
Seminar i Odense den 22. juni 2017

Få del i 
erfaringerne 
fra Regn & Byer



Dato:
Den 22. juni 2017

Tid:
09.30-16.00 

Sted:
Mødecenter Odense 
Buchwaldsgade 48
5000 Odense

o Lære at bruge den reviderede version af Miljøstyrelsens beregningsredskab PLASK

o Afprøve PLASK på jeres eget projekt

o Høre om erfaringer med organisering og koordinering mellem kommuner og 
 vandselskaber

o Høre senest nyt fra statens tiltag inden for klimatilpasning med nyt rejsehold 
 og evaluering af kommunernes klimatilpasning

o Være med til at påvirke fremtidens samarbejde mellem kommuner og vandselskaber

Helene Buchhave Lind: hbl@carlbergchristensen.dk 
Senest den 15. juni 2017. 
Deltagelse er GRATIS. Der er et begrænset antal pladser.

Program

Tilmelding

09.30-10.00  MORGENMAD og INDTJEKNING

10.00-10.20  VELKOMST v. vicedirektør Gerda Hald, VandCenter Syd

10.20-10.45  Klimatilpasning på DEN STATSLIGE DAGSORDEN. Evaluering af den kommunale  
  klimatilpasning og erfaringer med rejsehold v. kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen.

10.45-11.15  Hvordan kan ORGANISERING OG BUDGETKOORDINERING vise vejen til bedre og  
	 	 billigere	klimatilpasning?	Præsentation	af	erfaringer	fra	de	fire	forsøgsprojekter	
  i Regn & Byer v. sekretariatsleder Søren Møller Christensen. 

11.15-12.00:  HVAD ER PLASK, og hvordan kan det nye redskab styrke fælles vidensudvikling og  
  beslutningsgrundlaget i kommuner og vandselskaber?  v. afdelingsleder Camilla K.  
  Damgaard, NIRAS samt projektleder Katrine Juul Larsen, Assens Kommune og  
  naturmedarbejder Ina Maria Hansson, Assens Kommune. 

12.00-13.30:  FROKOST OG RUNDVISNING I SKIBHUSKVARTERET, som er Odense Kommunes og  
  VandCenter Syds projektområde i Regn & Byer. v. projektleder og biolog Carsten  
  Emil Jespersen og projektleder Martin Westerboe Sørensen, VandCenter Syd.

13.30-15.30:  PLASK-WORKSHOP og TEMADEBATTER (vælges efter tilmelding) 
  ·  Workshop: Prøv dit eget projekt af i PLASK – NIRAS guider og hjælper  
  ·  Temadebat: Hvordan håndterer vi koblingen mellem stigende havvandsstand,  
   grundvandsstigninger og mere regn? Og hvilke nye typer af samarbejde er vi nødt  
   til at opbygge? v. Thomas Damgaard, leder af Natur & Miljø, Lemvig Kommune og  
   driftschef Bo Hviid, Lemvig Vand & Spildevand.   
  ·  Temadebat: Hvordan klimatilpasser vi, når den tætte by fortættes endnu mere?  
   Og hvordan kan klimatilpasning spille en rolle tidligt i projektudviklingen? v.  
   projektleder Marie Brammer Nejrup, Fors A/S.

15.30-16.00:  DEBAT og AFSLUTNING med introduktion til kurset ’Klimatilpasning og innovation 
  af steder’ v. Seniorkonsulent Miriam Feilberg, DANVA, projektleder Ny Weisser. 
  Øhlenschlæger, Dansk Byplanlaboratorium samt sekretariatsleder Søren Møller  
  Christensen.

Få del i erfaringerne fra Regn & Byer
Torsdag den 22. juni 2017 inviterer partnerskabet bag Regn & Byer til seminar i Odense. 
Formålet med dagen er at dele den viden, som er blevet udviklet i den første del af 
kampagnen. Ved at deltage får du mulighed for at:


