
                                    

 

 

 
Program for DNNK`s inspirationstur til trekants-området 

 

 
Har du også brug for inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksling? Gik du 

glip af studieturen sidste år? Nu har du igen mulighed for at komme med ud og se 
spændende løsninger indenfor klimatilpasning. 
 

Torsdag den 9. september 2021 fylder vi busser fra Sjælland og Jylland med gode 
kolleger for sammen at få inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksle. Vi 

starter fra DGI-byen ved Københavns Hovedbanegård og i Jylland fra Ålborg og 
sydover. Det er gratis at deltage for medlemmer af DNNK. For ikke medlemmer koster 
det 500kr.  

 
Programmet byder på eksempler på klimatilpasning, driftserfaringer og lokal afledning 

af regnvand i området omkring Juelsminde og Horsens.  
Vi bliver vist rundt af kyndige fagfolk, så der vil være rig lejlighed for at stille 
spørgsmål til de løsninger, vi skal se. Vi skal også sludre og spise frokost i det grønne. 

 
Program 

 
Sjælland 

7.00 Afgang fra Københavns hovedbanegård (DGI byen)  
 
7.45 Afgang Samkørselsplads ved afkørsel 35 Ringsted Ø 

 
9.00 Afgang fra Odense Glisholmvej 5, 5260 Odense og ved OK-tanken 

 
10.15 As Vig, Gludvej 20 Juelsminde 7130 
 

  
Jylland 

Kl. 7.00 Aalborg pendlerparkering øst, Th. Sauers vej, 9210 Aalborg   
 
Kl. 8.00 Pendlerparkering ved 8800 Viborg N, Indre Ringvej, (ved rundkørslen over for 

Viborg kraftvarmeværk)  
 

8.45 Parkeringsplads ved MC. Donalds, Nørrevænget 41, 8600 Silkeborg  
 
9. 45 VIA University College, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens  

 
10.15 As Vig, Gludvej 20 Juelsminde 7130 - Rundviser Per Nørmark Konsulent 

Hedensted Kommune 
 
 

As Vig ligger nord for Juelsminde og er kraftigt udfordret af fremtidens 
klimaforandringer.De kraftigere højvandshændelser betyder, at det bliver nødvendigt 

at sikre byen mod disse hændelser for at undgå de meget betydelige følgeskader for 



                                    

 

mennesker og værdier. Projektet ved As Vig handler om, hvordan de mere end 1100 
borgere, virksomheder og foreninger i fællesskab skal finde frem til den løsning, som 

byens fremtid skal basere sig på, hvilken udbygningstakt, anlægget skal udføres i, og 
hvordan det skal finansieres. 

 
Læs mere om projektet her: 
https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/klima-og-energi-

tilpasning-og-forebyggelse/coast-to-coast-climate-challenge 
 

https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/klima-og-energi-
tilpasning-og-forebyggelse/coast-to-coast-climate-challenge/grundejerne-bestemmer 
 

landskabsrapport-hab-til-hab.pdf (c2ccc.eu) 
 

Kl. 12.00  
Tilbage mod VIA University College i Horsens. På vejen stoppes ved Klimavejen i 
Hedensted, hvor den kort gennemgås. Herefter køres der til VIA, hvor der vil være 

frokost. 
Rundviser er Theis Raaschou Andersen, Forskningschef, Lektor, ph.d.  

Adresse Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens 
 

Kl. 13.30 

Efter frokost køre vi afsted og ser et C2C-projekt - Åen tilbage til byen projektet. Vi 
får et oplæg om projektet under frokosten på VIA. Ved Jan Henrik Sørensen fra WSP.  

https://horsens.dk/-/media/Content/ESDH/committees/65/2336/27988.pdf 
 
 

kl. 15.00 
Tilbage til VIA University College, hvor folk sættes af og busserne kører henholdsvis 

mod Aalborg og København.  
 

Corona regler 
Vi er stadig midt i en corona-pandemi og vi skal derfor tage de nødvendige gældende 
forholdsregler. Vi skal derfor stadig huske at holde afstand. Mød ikke op hvis du er 

små sløj eller har feber mv. Husk gerne håndsprit.  
 

Tilmelding 
På DNNK`s hjemmeside med navn, kommune/forsyning. Senest d. 6. september 2021 
https://vib2016.wufoo.com/forms/zlu9wxo0qa420g/ 
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