Invitation
Bliv 4 år klogere på 2 dage!

Vand i Byer præsenterer:

Fremtidens klimarobuste by
Industriens Hus den 11.-12. november 2014
På konferencen sættes der fokus på, hvordan vi skaber grønne, levende og klimarobuste byer, og hvordan vi fastholder
innovationskraften i sektoren. Vi tager udgangspunkt i de resultater, der er opnået i partnerskabet Vand i Byer – herunder de
14 innovationsprojekter – og ser på hvad vi skal tage fat på i det kommende innovationsnetværk. Og hvordan kommer vi videre
med klimatilpasning i Danmark – og med det nye innovationsnetværk?
Vi lader os inspirere af 4 internationale eksperter i klimatilpasning fra hhv. Australien, Frankrig, Holland og USA, der har hver
sin tilgang til klimatilpasning. Konferencen er krydret med ekskursioner, borddiskussioner og præsentationer af konkrete resultater
i Vand i Byer – lige fra filtermuld og permeable belægninger til innovativ borgerinddragelse og faskinemålinger på Bornholm!
Partnerskabet Vand i Byer har fungeret i 4 år og skifter nu formelt fra at være partnerskab til at blive innovationsnetværk,
og det skal markeres og fejres. Konferencen er således både afslutnings- og opstartskonference.

Program

Tilmelding

Se det fulde program på bagsiden >>>

Senest 3. november 2014 på dab@teknologisk.dk

Oplev ...

Ida Auken,
tidl. miljøminister,
Radikale

Ann Marker,
facilitator,
Teknologisk Institut

Jean Luc BertrandKrajewski, forsker
INSA de Lyon

Fiona Chandler,
Monash University,
Melbourne

David Zahle,
arkitekt,
BIG

Tracy Metz, journalist,
NRC Handelsblad og
Architectural Record

Program

Industriens Hus

Tirsdag 11. november 2014

Onsdag 12. november 2014

Dag 1
9.00 – 9.30 Morgenmad og udstilling
Morgenmad samt udstilling af virksomhedsprodukter i foyéen.
9.30 – 10.00 Åbning og velkomst
Ved Ida Auken samt professor Karsten Arnbjerg-Nielsen , DTU Miljø.
Generelt om Vand i Byer. Facilitator Ann Marker, Teknologisk Institut.
10.00 –11.00 Hvad kom der ud af innovationsprojekterne?
Elevatorpræsentationer af innovationsprojekterne i Vand i Byer efterfulgt af
borddiskussioner og clickerøvelser, interaktive øvelser og evalueringer:
Hvor er vi på vej hen? Hvordan har vi grebet det an? Hvordan kommer vi videre nu?
Der vil være følgende temaer:
• Planlægning af en klimarobust by
• Risikostyring under ekstreme forhold
• Fysiske metoder til håndtering af vandmængderne
• Aspekter omkring biodiversitet, drift & vedligehold
• Metoder til håndtering af vandets forureningsindhold
• Borgerinddragelse og Storytelling
11.00-11.15

Kaffe/te, frisk frugt og sprudlende kildevand

11.15-12.15

Hvad kom der ud af innovationsprojekterne? (fortsat)

12.15-13.15
Frokost
Frokostbuffet og udstilling af virksomhedsprodukter i foyéen (fortsat).
13.15-14.30 Inno-Bazar.
Udvælg og besøg 2 af de 14 innovationsprojekter, som du vil vide mere om.
Hvert innovationsprojekt fortæller om deres baggrund, formål, forløb og resultater.
Der er 30 minutter til hvert innovationsprojekt – så går du videre til det næste!
14.30-15.00 Approaches to climate change adaptation in Lyon
– drivers, pathways and strategies
Ved Jean Luc Bertrand-Krajewski, INSA de Lyon.
15.00-15.30 Water Sensitive Cities – experiences and visions
Ved Fiona Chandler, leader of the Cooperative Research Centre for
Water Sensitive Cities, Australia.
15.30-17.00 Status for den klimarobuste by med høj livskvalitet i Danmark.
Hvor langt er vi nået i Vand i Byer – og i Danmark?
Fælles intro og borddiskussioner. Med udgangspunkt i de udfordringer,
som innovationsprojekterne har set, diskuterer vi, hvordan vi kommer videre.
Hvilke udfordringer ser vi? Hvad er handlingsperspektiverne på det her?
Der vil blive serveret kaffe, te, isvand og lækkerier ved bordene.
17.00-18.00 Debat
Debat med byrådspolitikere og repræsentanter for slutbrugerne.
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Dag 2
8.30-9.00
Morgenmad og udstilling
Morgenmad samt udstilling af virksomhedsprodukter i foyéen.
9.00-12.00 Ud og se med ViB!
Tag med på cykel, i båd eller med bus og oplev med egne øjne nogle af de første
eksempler på klimatilpasning i Danmark. Der er meget at lære af de første
eksempler – også hvordan det kan gøres bedre!
12.00-13.00 Frokost
Frokostbuffet med udvalgte lækkerier og besøg på stande.
13.00-13.30 Sweet and Salt – Embracing Water
Ved Tracy Metz, Holland, forfatter til bogen af samme navn om urbane
og rumlige aspekter af klimatilpasning.
13.30-14.00 BiG U – klimasikring af Manhattan
Ved David Zahle, BIG.
14.00-14.15 Kaffepause
Kaffe latte, cappuccino og cacao – kage og kildevand.
14.15-15.30 Kick-off workshop til Innovationsnetværket Vand i Byer.
Diskussion om visioner for den klimarobuste by med udgangspunkt i 3 byer
i Danmark. Fælles intro samt borddiskussioner og clickerøvelser. Her genereres
der konkrete input til innovationsnetværket Vand i Byer, og hvordan vi kommer
videre. Styrk dit netværk – giv dit bidrag.

18.00
Velkomstdrinks
Baren åbner hos Axelborg/Bojesen. Velkomstdrinks i Bankboksen.

15.30-16.15 Prioriteringsafstemning og clicker-øvelse til vurdering
af de indkomne forslag.
Hvordan ser vejen til den klimarobuste by ud? Fokus på metoder og hvad
der skal udvikles.

18.30
Festmiddag og underholdning
Underholdning med teatersport. Tør du lade dig forandre?

16.15-16.30 Overgang til Vand i Byer som innovationsnetværk
Ved Ulrik Hindsberger, TI.

21.00

16.30-17.00

Fest med DJ og band

Champagne og netværk

