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KLIMA INNOVATIONS CAMP 2020 
Kan regnvand skabe værdi for sundhed, leg og naturen?

Den 3. og 4. oktober 2020



Giv klimatilpasningen et frisk pust!
- skab innovative løsninger med studerende fra andre studier
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Iderige studerende inviteres for tredje år i træk til Klima 
Innovations Camp 2020. 

Vi vil gerne have jeres friske øjne på, hvordan vi kan udvikle 
robuste og bæredygtige byer, som kan modstå fremtidens 
klimaudfordringer. 

Klimaforandringerne giver os ekstremt vejr, hvilket sætter vores 
byer og kloakker under pres. Denne virkelighed stiller krav til 
måden, vi indretter vores byer på, og hvordan vi håndterer 
regnvandet. 

Kan vi gøre nytte af regnvand som en ressource i byudviklingen 
til at skabe værdi for sundhed, rekreation, læring og grøn 
vækst? 

Vi inviterer dig og dine medstuderende til at komme med jeres 
bud på løsninger på dette års KlimaInnovationsCamp. 



Innovativt designforløb
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Hvad får du ud af at deltage? 

• Muligheden for at anvende din faglige 
viden og kompetencer i et tværfagligt 
team og inspirere professionelle 
indenfor klimatilpasning.

• At bruge din viden i et forløb baseret 
på design games. 

• Faglig feedback fra kompetente 
dommere i form af skriftlige udtalelser.

• Kunne skrive design, 
projektkoordinering og tværfagligt 
samarbejde på dit CV. 

• Et større netværk med andre 
studerende og professionelle, og 
dermed bedre muligheder på 
arbejdsmarkedet. 

• Muligheden for at blive en del af 
vinderholdet og vinde lækre præmier. 

Hvad er KlimaInnovationsCamp 2020?

• Et struktureret designforløb over to 
dage

• Studerende fra forskellige 
studieretninger stilles overfor en 
udfordring, der skal håndteres i 
tværfaglige teams.

• Campen faciliteres af en professionel 
designer.

• Fagfolk fra kommuner, forsyninger, 
virksomheder og vidensinstitutioner
giver viden fra sig.



Hvor og hvornår sker det?
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Hvornår: Campen bliver afholdt den 3.- 4. oktober 

Hvor: Campen bliver afholdt i samarbejde med AquaGlobe, 
https://www.aquaglobe.dk/ og Coast to Coast Climate Challenge, 
www.c2ccc.eu.  

Vi sørger for overnatning, fuld forplejning under workshoppen og 
hygge med en fyraftensøl om lørdagen. 

Hvordan: For at deltage skal du være studerende på en overbyg-
ning eller være på mindst 3. semester af en bacheloruddannelse. Vi 
opfordrer alle studieretninger til at byde ind. 

Tilmeldingsfrist: mandag den 16. september. 

Tryk deltag på vores Facebook-begivenhed, for løbende info om 
campen: https://www.facebook.com/events/3105350146193456/



Det Nationale Netværk for Klimatilpasning
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Vi glæder os til at se jer
https://www.youtube.com/watch?time_conti
nue=37&v=QC0zz_tEViU&feature=emb_logo


