Innovationsbehov og eksportpotentialer i klimatilpasning
3. november 2022, Vandhuset, Godthåbsvej 83, Skanderborg

Vandvisionen (et samarbejde mellem DANVA, Dansk Miljøteknologi, DI, DI Vand og Miljøministeriet samt universiteterne), Coast2Coast og CLEAN holder konference med fokus på de
nyeste løsninger til klimatilpasningsudfordringerne og eksportpotentialerne inden for klimatilpasning.
Fremtiden byder på øget og kraftigere nedbør og dermed stigende grundvandsstand samt stigende havvandsstigninger og øget hyppighed af stormflod – og dermed også på klimatilpasning.
På konferencen vil innovationsbehov og eksportpotentialer indenfor klimatilpasning være gennemgående temaer, med digitaliseringens muligheder in mente.
Dagens program er inddelt i to sessioner, den første hvori der stilles skarpt på de nyeste innovative løsninger og teknologier og den anden på eksportmulighederne for de danske klimatilpasningsløsninger. Begge sessioner påbegyndes med oplæg, hvorefter første session afsluttes
med en fælles debat i salen, omhandlende på hvilke områder vi mangler viden og løsninger.
Som afslutning på anden session vil vi bryde op i mindre grupper, hvor fremme af innovative
nye løsninger og eksportmuligheder bedre kan diskuteres dybdegående, inden dagen afrundes
med fælles plenumdiskussion og opsamling.
Se programmet på næste side.
Tilmeld dig konferencen her
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Program
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og intro til dagen
Carl-Emil Larsen DANVA og Vandvisionen samt Dorthe Selmer C2C CC
09:40 Klimatilpasning, fremtidig udvikling og innovationsbehov
Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU
10:10 Klimatilpasningsaspekter i udspil til nyt byspildevandsdirektiv
Vandvisionen giver status
10:20 Muligheder og udfordringer ved digitale løsninger indenfor klimatilpasning
David Getreuer Jensen, Head of Data Science, Envidan/Michael R. Rasmussen, Aalborg Universitet
10:40 Kaffepause (20 min)
11:10 Tema 1: Innovationsbehov og nye løsninger
11:10 Forsyningernes udfordringer
Tbc.
11:25 Hvor ligger de nye innovative løsninger?
En række virksomhedspitches fra udvalgte virksomheder:
Geopartner (om ”den intelligente brønd”) – Om at tilpasse sig terrænet
Waterzerv – InflowGo, klimatilpasning hvor alle er med (AI-model)
CBMC group - Oversvømmelseskort i vandopland og vurdering af risiko for værditab
Dannozzle, kontra & graveklapper, sluseklapper med mere
12:00 Debat i salen: Hvor mangler vi viden og løsninger?
12:30 Frokost
13:15 Tema 2: Eksportpotentialer
13:15 Hvad efterspørger udlandet - Katalog til virksomheder i forhold til eksport
Birgitte Karnøe fra CDEU (Region Midtjyllands EU kontor)
13:35 Hvordan kommer SMV’er ud på markederne – hvad efterspørger markederne på klimatilpasning
Eksportrådgiver Thor Danielsen, eksportrådgiver i Warszawa
13:50 Eksempler på eksport af klimatilpasningsløsninger.
LNH Water (Early Warning Systems), Fra innovationssamarbejde til eksport til Tyskland
Krüger, Ole Mark, Krügers erfaringer med eksport af klimatilpasningsløsninger
14:20 Diskussion i grupper. Hvad skal der til for at fremme innovation af nye løsninger og eksportmuligheder?
15:00 Opsamling og plenumdiskussion, hvad skal der til for at fremme eksport af klimatilpasningsløsninger?
15:30 Afrunding og tak for i dag
Lotte Lindgaard Andresen Clean samt Svend-Erik Jepsen DI og Vandvisionen
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