Workshop III
Vandkvalitet af regnafstrømning
fra A - Åen

Program

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 9.30 – 15.45
Teknologisk Institut, Aarhus
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C

Kvalitet af regnafstrømning fra A-Åen
Som et led i klimatilpasningen skal vi håndtere vores regnvand
anderledes fremover, f.eks. ved udledning og nedsivning.
Dette kræver en tilladelse som skal gives af miljømedarbejderne i
kommunen, der blandt andet skal adressere vandkvalitet.
Men på hvilken måde skal det adresseres?
Det handler Vand i Byer projektet ’Kvalitet af regnafstrømning fra AÅen’ om.
Kom til denne workshop, som afholdes i samarbejde med C2Ccc og
hør mere om baggrunden for projektet og status indtil nu,
dokumentation af renseløsninger, samspillet mellem kommune og
forsyning når vandet skal udledes eller nedsives og hvordan vi
adresserer recipienternes følsomhed/robusthed.
Udover disse inspirationsoplæg, får du mødt kolleger og
erfaringsudvekslet – men også mulighed for at sætte dine
hverdagsudfordringer på programmet, som vi kan tage med videre –
og på sigt hjælpe til med at løse!
Deltagelse er gratis, og det er ikke nødvendigt at være medlem af
Vand i Byer.

Program
09.30 - 09.45

Morgenkaffe og registrering

09.45 - 10.00

Klimatilpasning og vandkvalitet
v/Henrik Vest, Region Midt, C2Ccc

10.00 - 10.20

Hvorfor ’A-Åen’? Baggrund for og status på projektet, og
introduktion til dagens program
v/Karin Cederkvist, Teknologisk Institut

10.20 – 10.40

Samspillet mellem kommune og forsyning hvordan gør vi
det operationelt?
v/Charlotte Bamberg, Skanderborg Kommune

10.40 - 11.00

Robusthedsanalyser – et værktøj
v/Anja Thrane H. Thomsen, Aalborg Universitet

11.00 – 11.15

Spørgsmål til morgenens indlæg
Ordstyrer Kristoffer Ulbak, Teknologisk Institut

11.15 - 11.30

Kaffepause

11.30 – 12.10

Hvilke overblik har kommunerne brug for i forvaltningen
af regnvand – diskussion ud fra morgenens oplæg
v/Kristoffer Ulbak, Teknologisk Institut

12.10 – 13.00

Frokost

13.00 – 13. 25

BAT eller BET? Hvordan skal vi dokumentere
renseløsninger
v/Simon Toft Ingvertsen, EnviDan

13.25 – 13.35

Spørgsmål, inputs og diskussion
v/Kristoffer Ulbak, Rørcentret, Teknologisk Institut

13.35 – 13.50

Hvordan kommer vi videre herfra? Præsentation af idéen
om en komité som skal drive en hjemmeside med
hjælpeværktøjer til kommunernes forvaltning af
regnvandskvalitet

13.50 – 14.00

Kaffepause

14.00 – 14.50

Gruppearbejde.
Komitén, hjemmesiden og værktøjerne, hvordan kan det
hjælpe dig i hverdagen?

14.50 – 15.20

Opsamling i plenum
v/Kristoffer Ulbak, Teknologisk Institut

15.20 – 15.30

Opfølgning på dagen og arbejde fremover
v/Karin Cederkvist, Teknologisk Institut

15.30

Tak for i dag

