
Klimaspring – Et topmøde for 
klimatilpasningens forandringsagenter 
Realdania kampagnen Klimaspring afholder et topmøde 
på Christiansborg for klimabranchens forandringsagenter. 
Ida Auken (MF) er vært og hovedtaler ved arrangementet.  

Tid:  Mandag d. 2. juni 2014 fra kl. 13.00 til 16.30
Sted:  Fællessalen på Christiansborg 

Program 

13.00:   Ankomst (vær forberedt på ventetid ved check in)

13.30:  Velkomst og tale ved Ida Auken, MF 

  Behovet for klimatilpasning ved Anne-Mette Gjeraa, Realdania 

  Klimatilpasning – hvordan skabes grøn vækst og innovation i  
  en gammel struktur? ved Mikkel Thomassen, Klimaspring

   Fra løsning til helhed ved Martin Hesselsøe, Amphi

  Fra problem til ressource ved Flemming Rafn Thomsen, 
  Tredje Natur

  Fra silo til samarbejde ved Simon Toft Ingvertsen, Envidan

  Fra kuvøse til kommerciel succes ved Morten Rungø, DHI
 
14.50:  Diskussionsgrupper og pause med forfriskninger

15.30:  Paneldebat 

16.20:  Faglig afrunding – Et springbræt for handling ved 
  Natalie Mossin, Klimaspring  

16.30:  Netværk og drink

Facilitator:  Johan Galster, 2+1  Idébureau

Med dette topmøde inviterer Klimaspring 
branchens forandringsagenter til at dele de-
res viden og dermed sikre et fælles afsæt for 
at skabe bedre byer og grøn vækst. 

Formålet med topmødet er at aktivere mu-
lighedsrummet og at skabe mødet mellem 
aktører, der løfter klimapasningsindsatsen i 
Danmark. Topmødet er for alle udviklingsdri-
vende parter, der arbejder for værdiskaben-
de klimatilpasning, hvad enten det er som 
virksomhed, videnspart eller offentlig aktør. 
Du er inviteret, fordi du med din viden og dine 
kompetencer kan bidrage.

Inspiration, netværk og debat
Du får i løbet af eftermiddagen mulighed 
for at lytte til en række oplæg, der sætter 
rammerne for arbejdet med klimatilpasning 
i Danmark. Gennem diskussionsgrupper og 
paneldebat får du mulighed for at komme til 
orde og inspirere andre til handling.

Ida Auken, MF og tidligere Miljøminister, stiller 
skarpt på, hvordan branchen kan være med 
til at understøtte grøn vækst på et overord-
net plan i løsningen af de store udfordrin-
ger. Anne-Mette Gjeraa, der er projektleder 
i Realdania, deler erfaringer fra Realdanias 
arbejde med klimatilpasning og sekretariats-
chef i Klimaspring, Mikkel Thomassen, fortæl-
ler, hvordan Klimaspring skaber grøn vækst 

og innovation i en traditionsbunden struktur. 
Mulighedsrummet belyses endvidere gennem 
fire konkrete Klimaspring projekter.

Sammen, kan vi mere end vi tror
Vi kan mere, end vi tror, inden for den ek-
sisterende lovgivning, hvis vi formår at se 
muligheder frem for begrænsninger, og hvis 
vi har modet til at udfordre vores eksisteren-
de praksis. Tiden er inde til at se indad blandt 
både rammeskabere og virksomheder. Med 
dette afsæt vil topmødet iscenesætte de 
potentialer, der kan skabes på tværs af inte-
resser. 

Med de prejekter og projekter, der er igangsat 
i Klimaspring, er udviklingsarbejdet blevet 
til mere end blot gode hensigter. De viser, at 
det kan lade sig gøre at løfte klimaindsatsen 
i Danmark – og at det allerede bliver gjort. 
Sammen skaber vi et springbræt for konkrete 
handlinger. 

Konferencen er gratis, men tilmelding nød-
vendig – senest mandag d. 26. maj 2014.

Med venlig hilsen 
Klimaspring

Tilmelding via dette link
klimaspring.eventbrite.com

Klimaspring er et Realdania initiativ, der støtter 
en kommerciel udvikling af nye løsninger til 
håndtering af regnvand i tætte eksisterende 
byområder. Ambitionen er at skabe grøn vækst, 
bedre byer og sætte Danmark på verdenskortet 
inden for klimatilpasning. Der ydes faglig og 
økonomisk støtte til konsortiedrevet innovation 
i hele forløbet fra den første ide til den mar-
kedsførte løsning. Realdania har afsat 60 mio. 
kr. til initiativet, der løber fra 2013-2017. Smith 
Innovation er fagligt sekretariat for initiativet.

www.klimaspring.dk

Om Klimaspring

http://klimaspring.eventbrite.com

