
Klimaforum 2010: Klimatilpasningsarrangement  
 

Tirsdag den 18. maj 2010 i Århus fra kl. 13.00 – 16.45 
Onsdag den 19. maj 2010 i Odense fra kl. 13.00 – 16.45 

 
 

Klimatilpasningsarrangementet er rettet mod kommuner, forsyninger, rådgivere og andre, der 

benytter klimascenarier i planlægningsøjemed og vil bestå af et oplæg/foredrag a' 25 minutters 

varighed fra en forsker fra Danmarks Klimacenter, DMI og et 45 minutters oplæg af en rådgiver fra 

en konsulentvirksomhed med efterfølgende workshops herom. 

 

 Det første oplæg fra en klimaforsker vil omhandle anvendelsen af klimascenarier fra den 

videnskabelige vinkel, hvilket datagrundlag der benyttes og med hvilken usikkerhed.  Det 

efterfølgende oplæg vil se nærmere på den praktiske anvendelse af klimascenarier i forbindelse med 

rådgivning og udarbejdelse af klimatilpasningsplaner samt gennemførte projekter. 

 

Deltagerne vil efter oplæggene blive fordelt på to workshops a’ 2x40 minutters varighed, hvor de 

første 10 minutter af hver session skal bruges til at forberede spørgsmål til henholdsvis 

klimaforskeren og COWI-konsulenten og de resterende 30 minutter til spørgsmål og dialog. Der vil 

fra Klimacenterets side blive stillet en ordstyrer/referent til rådighed for hver workshop. 

 

Afslutningsvis samles deltagerne igen, og der vil være en kort opsummering af de mest centrale 

diskussioner fra de ovennævnte workshops.   
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Foreløbigt program 

Tidspunkt: Aktivitet: Lokalitet:

13.00 Velkomst  

13.15 Martin Drews fra Danmarks Klimacenter (DKC) holder oplæg  

13.40 En kort pause  

13.45 Jeppe Sikker Jensen fra konsulentvirksomheden COWI holder oplæg  

14.30 Pause – og deltagerne bliver fordelt på de to workshops  

14.50 Workshopgruppe 1 forbereder spørgsmål til Martin Drews fra DKC, DMI. 

Workshopgruppe 2 forbereder spørgsmål til Jeppe Sikker Jensen fra 

COWI. 

 

15.00 Spørgsmåls- og dialogrunde 1   

15.30 En kort pause  

15.40 Workshopgruppe 1 forbereder spørgsmål til Jeppe Sikker Jensen fra 

COWI. 

Workshopgruppe 2 forbereder spørgsmål til Martin Drews fra DKC, DMI.  

 

15.50 Spørgsmåls- og dialogrunde 2  

16.20 En kort pause og fællessamling  

16.30 En kort opsummering af de mest centrale diskussioner fra de ovennævnte 

workshops – og en form for konklusion herpå 

 

16.45 Tak for deltagelsen  

    

Martin Drews fra Danmarks Klimacenter, DMI, vil give et foredrag om de videnskabelige bud 

på konsekvenserne af menneskeskabte klimapåvirkninger, som 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 http://www.klimatilpasning.dk  
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http://www.klimatilpasning.dk/


 

Jeppe Sikker Jespersen fra Cowi holder oplæg om, hvorledes de griber 

klimatilpasningsrådgivningen an: 

- Hedensted som case for planlægningsprocedure. 

- København og Juelsminde som cases for oversvømmelsesberegninger (statisk og dynamisk 

beregning). 

- Metro City Ringen som case for ekstrem regnafstrømning. 

 

 Det er gratis at deltage, og tilmelding foregår efter ’først-til-mølle’ princippet (cirka 60 deltagere 

per arrangement) hos Martin Olesen mol@dmi.dk. Seneste frist for tilmelding er mandag den 3. 

maj 2010.     

Vi vil ved tilmelding gerne have oplyst følgende: 
Hvilken kommune/forsyning/virksomhed kommer I fra: 
Hvilken afdeling: 
Stillingsbetegnelse: 
Uddannelse: 
Antal personer I kommer: 
Kontaktperson: 
E-postadresse: 
Direkte telefonnummer: 
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mailto:mol@dmi.dk


Arrangementet i Århus afholdes på Aarhus Universitet, Studenterhusfonden af 1991's lokaler, 

mødelokale 2 (plenumlokalet), Fredrik Nielsens Vej 2 - 4, 8000 Århus C. 

http://maps.google.dk/maps?hl=en&source=hp&q=Fredrik%20Nielsens%20Vej%202-

4&aql=&oq=&gs_rfai=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl  

 

Arrangementet i Odense afholdes på Odense Slot, mødelokale Rosen, indgang C, Nørregade 36 – 

38, 5000 Odense.  

http://www.krak.dk/query?what=cs&search_word=odense+slot&geo_area=odense  

 
 

Såfremt bilen anvendes til transport, skal der gøres opmærksom på, at der er begrænset P-plads ved 

Slottet, så ved parkering henvises til parkeringshuset ved Odense Banegård Center – indkørsel fra 

Dannebrogsgade. 
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Baggrundslitteratur og eksempler på klimatilpasning og sikring:  

DANVA/KL (2009): Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren: 
http://www.danva.dk/Default.aspx?ID=2241&TokenExist=no
 
DR P1s Klima & Miljø havde et program om klimatilpasning den 5. marts 2010: 
http://www.dr.dk/P1/klimaogmiljoe/Udsendelser/2010/03/18145808_1_1_1_1_1_1.htm
 
Hedensted Kommune (2008): Klimasikring af Hedensted Kommune: 
http://www.hedensted.dk/lib/file.aspx?fileID=66376&target=blank  
 
IDA Spildevandskomiteen (2008): Skrift nr. 29: Forventede ændringer i ekstremregn som følge af 
klimaændringer: 
http://ida.dk/netvaerk/fagtekniskenetvaerk/spildevandskomiteen/Documents/SVK_Skrift29_final.pd
f
 
Københavns Kommune(2008): Klimatilpasning - input til Klimaplan 2015 (med et afsnit af DMI): 
http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/Klima/SubsiteFrontpage/HvadGoerKoebenhavnsKomm
une/~/media/55723F155142493D8D4580128EC63087.ashx  
 
Københavns Kommune (2009a): Københavns klimaplan – kort version: 
http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/Klima/SubsiteFrontpage/HvadGoerKoebenhavnsKomm
une/~/media/F1D0D86E9B3C4C26ABA7CEEA784B7F59.ashx  
 
Københavns Kommune (2009b): Københavns klimaplan – lang version: 
http://www.kk.dk/~/media/491B1EC4F6B14FC9A31F9373AA54F02D.ashx  
  
Miljøstyrelsen(2007): Klimatilpasning af afløbssystemer og metodeafprøvning. Workshop som 
arbejdsmetode: 
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2007/978-87-7052-586-2/pdf/978-87-7052-587-9.pdf  
 
Odense Kommune (2009): Forslag til Klimaplan 2010-12: 
http://www.odense.dk/Topmenu/ByMilj%C3%B8/Milj%C3%B8/Klima/~/media/BKF/Bymiljø/Mil
jø/Klima/KlimaplanG.ashx
 
Petersen, L. K.; Jensen, A. & Nielsen, S. S. (2009): Klimatilpasning og den sociale faktor. 
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 52 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 726. 
http://www2.dmu.dk/Pub/FR726.pdf
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