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Vær med til at fejre den nye håndbog: Innovativ klimatilpasning med borgere! 

Kom til gå-hjem-faglig-reception i København eller Aarhus! 

Hør om nye projekter med klimatilpasning! 

Hør om samarbejde med borgere! 

Hør det fra borgersiden! 

Drik et glas! 

Få bogen 

med  

hjem! 

Mød 

nye 

kol- 

le- 

ger! 

Alt sammen på to timer i godt selskab med Vand i Byer!  

 

Vand i Byer inviterer til faglig reception for den nye håndbog om, hvordan vi som professionelle 

kan samarbejde med borgere om innovativ klimatilpasning.  

 

Det foregår: 

 

 24.11.2015, kl. 14.30-17.00 i København på Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge15. 

 01.12.2015, kl. 14.30-17.00, hvor Niras er værter på Åboulevarden 80, 8000 Århus C. 

 

Hvert sted kan du høre om eksempler på samarbejde med borgere – også set gennem en borgers 

briller. Der er tid til et snakke videre med forfatterne og andre om erfaringer og udfordringer over et 

glas bobler. Du kan få et eksemplar af bogen med hjem. 

 

Tilmeldingsfrist til København den 20. november og Aarhus den 27. november. 

Tilmelding til Susanne på ssg@teknologisk.dk – husk at skriv om du deltager i Aarhus eller 

København. 

 

Mange varme hilsner, Vand i Byer, Dansk Byplanlaboratorium, Danva og Aalborg Universitet 

OBS!!! Se detaljeret program for møderne nedenfor. 

mailto:ssg@teknologisk.dk
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Dagens program 

den 24. november kl.14.30 - 17.00 

Aalborg Universitet, CPH: A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København S 

 

Lokale FKJ 12/0.06. Der er 5 min fra Sydhavn Station. Der er gratis parkering i 3 timer. Husk at 

sætte p-skiven. Man kan gå ind via A.C. Meyers Vænge 15, til venstre og over broen. Lokalet er i 

stueetagen mod vandet. Spørg evt. i receptionen i A.C. Meyers Vænge.  

 

14:30 - 14:45 Ankomst og bobler 

14:45 - 15:00 Velkomst AAU og Innovativ klimatilpasning med borgere  

 v/ Birgitte Hoffmann Aalborg Universitet 

15:00 - 16:00 Erfaringer med innovativ klimatilpasning med borgere:  

 Den klimavenlige villavej  

v/ Ellen Højgaard Jensen, Borger og direktør, Byplanlab  

 Ambitionerne i klimatilpasningen af Hans Tavsens Park og Korsgade 

v/Områdefornyelsen Nørrebro, Københavns Kommune  

 Eksperimenter med infrastruktur – hvordan? v/ Peter Munthe Kaas, AAU  

 Kom godt i gang med borgersamarbejde v / Jacob Dahl-Hansen, Orbicon 

 Klimatilpasning i boligforening – hvad mener beboere og driftsfolk? 

v/ Flemming Hjorth, Driftsleder, Agervang 

 Vi gør spildevandsplanen brugervenlig v/ Rasmus Kierudsen, Egedal 

Kommune 

16:00 - 16:30 Markedsplads.  

 Besøg de projekter, der interesserer dig mest og gå videre til den  

 næste, når du har lyst. 

16:30 - 17:00 Reception og netværk 
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Dagens program 

den 01. december kl.14.30 – 17.00 

Niras A/S, Åboulevarden 80, 8000 Århus C 

 

14:30 - 14:45 Ankomst og bobler 

14:45 - 15:00 Velkomst Niras og Innovativ klimatilpasning med borgere  

 v/ Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet 

15:00 - 15:15 Anledninger til at inddrage borgerne i klimatilpasning v/ Anja Wejs, NIRAS 

15:15 - 16:00 Erfaringer med innovativ klimatilpasning med borgere:  

 KlimaByen og samskabelse med borgerne  

 v/ Helle Barker Norden, KlimaByen og Middelfart Spildevand 

 Landmænd vil gerne inddrages - også når vi taler klimatilpasning  

 v/ Irene Wiborg, Seges 

 Borgerinddragelse i Risvangen v/ Anne Lausten, Århus Vand 

 Klimatilpasning set fra et borgerperspektiv v/ Svend Nielsen, AAB 

16:00 - 16:30 Markedsplads.  

 Besøg de projekter, der interesserer dig mest og gå videre til den næste, når du 

har lyst. 

16:30 - 17:00 Reception og netværk 


