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Netværk inden for klimatilpasning  

 
Copenhagen Clean Tech Cluster (CCC) CCC er et netværk af danske cleantech virksomheder, 
forskningsinstitutioner og offentlige organisationer. Netværket arbejder for vækst i både 
eksisterende og nye cleantech-virksomheder og for at tiltrække internationale cleantech-
virksomheder til Danmark. Netværket udarbejder endvidere forskellige projekter og initiativer til nye 
forretningsmuligheder i samarbejde med medlemmerne af netværket. Læs om netværket. 
 
Danish Water Forum DWF er et netværk af danske vandorganisationer og virksomheder, der 
leverer løsninger inden for vandsektoren. Netværket har til formål at styrke den danske 
vanddagsorden på vandområdet i internationale sammenhænge og styrke indsatsen for forskning 
og innovation på vandområdet. Læs om netværket. 
 
DI’s netværk om klimatilpasning DI's virtuelle netværk om klimatilpasning er en platform, hvor 
virksomheder bliver orienteret om efterspørgslen efter klimatilpasningsløsninger og den politiske 
dagsorden. På den måde skaber DI kendskab til produkter, eksempelvis gennem udbredelse af 
cases og oprettelse af kontakt til relevante aktører. Læs om netværket. 
 
Innovationsnetværket for miljøteknologi (INNO-MT) Netværket fra 2009 har som mission at 
fremme innovation i den danske miljøteknologisektor, med særligt fokus på små og mellemstore 
virksomheder. INNO-MT har modtaget en bevilling på 14 mio. kroner fra Styrelsen for Forskning og 
Innovation for perioden 2014 til 2018. Læs om netværket.  
 
Kommunernes Vandsektor- og klimatilpasningsnetværk KL’s netværk henvender sig til ledere 
og medarbejdere, der arbejder med klimatilpasning, spildevand, vandforsyning og grundvand. 
Kommunerne har her mulighed for at indhente og dele viden om f.eks. udfordringer i relation til 
myndighedsrollen på vandområdet. Netværket benytter sig af møder og en online dialogportal, 
hvor der er fokus på emner inden for f.eks. vandsektorloven og implementeringen af de 
kommunale klimatilpasningsplaner. Læs om netværket.   
 
Vand i Byer Vand i Byer blev etableret i 2010 som et strategisk partnerskab. Fra januar 2015 er 
Vand i Byer overgået til et innovationsnetværk. Netværket består af vidensinstitutioner, offentlige 
myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder. Formålet med Vand i Byer er at 
bidrage til grøn omstilling, skabe grønne arbejdspladser i Danmark og øge eksportpotentialet for 
grønne teknologier inden for klimatilpasning. Vand i Byer indsamler, udvikler og deler viden og 
skaber praktiske løsninger både nationalt og internationalt. Rørcentret på Teknologisk Institut er 
sekretariat for Vand i Byer. Læs om netværket. 
 
KLIKOVAND KLIKOVAND er et netværk af kommuner og forsyninger i Region Hovedstaden, som 
arbejder for vidensopbyggelse og tværkommunale løsninger, der forebygger konsekvenser efter 
voldsomme regnskyl. Gladsaxe Kommune fungerer i dag som tovholder på projektet, der har kørt 
siden 2012. Projektet er blevet direkte indarbejdet i klimastrategien for Region Hovedstaden og er 
dermed med til at understøtte målene for 2025. Netværket fokuserer på fire områder: lovgivning, 
erfaringsudveksling og kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. Læs om 
netværket. 
 

Landmanden som Vandforvalter (afsluttet) Netværket Landmanden som Vandforvalter virkede 

i to år frem til oktober 2014. Netværket arbejdede med at skabe konkrete strategier og dele viden 

om vandforvaltning i det åbne landskab. Omdrejningspunktet var, at dette gøres bedst i et samspil 

mellem landmænd, vidensinstitutioner og myndigheder. Netværket har udarbejdet et katalog over 

løsningsmodeller og kommunale inspirationsværktøjer for klimatilpasning med landbruget som 

omdrejningspunkt. Læs om netværket.  

 

http://www.cphcleantech.com/
http://www.danishwaterforum.dk/
http://di.dk/Shop/Netvaerk/Produktside/Pages/Produktside.aspx?productId=9319
http://www.inno-mt.dk/
http://www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo/Vand/Kommunernes-Klimatilpasnings-og-Vandsektornetvaerk/
http://vandibyer.dk/
http://www.klikovand.dk/
http://www.klikovand.dk/
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/landmandensomvandforvalter/Sider/landmanden-som-vandforvalter-ideer-klimatilpasning_pl_14_1906.aspx

