
WSPS KLIMASKOLE GIVER VORES MEDARBEJDERE OG KUNDER 
DEN GRUNDLÆGGENDE VIDEN FOR AT ARBEJDE PÅ FREMTIDENS 
KLIMATILPASNINGSPROJEKTER - VIL I VÆRE MED?

WSP arbejder på mange klimatilpasningsprojekter hele 
tiden og er absolut blandt de fremmeste på området. 
Det er vigtigt at vores medarbejdere er opdateret og hele 
tiden klar på at finde nye løsninger og metoder. WSP’s 
Klimaskole er med til at give vores medarbejdere den 
grundlæggende viden for at arbejde på fremtidens klima-
tilpasningsprojekter. 

WSPs Klimaskole er også, og med stor succes, blevet 
tilgængelig for vores kunder og samarbejdspartnere. Det 
er jeres mulighed for at blive inspireret og kvalificeret ift. 
den nyeste viden. I får også erfaringer med udfordringer, 
løsninger og værktøjer inden for klimatilpasning af byerne 
til fremtidens regn og klima. Vi lægger vægt på, at un-
derviserne, ud over at repræsentere en høj faglighed, på 
nyeste vidensniveau, også forstår at formidle deres stof.  

Klimaskolen har omdrejningspunkt i WSP’s systematik for 
klimatilpasningsprojekter og i en projektmodel, der kan 
håndtere alle projektfaser fra de tidlige ideoplæg over 
projektforslag til hovedprojekt. Klimaskolen suppleres 
med specialistmoduler, der udbydes senere som selv-
stændige målrettede kurser ”Masterclass”, med udgangs-
punkt i de faglige specialiseringer deltagerne efterspørger. 

Udbytte
WSPs Klimaskole giver deltagerne et grundlæggende 
indblik i de nyeste arbejdsmetoder i forhold til klimatil-
pasning. Herunder giver klimaskolen en grundig indføring 

i de anvendte specialistfagligheder samt en forståelse
af helhedsperspektivet i de komplekse opgaver som
klimatilpasningen byder på. Bl.a. skal deltagerne gennem
kursusforløbet arbejde på en case, hvor det faglige stof
skal anvendes.
Vi lægger vægt på at deltagerne også får tid til networking
og fælles faglig refleksion.

Alt det praktiske
Klimaskolens basismodul afholdes hos WSP i Taastrup,
Linnes Alle 2- 4 på følgende 3 dage: 8. september samt
den 6. og 7. oktober 2021. Det maksimale deltagerantal
er på 30 personer, hvoraf de 15 pladser er forhåndsreser-
veret til WSPs egne medarbejdere. Såfremt at der er stor
interesse for deltagelse, vil der blive suppleret med et
sideløbende basismodul med undervisning på følgende 3
dage: 15. september samt den 11. og 12. oktober 2021.

Deltagelse i Klimaskolens basismodul (tre dage) koster
12.000 kr. ekskl. moms inkl. ekskursion og forplejning.
Deltager der 3 personer eller flere fra samme organisation
(samme CVR nr.) er prisen 9.000 kr. pr. deltager.

Tilmeldingsfrist er 1. september 2021.

WSPs Klimaskole



Dag 1 (kl. 9:00 - 17:30):
LAR, klimatilpasning og regelgrundlag 
Klimaudfordringen og WSPs bud på en systematisk tilgang
• Hvad er det vi kalder LAR – anlægstyper og funktion

• Mål, rammer, princip, struktur, dimensionering, design, projek-
tering

• Speedometertilgang og længdefaglighed Inkl. FRIs projektfaser
Hverdagsregn og skybrud –vandhåndtering i planlægningen
• Vand i planlægningen. Samtidighed og synergi i vandhåndtering - 

Kommuneplan, Spildevandsplan, lokalplan, klimatilpasnings- og 
skybrudsplaner og masterplaner for vandhåndtering

• Udledning, tilslutning, lokal forsinkelse og nedsivning af hverdagsregn
• Skybrudsplaner og håndtering af skybrud
• Ny betalingslov

Intro til casearbejde, oplæg og øvelser
Ekskursion til udvalgte lokaliteter og networking

Dag 2 og dag 3:
Indholdet struktureres omkring længdefaglighedsbegrebet og WSPs 
struktur for klimatilpasningsprojekter bliver gennemgående. Her kryd-
res de faglige oplæg med konkrete cases. Deltagerne vil desuden skulle 
arbejde med en gennemgående case i miniworkshops og i forbindelse 
med oplæg.

Dag 2 (kl. 8:30 - 17:30 +)
Mål og rammer i praksis 
Jord, grundvand, recipienter, miljø, nedsivningskort og dokumentation 
af projekter 
Værdi og merværdi i byrum og landskabsprojekter 
Landskab og terræn – hvad er regn? samt metoder og værktøjer til 

modelberegninger 
For dem, der har tid og lyst! Vi ser på LAR i Klimakvarteret på Østerbro 
(Taasinge Plads, Askøgade, Bryggervangen) og går sammen ud og spiser.

Dag 3 (kl. 8:30 til 16:30):
Fra mål og rammer til de principielle løsninger på håndtering af hver-
dagsregn og skybrud
Byggemodning – kom rigtig fra start og godt i mål
• Speedometertilgang, WSPs bud på, hvordan vi bruger FRIs faser og 

tværfaglighed i bygge- og anlægsprojekter. 
• Udvikling af bygge- og anlægsprogrammer 
• Myndighedsprojekt og sikring af overensstemmelse med designma-

nual
• Hovedprojekt 

• Projektgranskning og dokumentation. Hvem er bygherre?
• Hvad kan gå galt

• Anlæg og drift
Projektering, økonomi, udførelse af LAR- og klimaprojekter 
Historien om et klimaprojekt
Drift og registrering af LAR-anlæg og sikring af anlægs funktion over tid
Opsamling på casearbejde og syntese på kurset

Yderligere information 
Søren Gabriel, Udviklingschef, T  21432261, soren.gabriel@wsp.com  
Gitte Hansen, Chefrådgiver, T  23414241, gitte.hansen@wsp.com

Program for Klimaskolens Basismodul
Første dag indeholder en overordnet introduktion til klimaudfordringen og den systematiske tilgang til klimaprojekter, som WSP har udviklet, her-
under det regelgrundlag som klimatilpasningen og skybrudshåndteringen hviler på. Eftermiddagen bruges på en ekskursion til en række forskel-
lige klimatilpasningsprojekter, hvor vi går i dybden med løsningerne og ”lessons learned”. 

På anden- og tredjedagen går vi nogle spadestik dybere med hydraulisk modellering, By- og landskabsplanlægning, miljø- og myndighedsforhold 
og en overordnet forståelse af vandhåndteringskoncepter, der er de kernefagligheder, der indgår i klimatilpasningsprojekter. Her krydres de fag-
lige oplæg med konkrete faglige cases. Indholdet struktureres omkring længdefaglighedsbegrebet og WSP’s struktur for klimatilpasningsprojekter 
bliver gennemgående. For at skabe forankring, og sikre den faglige sammenhæng gennem dagene, kommer deltagerne desuden til at arbejde 
med en gennemgående case i miniworkshops.


