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Byer i Vandbalance 

FIF-møde den 29. august 2013 
 

 



Rørcentret 

Byer i Vandbalance, program 
  

10.00-10.20 
 
10.20-10.35 
 
 
10.35-10.55 
 
 
10.55-11.05 
 
11.05-11.20 
 
11.20-11.30 
 
 
11.30-11.50 
 
11.50-12.10 
 
12.10-13.00 
 
13.00-13.20 
 
 
 
13.20-13.50 
 
 
13.50-14.05 
 
14.05-14.40 
 
 
14.40-15.00 

Velkomst, præsentation og kort status ved Ulrik Hindsberger, TI 
 
Opskalering af vejbedsløsninger. Præsentation og baggrund for ideen ved Søren Gabriel, 
Orbicon 
 
Hvordan gribes modelleringsarbejdet an? Hvilke forudsætninger er nødvendige og hvad kan 
vi bruge resultaterne til, når arbejdet er færdigt? ved Ole Mark, DHI og Luca, DTU 
 
Perspektiverne ved opskalering set fra HOFOR/KK’s side ved NN, HOFOR/KK 
 
Pause 
 
Kort oplæg til videre diskussion - fx hvad resten af parterne i konsortiet eventuelt kan hjælpe 
med? Ved Søren Gabriel, Orbicon 
 
Diskussion af indlæg om opskalering i grupper eller plenum 
 
Status på monitering på Lindevang, Møllebakken og Mårslet" ved Marina, KU-Science 
 
Frokost 
 
Hvordan kan etablering af DPF- renseanlæg optimeres? Erfaringsopsamling fra "linjefilter' i 
Krogebjerg og 'zig-zag-filter' i Maarslet". Oplæg ved Thomas Warberg-Kähler, Wavin samt 
Per Bjerager og Marina, KU-Science 
 
Erfaringer fra Krogebjerg ved Morten Møller Hansen, Orbicon, Manse Rasmussen, Aarsleff 
og ved NN, HOFOR/KK 
 
Pause 
 
Erfaringer fra Maarslet ved Anette Løkken, Orbicon, Heino Toftebjerg, Aarsleff og Lisbet 
Davidsen, Aarhus Vand 
 
Evt. rundtur i Rørcentret nye forsøgshal og tak for i dag.  
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Status, FIF-møde i BiV 

• RTI har godkendt rapportering fra 2. halvår 2012  

• Der afholdes styregruppemøde i november 2013. Her er dagsordenen, 

hvad konsortiet skal fokusere på i det sidste år    

• Der er afholdt mange delprojektmøder omkring projekterne i Maarslet 

og Krogebjergparken 

• Anlægsaktiviteterne er næsten færdige i delprojekt 3 i Maarslet og 

delprojekt 4b i Krogebjergparken 

• Nyhedsmail er fremsendt sammen med dagsorden til dette møde 

• Sidste planlagte FIF-møde i 2013 er den 26/11 
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Delprojekt 1 i Taastrup 

• Rørcentret er flyttet til nye lokaler 

• Forsøg med infiltrationsevne gentages måske 

• Der er foretaget grundvandmålinger over 1 år  
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Delprojekt 2 (Giber Å og Ryds Å) 

• Der bliver ingen anlægsaktiviteter under dette delprojekt 

 

• Giber Å: Der er foretaget geologiske undersøgelser og 

moddeleringsarbejdet for området fortsætter. Der skal udføres 

supplerende boringer til at opdatere modellen.  

 

• Ryds Å: Der er nogle udfordringer ved projektet – bl.a. i forhold til 

om der er plads i og omkring ellesumpen til at håndtere de 

forventede vandmængder, herunder i relation til de øvrige interesser 

for områdets anvendelse.  
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Delprojekt 3 i Maarslet 

• Anlægsarbejde er i gang og afsluttes i september 

• Monitering begynder så snart anlæg er færdigt  
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Delprojekt 4a i Brøndby 

• Anlægsarbejdet med det sidste bed på privat fællesvej er næsten 

færdigt og afsluttes i september 

• Monitering på et bed er påbegyndt  

  



Rørcentret 

Delprojekt 4b i København (Møllebakken) 

• Anlægsarbejdet er færdigt 

• Monitering på to bede er påbegyndt  

  



Rørcentret 

Delprojekt 4b i København (Krogebjerg) 

• Anlægsarbejdet er i gang 

• Monitering begynder så snart anlægget er færdigt  

  


