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Rørcentret 

Byer i Vandbalance 
    

10.00-10.30 

  

10.30-10.40 

  

10.40-11.00 

  

  

11.00-11.10 

  

11.10-11.25 

  

11.10-11.30 

  

  

11.30-11.44 

  

11.45-12.00 

  

12.00-12.40 

  

12.40-12.50 

  

12.50-14.10 

  

  

  

  

  

14.10-14.20 

  

14.20-14.30 

  

14.30-15.15 

  

  

Velkomst, præsentation og kort status af delprojekter v) Ulrik Hindsberger, TI 

  

Status i Maarslet v) Lisbet Davidsen, Aarhusvand  

  

Hvad har vi lært og hvad regner vi med at lære af forsøg i Taastrup? v/ Britta Borkhorn & 

Knud Erik Klint, GEUS 

  

Forventninger og evt. bekymringer/bindinger v) Paul Chr.Erichsen, Aarhus Kommune 

  

Pause 

  

Er det muligt at øge infiltrationskapaciteten ved hjælp af regnorme-behandling? v) 

Daniela Lattner, KU 

  

Hvilke nedsivningskomponenter findes der? v) Thomas Warberg Kähler, Wavin 

  

Teknikker til udførelse af vandrette rør ved ”pindsvinefaskiner” v) NN, Per Aarsleff 

  

Frokost 

  

Oplæg til workshop om Mårslet v) Marina B. Jensen, KU 

  

Workshop om følgende spørgsmål: 

 Præcisering af formål med forsøg – hvad er det vi gerne vil afprøve og 

dokumentere?  

 Hvordan kan en løsning designes fra transport af vand over magasinering og evt. 

rensning til nedsivning og dokumentation? 

  

Opsamling på workshop v) Marina 

  

Status på Beder v) Anne Laustsen, Aarhusvand 

  

Projektplan og tidsplan for delprojekt 2A, Giber Å 
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Delprojekter i konsortiet 

Fysiske delprojekter i eksisterende by: 

• Delprojekt 1: Taastrup Forsøg med rent vand –fokus på 

     optimeret nedsivning 

• Delprojekt 2a + 3: Århus  Giber Å vandløb samt Mårslet  

     (nedsivning i lerjord) 

• Delprojekt 2b: Odense  Ryds Å, Ellesump 

• Delprojekt 4a: Brøndby Transport, magasinering og  

     rensning – bredere tilgang 

• Delprojekt 4: København Transport, magasinering og  

     rensning – Fokus på vejvand 

 

Ikke fysiske delprojekter: 

• Delprojekt 5: Guidelines 

• Delprojekt 6: Administration, ledelse samt videnspredning 
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Status, FIF-møde i BiV 

• RTI har godkendt rapportering fra 1. halvår 2011 og har fået tilsendt 

rapportering for 2. halvår 2011 

• Der har været afholdt et styregruppemøde i april 2012. Her var fokus på 

formidling og strategi i innovationskonsortiet  

• Næste FIF-møde er den 28. august i Taastrup 

• Der er afholdt mange delprojektmøder omkring projekterne i Aarhus, 

Brøndby og København 

• Alle fire phd studerende er nu ansat 

• I delprojekt 1 i Taastrup og delprojekt 4a i Brøndby er 

anlægsaktiviteterne i gang. I de andre delprojekter er vi stadig i 

planlægningsfasen 

• Ledelsen vil udsende nyhedsmail om fremdrift ca. 4-5 gange om året 
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Delprojekt 1 – Status Taastrup 

• Spydkartering, der kortlægger geologien i de øverste jordlag (ca. 1 m) 

• Kortlægning af dybere geologiske lag vha. geoelektriske undersøgelser 

• Etablering af 2 stk. boringer til pejling af grundvandsstand og dermed 

fastlæggelse af randbetingelser for beskrivelse af hydrologien 

• Der er etableret 4 stk. faskiner og et stk. drænrør 

• Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne vha. tre forskellige metoder 

• Stimulering forsinket pga. højt grundvand. Grundvand bliver pejlet.  
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Delprojekt 2A – Status Giber Å 

• Aarhus Vand forsøger at lokalisere de eksisterende boringer i området og sætter 

loggere op til registrering af grundvandstand i udvalgte filtersatte boringer 

• Mulighederne for at udføre vandstandsmålinger i søen ved Rokballe undersøges  

• Mulighederne for at udføre vandføringsmålinger i tilløbet og afløbet til Møllesøen 

undersøges 

• GEUS har udført spydkartering i området i april 

• Det vurderes i hvilket omfang der skal udføres geoelektriske målinger 

• Der skal udføres min. 3 boringer i området til yderligere belysning af geologien 

• GEUS kommer med et overslag på økonomien i de yderligere geologiske 

undersøgelser 
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Delprojekt 2B – Status Ryds Å 

• I delprojekt 2B har myndighederne i Odense Kommune igangsat et 

udredningsarbejde omkring krav til vandkvalitet, der ønskes udledt til 

ellesumpen 
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Delprojekt 3 – Status Maarslet 

• Opstartsmøde afholdt i februar og der afholdes nyt møde i april 

• Aarsleff har udført 3 boringer til grundvandspejlinger i området i ca. 5-

8 meters dybde og en boring på 15 m. GEUS laver beskrivelse af 

boringen   

• Der er udført spydkatering i området i marts 2012 
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Delprojekt 4A – Status Silervej/Lindevangen 
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Delprojekt 4A – Status Silervej/Lindevangen 
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Delprojekt 4A – Status Silervej/Lindevangen 
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Delprojekt 4A – Status Silervej/Lindevangen 
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Delprojekt 4B – Status København 

Projektet består af 3 dele: 

• Transport af vand på vejoverfladen 

• Decentral rensning i regnbede 

• Central rensning i Dobbelt Porøst 

Filter 
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Delprojekt 4B – Status København 

Transport af vand på veje: 

• På Roshagevej oprettes 

kantsten og vandet løber 

langs kantsten på 

overfladen 

• Dialog i gang med vej-

myndigheder på hvordan 

synlig krydsning af 

Krogebjerg skal foretages 

• På Ørhagevej opsamles 

vand i lunke og føres i rør 

til Krogebjergparken 
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Delprojekt 4B – Status København 

• Etablering af DPF-anlæg i Krogebjergparken 

• I Krogebjergparken graves alle rør ned 

• Projektet skal godkendes af Fredningsmyndighederne 

15 
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Delprojekt 4B – Status København 

• Etablering af 4-5 regnbede 

16 


