
Rigtig mange kommuner står 
over for at skulle gennemføre 
konkrete klimatilpasningsprojek-
ter. Og mange steder har man 
visioner om at arbejde på tværs 
og bruge denne udfordring 
som en løftestang til at tænke 
nyt i byen. På dette kursus får I 
muligheden for at forfølge disse 
ambitioner og arbejde med 
udvikling og realisering af de in-
novative ideer og projekter. 
I får inspiration til at arbejde 
innovativt med jeres klimatilpas-
ningsprojekter og redskaber til 
at drive innovationsprocesser i 
samspil med andre faggrupper, 
borgere og politikere, virksom-
heder mv. Fokus vil være på ste-
det, hvor de tekniske løsninger 
skal i spil. Og udgangspunktet er 
de mennesker og det netværk 
der omgiver projektet.
Det tværfaglige samarbejde er 
en forudsætning, hvis ambitio-
nen er at skabe mere bæredyg-
tige og liv-rige byer og steder, 
samtidig med at I løser de tekni-
ske ufordringer.  Derfor er det er 

Klimatilpasning og innovation af steder
Et kursus om at realisere innovation i klimatilpasning og byudvikling

Program
en forudsætning for deltagelse, 
at hver kommune tilmelder et 
team bestående af mindst tre 
medarbejdere fra de relevante 
afdelinger og forsyning. Kur-
susforløbet er desuden baseret 
på, at I medbringer og udvikler 
jeres egne, konkrete klima-
tilpasningsprojekter i løbet af 
kurset – og at I er indstillet på at 
arbejde med projektet mellem 
kursusgangene. 
Kurset afholdes over fire gange, 
hvor sidste gang er et tilbud om 
deltagelse i og præsentation af 
jeres projekt på afslutningskon-
ferencen for partnerskabet Vand 
i Byer. Desuden vil der gennem 
hele forløbet være mulighed 
for vejledning og sparring fra 
kursuslederne evt. i form af et 
besøg hos jer.

Hver gang vil der være:
Inspirationsoplæg, øvelser og 
workshops, tid til at arbejde med 
egne projekter, sparring fra de 
medvirkende, hjemmearbejde.

22. -23. oktober, kl. 10.00 - 16.30 
(vision og værdier)
Kurset kickstartes ved at dykke ned 
i deltagernes konkrete projekter og 
arbejde med den viden og de vær-
dier, der er til stede i deltagerteamet 
og det netværk der udvikles omkring 
projektet. Vi arbejder med det sted, 
der er i spil og de visioner, der skal 
løfte projektet ud over de traditionelle 
løsninger. 

Programpunkter, bl.a.:
Det man sanser husker man, 
Tredje natur
Innovation i netværk, 
Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet
Konflikten som driver, 
Peter Munthe-Kaas, Skab din by

11. november 
(faglig feedback)
Den anden kursusgang er integreret 
i afslutningskonferencen for partner-
skabet Vand i Byer. Vi får mulighed for 

at vise vores projekter frem og testet 
vores evner til at formidle de innova-
tive idéer til en bred gruppe af fagfolk. 
Vi bruger konferencen som inspira-
tion og mulighed for at få input til at 
udvikle vores konkrete projekter. 

Programpunkter, bl.a.:
Workshops, ekskursioner, paneldebat 
og festmiddag

14.-15 januar, kl. 10.00 - 16.30 
(navigation i netværk)
Vi har fokus på, hvordan I kan drive de 
innovative processer. Vi fokuserer på 
samspillet med projektets omverden 
og hvordan man håndterer og ind-
drager både ressourcer og modstand. 
Hvordan I kan navigere de innovative 
klimaprojekter i mål i en verden af 
stram økonomi, begrænsende jura 
og mentale barrierer. Og hvordan I 
holder gryden i kog og sikrer fremdrift 
– både internt i organisationen og i 
projektets netværk.

Klimatilpasning og innovation af steder
Vand-visioner-værdier-viden-virkeliggørelse

Kursusforløb 22.-23. oktober (Middelfart), 11. november (København), 14.-15. januar (Roskilde), 26. februar (Skanderborg)

Tilmelding

Via www.byplanlab.dk senest 
den 10. sep. Efter denne 
dato er tilmeldingen bin-
dende og ved afbud betales 
500 kr. Ved afbud efter den 
1. okt. betales hele afgiften.

Deltagerafgift pr. person

8000 kr. for medlemmer af 
partnerskabet Vand i Byer. 

12.400 kr. for tilskudsgivere 
til Dansk Byplanlaboratorium 
/ medlemmer af DANVA 

15.500 kr. for andre 

Tilrettelæggelse

Ny Øhlenschlæger
Dansk Byplanlaboratorium
Birgitte Hoffmann, 
Aalborg Universitet
Dorte Skræm, DANVA
og de medvirkende

Kontakt

Ny W. Øhlenschlæger
Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36
1165 København K
T: 33 13 72 81
E: nwo@byplanlab.dk

Programpunkter, bl.a.:
Stedet kommer først, 
Schønherr 
Juraen som medspiller, 
Jens Flensborg, Advokatfirmaet 
Energi og Miljø
Innovation med borgeren i centrum, 
Mind Lab
Designgames og livinglabs, AAU

26. februar, kl. 10.00 - 16.30 
(kommunikation og mobilisering)
Vi har fokus på den brede mobilise-
ring og relationerne til projektets om-
verden. Vi afprøver forskellige medier 
og øver os i at fortælle historien om 
et teknisk klimatilpasningsprojekt, der 
innoverer hele byen til både politikere, 
borgere og andre fagfolk.

Programpunkter, bl.a.:
Show it - dont tell it
Politisk reality check 
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Kurset arrangeres af partnerskabet Vand i byer, Danva og Dansk Byplanlaboratorium
 


