Årskonference 2011
Vand - kilde til udvikling
Stadig flere kommuner er nødt til at bygge diger, øge diameteren af kloakledningerne
og investere i flere pumper. Men det er dyrt. Danmark står ikke alene med problemet,
og der ikke er udsigt til, at det forsvinder. Kan nye løsninger skabe arbejdspladser
og åbne et potentielt eksportmarked? Mange kommuner og regioner arbejder allerede strategisk med vand som kilde til udvikling. Vejen frem er at tænke globalt, men
handle lokalt. Den læring betyder, at alle aktører i Danmark; private forbrugere og
virksomheder, staten, regioner og kommuner må yde deres bidrag til en bæredygtig
fremtid.
Mød op på Odense Slot. Få inspirerende eksempler på tilgange til vand som ressource,
investeringsstrategier, udenlandske eventyr og vær med i diskussionen om, hvilke
udfordringer planlægningen står over for i de kommende år.
Se programmet på bagsiden.

Se udfordringerne med vand som et
springbræt til udvikling. I Onesevig på
Lolland er der etableret innovationslaboratorier, der tiltrækker knowhow og
positiv opmærksomhed. Nye tværfaglige
samarbejder og en vilje til nytænkning
skaber her resultater for miljøet og for
lokalområdet.
v/ projektchef Leo Christensen,
Lolland Kommune

Horsens by imødeser væsentlige oversvømmelser af havnenære arealer.
Fremtidens klima giver nye perspektiver på samspillet mellem overfladevand,
havvand og grundvand. Modelarbejde og
arbejde med klima i praksis anskueliggør
udfordringer og perspektiverer i forhold
til løsninger. Få gavn af vandet med en
tværfaglig proces.
v/ geolog Rolf Johnsen,
Region Midtjylland

Nyt univeristetshospital, en stor forsker
og videnpark og udvidelse af universitetet. 500.000 etagemeter! Overfladevandet skal bruges til landskabelige vandselementer, der sikrer det nye byggeri
mod vandproblemer, og som samtidig
tilfører området nye natur- og oplevelsesmæssige kvaliteter. Det kræver omtanke fra den første streg slåes.
v/ forskellige oplægsholdere med tilknytning til projektet

Hvordan ser situationen med stigende
vandmængder ud i dag og i fremtiden
- hvilke udfordringer står byplanlægningen overfor? Få overblik over udfordringer og ikke mindst potentialer. Få
inspiration til løsninger og målrettede
projekter.
v/ udviklingskoordinator og civilingeniør
Peter Duus-Nielsen, Orbicon

9:30-10:00

Ankomst og lidt mad

10:00		

Velkomst og praktisk information

10:05		
		
		

Vandrelaterede udfordringer og potentialer
v/ udviklingskoordinator og civilingeniør
Peter Duus-Nielsen, Orbicon

10:45		
		

Vand som springbræt for udvikling.
v/ projektchef Leo Christensen, Lolland Kommune

11:15		
		

Fremtidens klima og havnenære arelaer i Horsens by
v/ geolog Rolf Johnsen, Region Midtjylland.

11:45		

Fælles omsamling med erfaringsudveksling og drøftelse.

12:30		

Frokost på Odense Slot.

13:00		
		
		
		

Nyt universitetshospital (OUH), ny forsker- & videnpark og universitets udvidelse sammentænkt med vand og landskab.
v/ planlægger Susanne Gerdes og
geolog Gert Laursen, Odense Kommune.

13:45		
		

Guidet tur til udviklingsområde med bl.a. Odense Universitets Hospital,
herunder besøg på udstilling.

15:15		

De 3 finaleprojekter for nyt universitetshospital
v/ projektkonsulent Boris Søgaard Hansen, Nyt OUH .

16:00		

Afrunding af årskonference - opsamling på dagens drøftelser og input.

16:30		

FAB Generalforsamling

		

Årskonference og generalforsamling holdes den 19. maj 2011 i Rosen på Odense Slot 5 minuters gang fra Odense Banegård. Adressen er Nørregade 36-38, 5000 Odense C.
Tilmelding senest den 6. maj 2011. Send en mail til post@fabnet.dk med dine
kontaktoplysninger samt om du/I er FAB-medlem eller ikke-medlem. Hvis du ønsker
elektronisk faktura, bedes du angive dette i din mail.
Deltagelse i årskonferencen koster 350 kr. for private FAB-medlemmer.
Virksomheder, der er medlem af FAB betaler 500 kr. + 200 kr. pr. deltager.
Andre privatpersoner: 900 kr. (Årskonference + 1 års medlemsfordele inkl. BYPLAN)
Andre virksomheder 1.100 kr + 200 kr. pr. deltager (Årskonference + 1 års medlemsfordele inkl. BYPLAN)
Beløbet bedes indbetalt senest den 6. maj 2011 til
Danske Bank regnr. 0260 konto nr. 3403044709
Odense Slot ligger i kort gåafstand fra stationen – så brug toget. Eller brug gerne FAB
på Facebook til at aftale samkørsel. (Søg efter Foreningen af Byplanlæggere)

Besøg FAB på www.fabnet.dk

