
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

HOFOR og Region Hovedstaden inviterer 

 

CALL runder af og ser frem! 
 

Kom til en festlig markering af CALL-projektets resultater og taler om 
den fortsatte udvikling inden for håndteringen af tværgående og 
komplekse klimatilpasningsproblemer.   

Mød blandt andre Kim Rockhill, Formand for Miljø- og Klimaudvalget i 
Regionsrådet; Ole Fritz Adeler, Forsyningsdirektør i HOFOR og Camilla Bjerre, 
Direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. 

Tid: Den 28. oktober 2021 kl. 14:00 

Sted: ENERGI & VAND, Roskildevej 213, 2500 Valby.  

OBS: Talerne bliver også live-streamet! 

Tilmelding: www.dnnk.dk/event/call-runder-af 

 

Fra det regionale til det nationale 
perspektiv på klimatilpasning 

Fem års rejse mod en 
sammenhængende og selvbærende 
indsats for løsning af komplekse 
klimatilpasningsproblemer er nået 
en foreløbig kulmination. 

Med projektet CALL Copenhagen har 
Region Hovedstaden og HOFOR i 
tæt samarbejde med Københavns 
Kommune, DI, DANVA, Novafos og 
en lang række samarbejdspartnere 

udviklet nye metoder og opnået 
spændende resultater. 

De gode erfaringer bliver nu båret 
videre i Det Nationale Netværk for 
Klimatilpasning (DNNK), som er 
CALL-projektets måske vigtigste 
output: En fælles og selvbærende 
platform for alle aktører, der 
arbejder med klimatilpasning i 
Danmark.  

Det fejrer vi med taler, udstilling og 
en lille forfriskning!  
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Program 
 

14:00 Ankomst 

Parkeringspladserne er begrænsede. Parkér evt. på Kongeslusen i 
stedet. 

14:15 Velkomst 

CALL Copenhagen’s leder Ole Larsen byder velkommen. 

14:30 Opsamling på erfaringerne med CALL og debat om 
fremtidens netværk 

Taler om de opnåede resultater ved repræsentanter for projektets 
grundlæggere: 

• Kim Rockhill, Formand for Miljø- og Klimaudvalget i Regionsrådet 
• Ole Fritz Adeler, Forsyningsdirektør i HOFOR 
• Camilla Bjerre, Direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen i 

Københavns Kommune. 

15.00 Udstilling og forfriskninger 

Vi giver en interaktiv præsentation af nogle af de vigtigste resultater, 
som CALL har del i. Det er bl.a. ENERGI & VANDs nye showroom for 
byens grønne omstilling, effektdokumentation af Langelands Plads, 
oplandsmonitorering i Værebro Å, Collaboratorium for Klimatilpasning, 
Det Nationale Netværk for Klimatilpasning og meget mere.  

17:00 Afslutning 
Dagens program er slut, men den gode samtale fortsætter 
forhåbentligt. 

 


