
KONFERENCE:

KLIMAFORANDRINGER KLIMAFORANDRINGER 
OG VANDOG VAND
– fra trussel ti l mulighed

25. maj 2010, Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

Klimaforandringerne og påvirkningen af vandkredsløbet er et 
globalt fænomen. Nogle regioner får oversvømmelser, mens 
andre vil opleve tørke. Den gode løsning i én region kan være 
en eksportmulighed ti l en anden. Region Midtjylland søger 
med denne konference at kickstarte den vækstdriver der ligger 
i klimaudfordringerne i vandsektoren, samti digt med at vi giver 
eksempler på prakti ske løsninger, der kan bringes i spil.



08.45  :  Morgenkaff e

09.15  :  Hvorfor fokus på vand? Jacob Isøe Klærke, medlem af Regionsrådet og formand for udvalget vedr. klimaforandringer
09.30  :  Det er alvor, og det giver muligheder – Jesper Theilgård, meteorolog
10.15  :  Læring fra 6 workshops om klimaændringer – Peter Svane-Knudsen, Hedensted Kommune og Keld Rasmussen, Horsens  
               Kommune

10.35  :  Pause (fem rådgivende ingeniørfi rmaer har stande med viden om vand)

11.00  :  Gør trusler ti l muligheder og sats på tværfaglighed og involvering – Herbert Dreiseitl, Atelier Dreiseitl Waterscapes

12.00  :  Frokost  (fem rådgivende ingeniørfi rmaer har stande med viden om vand)

13.00  :  Hører byplanlægning og eksport sammen? Nye udfordringer og nye muligheder – Henrik Dissing, chefk onsulent, DI  
13.30  :  Nye perspekti ver for bæredygti g spildevandshåndtering i et samarbejde mellem Viborg Kommune og Grundfos – Bent        
               Gadgaard, direktør, Grundfos Biobooster
13.50  :  Proakti v klimati lpasning: mål og strategier – Helle Katrine Andersen, konsulent,  Dansk Vand- og Spildevandsforening

14.10  :  Pause

14.20  :  Ideer og spørgsmål ti l mere samarbejde mellem erhverv og kommuner. Debatpanel med Henrik 
               Dissing, Bent Gadgaard og Helle Katrine Andersen.
15.15  :  Afrunding og perspekti v – Dorthe Winther Selmer, Den Regionale Udviklingsplan, Region Midtjylland

Tid og sted: ti rsdag den 25. maj 2010 kl. 8.45-15.30, Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg (deltagelse er grati s)
Tilmelding: www.rm.plan2learn.dk 
Sidste frist for ti lmelding: 5. maj 2010
Yderligere oplysninger: Hanne Juel, Regional Udvikling, hanne.juel@ru.rm.dk, tlf.: 29 63 02 35

Program for dagen

Bent Gadgaard, direktør for Grundfos BioBooster 
Danmarks første MBR-renseanlæg i Bjerregrav, Viborg, leverer kva-
litetsrenset vand som kan benytt es ti l værdiskabende vandgenbrug. 
Grundfos BioBooster har leveret anlægget. Renseanlægget er et 
eksempel på et samarbejde mellem kommune og erhverv, der kan 
komme begge parter ti l gavn. 
www.biobooster.dk

Herbert Dreiseitl, Atelier Dreiseitl Waterscapes
Atelier Dreiseitl blev grundlagt i 1980 med det formål at promovere 
bæredygti ge projekter med høj æsteti sk og social værdi. Virksom-
heden har særligt fokus på vand som en truet ressource og forsøger 
at skabe en ny forståelse for bæredygti ghed i designløsninger. 
Projekterne omfatt er alt fra design af vandlegepladser og parker ti l 
byplanlægning og rådgivning af entreprenørfi rmaer.
www.dreiseitl.net

Henrik Dissing, DI (bl.a. leder af DI Water Network)
Vand er et stort erhvervsmæssigt og politi sk tema i dag. I takt med den 
øgede befolkningsvækst og klimaændringer øges presset på vandres-
sourcerne. Viden og teknologi ti l at håndtere vand vil derfor forøge sin 
værdi, og Henrik Dissing ser et stort potenti ale i et øget samarbejde 
mellem den off entlige og private sektor.

Jesper Theilgaard, meteorolog 
Jesper Theilgaard er mest kendt fra vejrudsigten, men markerer sig 
også med sin faglige tyngde som debatt ør og forfatt er. Det gør han ved 
håndgribeligt at påpege, hvor galt det allerede går i dag og så - med 
faglig tyngde - at fremskrive, hvad vi har i vente eft erhånden som den 
menneskeskabte globale opvarmning tager fart.

Helle Katrine Andersen, konsulent, DANVA
Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) har udgivet en vision for 
proakti v klimati lpasning i vandsektoren, og i samarbejde med KL er der 
samti dig udgivet en inspirati onsguide. Inspirati onsguiden præsenterer 
21 cases med forslag ti l prakti ske løsninger. 
www.danva.dk

Mød blandt andre:

Praktisk information 

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=2150

