
BYENS VAND
Kurset afholdes 
25/11/2009:

Hyllie Vattentorn
Henriksdalsvägen
21623 Malmö 

16/12/2009: 
Vandhuset
Danmarksvej 26

8660 Skanderborg

14/01/2010

Odense Slot
Nørregade 36-38 
5000 Odense C 

Deltagerafgift
For institutioner, der giver tilskud 
til Dansk Byplanlaboratorium eller 
medlemmer af DANVA: kr. 4.950,- 
For andre: kr. 6.600,-
I prisen er inkluderet fuld 
forplejning samt deltagermateriale.

Tilmelding
Via www.byplanlab.dk senest 
fredag den 30. oktober. Efter 
denne dato er tilmeldingen 
bindende. Ved afbud herefter 
betales et gebyr på kr. 500,-. Ved 
afbud den 11. november eller 
derefter betales hele afgiften.

Kontaktpersoner
Helle Katrine Andersen 
DANVA
Danmarksvej 26
8660 Skanderborg
tlf. 87 93 35 14, hka@danva.dk

Ny W. Øhlenschlæger 
Dansk Byplanlaboratorium 
Nørregade 36
1165 København K
tlf. 33 17 72 78, nwo@byplanlab,dk

kursus over 3 dage i: 
Malmø (25/11/09) 

Skanderborg (16/12/09)
og Odense (14/01/10)          



Baggrund og indhold

Der er behov for at tænke byens vand 
på en ny måde. Stadig oftere regner det 
så kraftigt, at hverken kloakker eller åer 
kan klare vandmængderne. Resultatet 
er, at vandet står højt i gader og kældre. 
I byerne er der tit ikke plads til vandet i 
rørsystemerne, og det er vanskeligt at 
fi nde plads til større regnvandsbassiner. 

Men der fi ndes alternative måder at 
håndtere vandet på. Mange gange 
kan man løse kapacitetsproblemerne 
samtidigt med, at man øger de rekreative 
kvaliteter i byrummet. Men det kræver, at 
man arbejder langt mere integreret med 
planlægningen af byen og dens vand- og 
spildevandsforsyning end det sker i dag. 

Kurset har til formål at inspirere til nye 
løsninger samt at udvikle redskaber og 
samarbejder, der kan være med til at sikre 
en bæredygtig håndtering af byens vand.

Det kræver viden og engagement 
på tværs af fagligheder og sektorer. 
Derfor er det en bærende idé i kurset, 
at hver kommune tilmelder en gruppe 
af medarbejdere. Den optimale gruppe 
har repræsentanter fra alle relevante 
fagligheder, fx: 
• Forsyningsvirksomhed
• Planafdeling
• Vej og park afdeling
• Miljømyndighed

Hvis du er i tvivl om tilmeldingen, så 
kontakt kursusarrangørerne.

Rådgivere og tegnestuer er velkomne på 
kurset, men kommune-grupper har første 
prioritet. Rådgivere skal være indstillet på, 
at få alternative opgaver, når kommunerne 
arbejder med deres egne cases.

Kurset afholdes over tre dage med 2-3 
ugers interval.

Der er indlagt tid til at arbejde med egne 
cases på kurset, men deltagerne skal 
også være indstillet på at lave »hjemme-
arbejde« mellem kursusgangene.

10.00 – 10.30 Registrering og kaffe

10.30 – 10.40 Velkommen og introduktion 
til kurset. Baggrund, ambition, udbytte. 

10.40 – 11.25 På vej mod klimarobuste 
byer og en bæredygtig håndtering af 
byens vand. Udfordringer, potentialer og 
perspektiver ved afkoblingsløsninger. 
Ved Marina Bergen Jensen, KU

11.25 - 11.45 Præsentationsrunde  

11.45 - 12.15 Tværfaglighed og sprogets 
faldgruber. Hvordan vi kommunikerer 
med andre faggrupper.      
Ved Susanne Balslev Nielsen, DTU

12.45 - 13.30 Frokost

13.30 - 15.30 Inspirationstur til Augusten-
borg - et boligområde, hvor vandhåndter-
ing og rekreative kvaliteter er to sider af 
samme sag. 

15.30 - 16.30 Gruppearbejde. Kickstart 
på egen case. 

16.30 – 17.00 Opsamling på gruppearbej-
det og introduktion til hjemmearbejde.

9.30 – 10.00 Registrering og kaffe

10.00 - 10.05 Velkommen og 
introduktion til dagen. 

10.05 - 10.35 Vandets kvalitet og kvan-
titet. Løsninger, vilkår og strategiske 
muligheder. 
ved Peter Steen Mikkelsen, DTU 

10.35 – 10.45 Kaffe 

10.45 - 11.15 Inspiration fra udlandet. 
Eksempler på vandhåndtering i by-
områder i Tyskland, Holland og Norge. 
Ved Antje Backhaus, KU 

11.15 – 12.15 Gruppearbejde. Koncep-
tudvikling og sparring på egne cases 
Ved Marina Bergen Jensen, KU, Peter 
Steen Mikkelsen, DTU, Antje Backhaus, 
KU, m.fl .

12.15 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.15 Gruppearbejde. Koncept-
udvikling og sparring på egne cases 
(fortsat)

14.15 - 14.45 Storytelling. Hvordan vi 
kommunikerer med omverdenen. 
Ved Birgitte Hoffman, DTU 

14.45 – 15.00 Kaffe

15.00 – 16.30. Workshop i faggrupper. 

16.30 – 16.45 Opsamling på dagen og 
hjemmearbejde til næste gang

9.30 - 10.00 Registrering og kaffe

10.00 - 10.05 Velkommen og 
introduktion til dagen. 

10.05 - 10.35 Spildevandsplanen som 
redskab - i samarbejdet mellem forsy-
ningen og kommunen.
Ved Allan Bruus, Middelfart Spildevand  

10.35 - 10.45 Kaffe 

10.45 - 11.15 Planloven og planhierar-
kiet. Hvad kan man med kommuneplan, 
lokalplan osv? Hvordan får man idéerne 
og løsningerne ind i planerne. 
Ved Morten Elle, DTU

11.15 - 12.45 Plenumdiskussion 

11.45 – 12.15 Odenses gode historie 
Ved Susanne Gerdes, Odense 
Kommune

12.15 - 13.00 Frokost

13.00 – 14.30 `Speed back´ på hver 
gruppes »gode historie« fra et eksternt 
panel med politikere, borgere og uden-
forstående fagpersoner. 

14.30 - 14.45 Kaffe 

14.45 - 15.45 Realiseringsstrategier. 
Fra idé til strategi og handling. Oplæg 
og opsamling på dagen 
Ved Johan Bramsen, Pluss 

15.45 - 16.00 Opsamling og afslutning.

Torsdag den 14. januar 2010 

Odense Slot

Onsdag den 16. december 2009 
Vandhuset, Skanderborg

Onsdag den 25. november 2009 

Hyllie Vandtårn, Malmø

UDFORDRINGER * INSPIRATION  IDEER * LØSNINGER * CASES FORANKRING * FORMIDLING 


