
Rigtig mange kommuner 
er i gang med at 
gennemføre konkrete 
klimatilpasningsprojekter. Og 
mange steder har man visioner 
om at om at bruge denne 
udfordring som en løftestang 
til at tænke nyt i byen. På dette 
kursus får I muligheden for 
at forfølge disse ambitioner 
og arbejde med udvikling og 
realisering af innovative ideer 
og projekter. 

I får inspiration til at arbejde 
innovativt med jeres 
klimatilpasningsprojekter 
og redskaber til at drive 
innovationsprocesser i samspil 
med andre faggrupper, borgere 
og politikere, virksomheder 
mv. Fokus vil være på stedet, 
hvor de tekniske løsninger skal 
i spil. Og udgangspunktet er de 
mennesker og det netværk der 
omgiver projektet.

Det tværfaglige samarbejde 
er essentielt for at løfte både 

Klimatilpasning og innovation af stederProgram
de tekniske og innovative 
elementer i projekterne. Derfor 
er det er en forudsætning for 
deltagelse, at hver kommune 
tilmelder et team bestående 
af mindst tre medarbejdere 
fra de relevante afdelinger og 
forsyning. Fx

•	 Planafdeling
•	 Miljøafdeling
•	 Forsyningsvirksomhed
•	 Vej- og park

Kursusforløbet er desuden 
baseret på, at I medbringer og 
udvikler jeres eget, konkrete 
klimatilpasningprojekt i løbet af 
kurset – og at I er indstillet på at 
arbejde med projektet mellem 
kursusgangene. Deltagerne 
skal forvente ca 1 dags arbejde 
mellem  hver kursusgang

Hver gang vil der være: 
Inspirationsoplæg, øvelser og 
workshops, tid til at arbejde 
med egne projekter, sparring 
fra de medvirkende og 
hjemmearbejde.

20. - 21. januar, kl. 10.00 - 16.30 
(vision og værdier)
Kurset kickstartes ved at dykke ned 
i deltagernes konkrete projekter og 
arbejde med den viden og de vær-
dier, der er til stede i deltagerteamet 
og det netværk der udvikles omkring 
projektet. Vi arbejder med det sted, 
der er i spil og de visioner, der skal 
løfte projektet ud over de traditionelle 
løsninger. 

Programpunkter, bl.a.:
Stedet rummer fortællingen 
-Esben Danielsen, LOA
Konflikten som driver, 
-Peter Munthe-Kaas, AAU
Vandet omkring Danmark
-Erland Porsmose, Østfyns museer
Ekskursion til Viborg Sønæs

17. marts 
(netværk og navigation)
Denne gang har vi fokus på den brede 
mobilisering og relationerne til pro-

jektets omverden. Hvad er det vi bru-
ger aktørerne til? Hvordan arbejder vi 
strategisk med projektets udviking i 
forhold til projektets aktører?

Programpunkter, bl.a.:
Innovation i netværk 
-Birgitte Hoffmann, 
Aalborg Universitet
Masterclass: Brugerinvolvering 

25. -26. april, kl. 10.00 - 16.30 
(afprøvning og udvikling)
Denne gang arbejder vi med, hvordan 
I kan drive de innovative proces-
ser. Hvordan I holder gryden i kog, 
eksperimenterer og sikrer fremdrift. Vi 
arbejder med at håndtere modstand 
og hvordan man navigerer de innova-
tive klimaprojekter i mål i en verden af 
stram økonomi, begrænsende jura og 
mentale barrierer. 

Klimatilpasning 
og innovation af steder

virkeliggørelse

Kursusforløb 20.-21. januar (Viborg), 17. marts (København), 25.-26. april (Roskilde), 14. juni (Skanderborg) 

Tilmelding

Via danva.dk senest 10. dec. 
2015. Efter denne dato er til-
meldingen bindende og ved 
afbud betales 1000 kr. Ved 
afbud efter 1. jan. betales 
hele afgiften.

Deltagerafgift pr. person

13.850 kr. for medlemmer af 
partnerskabet Vand i Byer. 

15.850 kr. for tilskudsgivere 
til Dansk Byplanlaboratorium 
/ medlemmer af DANVA 

19.850 kr. for andre 

Tilrettelæggelse

Ny Øhlenschlæger
Dansk Byplanlaboratorium
Peter Munthe-Kaas, 
Aalborg Universitet
Dorte Skræm, DANVA

Kontakt

Ny W. Øhlenschlæger
Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36
1165 København K
T: 33 13 72 81
E: nwo@byplanlab.dk

Programpunkter, bl.a.:
Stedsans i 1:1
- Rikke Juul Gram, Schönnherr
Eksperimenter i byens rum  
-Vigør
Juraen som medspiller
Innovation med borgeren i centrum 

14. juni, kl. 10.00 - 16.30 
(kommunikation og mobilisering)
Sidste kursusgang fokuserer vi på 
formidlingen af projektet. Vi afprøver 
forskellige metoder og tester vores 
evne til at at fortælle historien om et 
teknisk klimatilpasningsprojekt, der 
innoverer hele byen til både politikere, 
borgere og andre fagfolk.

Programpunkter, bl.a.:
Show it - dont tell it
Politisk reality check 

Uddybende program vil blive udsendt 
forud for hver kursusgang
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Kurset arrangeres af partnerskabet Vand i byer, Danva og Dansk Byplanlaboratorium
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