
 

Workshop for unge: Byerne og det stigende havvand 
Krogerup højskole  

mandag den 26. oktober 2020 

 

Kl. 10.15 

 

Deltagerne møder op og er på forhånd fordelt i grupper (Krogerup) 

 

 

Kl. 10.20 

 

Velkommen – hvad skal der ske på workshoppen, og hvad er den en del af? 

v. Teknologirådet 

 

 

Kl. 10.30 

 

Gruppearbejde 1 – Hvad skal en by kunne for at fungere godt?  

 

- Kort præsentationsrunde i gruppen 

- Hvad kendetegner en god by set med jeres øjne?  

- Beskriv de vigtigste funktioner 

 

 

Kl. 11.00 

 

Teknologirådets scenarier om klimatilpasning i kystbyer   

v. Teknologirådet 

 

 

Kl. 11.35 

 

 

Gruppearbejde 2 – Hvordan udfordrer klimaforandringerne Danmarks mange 

kystbyer?  

 

- Hvad sker der, når vandet kommer - hvilke problemer kan I se for jer?  

- Hvad er de største udfordringer for byerne, der møder det stigende 

havvand? 

 

 

Kl. 12.05 

 

Plenum opsamling fra formiddagens diskussioner  

- Hvad er en god by?  

- Hvilke udfordringer giver klimatilpasninger?  

- Hvad er de største problemer?  

 

 

Kl. 12.30 

 

Frokost 

 

 

Kl. 13.30 

 

Oplæg om strategier og prioriteringer  

v. Ole Fryd, Københavns Universitet - lektor i landskabs arkitektur og planlægning 

 

 



 

 

Kl. 13.45 

 

 

Gruppearbejde 3 – Bud på strategier og prioriteringer  

- Hvilke løsninger synes I, vi skal vælge?  

- Hvordan prioriterer vi som samfund mellem forskellige hensyn?  

- Hvad vil vi bevare, og hvis områder skal afvikles, hvad skal der gøres?  

 

 

Kl. 14.30 

 

 

Forberedelse til den afsluttende Paneldebat.  

Hvilke spørgsmål og bud vil I lægge op til diskussionerne i Paneldebatten?  

 

Kl. 15.00 Pause – kaffe og kage 

 

Kl. 15.15 

 

Paneldebat 

Panelet består af:  

- Julian Lo Curlo, Dansk Ungdoms Fællesråd  

- Esther Michelsen Kjeldahl, Den Grønne Studenterbevægelse 

- Marie Jørgensen, Holbæk Kommune  

- Tobias Rosenørn Folden, Ungdom NOAH  

- Monika Skadborg, Ungeklimarådet   

 

 

Kl. 16.00 

 

Opsamling på dagen 

 

- Det videre forløb → Vi tager jeres pointer til det videre arbejde i projektet. I 

kan følge projektet på www.tekno.dk  

- Hvad var det vigtigste I fik ud af dagen?  

- Hvis der er nogle flere tanker, I synes vi skal tage med os, så kan I skrive til 

Cecilie Møhl Andersen på ca@tekno.dk. 

 

Kl. 16.10 Tak for i dag. 

  

 

http://www.tekno.dk/
mailto:ca@tekno.dk

