
Deltagerafgift

Kr. 5125 for medlemmer af DL/
tilskudsgivere til DB 
Kr. 7000 for andre 

Prisen er i delt dobbeltværelse
Enkeltværelsestillæg: 500 kr

Tilmelding

Via www.byplanlab.dk
senest 2. april. Efter denne dato 
er tilmeldingen bindende. 
Ved afbud herefter betales et 
gebyr på 1000 kr.  Ved afbud 
20. april eller herefter betales 
hele afgiften.

Tilrettelæggelse

Arkitekt Ny W. Øhlenschlæger
I samarbejde med Dansk 
Landskabsarkitektforening.
Dansk Byplanlaboratorium
Tlf. 33 13 72 81
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

Program(foreløbigt)

Torsdag den 2. maj
Vi mødes i Düsseldorf kl. 10.00. Vi 
kører i bus langs Emscherfloden 
mod Dortmund. På vejen skal vi 
blandt andet besøge Emscher-
genossenschaft i Essen, som har 
været den drivende kraft i udvik-
lingen omkring Emscherfloden. 
Overnatning på et centralt belig-
gende hotel i Dortmund. 

Fredag den 3. maj
I bus til Hannover, hvor vi blandt 
andet skal se bydelen Kronsberg. 
Derefter retur til hotellet i Dort-
mund.

Lørdag den 4. maj
Vi kører tilbage mod Dusseldorf 
og skal på vejen se flere projekter 
på ”regnvands-ruten”. Vi er tilbage 
i Düsseldorf først på eftermid-
dagen.

I prisen er indeholdt:
2 x overnatning 
Privat bustransport alle dage
Rundvisninger og guides
2 frokoster
1 middag

Studietur til Hannover og Ruhrdistriktet 2. - 4. maj 2013

Klimatilpasning er på dagsordenen 
i de fleste danske kommuner. I 
Tyskland har man i mange år ar-
bejdet med innovative løsninger på 
lokal afledning af regnvand. Kom 
med og hør, hvordan der arbejdes 
strategisk, hvordan det fungerer i 
det daglige og ikke mindst, hvor-
dan anlæggene klarer driften på 
længere sigt.

På hele turen bevæger vi os ad 
”Regnvands-ruten” langs Emscher-
floden, hvor der de sidste 20 år er 
lavet et utal af projekter med lokal 
afledning af regnvand.

Vand som samler
I Dortmund skal vi blandt andet 
besøge bydelen Scharnhorst Ost. 
Her indgik afkoblingen af regnvand 
som et centralt element i et stort 
kvarterløftprojekt. Borgerne blev 
inddraget i projektet, og ud over at 
få forbedret forholdene i recipien-
terne, blev der skabt ejerskab og 
fællesskab omkring de nye ude-
arealer i bydelen.

Vi skal også se den nyanlagte 
”Phoenix see”. En sø, der fungerer 
som forsinkelsesbassin, og sam-

tidig er omdrejningspunktet for 
udviklingen af en attraktiv ny bydel 
udenfor Dortmund.

Masser af eksempler
I Hannover skal vi blandt andet 
besøge bydelen Kronsberg, som 
blev påbegyndt i forbindelse med 
Expo i 2000. Der er udviklet et 
samlet koncept for vandhåndte-
ringen i bydelen, men de enkelte 
regnvandsløsninger er designet af 
over 100 forskellige arkitekter og 
landskabsarkitekter.  Med andre ord 
et rigtig godt sted at studere, hvor-
dan lokal afledning af regnvand kan 
se ud - både teknisk og æstetisk.  

Alle oplæg vil foregå på engelsk.

Målgruppe
Målgruppen er primært landskabs-
arkitekter og planlæggere. Både 
dem, som er helt nye på feltet og 
har brug for at se eksempler på 
’hvordan man gør’. Og de erfarne, 
som har brug for ny inspiration og 
lyst til at se, hvordan man har gre-
bet opgaven an andre steder.

Turen arrangeres i samarbejde med 
Dansk Landskabsarkitekt-
forening

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand

OBS: Deltagerne står selv for 
transport til og fra Düsseldorf. 
Se forslag til afgange på 
www.byplanlab.dk.

Deltagerne skal selv tegne syge- 
og afbestillingsforsikring samt 
rejseforsikring. 


