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Kortene bag beslutningerne
Seniorkonsulent Nina Caspersen fra Rudersdal Kommune har
sat sig for bordenden som delprojektleder, i Arbejdsgruppen
for Beslutningsstøtte. Nina har bl.a. været med til at formulere
kommunens spildevandsplan og klima- & energipolitik.

klikovand.dk
har fået et løft
Efter 6 måneder i luften, har vores hjem
meside fået et tiltrængt ansigtsløft. Ved
hjælp af konstruktive kommentarer fra
flere brugere er vores nye webmaster ved
at forbedre hjemmesiden betydeligt.
Gå ind og se, hvad du synes.
Underpunktet om Kommunikation inde
holder allerede materiale, der forhåbent
ligt kan inspirere dig i dit arbejde. Der
udover udbygger vi hjemmesiden med
en blogstafet i midten af december. Følg
med og bidrag gerne, når vi lancerer den
om et par uger.

Seniorkonsulent
Nina Caspersen

Beslutningsstøttegruppen arbejder i
øjeblikket med at finde frem til vores
eget fælles oversvømmelseskort.
”Vi begyndte med at afdække, hvor langt
kommunerne var med deres klimatilpas
ningsplaner og hvilke behov, de havde på
området,” fortæller Nina.

Penge at spare
”Vores næste opgave er at vælge et fælles
oversvømmelseskort, der opfylder kom
munernes behov i beslutningsprocessen.
Så kan vi siden udbygge det hver især,
hvis vi har brug for det,” forklarer Nina.
”Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan spare
penge, hvis vi går sammen om et over
svømmelseskort. Vandet kender ikke til

kommunegrænser, så det er mere effek
tivt at bruge samme kort, når vi arbejder
sammen, også selvom vi hver især har
et i forvejen.”
Nina fortæller om gruppens planer: ”I
december holder vi møde med nogle råd
givere for at få et overblik over de mange
kort og modeller på markedet og for at
udarbejde et program for den workshop,
vi vil holde i januar. Herefter vil arbejds
gruppen se, om der kan udarbejdes et
paradigme for, hvilke processer der er
nødvendige for at udarbejde klimatilpas
ningsplaner.”

Kommunerne definerer behovet
”Workshoppen i januar er for alle delta
gere i KLIKOVAND. Den skulle gerne skabe
overblik over udbuddet af kort og afdække
vores behov i kommunerne, så vi kan
vælge det rigtige kort,” konkluderer Nina.

Workshop om Samarbejde & Kommunikation
Du kan stadig nå at melde dig til
KLIKOVANDs workshop om Samar
bejde & Kommunikation den 6. de
cember på Gladsaxe Hovedbibliotek.
Formålet med workshoppen er at
• give dig kommunikationsværktøjer
med hjem, som du kan bruge i dit
arbejde,

•b
 idrage til at forbedre samarbejdet
i kommunen og mellem kommune
og forsyning
•n
 etværke med andre kommuner
og forsyninger i KLIKOVAND
Du kan se programmet for workshop
pen på forsiden af www.klikovand.dk.
Vi glæder os til at se dig.
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KLIKOVANDs første år
– fundamentet er skabt
Så er det første år i KLIKOVANDs levetid næsten omme, og arbejdsgrupper for tre af vores fire spor er i fuld gang med at udmønte
tankerne bag KLIKOVAND: videns- og erfaringsudveksling.
Det seneste år har vist, at vi som kommuner og forsyninger
kan have svært ved at følge med i udmeldingerne vedrørende
indholdet i klimatilpasningsplaner, eksisterende værktøjer, og
rammerne for økonomien. Vi ser derfor KLIKOVANDs arbejds
grupper og netværk som en kilde til viden og erfaringsudveks
ling og et forum, hvor vi sammen kan finde bedre løsninger i
vores klimatilpasning.
Størstedelen af Region Hovedstadens kommuner er ikke
færdige med deres klimatilpasningslaner. Vi håber derfor, at
KLIKOVAND det næste års tid kan være med til at understøtte,
at vi alle kommer i mål med 1. udgave af planerne, og at så
mange af jer som muligt melder jer ind i den af vores arbejds
grupper, der passer bedst til de behov, I sidder med. Nedenfor
har vi gengivet en kort oversigt over arbejdsgruppernes nuvæ
rende og kommende arbejde.

Den svære jura
Arbejdsgruppen for Jurasporet arbejder med at afklare hvilke
juridiske barrier og problemstillinger, vi står overfor i arbej
det med klimatilpasning. I den forbindelse er vi i tæt dialog
med Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet. Vores mål
er at afholde seminarer om, hvordan vi bedst udarbejder og
implementerer klimatilpasningsplaner med hensyn til de nye
udmeldinger, vi forventer fra Naturstyrelsen.

Fokus på kommunikation
Arbejdsgruppen under Kommunikation & Erfaringsudveks
lingssporet har indsamlet erfaringer, kommunikationsmate
rialer og ønsker til arbejdet med borgerrettet kommunikation.

Materialet er ved at blive lagt ud på klikovand.dk og kan forhå
bentligt inspirere dig i dit arbejde. Gruppen har også udarbej
det en vandreudstilling, som alle deltagere i KLIKOVAND kan
benytte ved borgermøder, på biblioteker m.m. Planen er, at
udstillingen skal udbygges i takt med, at behovene viser sig.

Fra virvar til overblik
Sporet for Beslutningsstøtte er sat i søen som det sidste skud
på stammen i år. I de kommende måneder vil vi udarbejde et
overblik over hvilke af de mange modeller, værdikortlægninger
og værktøjer, vi kan benytte, når vi skal udpege risikoområder.
Derudover vil vi pege på et fælles oversvømmelseskort for
KLIKOVAND.

Behov for kompetenceløft?
I starten af det nye år bliver Sporet for Kompetenceløft løbet i
gang. Målet for arbejdsgruppen er at sikre, at vi har mulighed
for at tilegne os de kompetencer, vi har behov for, når vi skal
udarbejde klimatilpasningsplaner og efterfølgende sikre, at de
bliver implementeret.
Vi ser frem til det nye år i KLIKOVAND.
God jul og godt nytår
Med venlig hilsen
Projektledelsen for KLIKOVAND
Christian Madsen, Jens Lønholdt, Ida Madsen
og Kristoffer Ulbak

KLIKOVAND BLOGGER
I løbet af december sætter vi gang i en
blogstaffet på klikovand.dk.
Emnet er klimatilpasning set fra talrige
vinkler indenfor klimaområdet i Danmark.
Hver uge bringer vi en blog skrevet af

forskellige nøglepersoner, og vi håber, at
så mange som muligt vil deltage i debat
ten, stille spørgsmål, uddybe problem
stillinger, udveksle erfaringer og meget
andet.

Målet er, at vi bliver mere nysgerrige
overfor hinandens synspunkter, klogere
og inspirerede.
Klik ind på klikovand.dk
og se med fra midten af december.

NYT
Side 3

Vi søger...

Nr. 2. | Årg. 1. | 2012

Ny inspiration fra USA

projektleder til
kompetenceudvikling

Projektet Vand i Byer afholdt i oktober en studietur til USAs
vestkyst. KLIKOVAND var også repræsenteret på turen.

Du vil få ansvaret for at identificere
og definere hvilke kompetencegi
vende aktiviteter, der er behov for
hos hovedstadsregionens kommuner
og forsyninger. Du kommer bl.a. til at
arbejde med at planlægge og afholde
workshops og være med til at tilrette
lægge kurser i en tværkommunal
arbejdsgruppe.

Formålet med studieturen var at få
inspiration og ny viden til vores eget ar
bejde med lokal håndtering af regnvand.
I starten af det ny år vil vi derfor afholde
et gå hjem møde, hvor vi vil dele vores
erfaringer med jer og sammen diskutere,
hvordan vi kan gøre brug af inspirationen.

Er du blevet nysgerrig, eller har du
en kollega, som kunne have interesse
i opgaven, så gå ind på KLIKOVAND.dk
og læs opslaget på forsiden eller
kontakt KLIKOVANDs projektleder
Kristoffer Amlani Ulbak på
e-mail: kulbak@gladsaxe.dk

Fælles LAR-løsninger
En væsentlig del af inspirationen kom
fra fælles anlæg af regnvandsløsninger
såsom forskellige udformninger af regn
bede langs veje, store beboelseskvarterer,
der var omlagt med grønne overflade
løsninger, og regnvandsbassiner, der
samtidig fungerede som parkanlæg.

Helheder og på tværs
Det var også meget inspirerende at høre
de amerikanske planlæggere understrege,
hvor stor vægt de lægger på at arbejde
helhedsorienteret og tværorganisatorisk.
De løser ikke bare et regnvandsproblem;
de fokuserer også på, at projekterne
skal give en merværdi for borgerne for
eksempel i forhold til at gøre byen grøn
nere, give bedre rekreative muligheder
og forbedre trafikforholdene.

Borgerinddragelse
Det var også slående, hvor meget de
arbejder med reel og praktisk borgerind
dragelse. Det er f.eks. vigtigt, at borgerne
får indflydelse på udformningen af regn
bede langs deres villavej, fordi det er en
væsentlig forandring af deres nærmiljø.

NYTÅRSKUR I DET NYE ÅR

Har du kun interesse i at deltage i
arbejdsgrupppen må du også gerne
sende en mail på kulbak@gladsaxe.dk,
så arbejdsgruppen kan være klar fra
årsskiftet.

Redaktion
Projektleder
Kristoffer Amlani Ulbak
(Ansvarshavende redaktør)
kulbak@gladsaxe.dk
Kommunikationsrådgiver
Mille Wilken Bengtsson
(Redaktør)
mw@addendum.dk

KLIKOVAND afholder nytårskur for bl.a. kontaktpersoner, del
projektledere og projektledelsen i begyndelsen af det nye år.
Nytårskuren skal både gøre status over året, der gik, og tage
hul på året, der lige er begyndt.
Dagen skal også bruges til at opstille ønsker for det kommende
års arbejde og udvikle idéer til, hvordan vi bliver gode til at
samarbejde i KLIKOVAND og udnytte vores unikke netværk.

Følg os på LinkedIn
KLIKOVAND har sin egen gruppe på
LinkedIn, hvor alle er velkomne.
Du skal blot søge
efter KLIKOVAND i grupper.

