Registrering – kaffe og brød
09.30 Velkomst
V. centerchef ULRIK HINDSBERGER, Vand i Byer og professor
MARINA BERGEN JENSEN, Københavns Universitet.
Introduktion til Klimatilpasning Kokkedal v. sekretariatsleder
SØREN MØLLER CHRISTENSEN

STATUS OG PERSPEKTIV
09.45
So far, so good, so what – på vej mod
IWA 2020?

13.45-14.15
Workshop og diskussion
V. centerchef ULRIK HINDSBERGER, Vand i Byer samt lektor
OLE FRYD og professor MARINA BERGEN JENSEN. Hvad er
forbindelserne mellem Kokkedal og Høje Taastrup? Hvad er
stærkt i Kokkedal, hvad er mindre stærkt? Hvilke vinkler og
perspektiver kan tages med videre til Høje Taastrup C og den
øvrige verden?

14.15-14.30 Pause

INNOVATION OG VIDENDELING
14.30-14.45
Hvordan indtænker vi biodiversitet?

Professor MARINA BERGEN JENSEN gør status på
klimatilpasning i Danmark.

Adjunkt RIKKE JUUL MONBERG, Københavns Universitet
fortæller om erfaringer fra BIO-LAR i Ørestad.

10.10
Vand i forstaden – hvad er på spil?

14.45-15.00
Erfaringer fra et gennemført LAR-projekt i Gladsaxe

Adjunkt KATRINA WIBERG fra Arkitektskolen Aarhus
præsenterer hovedkonklusioner fra sin ph.d.-afhandling om
værdiskabelse igennem klimatilpasning af hverdagslandskaber.

Projektleder JESPER HØGH fra NOVAFOS fortæller om deres
fokus på monitering og erfaringsopsamling.

ERFARINGER FRA KOKKEDAL

Professor ELLEN BRAAE fra Københavns Universitet
kommenterer med udgangspunkt i forskningsprojektet
Velfærdsbyen.

10.40
Klimatilpasning Kokkedal – hvad kan vi lære af
projektet?
Lektor OLE FRYD fra Københavns Universitet har fulgt det
store projekt og præsenterer hovedkonklusioner fra den
vandtekniske evaluering.

15.00-15.20
Hvad vil vi med forstaden?

HVAD ER NÆSTE SKRIDT?
15.20-16.00 Diskussion & afrunding

11.15
Klimatilpasning Kokkedal – tid til at se projektet
Ingeniør ULRIK LASSEN fra Rambøll har været projektleder
på den vandtekniske del af Klimatilpasning Kokkedal. Han
viser rundt sammen med lektor OLE FRYD fra Københavns
Universitet.

12.30 Frokost

VIL DU MED?
Hvornår:
Den 4. april 2019 kl. 09:00 – 16:00

Hvor:

NÆSTE STORE PROJEKT
13.15-13.45
Høje Taastrup C – en ny klimatilpasset bydel
Direktør LARS BLOCH fra Arealudviklingsselskabet Høje
Taastrup C præsenterer tankerne bag den nye bydel og
fokuserer særligt på, hvordan klimatilpasning indtænkes.
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