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Producenterne
• TV-producenter Lars Rønnow Torp og Jes Petersen. 

• Film og tv inden for klima, videnskab, arkitektur og kultur.

• Vi bygger det væk (serie til DR 2019) om bæredygtig arkitektur fra danske 

tegnestuer. Kan ses på www.vibyggerdetvæk.dk

• Når vandet kommer (Dokumentar, DR 2016)



Klimaforandringerne set fra havnen

De fleste danskere bor i byer. Vores største byer er havnebyer, og de fleste 
har indset, at denne transformation kommer til at ske i deres tid. 



Forskere siger, at 100-års-hændelser i fremtiden vil optræde langt hyppigere. 
Men de færreste danskere ved, hvordan vi reelt kan forebygge 
oversvømmelserne.



Filmen besøger realiserede projekter



Vi tager et historisk perspektiv



Nye 
 systemer



Naturbaserede 
løsninger



Strategiske 
 tilgange

Vi inviterer vandet ind 

Vi bygger værn og diger Vi trækker os tilbage 



Dokumentaren

• 45 minutter

• Reportage fra ind- og udland, interview, eksperter, borgere, grafiske visualiseringer

• Premiere 2021

• Budget 1,4 mill. kr.

• Landsdækkende premiere på DR

TV-dokumentar om klimaarkitektur, ingeniørkunst og byplanlægning i danske kystsikringsprojekter




Danmark skal tage debatten
• Politikere, kommuner, erhverv, organisationer, grundejere - ALLE  

• Folketingshøringer, kommunalbestyrelser, faglige konferencer, 

borgerinformation, undervisningsmateriale mm.


Tiltag

• “Byerne og det stigende havvand” involverer forskere, kommuner, borgere 

i debatter, forskning, pilotprojekter

• DR byder ind i debatten med dokumentaren, artikler mv. 



Samarbejdspartnere
• DR

• Realdania

• Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

• Kommuner og regioner der arbejder med kystsikring



Hvad får samarbejdspartnere ud af det?

Adgang til at vise dokumentaren i forbindelse med debatarrangementer, 
faglige arrangementer, offentlige udstillinger, intern kommunikation, 
undervisning mv.


• Fuld version 45 minutter 
• Uddrag 5-8 minutter 
• Klip 30-90 sekunder 
• Stillfoto og grafik 
• Engelsk versionering 

Nyhedsbreve, online webportaler og anden ekstern kommunikation kan 
linke/embedde til DR-TV.
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