Inbjudan
till heldag om vatten från hårdgjorda ytor
- Dagvatten inom Ätrans avrinningsområde
Ytvatten från hårdgjorda ytor har stor betydelse för vatten i våra
omgivningar. Under dagen kommer det att presenteras konkreta lösningar,
inspirerande möjligheter, ansvar och risker för att vi gemensamt ska värna
om det vatten vi har. Du ges möjlighet att skapa nya kontakter och utbyta
erfarenheter.
Dag: Tisdagen den 28 januari 2020
Plats: Gekås Hotellet, Danska vägen 2, Ullared
Kostnad: Gratis! Begränsat antal platser.
Anmälan är bindande, utebliven närvaro debiteras 300 kr
Anmälan sker till: Peter Nolbrant nolbrant@telia.com , 076-811 46 07
Senast den: 20 december 2019
Ange specialkost i anmälan.
Kontaktuppgifter sparas för digitalt utskick av deltagarföreteckning samt material från dagen.

Målgrupp: Ätrans, Viskans och Nissans vattenråd, samhällsplanerare, industri, företagare,
fastighetsbolag, VA-branschen inom dagvatten, gatu- och trafikavdelningar, tillsynspersonal,
Trafikverket, politiker.

Arrangör: Ätrans vattenråd i samarbete med Länsstyrelsen i Halland.

Program
08.30 - 09.00 Registrering inkl. Kaffe och Te.
09.00 - 09.10 Inledning av Ätrans vattenråd.
Wanja Wallemyr, ordförande Ätrans vattenråd
09.10 - 09.40 Vattnets rörelse och kretslopp i naturliga och urbana miljöer.
Peter Nolbrant från BioDivers och Fredrik Franzén från VIVAB
09.45 - 10.30 Ansvar och skyldigheter gällande dagvatten.
Lennart Lorick från Falkenbergs kommun och Fredrik Franzen från VIVAB
10.30 -11.00 PAUS
11.00 -11.20 Inspirerande alternativa dagvattenlösningar samt länsstyrelsens roll i
dagvattenfrågan.
Länsstyrelsen Halland
11.20 -11.50 Praktiska exempel på lösningar för dagvattenhantering vid Gekås.
Inge Nilsson från Gekås
12.00 - 13.30 Lunch och studiebesök på GEKÅS.
Deltagarna delas i två grupper, grupp A: Lunch och därefter studiebesök, grupp B:
Studiebesök och därefter lunch.
13.30 – 13.45 Anmälningsplikt och tillsyn av dagvatten.
Länsstyrelsen Halland
13.45 -14.30 Praktiska erfarenheter från en olycka med flygbränsle i Ulricehamn.
David Davidsson från VA-enheten i Tranemo kommun
14.30 -15.00 Paus
14.55 -15.20 Resultat från två gymnasiearbeten om effekten av dagvattenfilter och
påverkan från konstgräsplaner.
Studenter från VIVAB
15.20 Exempel från några företag och kommuner om hur man praktiskt arbetar
och vill vi jobba framöver.
15.35 -16.00 Avslutning med samtal om hur vi går vidare.

