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Flere skybrud og storme giver større og 
større problemer med vand
 
Klimaændringerne betyder, at vi i fremtiden kan forvente øget nedbør, flere 
skybrud og flere storme, der medfører forhøjet vandstand.

Næsten	alle	kommuner	har	lavet	klimatilpasningsplaner,	hvor	man	identificerer	
de	mest	truede	områder,	og	flere	kommuner,	der	er	truet	af	stormflod,	har	lavet	
risikostyringsplaner	for	stormflod.	Men	der	er	langt	fra	planer	til	den	endelige	
gennemførelse. Kommunerne skal nu i gang med at lave handlingsplaner, og der vil 
derfor gå mindst 15-20 år, før planerne er gennemført. 

I mellemtiden må både kommuner og borgere selv gøre noget for at minimere 
risikoen for oversvømmelser – og det er her beredskabet kommer ind. Ved at lave 
en beredskabsplan, kan både kommuner, forsyninger og borgere hurtigt nedsætte 
risikoen og konsekvenserne ved en oversvømmelse. Derefter kan risikoen yder-
ligere nedsættes, når tiltagene i klimatilpasningsplanerne bliver udført.

Teknologisk Institut og Partnerskabet Vandet fra Landet står bag denne konfer-
ence, der behandler forskellige aspekter af beredskab fra forsikringsdækning, over 
varsling og modellering til kommunale beredskabsplaner og beskyttelse af den 
enkelte ejendom.

Sammen med konferencen arrangeres en udstilling, hvor producenter af forskellige 
produkter, der kan anvendes i forbindelse med beredskab, udstiller. Her får kon-
ferencedeltagerne	mulighed	for	at	se,	hvilke	produkter,	der	findes	på	markedet	og	
mulighed for at diskutere funktion og praktiske erfaringer med udstillerne.
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Konferenceprogram

09.00 - 09.15 
Velkomst  
Hvorfor er det nødvendigt at tænke i 
beredskab?
Inge Faldager, Rørcentret 
Teknologisk Institut

09.15 - 09.40
Forskel mellem skybruds- og stormskader 
Hvem betaler for hvad/hvornår/hvor meget?
Torben Weis Garne 
Forsikring og Pension

09.40 - 09.55
Varsling af skybrud og stormflod - hvor 
nøjagtige er de?
	Med	hvilken	nøjagtighed	kan	man	varsle	
skybrud og stormflod?
Georg Bergeton Larsen 
DMI

09.55 -10.20  
Model til styring af oversvømmelsesrisiko
Modeller	kan	hjælpe	kommuner	både	ved	
planlægningen af beredskabet og i kampen 
mod klimaændringerne.
Morten Revsbæk 
SCALGO

10.20 - 11.00  
Pause - kaffe, te og udstillingsbesøg

11.00 - 11.30
Eksempel på et kommunalt beredskab 
Greve har oplevet flere store oversvømmel-
ser – hvordan har de grebet arbejdet med 
beredskabet an?
Birgit Paludan 
GreveSolrød Forsyning 

11.30 - 12.00  
Eksempel på et kommunalt beredskab
Lemvig oplever jævnligt store vandstands-
stigninger i Limfjorden - hvordan har de 
grebet arbejdet med beredskabet an?
Martin Rønn Hansen, beredskabschef 
Michael Seidelin Haustrop, planlægger  
Lemvig Kommune

 12.00 - 13.00  
Frokost og udstillingsbesøg
 
13.00 - 13.30  
Eksempel på et kommunalt beredskab
Holstebro har problemer med vandløb 
gennem byen fra et meget stort opland 
– hvordan har de grebet arbejdet med 
beredskabet an?
 Per Borg Jakobsen, beredskabsinspektør 
Holstebro Kommune

13.30 - 14.00  
Beredskabet ved Jyllinge Nordmark 
Under ”Egon stormen” i januar 2015 blev 
der anvendt mobile dæmninger – hør om de 
praktiske erfaringer.
David Konge 
Environment Solutions

14.00 - 14.45
Pause - kaffe, te og udstillingsbesøg 
 
14.45 - 15.15  
Eksempel på skybrudssikring af  
ejendomme 
Hvordan kan de enkelte ejendomme sikres 
ved forskellige beredskabstiltag?
Jan Crone Foster
Stormflodssikring

15.15 - 15.45   
Hvad kan borgerne selv gøre?
Når vandet stiger, må man selv gøre noget 
for at minimere skaderne – hvordan får  
man borgerne aktiveret? 
En repræsentant for 
en kommune

15.45 - 16.00  
Afsluttende diskussion
 
Mødeledelse 
Inge Faldager, Rørcentret 
Teknologisk Institut

On-line tilmelding: 
www.teknologisk.dk/k27721



 Konferencen henvender sig til
Konferencen er målrettet mod kommuner, forsyninger, større ejendomsselskaber samt 
producenter i branchen.

Konference om beredskab 
ved klimaændringer 

Praktiske oplysninger

Tid og sted 
30. april 2015 
Teknologisk Institut 
Gregersensvej 1 
2630 Taastrup

Pris
2.500 kr. pr. deltager inkl. forplejning,  
ekskl. moms. 

Rabat
Ved fire eller flere samtidige tilmeldinger fra 
samme virksomhed opnår I 10 % rabat.  
Der er 15 % rabat til medlemmer af 
Rørcentrets Svartjeneste og TIK.

Sådan tilmelder du dig
Tilmeld dig på: 
•	 www.teknologisk.dk/k27721
•	 Ring på tlf. 72 20 30 00 
•	 E-mail til kurser@teknologisk.dk

Yderligere oplysninger
Inge Faldager  
Tlf. 72 20 22 96 
E-mail if@teknologisk.dk

Læs mere på din smartphone


