
  

  

Evaluering af værktøjet for det terrænnære grundvand og 
Skybrudskortet og præsentation af de nye værktøjer HIP og KAMP 

 
Coast to Coast Climate Challenge sekretariatet vil gerne invitere til partnerskabsmøde 

til evaluering af værktøjet for det terrænnære grundvand og skybrudskortet, der er 
blevet udviklet i regi af C2C CC samt give partnerskabet mulighed for, at få et indblik i 

de nye værktøjer HIP (Hydrologisk Informations- og Prognosesystem), som udvikles 
af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og KAMP (Klimatilpasning og 
Arealanvendelsesværktøj til Miljø og Planmedarbejdere), som udvikles til Danmarks 

Miljøportal. 
 

Grundvandsværktøjet og Skybrudskortet, der i sin tid blev udviklet som en integreret 
del af SCALGO, har nu været i brug i lidt over et år. Det er derfor tid til at gøre status 
og evaluere på brugen heraf. 

 
I den forbindelse vil vi gerne invitere til partnerskabsmøde onsdag d. 2. september 

2020 fra kl. 9-13 på Hotel Scandic Bygholm i Horsens.  
 
På mødet vil både brugere og udviklere af værktøjerne gøre status for anvendelsen og 

præsentere os for udviklingsplanerne.  
Efter disse indlæg vil vi gerne invitere til en generel snak og evaluering af værktøjet, 

inden vi får præsenteret nyt om værktøjerne HIP og KAMP, der skal lette adgangen til 
data for alle vand- og klimainteresserede. 
Dagen sluttes af med en fælles frokost og netværk i hotellets restaurant.  

 
Der vil være 40 fysiske pladser til arrangementet, som vil blive tildelt efter ”først til 

mølle” princippet. Deltagere herudover vil kunne medvirke virtuelt. Der vil komme 
nærmere information ud om den virtuelle mødedeltagelse til de pågældende deltagere 
tættere på partnerskabsmødet. 

 
Sidste frist for tilmelding til partnerskabsmødet er mandag d. 17. august kl. 15. 

Under tilmeldingen bedes du fortælle, hvis du har specielle allergener eller ønsker til 
morgenmad og frokost (glutenallergi, vegetar osv.). 

 
Deltagelse i mødet er gratis. 
 

Skulle du have spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte, Christian Dehlbæk, hvis 
kontaktinformationer kan findes i bunden af denne invitation.  

 
Vi glæder os til en spændende dag i selskab med jer. 
 

Med venlig hilsen 
Sekretariatet i Coast to Coast Climate Challenge 

 
 
Kontakt 

Christian Dehlbæk 
Tlf. 2424 2269 

Mail. Christian.dehlbaek@ru.rm.dk 


