Velkommen!
Temamøde ”Sammen om klimatilpasning”

v) Ulrik Hindsberger
Netværksleder Vand i Byer

Program - vi har samarbejdet
om dette møde
13.45 – 14.00

Ankomst og registrering

14.00 – 14.10

Velkomst
v/ Ulrik Hindsberger, Vand i Byer og Teknologisk
Institut

14.10 – 14.20

Samarbejde i klimatilpasning på mange
forskellige niveauer. Erfaringer fra Vand i Byer
gennem de seneste 10 år
v/ Ulrik Hindsberger, Vand i Byer og Teknologisk
Institut

14.20 – 14.50

Sammen om klimatilpasning. Præsentation af
projekt fra Fyn og Trekantsområdet, som CLEAN
har været hovedansvarlige for
v/ Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

Vand i Byer

14.50 – 15.15

Eksempler på forskellige typer samarbejder fra
Værebro Å og Kildedal
www.vandibyer.d
v/ Jens Stærdahl / Signe Boelsmand,
KLIKOVAND
k

15.15 – 15.30

Hvidovre kommunes arbejde med
konkretiserings-planer og samskabelse med
borgerne
v/ Ida Vedel Lange, Hvidovre Kommune

15.30 – 15.45

Kaffepause

15.45 – 16.15

Workshop om hvad der gør samarbejde svært og
gode erfaringer med at få det til at gå nemmere
og vælge de rigtige tidspunkter
v/ Vand i Byer, KLIKOVAND og CLEAN

16.15 – 16.30

Næste skridt og mulighed for at fortsætte
arbejdet i et nyt projekt?

16.30

Opsamling og tak for i dag

Formål med dagen
▪ Korte præsentationer af
forskellige projekter hvor
samarbejde og klimatilpasning
har været omdrejningspunkt
▪ Workshop om hvad der gør
samarbejde svært og gode
erfaringer med at få det til at
gå nemmere
▪ Næste skridt og mulighed for at
fortsætte arbejdet i et nyt
projekt?

Vand i Byer
www.vandibyer.d
k

Hvad er Vand i Byers opgave?
Vand i Byer skaber klimatilpasning
i en dansk kontekst, ved:
▪ Landsdækkende netværk
▪ Tetrahelix samarbejde
▪ Videndeling (møder, udviklingsog bobleprojekter)
▪ Matchmaking – netværk
(stormøder, temamøder og gåhjem møder)
▪ Udvikler og dokumenterer
klimatilpasning
▪ Vand i Byer beskæftiger sig
med hele vandkredsløbet dvs.
regnvand, havvand, vandløb,
grundvand og (tørke)
▪ Grøn vækst og eksport

Vand i Byer
www.vandibyer.d
k

Vand i Byer og samarbejde
▪ Vand i Byer har været initiativtager til 14 innovationsprojekter, 8
udviklingsprojekter og 9 bobleprojekter, se også
http://www.vandibyer.dk/projekter/
▪ Vand i Byer har haft tre fokusområder. Det er kvantitet, kvalitet
og interaktion mellem aktører i forhold til klimatilpasning
▪ Erfaringerne har vist at samarbejde i egne organisationer og
Vand i Byer
samarbejde mellem organisationer/borgere betyder utroligt
meget for om et projekt bliver vellykket
www.vandibyer.d
▪ Hvis klimatilpasning skal give merværdi og man ønsker k
multifunktionelle anlæg er et godt samarbejde afgørende

Hvad er næste skridt?
▪ National konference om klimatilpasning den 23-24. oktober i
Horsens i samarbejde mellem flere netværk og partnerskaber på
klimatilpasningsområdet. Her vil samarbejde også være et tema
▪ Hvilke forsknings- og udviklingsindsatser er vigtige de kommende år
i forhold til samarbejde?
▪ Andet?

