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Klimaforum 2009: Workshop om anvendelse af klimascenarier 

Den 25. november 2009 og 7. december 2009 kl. 13-16.30 

Danmarks Klimacenter, DMI 

Lyngbyvej 100, 2100 København Ø (henv. i receptionen) 

Den 25. november og 7. december 2009 afholder Danmarks Klimacenter (DKC), Danmarks 
Meteorologiske Institut, en workshop, der er specielt rettet mod kommuner, forsyninger, rådgivere 
og andre der benytter klimascenarier i planlægningsøjemed. Formålet er at kvalificere brugen af 
klimascenarier som beslutningsgrundlag, belyse deres styrker og svagheder samt give konkrete 
eksempler på og vejledning i, hvorledes klimascenarier benyttes af rådgivere og kommuner. Et 
andet væsentligt sigte er at sætte større fokus på brugernes behov til nuværende og fremtidige 
klimascenarier. 

Hver af de to workshops tager udgangspunkt i tre foredrag á 20 minutter (se nedenfor), hvoraf det 
første belyser anvendelsen af klimascenarier fra den videnskabelige vinkel - herunder 
problematikken omkring usikkerheder - og endvidere søger at give et overblik over det nuværende 
datagrundlag. To andre foredrag vil herefter præsentere praktiske cases, hvor rådgivere og 
kommuner har benyttet sig af klimascenarier i konkrete projekter.  

Efter ”foredragsrunden” bliver deltagerne fordelt i tre grupperum, hvor der vil være mulighed for at 
arbejde mere intensivt med foredragene, idet foredragsholderne på skift vil stille sig til rådighed for 
grupperne. En ordstyrer/referent vil også blive stillet til rådighed for hver gruppe. Grupperne har 30 
minutter til at behandle hvert foredrag – 10 minutter til at forberede spørgsmål til foredragsholder 
og 20 minutter til dialog/spørgsmål. Ovenpå ”spørgerunden” vil ordstyrere og foredragsholdere få 
mulighed for kort at opsummere på de mest centrale diskussioner i grupperne.  

Program (med forbehold for ændringer): 

13.00 Velkomst Auditoriet 

13.15 Foredrag (se nedenfor).  Auditoriet 

14.15 Pause, deltagerne deles i tre og går til grupperummene, 
hvor der serveres kaffe. 

Grupperum (Auditoriet 
+ 2 andre mødelokaler)

14.30 De tre grupper forbereder spørgsmål i grupperummene Grupperum 
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sammen med ordstyrer.  

Foredragsholderne fordeler sig i grupperummene. 

14.40 Spørgerunde 1. Grupperum 

15.00 De tre grupper forbereder spørgsmål i grupperummene 
sammen med ordstyrer.  

Foredragsholderne fordeler sig i grupperummene. 

Grupperum 

15.10 Spørgerunde 2. Grupperum 

15.30 De tre grupper forbereder spørgsmål i grupperummene 
sammen med ordstyrer.  

Foredragsholderne fordeler sig i grupperummene. 

Grupperum 

15.40 Spørgerunde 3. Grupperum 

16.00 Kort pause, samling i Auditoriet. Auditoriet 

16.10 Afsluttende bemærkninger og konklusioner. Auditoriet 

16.30 Slut Auditoriet 

 

Foredrag onsdag den 25. november: 

13.15 ”Anvendelse af klimascenarier”. Martin Drews, DKC. 

13.35 ”Klimascenarier anvendt i praksis”. Esben Ravn Iversen, NIRAS. 

13.55 ” Københavns klimatilpasningsplan”. Jan Rasmussen, Københavns Kommune. 

 

Foredrag mandag den 7. december: 

13.15 ”Anvendelse af klimascenarier”. Ole Bøssing Christensen, DKC. 

13.35 ”Ændringer af hydrografiske forhold, klitbrud og oversvømmelse”. Rolf Deigaard 
og Henrik Kofoed-Hansen, DHI. 

13.55 ” Københavns klimatilpasningsplan”. Jan Rasmussen, Københavns Kommune. 

 

Hver af de to workshops vil have plads til ca. 60 deltagere. Det er gratis at deltage, og tilmelding 
foregår efter først-til-mølle-princippet hos Søren Henriksen, sh@dmi.dk, telefon 39 15 74 79. 
Seneste frist for tilmelding til de to workshops er den 23. november, henholdsvis den 3. december. 
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Anvendelse af klimascenarier. Ole Bøssing Christensen og Martin Drews, DKC. 

De videnskabelige bud på konsekvenserne af menneskeskabte klimapåvirkninger bygger på mange former 
for modeller og er belagt med store usikkerheder. Det gælder for eksempel manglende viden om fremtidige 
udslip af drivhusgasser. Her diskuterer vi nogle af disse usikkerheder. Endvidere belyses det, hvorledes 
klimascenarierne på trods af deres store usikkerheder kan inddrages som beslutningsgrundlag. Endelig gives 
et overblik over klimadata, der er til rådighed for rådgivere og kommuner – for eksempel på 
klimatilpasning.dk. 

 

Klimascenarier anvendt i praksis. Esben Ravn Iversen, NIRAS. 

Estimater på konsekvens af klimaændringerne genereres i en kæde af analyser og beregninger fra scenarier 
for udviklingen af den globale adfærd frem mod ændringen af middelhavvandstand, temperatur, nedbør og 
vind for delområder af Danmark. For at kunne anvende data i praksis, er det nødvendigt med endnu et eller 
to led i kæden, hvor ændringen i de meteorologiske data og havvandstand anvendes i f.eks. en hydrologisk 
model for at beskrive ændringen i vandløbenes vandføring. Det sidste led vil herefter være en hydraulisk 
model af vandløbet, der i detaljer beskriver funktionsmæssige krav til f.eks. arealanvendelse, design af 
faunapassage og sikring mod oversvømmelse af byområder. Præsentationen vil tage udgangspunkt i 
projekterne: "Klimatilpasset kommuneplan, Hedensted Kommune" og "Design af faunapassage ved Ribe". 

 

Ændringer af hydrografiske forhold, klitbrud og oversvømmelse. 

Rolf Deigaard og Henrik Kofoed-Hansen, DHI. 

Klimaeffekter vil få indflydelse på vandstanden i havet, på meteorologiske og hydrografiske forhold. 
Ændringer i stormes intensitet og vindretning vil påvirke de kystnære bølgeforhold og stormfloder. Disse 
ændringer vil tilsvarende forårsage ændringer i sedimenttransporten, kysterosion og oversvømmelsesrisikoen 
for områder nær kysten. Konsekvenser af klimaændringer på kysten og for infrastrukturer vil blive belyst. 

 

Københavns klimatilpasningsplan.  

Jan Rasmussen, Københavns Kommune. 

Københavns Kommune er ved at udarbejde en klimatilpasningsplan for København. Indlægget fokuserer på, 
hvordan de videnskabelige resultater indgår i planlægningen, og hvordan udfordringerne håndteres, så 
klimaændringerne kan udnyttes til rekreative forbedringer i byen. Desuden præsenteres nogle igangværende 
projekter, der indgår i Københavns Kommunes klimatilpasningsstrategi, herunder nogle af de administrative 
udfordringer arbejdet med klimatilpasning giver. 


