Vejret – Vandsektoren og verdensmålene
DANVA konference i Climate Planet i Aarhus den 21. juni 2017 kl. 10.00 – 17.00

10.00 – 10.10: Velkomst v. direktør Carl-Emil Larsen, DANVA
Session 1: Vejret og verden
10.10 – 10.35
Klimaforandringer og klodens ressourcer
v. professor Kathrine Richardson, Københavns Universitet og Stockholm
Resilience Center
10.35– 11.15
Film om klimaets udvikling og live streaming af den store
vejrudsigt via NASA’s satellitter - indtalt og forklaret af klimaekspert
Jesper Theilgaard
11.15 – 11.40
Klimascenarier og vandressourcer globalt og lokalt
v. Jesper Theilgaard, DR Klimaekspert
11.40 – 12.05
Sammenhænge, konkurrence og konflikter mellem vand og energi
- når presset på verdens ressourcer stiger.
v. Gustaf Olsson, Professor emeritus, Lunds Universitet
12.05 – 12.20: Spørgsmål og egen refleksion
12.20– 13.15: Frokost
Session 2: Vandsektoren i verden
13.15 – 13.40
Klimasikker forsyning i Aarhus
v. Lars Schrøder, Direktør, Aarhus Vand

Vil du vide mere?
Se yderligere oplysninger på www.danva.dk
For spørgsmål og anden henvendelse omkring konferencen, kontakt:
Miriam Feilberg, mail: mfe@danva.dk, tlf.: 8793 3501, mobil 2244 1452.
DANVA er brancheorganisation for danske vandselskaber

13.40 – 14.10
Globalt udsyn – hvad betyder klimaforandringerne for vand og
udvikling i verden – erfaring fra forsknings- og udviklingsprojekter
i hele verden.
v. Helle Munk Ravnborg, Seniorforsker DiiS og formand, Mellemfolkeligt
Samvirke.
14.10 – 14.20
Drøftelser om verdens klimaudfordringer
Deltagernes eget perspektiv og bidrag til fælles debat.
14.20 – 14.45: Pause
Session 3: Virksomhederne, vejret og verdensmålene
14.45 – 15.10
CO2-neutralitet i Danmark – bidrag fra virksomheder og
vandforsyninger?
v. Jarl Krausing, International Director, Concito
15.10 – 15.35
Hvordan bruges verdensmålene i forretningsudvikling?
Anbefalinger fra World Economic Forum og case fra Grundfos
v. Kim Nøhr Skibsted, Kommunikationsdirektør, Grundfos
15.35 – 16.00
Vandsektoren og verdensmålene – daglig praksis i et dansk
vandselskab.
v. Anders Bækgaard, VandCenter Syd
16.00 – 17.00
Vejen til en klimasikker hverdag i hele verden

DANVA forener alle, der hver dag leverer rent drikkevand, håndterer spildevand og forebygger
oversvømmelser gennem klimatilpasning med både traditionelle og innovative metoder.
DANVA forstærker alle, der udvikler og implementerer nye vandløsninger til Danmark og verden.
DANVA fortæller alle om værdien og effekten af danske vandløsninger, der skaber bedre livsvilkår
og vækst i Danmark.

Paneldebat med oplægsholdere og inviterede gæster baseret på
spørgsmål fra deltagerne indsamlet i løbet af dagen.
Pris for deltagelse:
DANVA-medlemmer 2.495 kr. og ikke-medlemmer 2.975 kr.

