KLIMATILPASNINGSPROJEKTER
Vi laver klimatilpasningsprojekter som skaber
rekreative områder, der giver merværdi for borgerne

Baggrund
Globale klimaforandringer ændrer nedbørsmønstrene i Danmark. Vi får flere og
kraftigere skybrud, og det er en udfordring at holde de store regnmængder ude
af huse og kældre. Det kræver, at boliger, veje og byer planlægges på en ny
måde. Med Byrådets vedtagelse af Klimatilpasningsplanen og den tilhørende
indsatsplan, blev det besluttet at igangsætte klimatilpasningsprojekter i 12 områder i Skanderborg Kommune.
Til at håndtere de ekstreme nedbørsmængder bruger vi blandt andet løsninger
med åbne regnvandskanaler, regnvandssøer og permeable belægninger.
Ud over at forebygge oversvømmelser er klimaprojekterne også med til at
udnytte værdien i regnvand ved f.eks. at skabe nye byrum.
I Skanderborg Forsyning er der opbygget en stor ekspertise inden for planlægning, projektering og udførsel af klimatilpasningsprojekter. Hydraulisk modellering,
oversvømmelses- og tekniske beregninger er en del af vores hverdag. Alle rekreative elementer i klimatilpasningsprojekterne udformes i tæt samarbejde
med landskabsarkitekter samt borgere og andre interessenter.
Succes gennem borgerinddragelse
Borgerinddragelse udgør et væsentligt element, når Skanderborg Kommune og
Skanderborg Forsyning i fællesskab planlægger de nye byrum. Vores erfaringer
viser, at de gode ideer ofte kommer via dialog med dem, der bor og færdes i
områderne.
Produktudvikling gennem klimatilpasning
Hvis du ønsker at vide mere om vores klimatilpasningsprojekter, eller har gode
innovative ideer til at løse udfordringerne med klimavand, er du meget velkommen til at kontakte os.
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AquaGlobe er del af:

C2C

Coast to Coast
Climate Challenge

Låsby Søpark
En gammel erhvervsgrund midt i Låsby er blevet omdannet til et rekreativt
aktivitetsområde, hvor regnvandet nu er samlingspunkt for borgerne

Info
Hvis du ønsker at vide mere om vores klimatilpasningsprojekter, er du velkommen til at kontakte
faglederen via kontaktoplysningerne.

Jesper Brix Kjelgaard
Fagleder, Plan & Anlæg
Tlf. 87 93 93 93
Mail: service@skanderborgforsyning.dk

AquaGlobe – Water Solution Center – samler vandbranchens mest ambitiøse aktører for at levere løsninger, der giver adgang til
rent vand og sanitet for alle. Sammen udvikler og tester vi ny, innovativ og bæredygtig vandteknologi direkte i Skanderborg Forsynings
fungerende anlæg og måler den i realtid. Vi bidrager til at løfte eksporten, sikre jobs og løse den globale vandkrise.

