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Praktisk vedligehold 
og service

Praktisk  
drift 

Drifts- 
leder

Administration  Kundeservice/
kommunikation

Bestyrelses- 
medlem

Leder/ 
forsyningschef

Planlægning og 
projektering

Målgruppe

Kurset henvender sig til spildevandsselskabets medarbej-

dere, der arbejder med planlægning og projektering, og 

deres leder/forsyningschef. Maximalt udbytte af kurset kan 

opnås ved, at spildevandsselskabet deltager sammen med 

deres samarbejdspartere fra kommunen. Rådgivere vil også 

kunne drage nytte af kurset. 

Det får du ud af at deltage

Uanset om I har/ikke har oplevet klimaforandringernes 

våde hilsen i eget forsyningsområde, så vil kurset klæde 

jer på til en trin for trin opbygning af jeres egen klimatil-

pasningsplan. Kurset vil give jer det nødvendige teoreti-

ske grundlag og en række værktøjer, så du kan gå direkte i 

gang med arbejdet, når du kommer hjem. Du vil få kend-

skab til, hvordan du kan bruge klimatilpasningsplanen ak-

tivt i dit daglige arbejde fx. i forbindelse med etablering 

af nye boligområder. Samarbejdet mellem spildevands-

selskab og de forskellige afdelinger i kommunen vil blive 

stillet i fokus, og I vil efter kurset have opnået en fælles for-

ståelse for begreber og for hinandens behov i forhold til kli-

matilpasningen.   

Indhold

Skybrud og voldsomme oversvømmelser har for alvor sat 

klimatilpasning på dagsordenen. Det har resulteret i, at 

der stilles krav til kommuner og spildevandsselskaber om 

at udarbejde en plan for håndteringen af de voldsomme 

regnmængder. Kurset vil give dig et godt fundament til at 

løse denne udfordring. 

På kurset vil du blive præsenteret for en række redskaber, 

der kan bruges til udarbejdelse af en klimatilpasningsplan. 

Første step vil være at lave en overordnet screening og få 

kortlagt, hvor oversvømmelserne vil opstå, og dernæst en 

analyse, hvor der kigges nærmere på problemområderne. 

Du vil få en fornemmelse af både de helt simple metoder 

og de mere avancerede modeller. 

På vej mod en klimatilpasningsplan

 På kurset vil du bla. lære om:

Hvad er en klimatilpasningsplan og hvad skal den 

indeholde?

Hulkort som planlægningsredskab

Simple og komplekse modelsetup

Synergi ved samarbejde/organisering

Hvad er funktionspraksis, og hvordan bruges den?  

Borgere og serviceniveau 

Risikovurderinger og beredskab

Finansiering

Undervisere

Margit Lund Christensen, KE

Lene Bassø, Aarhus Vand

Birgit Paludan, Greve Forsyning

Timm Bochdam, Arwos

Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Miljø

Kursusleder

Helle Kayerød, DANVA

Tid og sted

21. marts kl. 10.00 til d. 22. marts 2012 kl. 16.00

Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg

Pris

Foreningsmedlemmer: Kr. 6.550 excl. moms. Andre: Kr. 

7.550 excl. moms. Når medlemmer deltager sammen med 

deres samarbejdsparter i kommunen, er prisen for myn-

dighedens repræsentanter den samme som for forenings-

medlemmer. Prisen er inkl. kursusmappe, forplejning og 

overnatning.

Tilmelding

Udfyld formular på www.danva.dk under Arrangementer 

snarest muligt -  helst senest 8 uger inden kursusstart.

Nyhed


