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Byer i Vandbalance 

FIF-møde den 8. april 2013 
 

 



Rørcentret 

Byer i Vandbalance, program 
  

10.00-10.15 
 
10.15-10.25 
 
 
10.25-10.35 
 
 
10.35-11.00 
 
11.00-11.15 
 
11.15-11.40 
 
 
 
11.40-12.15 
 
12.15-13.00 
 
13.00-13.15 
 
 
13.15-13.35 
 
13.35-13.50 
 
 
13.50-14.10 
 
 
14.10-14.40 
 
14.40-15.00 

Velkomst og præsentation ved Ulrik Hindsberger, TI 
 
Status på delprojekt 1 i Taastrup om vurdering af potentialet for at udnytte jordarter med 
bedre hydraulisk ledningsevne til effektivisering af nedsivning ved Ulrik Hindsberger, TI 
 
Status på delprojekt 3 i Maarslet omkring nedsivning i lerjord ved hjælp af teknikker til 
effektivisering af faskiner og andre nedsivningsanlæg ved Lisbet Davidsen, Aarhus Vand 
 
Diskussion af perspektiverne omkring delprojektet i Maarslet 
 
Pause 
 
Monitering i BIV  
Prøvetagning og moniteringsprogrammer under Byer i Vandbalance ved Karin Cederkvist, 
KU 
 
Diskussion af indlæg om monitering i grupper eller plenum 
 
Frokost 
 
Status på delprojekt 4A om afkobling af vejvand i vejbede på Lindevangen ved Rikke 
Nikolajsen, SCA 
 
Diskussion af perspektiverne omkring delprojektet i Brøndby 
 
Status på delprojekt 4B om transport af vejvand langs kantsten og efterfølgende rensning i 
Krogebjergparken med DPF-filter ved Jes Clausen-Kaas, HOFOR 
 
Diskussion af perspektiverne omkring delprojektet i København (Møllebakken og 
Krogebjergparken) 
 
Hvordan får vi vores ideer i BiV ført ud på oplandsniveau ved Søren Gabriel, Orbicon 
 
Evt. rundtur i Rørcentret nye forsøgshal og tak for i dag.  
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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 



Rørcentret 

Status, FIF-møde i BiV 

• RTI har godkendt rapportering fra 1. halvår 2012 og har fået tilsendt 

rapportering for 2. halvår 2012 

• Der afholdes styregruppemøde den 31. maj 2013. Her er fokus på 

midtvejsevaluering af konsortiet. Husk spørgeskema senest på fredag 

den 12/4   

• Der er afholdt mange delprojektmøder omkring projekterne i Aarhus, 

Brøndby og København 

• Forhåbentlig får vi anlægsaktiviteterne i gang i delprojekt 3 i Maarslet 

og delprojekt 4b i Krogebjergparken, København i løbet af 2. kvartal 

2013 

• Næste nyhedsmail fremsendes medio april 2013 

• Planlagte FIF-møder i 2013 er den 29/8 og 26/11 

 

 


