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Se Danmarks bedste klimaprojekter på rådhuset
Da REALDANIA og SUSTANIA tidligere på året samlede de 100
bedste klimaprojekter i Danmark, var Aarhus repræsenteret med
hele 11 projekter. Projekterne kan fra d. 15.-24. august opleves i
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trafikhallen på Aarhus Rådhus.
Placeringen i Klima100 gør det tydeligt, at Aarhus arbejder målrettet med
klimaindsatsen. Projekterne er skabt i samarbejde med universitet, Aarhus Vand, erhvervsliv og borgere.
Aarhus Kommune er med de 11 projekter i Klima100 den kommune, der
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har flest projekter med i samlingen, i forhold til indbyggertal.
Invitation til åbningsreception
Pressen inviteres hermed til åbningen af udstillingen den onsdag 15.8
klokken 15.00. Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek åbner
udstillingen. Projektledere og partnere for de enkelte projekter vil være
til stede.
De udstillede projekter er:
•

READY – Nordeuropas største smart-city projekt

•

SPARK - design af fremtidens handicapvenlige, sundhedsfremmende, tilgængelige og meningsfulde klimatilpasningsløsninger

•

Rewilding Kasted – samtænkning af ny natur, klimatilpasning
og drikkevandsbeskyttelse

•

TADAA! – el-delebiler i sociale fællesskaber

•

Climate Planet – verdens største jordklode, som formidler viden
om klimaudfordringerne

•

REUSE – moderne genbrugsstation, hvor du afleverer, det du
ikke bruger og kan tage noget med hjem, du mangler.

•

Klimaplan 2016-2020 og strategisk energiplanlægning kommunens arbejde med klimaudfordringen og planlægningen af
fremtidens energiinfrastruktur

•

Byudvikling i Lisbjerg – bæredygtig byudvikling på markedsvilkår
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•

Det centrale sekundavandsanlæg i Nye – genanvendelse af regnvand, der reducerer behovet for brug af drikkevand med 40 pct.

•

Klimatilpasning i Risvangen – klimatilpasning, der samtidigt skaber rekreative
områder for beboerne.

•

Den Grønne Ambassade – grønt mødested med fokus på dialog og samskabelse.

Hent hele publikationen her: https://realdania.dk/projekter/klima100
Kontakt
Stine Sparrewath, 41 87 45 62
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