Klimatilpasning og innovation af steder
Vand‐visioner‐værdier‐viden‐virkeliggørelse
Et kursus om at realisere innovation i klimatilpasning og byudvikling
Rigtig mange kommuner står over for at skulle gennemføre konkrete klimatilpasningsprojekter. 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 innovative ideer og projekter.
I får inspiration til at arbejde innovativt med jeres klimatilpasningsprojekter og redskaber til at drive
innovationsprocesser i samspil med andre faggrupper, borgere og politikere, virksomheder mv. Fokus vil
være på stedet, 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 ambitionen er at skabe mere bæredygtige og liv‐rige
byer og steder, samtidig med at I løser de tekniske udfordringer. Derfor er det er en forudsætning for
deltagelse, at hver kommune tilmelder et team bestående af mindst tre medarbejdere fra de relevante
afdelinger og forsyning. Kursusforløbet er desuden baseret på, at I medbringer og udvikler jeres eget,
konkrete klimatilpasningsprojekt 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 afslutningskonferencen 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
Kurset arrangeres i samarbejde mellem partnerskabet Vand i byer, Danva og Dansk Byplanlaboratorium.
Kontaktperson
Ny W. Øhlenschlæger
Dansk Byplanlaboratorium
nwo@byplanlab.dk
tlf. 33 17 72 78

Detaljeret program for kursusgang 1: Visioner og værdier
(18. juni)
10.00 Velkommen til kurset
10.15 Præsentation og forventninger til kurset
10.40 Inspiration 1: Innovation i netværk – fra funktion til sted, fra plan til eksperiment
Ved lektor Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet
11.20 Inspiration 2: Det man sanser husker man
Ved Tredje natur
12.00 Frokost
13.00 Gruppearbejde 1
Visionen for stedet
13.30 Præsentation af projekter
14.30 Inspiration 3: Agonisme. Konflikten som driver for innovation.
Ved Peter Munthe‐Kaas, Skab din by
15.00 pause
15.15 Gruppearbejde 2
Konfliktpunkter og energier i projektet
16.15 Inspiration 4: Tur til Klima Byen
Ved Helle Baker Norden, Middelfart Spildevand
17.30 pause
18.00 Middag
19.30 Om kreativitet og nysgerrighed
Ved Kristian Skjærlund, Improvisator

(19. juni)
8.30 Opsamling og refleksion
8.50 Gruppearbejde 3
Påbegynd vidensanalyse. Hvad ved vi ikke? Hvad er svært? hvor har vi brug for ny viden?
9.40 Værdier i vand
4 forskellige vinkler på vand
10.20 Projektarbejde
Hvad er det for et sted vi arbejder med? Skitsering og idéudvikling på baggrund af visionen. Hvad kan vi
forestille os/hvad vil vi gerne sætte i spil i dette område?
12.00 frokost
12.45 Gruppearbejde 4
Projektets netværk
13.30 Workshop
Hvilke værdier tillægger de forskellige faggrupper vandet – og projektets løsninger? Hvad motiverer dem og
hvordan taler de forskellige stakeholders om projekterne?
Ved stud. PhD, Katrina Wiberg, Arkitektskolen i Aarhus.
14.45 pause
15.00 Opsamling på gruppearbejde 1+2+4 (Vision, konfliktpotentiale, netværk)
16.00 Opsamling og præsentation af hjemmearbejde
16.30 Tak for denne gang

Kursusgang 1 afholdes 18. ‐19. juni på
Severin Lillebælt
Skovsvinget 25
5500 Middelfart
Deltagerafgift for hele kursusforløbet
For medlemmer af partnerskabet Vand i Byer: 8000 kr.
For tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium/ medlemmer af DANVA: 12.400 kr.
For andre: 15.500 kr.
I prisen er inkluderet fuld forplejning, overnatning i enkeltværelse, deltagermateriale samt adgang til Vand i
byers afslutningskonference (uden hotel).

Tværfaglige teams
Det en bærende idé i kurset, at hver kommune/forsyning tilmelder en gruppe af medarbejdere. Den
optimale gruppe
har repræsentanter fra alle relevante fagligheder, fx:
• Forsyningsvirksomhed
• Planafdeling
• Vej og park afdeling
• Miljømyndighed
Tilmelding
Med navne på alle teammedlemmer, via www.byplanlab.dk senest den 18.maj. Efter denne dato er
tilmeldingen bindende og ved afbud betales 500 kr. Ved afbud efter den 1. juni betales hele afgiften.
Hvis du er i tvivl om tilmeldingen, så kontakt arrangørerne.
Rådgivere er velkomne på kurset, men kommune/forsynings grupper har første prioritet.

