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Sted  

Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg  
Kurset er udviklet og udbydes i et samarbejde mellem DANVA og FVC. 
 
Pris 

Deltagerafgiften er kr. 7.250,- ekskl. moms. Ved samtidig tilmelding af deltagere fra samhør-
ende forsyning og kommune gives 10 % rabat til disse. Deltagerafgiften alle udgifter ved kur-
set, herunder forplejning, overnatning, undervisningsmateriale, gratis adgang i AQUA m.v.  
 
Tilmelding 

Tilmeld dig på hjemmesiden på www.fvc.dk/kursus/3603 eller på DANVAs hjemmeside senest 
den 15. november 2017. Scan koden herunder for at gå direkte til FVC-siden. Du får snarest 
efter besked, om du er tilmeldt kurset.  
 
Overnatning før kurset 
Du kan overnatte før kurset, så du er udhvilet, når vi starter. Det koster kr. 675,- ekskl. moms 
inkl. morgenmad. Markér ved din tilmelding om du ønsker overnatning 
 
Afbestillingsregler 

Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmelding bindende. Afmelding skal ske skriftligt, og vi udsen-
der herefter en bekræftelse på afmeldingen. Ved afmelding beregnes følgende gebyr: 

• 25% af deltagerafgift ved afmelding efter tilmeldingsfristen 

• 75% af deltagerafgift ved afmelding senere end 1 uge før kursusstart 

• 100% af deltagerafgift ved afmelding senere end 1 døgn før kursusstart eller udeblivel-
se på selve dagen 

 
Kursusledelse 

• Projektingeniør Simon Toft Ingvertsen, EnviDan 

• Seniorkonsulent Miriam Feilberg, DANVA og Thomas Plesner, FVC 
 
Undervisere 

• Projektingeniør Simon Toft Ingvertsen, EnviDan 

• Jan Jeppesen, EnviDan  

• Henrik Juel Poulsen, Energi Viborg 

• Udviklingskoordinator Peter Bassø Duus, Orbicon 

• Sekretariatsleder Søren Møller Christensen, Regn og byer 
med flere 

Klimatilpasning  
i praksis 
Den 6.-7. december 2017 
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6. december 2017 

9.30 Vi starter: Program og navnerunde 

9.45 Klimatilpasning oppefra og ned, herunder kaffepause 
Rammer og status for Klimatilpasning i Danmark - hvad siger erfaringerne, og hvor er vi på 
vej hen?  
Projektingeniør Simon Toft Ingvertsen, EnviDan 
Skrift 31 og nye vejledning for kommunernes serviceniveau for vand på terræn. 
Markedschef Jan Jeppesen, og Simon Toft Ingvertsen EnviDan  

11.15 Bordet rundt blandt deltagere: Status, erfaringer og barrierer for klimatilpasning.  

12.15 Frokost 

13.00 Ekskursion til sØnæs, Viborg 
Den tekniske løsning 
Samarbejdet mellem kommune og forsyning 
Borgerinddragelse 
Merværdi 
Finansiering af projekt og drift 
Rundvisning og oplæg ved Henrik Juel Poulsen, Energi Viborg 

15.30 Retur og eftermiddagskaffe og kagebord 

16.00 De nyeste samarbejdsmodeller for kommuner og forsyningsselskaber.  
Status på fire cases under projektet ”Regn og Byer” 
Sekretariatsleder Søren Møller Christensen, Regn og byer 
Konkrete projekterfaringer fra København. Vigtige læringer fra klimatilpasnings- og skybruds-
projekter. 
Morten Plesner Hansen HOFOR  

18.00 Middag 

19.30 Workshop om barrierer 
Visionære klimatilpasningsplaner bliver hurtigt ramt af hverdagens barrierer. Vi arbejder med 
at beskrive vores visioner for klimaløsninger og ser på de barrierer vi møder, for at kunne 
realisere vores vision.  

 Simon Toft Ingvertsen 

7. december 2017 

8:00 Tilbagemelding fra workshop – løsninger og visioner 

8.30 Redskaber og metode til at føre de bedste og mest effektive løsninger ud i livet 

 Byen og landet – hvordan afgør vi, hvor det er mest effektivt at lave klimatilpasning og hvor-
dan bruger vi medfinansieringsregler bedst muligt. 
Udviklingskoordinator Peter Bassø Duus, Orbicon 

9:15 Samarbejdsprojekter mellem kommune og forsyning 

 - Randers forsyning og Kommune 

10:00 Kaffepause 

 - Evt. Walk and Talk, hvis vejret tillader det 

10:30 Værdiskabelse i klimatilpasning 

 - Erfaringer med step-by-step tilgang fra bl.a. Aarhus 

 Katrina Wiberg 

11:15 Redskaber til at beregne de økonomisk og fagligt mest effektive løsninger 

 - Brug af evalueringsværktøj fra KLIKOVAND 

 - Brug af PLASK i samarbejdsprojekter 

 - Brug af SCALGO i byudviklings– og klimaprojekter 

 Peter Bassø Duus, Carsten Fjordback, Camilla Damgaard og Emil Aagaard Thomsen  

12.00 Frokost 

13.00 Workshop om effektive løsninger 
Hvordan anvender vi nye metoder og redskaber til at overvinde barriererne for innovative 
klimatilpasningsløsninger? Hvordan skaber vi opbakning i vores organisationer og hvordan 
sikrer vi forankring af projekterne, når dagligdagen melder sig.  
Simon Toft Ingvertsen og Peter Bassø Duus 

14.30 Eftermiddagskaffe 

15.00 Tilbagemelding fra workshop og diskussion - hvad tager vi med hjem? 
Hvordan kan redskabernes anvendes? 
Handlingsplan og målsætninger for kommende aktiviteter 
Simon Toft Ingvertsen og Peter Bassø Duus 

16.00 Afslutning og opsamling 

Klimatilpasning i praksis 
Vi har fokus på klimatilpasning i byerne og hvordan du planlægger og gennemfører de bedste 
og mest omkostningseffektive løsninger. Du får input og værktøjer til at overkomme de barrie-
rer, der hindrer jer i at realisere klimaprojekterne.  

Formålet er altså at øge dine muligheder for at handle i stedet for at snakke. Du får nye ek-
sempler inden for samarbejdsmodeller for kommuner og forsyninger, og vi giver dig konkrete 
værktøjer til at vælge de rigtige løsninger. Du får lejlighed til selv at arbejde med fx serviceni-
veau, medfinansieringsregler, samfundsøkonomisk analyse, synliggørelse af merværdi mv. 

Målgruppe  

Alle, der arbejder med klimatilpasning 
og regnvandshåndtering hos forsyninger 
og kommuner, både planlægning, pro-
jektering, anlæg og drift. Også relevant 
for medarbejdere hos rådgivere, arkitekt-
firmaer, entreprenører og teknologipro-
ducenter. Vi tager udgangspunkt i delta-
gernes konkrete projekter og erfaringer. 


