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Regnvandsbassiner med natur og aktivitet
På denne spændende konference om regnvandsbassiner med natur og aktivitet, kan
du bl.a. høre om en superaktuel anvisning, som Rørcentret på Teknologisk Institut
og Orbicon har udgivet
Anvisningen “Regnvandsbassiner med natur og aktivitet” formidler rammerne for
fremtidens regnvandsbassiner, så der bliver plads til både natur og oplevelser, uden at
det går ud over bassinernes funktion og drift.
Hvis regnvandsbassiner udformes med fokus på natur og rekreativ værdi, er der potentiale til at:
•
Skabe oplevelser og værdi i byen og i eksisterende grønne områder og kulturlandskaber
•
Skabe rammen om leg, læring og fritidsaktiviteter
•
Skabe identitet, attraktion og værdi for lokalmiljøet
•
Fungere som undervisnings- og bevægelsesmiljø for institutioner
•
Højne naturkvaliteten og diversiteten i flora og fauna – både i bassinet og i
landskabet omkring det.
Udviklingen af en fælles faglig forståelse
Anvisningen bidrager til udviklingen af en fælles faglig forståelse af muligheder for at
skabe bedre regnvandsbassiner på tværs af forvaltninger, kommuner, forsyninger og
private aktører.
Det faglige indhold/grundlag for anvisningen er skabt gennem afviklingen af 5 workshops med deltagelse af Ballerup, Køge og Frederikssund kommuner, de respektive
forsyninger Ballerup, KLAR og Frederikssund, samt Orbicon og Rørcentret.
Anvisningen udleveres på konferencen og:
•
Præsenterer den eksisterende viden om naturindhold i regnvandsbassiner og
sammenhængen mellem natur og drift
•
Giver eksempler og ideer til udformning og drift af regnvandsbassiner med plads
til natur og oplevelser
•
Giver råd om udformning, og drift af multifunktionelle regnvandsbassiner
•
Giver råd om, hvordan man håndterer regnvandsbassiner, der er blevet §3
områder
•
Giver råd om hvilke overvejelser man skal gøre sig, når børn opfordres til leg med
vand i regnvandsbassiner, fx adgangsforhold, vanddybder, skræntvinkler m.v.
herunder sikkerhed og hygiejneforhold.
Anvisningen er finansieret af Real Dania, Trygfonden og Partnerskabet Vand i Byer.

Konferenceprogram
09.30-09.40
Velkomst		
Inge Faldager
Rørcentret, Teknologisk Institut
09.40-09.55
Realdania: Formål og virke		
Pelle Lind Bournonville
Realdania
09.55 – 10.45
Den nye anvisning
Processer og overvejelser ved
etablering af rekreative
regnvandsbassiner		
Karin Kragsig Peschardt
Søren Gabriel
Orbicon
10.45-11.15
Kaffepause		
11.15-11.45
Husk også driften
Erfaringer fra Sillebro		
Troels Karlog
Frederikssund Kommune
Palle Horn
Hededanmark
11.45-12.00
Tværsektorielt arbejde med de blå,
grønne og grå løsninger
Hvordan gør man ”en dyd af
nødvendigheden” 		
Oliver Vanges
Lokale og Anlægsfonden

12.00 – 13.00
Frokost
13.00-13.30
Natur, beplantning og bassiner		
Bjarne Moeslund
Orbicon
13.30-14.00
Tværgående samarbejde med
vandhåndtering, rekreative muligheder
og natur		
Pernille Sloth
Novafos
Martin Lose
Ballerup Kommune
14.00-14.30
SøNæs: et fremsynet klimaprojekt
Et fremsynet klimaprojekt, hvor både
miljø, vandrensning, klimasikring,
rekreative muligheder og naturhensyn
går hånd i hånd
Kristine Leth Juul
Arkitektskolen Aarhus /Møller & Grønborg
14.30-15.00
Kaffepause		
15.00-15.30
Vinge – byudvikling med regnvand
Anne Kathrine Esbjerg
SLA-Landskabsarkitekter
15.30-16.00
Værebrobassinet		
Thomas Aabling
Thomas Aabling Vandmiljø

Regnvandsbassiner
med natur og aktivitet
Tid og sted
Torsdag den 14. juni 2018
Teknologisk Institut
Kongsvang Alle 29
8000 Aarhus C

Sådan tilmelder du dig
Tilmeld dig på:
• www.teknologisk.dk/k90052
• Ring på tlf. 72 20 30 00
• E-mail til kurser@teknologisk.dk

Pris
2.500 kr. pr. deltager inkl. forplejning,
ekskl. moms.

Yderligere oplysninger
Inge Faldager
Tlf. 72 20 22 96
Mail if@teknologisk.dk

Rabat
Ved fire eller flere samtidige tilmeldinger
fra samme virksomhed opnår I 10 % rabat.

