
 
Studietur  
til Tyskland og Holland  
31. august – 3. september 2013: 
 

 

Smarte LAR-løsninger  
- Se de bedste eksem-
pler på klimatilpasing 
og lokal afledning af 
regnvand 
 
Studieturens giver inspiration og 
viser fremragende eksempler på 
klimatilpasning, hvor der arbejdes 
aktivt med lokal afledning af regn-
vand. Der vil være særligt fokus på 
smarte løsninger, hvor initiativerne 
indebærer added value i form af 
bedre byrum, byliv, oplevelser og 
aktiviteter. Der vil også være fokus 
på smarte løsninger, hvor vandet 
på forskellig vis kombineres med 
nybyggeri. 
 
 

Deltagere 
 
Turen henvender sig til interesserede 
personer fra kommuner, forsynings-
selskaber, boligorganisationer og 
andre større grundejere, ingeniører, 
planlæggere og landskabsarkitekter. 
 
 

Praktiske oplysninger 
 
Turen gennemføres i komfortabel 
konferencebus fra Papuga Bus. 
Overnatning sker på gode hoteller i 
Ruhr (1 nat) og Delft (2 nætter). 
Overnatning i eneværelser inkl. mor-
genmad. Der udarbejdes kompen-
diemateriale til turens deltagere.  
 
Prisen for deltagelse er kr. 7.200,- 
ekskl. moms. I prisen er indeholdt 
transport i komfortabel konference-
bus, overnatning i eneværelser på 
gode hoteller, 3 x morgenmad, 4 x let 
frokost (sandwiches), 3 x middag, 
guidning, kompendiemateriale. I 
prisen er ikke indeholdt drikkevarer. 
Man skal selv sørge for rejseforsik-
ring.  
 
Begrænset deltagerantal. Bindende 
tilmelding skal ske til Torben Gade på 
tg@gbl.dk senest den 25. juni 2013. 
Ved tilmelding oplyses hvortil faktura 
skal sendes (evt. EAN-nummer), 
samt deltagerens navn, adresse, mail 
og telefonnummer. 
 
Turen tilrettelægges og guides af 
arkitekt Torben Gade, GBL gruppen 
for by & landskabsplanlægning aps., 
Pakhustorvet 4, 6000 Kolding. Ring 
tlf. 4026 6445, hvis du har brug for 
yderligere oplysninger. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
En intensiv tur 
 
Turen varer 4 dage, og går til Flensburg, Hannover, Ruhr-distriktet, Rotterdam og 
Hamburg. Det foreløbige program ser således ud: 
 
Lørdag den 31. august: Afgang fra Kolding kl. 9.00. Gartenstadt Flensburg. Boligom-
råde på tidligere kaserneareal, udbygget siden midten af 90’erne. Et tidligt eksempel 
på integrerede regnvandsløsninger. Kronsberg, Hannover. Stor mønsterbydel fra 
omkring år 2000, med ambitiøse og gennemførte miljørigtige løsninger. Bl.a. et 
komplet koncept for lokal håndtering af regnvand. Her ser vi en række forskellige, 
interessante LAR-løsninger. 
 
Søndag den 1. september: Ruhr-distriktet. Besigtigelse af en række projekter, bl.a. 
langs ”Regnvands-ruten”. Her er de seneste 15 år udført en hel række af interessan-
te regnvandsprojekter af vidt forskellig art i både nye og eksisterende byområder. Vi 
ser en række meget forskellige eksempler, som spænder fra gamle industrianlæg og 
nyindrettede havneområder til gader og pladser, hospitaler, samt nye og renoverede 
byområder. 
 
Mandag den 2. september: Rotterdam og Delft. Besøg på tegnestuen De Urbani-
sten, Hollands førende inden for nytænkning på regnvand og integreret planlægning. 
Introduktion til situationen i Holland, til Rotterdams klimatiltag, til tegnestuens projek-
ter og mulighed for spørgsmål/diskussion. Herefter besigtigelse af interessante pro-
jekter i Rotterdam og Delft. Bl.a. den banebrydende, spritnye Watersquare Benthe-
implein i Rotterdam og den nye vand-bydel Ypenburg i Delft. 
 
Tirsdag den 3. september: Besigtigelse af interessante projekter i Hamburg. Primært 
den nye boligbebyggelse WaterHouses, som er et led i den igangværende IBA-
udstilling. Her er 34 lavenergi etageboliger opført i et regnvandsbassin. Hvis tiden 
tillader, besøger vi også den specielle bydel Trabrennbahn Farmsen, hvor vand er 
en vigtig del af stedets identitet. Tilbage i Kolding midt på aftenen. 
 

 


