
Fælles netværk 
for klimatilpasning 
i Danmark

Store klimaændringer – store investeringer – store projekter – stort behov for viden

Fire netværk går sammen og bliver ét fælles netværk. Visionen for det nye netværk 
er at udvikle og dokumentere helhedsorienteret klimatilpasning til gavn for klima-
beredte regioner, kommuner og forsyningers daglige arbejde og den grønne vækst.

Det vil vi gøre ved at bringe vidensinstitutioner, virksomheder, kommuner, 
forsyninger og netværk sammen i tværfaglige, innovative partnerskaber, der 
udvikler og implementerer klimatilpasningsløsninger til gavn for samfundet.

De store investeringer, som det danske samfund står overfor, skal understøttes 
af viden, det betyder at der er behov for at:

• konsolidere, succesfulde projekter ind i et nationalt kompetencenetværk
• bane vejen for at nyttiggøre regionale tiltag i en landsdækkende sammenhæng
• teste løsninger i living lab

Vi tænker i en værdikæde fra borger til Grøn Vækst, se mere på midteropslaget.



Vores ambition er, at netværket på sigt skal kunne rumme alle større 
netværk og projekter, der arbejder med klimatilpasning i Danmark både 
på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Det er målet, at netværket 
skal omfatte alle de væsentlige aktører på klimatilpasningsområdet dvs. 
regioner, kommuner, forsyninger, virksomheder og vidensinstitutioner m. fl.

Ambitioner for det fælles netværk

IMPLEMENTERINGINNOVATION
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GRØN VÆKST

 innovation af produkter              processer og governance             færdigudvikling   

dokumentation              demonstration              understøttelse via living lab



INNOVATION 
Vi hjælper medlemmerne med at udvikle deres klimatilpasningsprojekter fra
idé til konkret projekt. Vi kommer med en faglig ballast og faciliterer samarbejdet 
imellem de mange parter og fagligheder. Vi støtter med at udvikle demonstrations-
anlæg .

IMPLEMENTERING 
Vi samler og kategoriserer viden, erfaringer, værktøjer og demonstrationsprojekter 
og formidler dem ud til netværkets medlemmer gennem en række aktiviteter. 

GRØN VÆKST
Vores arbejde med klimatilpasning har rykket vandhåndtering væk fra kloakkerne 
og op på overfladen. Det er med til at give merværdi, og billigere og grønne anlæg. 
Interesser skal afstemmes, juridiske udfordringer løses og et stort antal fagligheder 
skal samarbejde i et felt under fortsat udvikling. De færdig og gennemtestede 
løsninger giver mulighed for international markedsføring og eksport.

DEN GRØNNE KLIMASKÆRM I FOLEHAVEN STUDIETUR

Vil du være med? – se kontaktoplysninger på bagsiden!



Tag fat i vores fælles kontaktperson:

Michael Øllgaard

pouoll@hofor.dk   /   Mobil 24893362

De fire netværk: CALL, INUNDO, KLIKOVAND og Vand i Byer har tilsammen 
i en del år arbejdet med de to kilder til viden om klimatilpasningsløsninger
–dels forskning, dels praksis. Vi er i tæt samarbejde med andre store 
medaktører inden for klimatilpasning.

Derfor vil det nye netværk stå på skuldrene af dette arbejde, med 
fokus på tre hovedemner:

FORSKNING OG UDVIKLING   
Udgangspunktet er at arbejde videnskabeligt, forvaltningsmæssigt og 
markedsorienteret med vidensinstitutioner, myndigheder, forsyningsselskaber 
og virksomheder på klimatilpasningsområdet. 

PROJEKTER   
Her vil vi være et netværk for kommuner og forsyninger, der fremmer 
klimatilpasningsdagsordenen ved at understøtte samarbejde og videndeling 
på tværs – med fokus på at yde praktisk støtte til kommuner og forsyningers 
omsætning af planer til handling - vi skal fungere som et living lab for 
helhedsorienteret klimatilpasning herunder kystsikring. Og derved bringe 
kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner, leverandører og borgergrupper 
sammen om at bringe nye løsninger hele vejen fra projekt til markedsmodent 
produkt. 

KOMPETENCEUDVIKLING   Viden, erfaringer og værktøjer opsamles og 
dokumenteres så det bidrager til en konkret udvikling af kompetencerne hos 
de, der arbejder med klimatilpasningsløsninger, herunder kystsikring.

Fokus for arbejdet i det fælles netværk


