
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rørcenterdagene 
19. og 20. juni 2019 
 
Program for konferencer 

 

Der er gratis adgang til ud-

stillingen, der er åben begge 
dage fra kl. 10.00 - 16.00 
 
Mere info og tilmelding på: 
www.teknologisk.dk/rcdage    
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A1 Rekreative regnvandsbassiner 

Onsdag den 19. juni 2019 kl. 9.00 – 11.00 i Konferencesalen 

Ordstyrer: Inge Faldager, Teknologisk Institut, Rørcentret 

Rørcentret på Teknologisk Institut og Orbicon har udgivet en anvisning om Regnvandsbassi-

ner med natur og aktivitet. Anvisningen formidler rammerne for fremtidens regnvandsbas-

siner, så der bliver plads til både natur og oplevelser, uden at det går ud over bassinernes 

funktion og drift. Anvisningen bidrager til udviklingen af en fælles faglig forståelse af mulig-

heder for at skabe bedre regnvandsbassiner på tværs af forvaltninger, kommuner, forsynin-

ger og private aktører. 

• Velkommen 

v/ Inge Faldager, Teknologisk Institut, Rørcentret 

• Præsentation af den nye anvisning. Processer og overvejelser ved etablering af  

rekreative regnvandsbassiner 

v/ Karin Kragsig Peschardt og Søren Gabriel, Orbicon 

• Husk også driften. Erfaringer fra Sillebro i Frederikssund 

v/ Troels Karlog, Næstved Kommune og Palle Horn, HedeDanmark 

• Værebrobassinet. Hvordan sikrer man både miljø, vandrensning, klimasikring, rekreative 

muligheder og borgerinddragelse 

v/ Thomas Aabling, Thomas Aabling Vandmiljø  

 

A2 Ny anvisning om LAR-anlæg 

Onsdag den 19. juni 2019 kl. 15.00 – 17.00 i Konferencesalen 

Ordstyrer: Inge Faldager, Teknologisk Institut, Rørcentret 

Rørcentret har udarbejdet en ny anvisning om LAR-anlæg. Anvisningen indeholder den nyeste 

viden om LAR-anlæg, og giver gode råd til både dimensionering, den praktiske udførelse samt 

drift og vedligehold. Målgruppen er entreprenører, kommuner, forsyninger, landskabsarkitek-

ter og andre med interesse for håndtering af regnvand på overfladen. 

• Velkommen. Hvad indeholder den nye anvisning?  

v/ Inge Faldager, Teknologisk Institut, Rørcentret 

• Hvad er vigtigt ved den praktiske udførelse?  

v/ Kristoffer Sindby, Teknologisk Institut, Rørcentret 

• Praktiske erfaringer med LAR-anlæg. Hvordan fungerer nye anlæg i praksis? 

v/ Michael Wendel, OKNygaard 

• Hvordan vælger man planter? Hvilke overvejelser skal man gøre sig i forbindelse med 

plantevalg til regnbede 

v/ Kamilla Aggerlund, Skovskolen, Københavns Universitet 

• Drift: Hvad er vigtigt? Er der meldepligt og hvordan får man inddraget dem, der skal  

vedligeholde anlæggene?  

v/ Kristoffer Sindby, Teknologisk Institut, Rørcentret 
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A3 Kvalitet af regnafstrømning 

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 9.00 – 11.00 i Konferencesalen 

Ordstyrer: Maria Burup Dahl, Teknologisk Institut, Rørcentret 

I takt med, at klimatilpasningsplanerne implementeres, bliver mere regnvand fra befæstede 

overflader afkoblet og håndteret lokalt. Det kan være ved nedsivning til grundvand, udledning 

i søer/åer/vandløb eller ledt op på overfladen for at bidrage til blå-grønne anlæg.  

 

Det afstrømmende regnvand kan være forurenet med en række forskellige stoffer, der stam-

mer fra de overflader, det har kontakt med – derfor er det vigtigt at tænke på vandkvaliteten. 

På denne konference får du overblik over emnet, og ser hvilke redskaber du kan bruge i dit 

arbejde med kvalitet af regnafstrømning. 

• Velkommen 

v/ Karin Cederkvist, Teknologisk Institut, Rørcentret 

• Hvor forurenet er regnvand og hvordan renser vi det? 

v/ Karin Cederkvist og Maria Burup Dahl, Teknologisk Institut, Rørcentret  

• Eksempel på hvordan kvalitet af regnvand håndteres i kommunen  

v/ Morten Ejsing, Københavns Kommune  

• BAT eller BET?  

v/ Simon Toft Ingvertsen, EnviDan 

 

A4 Renovering af faldstammer  

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 15.00 – 17.00 i Konferencesalen 

Ordstyrer: Per Hemmingsen, Teknologisk Institut, Rørcentret 

Siden Teknologisk Institut i 2017 udgav Rørcenter-anvisning 022 – Renovering af faldstamme-

systemer, har der været øget fokus på kvaliteten af de enkelte systemer.  

 

Teknologisk Institut har siden udgivelsen testet/er i gang med at teste en række af de syste-

mer som udbydes i Danmark. Men er de udførte test tilstrækkeligt til, at sikre kvaliteten af de 

produkter der bliver installeret i et hastigt voksende marked? 

• Velkommen 

v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret 

• Krav til de enkelte metoder og valg mellem metoderne?  

v/ Per Hemmingsen, Teknologisk Institut, Rørcentret  

• Udfordringer set fra bygherres/rådgivers side  

v/ Rune Christian Bøwig, Oluf Jørgensen A/S 

• Krav til dokumentation af metoderne/udfordringer i fremtiden  

v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret 

• Certificering af renoveringssystemer i Sverige  

v/ Erik Lindhagen, RISE Research Institutes of Sweden 
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Ret til ændringer  
i programmet 
forbeholdes 

Udstillingen er skraveret med rødt 

Udstilling 
Husk at se vores udstilling, der finder sted som vist på tegningen. Der 

bliver masser at se på, da vi har totalt udsolgt med 109 udstillere tilmeldt. 

Der er noget for alle: Rottespærrer, minirenseanlæg, klimatilpasningspro-

dukter, olieudskillere, slamsugerudstyr, tv-inspektionsudstyr, udstyr til 

nedsivning, dæksler, no-dig udstyr, højvandslukker, værktøj, rør, fittings, 

riste, gulvafløb, værktøj, personlige værnemidler og meget meget andet. 

Der er planlagt over 4000 m2 effektivt udstillingsareal, så kom og gør en 

god handel. 

 

Praktiske oplysninger 
Rørcenterdagene 2019 er en specialudstilling for vand- og afløbsteknik. 

Rørcenterdagene 2019 omfatter 4 konferencer og en udstilling, der 

tilsammen giver en omfattende præsentation af udstyr, materialer og 

erfaringer vedrørende nyanlæg, klimatilpasning og renovering af vand- og 

afløbsledninger. 

 

Tid og sted 

Den 19. og 20. juni 2019 på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup. 

Udstillingen er åben dagligt i tidsrummet kl. 10.00 – 16.00 og her er der gratis adgang. 

 

Konferencepris 

Deltagerafgiften pr. konferencedel er kr. 500,- excl. moms. Der er 100 kr.'s rabat på hver konferencedel for 

alle ansatte i firmaer, der er medlem af Rørcentrets svartjeneste. Husk, at gøre opmærksom på medlem-

skabet ved tilmelding. Faktura fremsendes separat fra vort bogholderi. 

 

Specialtilbud på konferencer: 

Ovennævnte priser reduceres yderligere med: 100 kr. i rabat ved tilmelding til flere konferencer. 

2 konferencedele: 100,00 kr. rabat 

3 konferencedele: 200,00 kr. rabat 

4 konferencedele: 300,00 kr. rabat 

 

Tilmelding/afmelding 

Tilmelding til konferencer foregår via Internettet på www.teknologisk.dk/rcdage. Ved afmelding senere end 

3 uger før konferencernes start refunderes betaling ikke, men du er velkommen til at sende en stedfortræ-

der. 

 

Konferencebuffet 

Pris for deltagelse i frokost er kr. 130,- incl. moms pr. gang. 

Frokost er kl. 11.30-13.30 i kantinen - Indgang 1 (Hovedindgangen). 

 

Overnatningsmuligheder 

Vi har samarbejdsaftale med: 

 

Quality Hotel Høje Taastrup 

Carl Gustavsgade 1 

2630 Taastrup 

Tlf.:+45 4399 7766 

 

Du får 10% rabat af dagsprisen, når du 

oplyser, at du skal på konference hos os.  

• Du bedes selv kontakte det pågældende hotel for reservation 

og for at opnå specialpris, bedes du oplyse, at du er henvist af 

Teknologisk Institut.  

• Der tages forbehold for, at der i visse perioder kan være 

kampagne-/tilbudspriser som er billigere. 

• En eventuel annullering af reservation skal foretages direkte til 

hotellet inden kl. 12.00 på ankomstdagen. 

 

Parkering 

Parkering er tilladt på alle steder, hvor der er opsat P-skilte. 

 

Toiletter 

Toiletter findes i alle Teknologisk Instituts bygninger tæt ved indgangsdørene. Derudover bliver der opsat 

toiletvogne på udstillingsområdet. 

http://www.teknologisk.dk/rcdage
https://www.nordicchoicehotels.com/quality/quality-hotel-hoje-taastrup/?gclid=CNXPtdXZpsoCFcf7cgodt1MPSQ

