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PROGRAM  

8.00 - 9.00 Ankomst og registrering 

Morgenkaffe og morgenbrød. 

9.00 - 9.15  Velkomst og præsentation af dagens program  

v/ moderator Julie Søgaard 

9.15 – 10.00 Klimaændringer – muligheder og udfordringer 

Den hastighed hvormed klimaet ændrer sig i øjeblikket, stiller 

samfundet overfor store udfordringer. Men for mange virksomheder 

giver klimaændringerne også mulighed for vækst og initiativer inden for 

en lang række områder. Der er de traditionelle teknologiområder såsom 

vind, sol, bølger og biomasse. Her er der stor opmærksomhed, men 

ligeledes en stor konkurrence. Herudover er der en lang række andre 

områder, som er meget mindre eksponeret, men som absolut er 

relevante i fremtidens klima.  

v/ meteorolog Jesper Theilgaard 

10.00 – 10.30 Pause og netværk. Besøg på stande. 

10.30 – 11.15  COP23 – hvad betyder det for Danmark? 

Det årlige klimatopmøde, COP23 blev afholdt den 6. – 17. nov. 2017. Vi 

analyserer resultaterne. 
• Hvad kom der ud af mødet?  
• Hvad betyder det konkret for Danmark? 

v/ meteorolog Jesper Theilgaard 

 

COP23 – hvad betyder det for byggeriet? 

Vi belyser, hvad aftalerne fra COP23 i Bonn kommer til at betyde for 

byggeriet. 

v/ adm. dir. Henrik Garver, FRI 
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Klimaændringer  
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11.15 – 12.15 Præsentation af aktuelle klimaprojekter 

Præsentation af aktuelle projekter og en status på klimaudfordringer set 

fra de nogle af de førende grønne aktørers perspektiv. 

 
• Behov for nye tilgange i byer og byggeri 

- klimaudfordringer og verdensmål 
v/ international chef Jarl Krausing, Concito  
 

• Strategisk samarbejde mellem kommuner og 
vandselskaber - erfaringer, modeller og redskaber 
v/ sekretariatsleder Søren Møller Christensen, Regn & Byer 

 
• KLIKOVAND og partnerskaber for klimatilpasning 

o Kommunernes tilgange og erfaringer med 
klimatilpasning i forhold til nybyggeri  
v/ proceskonsulent Merle Enghoff, KLIKOVAND 
 

o Udbudsfri OPI og Innovationspartnerskaber – nye 
muligheder for innovation i offentlige udbud omkring 
klimatilpasningsprojekter 
v/ sekretariats- og partnerchef Trine Kromann, 
Gate 21 
 

12.15 – 13.15 Frokost og netværk. Besøg på stande. 

13.15 - 14.15  3 vinkler på løsninger af klimaudfordringerne i fremtidens 

byer og byggerier 

Hvordan løses de konkrete udfordringer som klimaændringer fører med 

sig? Og hvordan vender man udfordringer til muligheder? Gennem tre 

forskellige indlæg belyses udfordringer og muligheder, og vi ser 

konkrete eksempler på løsninger. 

 

• Skybrud sætter fart på byudvikling 

For knap to år siden besluttede Haderslev Byråd at løse 
aktuelle klimaudfordringer gennem byudvikling. Nu er 
masterplanen, udviklet af URBAN POWER, vedtaget og så småt 
ved at blive realiseret. Hør om planen og hvordan udfordringer 
er blevet til muligheder. 
v/ arkitekt Arne Cermak Nielsen, URBAN POWER 

 

• Nu kan regnen komme an 

I 2007 gik Usserød Å over sine bredder. I 2010 skete det igen. 

Det fik Fredensborg Kommune til at etablere et unikt 

partnerskab med almene boligorganisationer, forsyningen og 

fonde. Hør om spydspidsprojektet, som er et af de allerstørste 

og mest komplekse klimatilpasningsprojekter, der er realiseret 

i Danmark. 

v/ projektchef Jørgen Dreyer, Fredensborg Kommune 

• Hvordan griber man oversvømmelsessikring af 

ejendomme an med kortlægning, bygningsinspektion 

og tiltag? 

Cowi er en af verdens førende rådgivervirksomheder og 
involveret i et utal af projekter. På dagen præsenterer de nogle 
af deres førende klimaprojekter fra både ind- og udland.  
v/ projektleder og specialist Henrik Brøndholt Nielsen, 
Vand og natur, COWI 
 
 

 
 
 
 
 

 

  



Molio – Byggeriets Videnscenter · Lyskær 1 · 2730 Herlev · 70 12 06 00 · molio.dk/kurser  

 

14.15 - 14.45  Pause med godt til ganen. Netværk. Besøg på stande. 

14.45 - 15.30  Paneldebat 

Indflydelsesrige og førende repræsentanter fra byggebranchen samt 

beslutningstagere bliver udfordret om klimapolitik i vores paneldebat.  

 

Paneldeltagere  

• Thomas Damkjær Petersen, formand IDA 

• Henrik Garver, adm. direktør FRI 

• Søren Dyck-Madsen, fagansvarlig energi og klima, Det 

Økologiske Råd 

• Thorbjørn Sørensen, Teknik- og Miljødirektør, Middelfart 

Kommune 

 

Ordstyrer: Julie Søgaard 

15.30 - 15.40  Kaffe- og strække-ben-pause 

15.40 - 16.15  Afslutning med komiker Mads Brynnum 

Klimaforandringer er normalt ikke noget at grine af. Derfor har vi 

inviteret komiker Mads Brynnum til at runde arrangementet af med at 

anderledes skævt blik på byggeri, klimaforandringer og de politikere 

som burde gøre noget ved det. 

 

Mads er en intelligent og underspillet komiker. Han har optrådt siden 

2002 og har blandt andet lavet stand-up om politik, dødsstjerner, 

arbejdsmiljø, klimaforandringer, Søren Kierkegaard, om at alle er 

idioter, om at blive far, om København og om meget andet. 

 

I showet, som er særligt tilpasset denne konference, spidder han 

branchen og sætter klimaforandringerne ind i et nyt og forfriskende 

perspektiv.  

v/ komiker Mads Brynnum 

 

16.15 - 16.30  Afslutning og tak for i dag 

v/ moderator Julie Søgaard 

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 
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