Task Force snart til en realitet - forhåbentligt
I KLIKOVAND har vi gjort rigtig meget for at få sat en regional Task Force på den politiske
dagsorden, og det bærer forhåbentlig snart frugt. KLIKOVAND har sammen med Region
Hovedstaden været tovholder på et faktaark for klima-tilpasning, der skal til politiske behandling
i Regionsrådet i oktober. Faktaarket for klimatilpas-ning nævner en række elementer for vejen
frem mod en klimaberedt …
Læs mere.

Et nyt KLIKOVAND-projekt er født
Forestil jer et 3D visualiserings- og beslutningsværktøj til at udvikle nye
klimatilpasningsprojekter med. Hvordan vil jeres klimatilpasningsprojekt tage sig ud, hvilken
effekt får det, og hvilke beslutninger kan I tage på den baggrund. Så har I KLIMATEKET,
KLIKOVANDs nye projekt. KLIMATEKET har potentialet til at klæde os bedre på til at tage
beslutninger og gennemføre projekter. Idéen til projektet er …
Læs mere.

Kom til temadag 28. september om alternativer
til vejsalt
- muligheder, risici og driftserfaringer Vi støder ofte på udfordringer, når vi har behov for at
håndtere vejvand på kommunale og private veje i forbindelse med større
klimatilpasningsprojekter. Derfor holder Orbicon og KLIKOVAND holder temadag om
alternativer til vejsalt den 28. september. Det indebærer miljømæssige risici at nedsive og
udlede vejvand med vejsalt til recipient. Alternativerne til vejsalt er dyre, …
Læs mere.

JURA samler på spørgsmål og svar
KLIKOVANDs JURA-spor har opfordret kommuner og vandselskaber
til at komme med juridiske spørgsmål, de sidder og arbejder med i
forbindelse med deres klimatilpasningsprojekter. Tre spørgsmål Vi har
foreløbigt fået tre nye interessante spørgsmål ind: Brug af
naturområder til klimaprojekter. Kan en kommune ekspropriere til
klimaprojekter, der ikke er tekniske anlæg? Hvornår er et vandselskab
ansvarlig for oversvømmelse som følge af …

Læs mere.

LAR-tur med KLIKOVAND – den 10. september
2015
KLIKOVAND inviterer igen i år på en studietur, der går til nye klimatilpasningslokalitet i
Hovedstadsregionen. Formålet med studieturen er at give dig og dine kollegaer inspiration i
jeres hektiske hverdag og mulighed for at diskutere forskellige løsninger. Turen henvender sig
til alle interesserede i kommuner og vandselskaber. Du kan se programmet for dagen her. Hvis
du er blevet nysgerrig og …
Læs mere.

Temadage, kurser og arrangementer
Her kan du se KLIKOVANDs oversigt over temadage, kurser, uddannelser og arrangementer,
der kan være relevante i forhold til klimatilpasning. Vi opdaterer oversigten løbende.
Læs mere.

