Vi samler interesserede kommuner og forsyningsselskaber til
workshop, hvor vi laver fælles skabelon til klimatilpasningsplaner.
Hvordan kan arbejdet gribes an? Hvilken proces kan vælges og
hvordan skabes samspil med den øvrige kommunale planlægning?
Der bliver masser af inspiration og sparring uanset hvor langt I er
nået.

Inspiration og workshop om

Klimatilpasningsplaner
Tirsdag den 26. februar 2013
		
Overblik og risikokort
Torsdag den 7. marts 2013
		
Områdetyper

Gennemgående
inspiratorer

Torsdag den 21. marts
		
Proces og handleplan
Kl. 9-15
Regionshuset
Emil Møllers Gade 41 - Horsens

Birgitte Hoffmann
Aalborg Universitet

Se nærmere program her
Deltagelse er gratis og tilmelding nødvendig

Torsdag den 11. april
		
Præsentation af skabelon

Tilmelding senest 21. februar
til karina.gerdsen@ru.rm.dk med:
navn, mailadresse og arbejdsplads

se mere på www.rup2012.rm.dk

Arne Bernt Hasling
Cowi

Klimatilpasning i den kommunale planlægning

Samarbejde over fag- og kommunegrænser
Enkelte kommuner har vedtaget deres klimatilpasningsplaner, flere kommuner er ved at gøre
sig de første tanker om, hvordan processen skal
forløbe. De fleste kommuner er så langt med kommuneplanen, at der vil blive tale om et tillæg til
kommuneplanen og første skridt er at få lagt en
tidsplan og få opstillet servicemål.

Region Midtjylland ser spændende perspektiver for
at fremme den intelligente offentlige efterspørgsel.
med klimatilpasningen. Bæredygtige løsninger som
udvikler. Løsninger som gør op med, at mere vand
alene kan løses med større rør, men også inviterer
til fagligt samspil og kreative løsninger.

Der skal udarbejdes oversvømmelseskort værdikortlægningskort og risikokort.
Det ville være praktisk at have oversvømmelseskortlægningen klar hurtigt, så risikokortene kan
udarbjedes. Disse kan anvendes både til selve
klimatilpasningsplanerne og kan bidrage til en
levende debat.
En fælles skabelon skal kunne fungere som et skelet for planerne og indeholde:
Oplæg til:
•
disposition og brødtekst
•
dimensionerende regnhændelse og hvilken
havvandstigning, der regnes med i forbindelse
med dimensionsgivende regnskyl / havstigning
•
tekst om de klimatiske udfordringer måske
med eksempler på illustrationer af vandføringsvariationer i vandløb og lignende, der er
aktuelle i den enkelte kommune
Katalog over:
•
handlemuligheder i områder, hvor der søges
skabt en kommunal klimaløsning
•
handlemuligheder i områder, hvor det overlades til borgerne selv at sikre deres ejendom
•
kreative løsninger
Inspiration til:
•
inddragelse af interessenter og processer
•
finansieringskilder
•
det politisk ejerskab og til klimatilpasning i
praksis. Eksempler hvor klimatilpasning er en
økonomisk gevinst
Der skal være god plads til de kreative og individuelle kommunale løsninger

Spørgsmål kan rettes til
regudv@rm.dk, mærket “?”

Tag del i processen
Din deltagelse består i at deltage på møderne 26.
februar samt 7. og 21. marts. Her medvirker du til
udarbejdelse af skabelonen og bliver inspireret af
spændende oplæg og de andre deltagere.

Målgruppen er forsyningsselskaber samt
kommunale ledere og medarbejdere som til
dagligt beskæftiger sig med kommuneplanlægning, lokalplanlægning, klima og klimatilpasning, anlæg, veje, miljø og afløb.
På møderne inviteres desuden relevante vidensinstitutioner.

