
Arrangementer i 2020 
 

Titel Indhold Sted Tidspunkt Kontaktperson 

2. kvartal 2020     

God Morgen med DNNK Fire klimatilpasningsudfordringer, Stigende grundvand, Kyster, Tørke og 

arealforvaltning har været grundlag for hver deres webinar i juni måned. 

Webinarerne belyser hvilke udfordringer vi står overfor, og indeholder cases 

om hvordan udfordringerne kan håndteres. På det afsluttende webinar, der 

fokuserer på arealplanlægning, vil vi ligeledes diskutere om vi skal gentænke 

vores planlægningsparadigma? 

Tilmeld dig det sidste webinar her: https://www.dnnk.dk/event/webinar-04-

god-morgen-med-dnnk-har-vi-brug-for-et-nyt-planlaegningsparadigme/  

Internettet 4. juni,  

1. juni,  

18. juni og  

26. juni 

Jens Lønholdt,  

Anne Stalk 

Som dug for solen Hvad kan fordampning i klimatilpasning? På dagen gennemgår vi status for 

fordampning, viacases som ”Grøn Gentagelse”. Derudover vil vi gennemgå 

projektet ”den grønne klimaskærm” i Folehaven. Der vil på dagen være et 

lynkursus i fordampning samt en workshop hvor fokus vil være videreudvikling 

af den grønne klimaskærm. Tilmeld dig arrangementet her: 

https://www.dnnk.dk/event/som-dug-for-solen-fordampningens-potentielle-

rolle-i-lar-loesninger/  

Høje-

Taastrup, og 

stream via 

zoom 

25. juni  Signe Boelsmand 

3. kvartal 2020     

Biodiversitet – den store 

og den lille natur 

Temadag med det formål at udbrede viden om Biodiversitet i klimatilpasning. 

Hvad gør vi i dag, hvad er ”State og the Art”? Hvad skal vi gøre i fremtiden for at 

tænke biodiversitet ind i Klimatilpasning? 

Vandhuset i 

Skanderborg 

1. september Kristoffer Ulbak, 

DANVA, KL 

Smart City og smart KT Hvordan tænkes smart city ind når vi klimatilpasser vores byer. Hvordan kan vi 

sikre os, at vi tænker klimatilpasning sammen med andre initiativer, og 

hvordan kan vi tænke smartere måling og styring ind i klimatilpasning? Hvad 

gør vi i dag, og hvad skal vi arbejde med fremadrettet. 

? September Kristina Buus Kjær  

Studietur DK 1-dags studietur til danske klimatilpasningsanlæg.  

Studieturen er desværre blevet aflyst!  

Danmark 17. september Marie-Louise Sune 

Andersen 

Plan og Klima (Jura) ERFA-møde om juridiske udfordringer i klimatilpasning.  Netværks-

møde og 

virtuelt 

September eller 

Oktober 

Michael Øllgaard 

Matchmaking-event 

mellem aktører indenfor 

klimatilpasning   

Matchmaking-eventet har fokus på at vidensdele og starte samarbejder 

mellem netværkets medlemmer. Dagen kan indledes ved at kommuner og eller 

forsyninger kommer med cases på problemer, der herefter kan drøftes.  

Dagen kan også ende ud i muligheden for at starte bobleprojekter og vil 

derved kræve deltagelse fra minimum én vidensinstitution. 

? September eller 

Oktober 

Signe Boelsmand  
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4. kvartal 2020     

Innovationscamp  

– for studerende 

Et hold af studerende får en konkret klimatilpasningsudfordring – og har en 

weekend til at udarbejde ideer og løsninger på denne. Outputtet er konkrete 

løsningsforslag til den kommune eller forsyning der har den konkrete 

udfordring, og samtidig er det formålet at inspirere de studerende til at 

arbejde med klimatilpasning. 

Skanderborg 3. - 4. oktober  Signe Boelsmand, 

Marie-Louise Sune 

Andersen 

Klimatilpasning og 

områder med højt 

grundvand 

I dette arrangement vil vi gå i dybden med hvilke problemer, som vi oplever 

med stigende grundvand. Derudover vil vi drøfte sammenhængen med 

klimatilpasningsløsninger. Kan vi udnytte grundvandsressourcen i områder 

med højt grundvand anderledes end vi gør i dag – i kombination med 

klimatilpasning? 

Afventer sted Oktober Kristoffer Ulbak 

Vandkvalitet Kvalitet af regnvandsafstrømning - hvad er status på vores vidensniveau i dag? 

Herunder blandt andet nyeste erfaringer og resultater fra projektet 

"Regnkvalitet der BATer"? Vi vil også drøfte om der er nye retningslinjer for bl.a. 

udledningstilladelser. 

TI, Taastrup, 

stream 

November Karin Cederkvist 

Løbende aktiviteter     

Besøgstjeneste/ 

studietur/ekskursion 

Afholdelse af ekskursioner for internationale delegationer.  

 

Løbende 

aktivitet 

Alexander Hauer  

ERFA for forsyninger ERFA-møder, der tager udgangspunkt i forsyningers udfordringer og nye 

løsninger indenfor klimatilpasning. 

Afventer sted Afventer dato  

Dato ikke fastsat      

Kystsikring Kystsikring. Afventer sted Afventer dato Anja Wejs 

Skybrudsløsninger/  

(evt. m. tørke) 

Skybrudsløsninger. Hvordan samtænkes skybrudsløsninger og Klimatilpasning? 

Vi vil blandt andet drøfte grænsen mellem klimatilpasningsløsninger og 

Skybrudsløsninger, herunder hvilke produkter der findes på markedet i dag. 

Webinar, 

eventuelt 

efterfulgt af 

en temadag 

Afventer dato Ulrik Hindberger 

Water Europe Videndeling og promovering i EU.   Jens Prisum 

Studietur om genbrug af 

vand  

Erfaringer og muligheder i forbindelse med genbrug af regnvand.  Barcelona Udskudt til 

efteråret på 

ubestemt tid 

Anne Stalk 
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