
Program
Om initiativet Klimaspring:
Klimaspring – fra vand til vækst, sætter en ny dagsorden for klimatilpasning 
i tætte byområder med fokus på udvikling, innovation og vækstpotentialer. 
Klimaspring støtter virksomhedsdrevne udviklingsindsatser fra idé til 
marked, der gør Danmark førende inden for klimatilpasningsteknologier. 
Målet er at skabe både bedre byer og grøn vækst.

Læs mere på Klimaspring.dk

Vand møder by; 
KICK OFF for Klimaspring 
6. februar 2013

Et Realdania-initiativ til fremme af klimatilpasning og innovation



Eftermiddagens program:

14.30:

15.00:

18.00:

Sted:

Tilmelding:

Hvordan kan regnvand skabe grøn vækst og bedre bymiljøer? 

Behovet for klimatilpasning er velkendt – nu skal vi finde 
løsningerne for håndtering af vandet i byerne. Det første 
spadestik til udvikling af nye innovative løsninger tages den 
6. februar 2013 kl.15-18, hvor Realdania inviterer til KICK OFF 
på initiativet ”Klimaspring – fra vand til vækst”.
 
Arrangementet vil kredse om hovedspørgsmålet for initiativet: 
Hvordan kan vi udvikle løsninger på tværs af vand- og bygge-
branchen, der er lige så grænseoverskridende, som vandet er 
det på sin vej gennem byen? Eller med andre ord: Hvordan 
kan vi tage et spring i måden vi udvikler tværgående klima-
tilpasningsløsninger på?

Realdanias direktør Hans Peter Svendler vil indlede med at 
fortælle om, hvorfor klimatilpasning er vigtig for Realdania og 
for samfundet. Eftermiddagens hovedtaler er forfatter og 
journalist Tracey Metz, der vil give en visuel indføring i brug af 
vand i byer og på land i et internationalt perspektiv med særligt 
fokus på Holland. Derudover vil du få indsigt i de spirende 
markedsmuligheder, der er inden for klimatilpasning, ligesom 
du vil møde sekre-tariatet bag Klimaspring og have mulighed 
for at netværke med potentielle samarbejdspartnere, der, som 
du, er med til at finde svarene på de problemer med øgede 
regnmængder, vi efterhånden kender alt for godt.

De faglige indslag perspektiveres med lyd fra Rumpistol, 
Madeleines Madlaboratorium, der vil servere forfriskninger 
i tråd med dagens fokus Vand møder by samt skuespiller 
Morten Burian, der læser op om handling over for forandring.

Eftermiddagens program:

Ankomst og registrering med Rumpistol som DJ.

Realdania og klimatilpasning ved direktør Hans Peter Svendler, 
Realdania. 

Markedet for klimatilpasning ved partner Christian Niepoort, 
Smith Innovation.

Oplæsning om handling over for forandring af skuespiller 
Morten Burian efterfulgt af oversvømmelsesservering fra 
Madeleines og muligheden for at netværke til lyd fra 
Rumpistol.

Keynote: Sweet and salt – embracing water by Tracy Metz, 
forfatter til bogen af samme navn om urbane og rummelige 
aspekter af klimatilpasning (holdes på engelsk).

Men hvordan gør man så? ved Mikkel Thomassen, 
sekretariatsleder for Klimaspring.

Stay and talk.

Afrunding.
 
Dagen modereres af Natalie Mossin, projektleder på 
Klimaspring.

Arrangementet holdes i Madeleines Madlaboratorium, 
Refshalevej 163A, 1432 København K fra kl. 14:30 - 18:00.

Du tilmelder dig arrangementet på Klimaspring.dk. 
Arrangementet er gratis. 


