
SPARK repræsenter på mange måder et 
paradigmeskift, hvor brugere og personale skal 
begynde at forstå/ forholde sig til rehabilitering 
på en ny måde, hvor udearealerne, mulighederne 
for nye fællesskaber og meningsfuld rehabilitering 
er i fokus. Nogle vil være klar til dette skift 
med det samme, for andre er det en proces. Vi 
foreslår herunder en strategi for inddragelse 
med udgangspunkt i et årshjul med månedlige 
arrangementer i det fælles grønne rum: INDSPARK
 
Tilrettelæggelsen og faciliteringen af den første række 
af indspark vil blive varetaget af rådgivergruppen 
i nært samarbejde med relevante interessenter, 
herunder MarselisborgCenteret. I tilrettelæggelsen 
vil der være fokus på, at få alle Marselisborg Centerets 
partnere samt øvrige relevante brugere og borgere 
i spil på forskellig vis. Nogle af arrangementerne 
planlægges eksempelvis, så de henvender sig til en 
mindre udvalgt gruppe, mens andre arrangementer 
er ’åbne’ for alle. Det vil samtidigt ligeledes 
være muligt at dele arrangementet op, så flere 
forskellige mindre grupper aktiveres i løbet af 
dagen. Indspark-arrangementerne igangsættes, når 
videreudviklingen påbegyndes efter afslutningen 
af 2. fase, og vil fortsætte hen over de forskellige 
projektfaser. På sigt forventes det, at arrangementer 
og aktiviteter videreføres og varetages af lokale 
aktører. 

Formål
Indspark-arrangementerne tager udgangspunkt 
i mulige fremtidige aktiviteter i parken, der er 
meningsfyldte i forhold til rehabilitering. Udover 
’traditionelle’ parkaktiviteter vil vi skabe muligheder 
for at introducere og afprøve nye aktiviteter samt 
aktiviteter, der i dag af forskellige årsager foregår 
andetsteds eller indendørs. Organiseringen og 
afholdelse af arrangementerne vil være med til 
at udvikle kulturen omkring, hvordan personale, 
brugere og naboer kan bruge udearealerne. 
Arrangementerne kan være øjneåbnere og inspirere 
andre. 

Derudover har Indspark arrangementerne 
fokus på fællesskab. Der inviteres bredt til selve 
arrangementerne, og det er også et mål at skabe nye 
professionelle forbindelser på tværs af centrene. 
Hermed påtager de forskellige interessenter sig 
også medejerskab over den nye park og vil blive 

ambassadører for parken. Sidst med ikke mindst vil 
vi foreslå, at der i arrangementerne inkorporeres 
meningsfulde ’driftsopgaver’. Vi ser et stort 
potentiale i at afprøve og igangsætte, hvordan 
forskellige brugere kan deltage i opbygningen 
og driften af parken. Aktiviteterne foreslås 
kommunikeret eksternt og internt gennem nogle 
korte videoer. 

Processen og dialogen omkring tilrettelæggelse og 
afholdelse er i sig selv værdiskabende for parken. 
Det er vigtigt at man har en fælles forståelse for hvad 
parken og udearealerne i fremtiden har mulighed 
for at tilbyde. Gennem proces og dialog vil der opstå 
nye ideer og muligheder, med intern forankring. 
Vi mener at det er afgørende at aktiviteter bliver 
faciliteret, altså at der er en katalysator bag, der 
åbner op for potentialerne og sætter parken i spil. 

Opsummering
- At udvikle kulturen omkring, hvordan personale, 
brugere og naboer kan bruge udearealerne 
(inspiration/øjenåbner/efteruddannelse)
- At introducere nye aktiviteter i parken
- At oplyse om projektstatus og evt. afprøve konkrete 
projekttiltag     
- At skabe fællesskab på tværs af de forskellige 
bygninger og naboer
- At skabe medejerskab til parken
- At afprøve og igangsætte, hvordan forskellige 
brugere kan deltage i opbygningen og driften af 
parken
- At kommunikere SPARK internt og eksternt

Potentialer
De månedlige indspark-arrangementer bevirker at 
flere og flere interessenter aktivt kommer på banen. 
Parken vil herved få ambassadører i form af borgere, 
brugere, frivillige og personale, der på sigt også kan 
styrke aktiviteter.
Vi ser mange potentialer, som vi gerne vil afprøve 
i forbindelse med involveringen. Herunder er der 
nævnt nogle mulige output fra involveringen, som 
vi gerne vil afsøge gennem processen:

1) Kan der opstå en social økonomisk virksomhed, 
der påtager sig opgaver relateret til plejen og driften 
af parken, og som måske på sigt ville kunne bestilles 
af private eller kommunen til diverse plejeopgaver 
af grønne områder.

Involveringsstrategi
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2) Kan en person fra Marselisborgcentret påtage 
sig koordineringen af et nyt år med INSPARK, når 
parken står færdig?

3) Kan der være frivillige/foreninger/personale, der 
organiserer aktiviteter (krea - bevægelse - social) i 
parken på tværs af centrene?

4) Vil der kunne opstå et laug omkring en nyttehave, 
som vil kunne levere råvarer til kantinen? 

Undervejs i forløbet, gennem samarbejdet med de 
forskellige interessenter, vil det være helt naturligt 
at der løbende vil opstå nye muligheder, som 
selvfølgelig skal overvejes og eventuelt indarbejdes 
i fremtidige INDSPARK, eller muligvis i projektet 
generelt.

Aktiviteter og rehabilitering
Alle afholdte aktiviteter tænkes som aktiviteter, 
der er meningsfyldte i forhold til rehabilitering. 
De konkrete aktiviteter vil have en inspirerende 
demonstrationsværdi, og bliver en invitation for 
alle. Indspark arrangementerne vil være med til at 
samle faggrupper fra de forskellige centre og blive 
en hel konkret invitation til at arbejder sammen på 
tværs.

INDSPARK er med til at afdække nye potentialer 
og helt konkret til at introducere nye aktiviteter i 
parken hen over året. Indspark aktiviteter kan være 
alt fra meningsfulde, lærerige plejeopgaver, kreative 
udeværksteder til bevægelsesworkshops. Flere af de 
nævnte aktiviteter kan foregå ved samme lejlighed og 
afstemmes temamæssigt, så der er en sammenhæng 
og en fælles ramme. Der tages højde for de mange 
forskellige typer af funktionsnedsættelser og behov. 
Når cirklen slutter, kan den startes forfra, eller nye 
aktiviteter kan igen finde vej til parken, nu med nye 
initiativtagere og på sigt også i langt bedre rammer. 
Herigennem bliver aktiviteterne på sigt parkens 
iboende identitet.

Skabe et fællesskab
Forskellige aktører indefra Marselisborgcentret 
involveres i planlægningen, og inviteres til 
deltagelse, ligesom borgere udefra også inviteres 
til at deltage. Gennem INDSPARK-arrangementerne 

kommer der en hel konkret anledning til et 
samarbejde mellem personale fra forskellige centre, 
hvor de kan udveksle idéer, inspirere hinanden, lære 
af hinanden, samarbejde og sparre med hinanden. 
Planlægningen og afholdelse af Indsparkene danner 
en fælles ramme omkring
nye møder og samarbejder mellem borgere/
brugere/personale. Med indsparkene efterstræbes 
at skabe en fælles ånd, hvori der også i fremtiden 
kan afholdes diverse arrangementer i parken, når 
den står færdig. INDSPARK er en inspiration til 
hvordan der kan bygges bro, skabes mødesteder og 
netværk for disse fællesskaber.

Pleje og drift af parken
Vi ser et stort potentiale i at lade parkens brugere tage 
del i etableringen og driften af den fremtidige park. 
Herved opnås ikke blot et stort medejerskab, men 
der skabes samtidig rammerne for nye fælleskaber 
på tværs af byens borgere. I driftsappendikset er 
beskrevet nærmere omkring, hvordan vi forstiller os 
en intelligent drift, hvor forskellige brugergrupper, 
frivilige og naboer er tænkt ind.   

En ny fortælling
Med Marselisborg Centerets ambition om at blive en 
state-of-the-art rehabiliteringspark
er der brug for fantastisk arkitektonisk 
programmering, men også langt mere end det. For 
at gøre drømmen om et inkluderende parkrum til 
virkelighed, som vidt forskellige brugere føler sig 
trygge ved og har lyst til at anvende, skal der ske 
en markant udvikling af kulturen. Der skal skabes 
en helt ny og stærk fortælling om potentialerne for 
rehabilitering i parkrum og
for at den skal blive troværdig og få selvtillid, så 
skal den opfindes, fortælles og genfortælles af alle 
brugerne af parken.

Videreformidle parken
Fortællingen om SPARK understøttes af en række 
kortere videoproduktioner, der evt. ville kunne 
optages i forbindelse med arrangementerne. 
Formålet med videoerne er at skabe fortællinger 
om møder i parken, som er rørende, som flytter 
ved folks forståelse af hvad rehabilitering er og som 
udfordrer dogmer og tabuer om emnet. Formålet 
med kommunikationen adskiller sig imellem det 
interne, eksterne og det autokommunikerende:
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• Internt skal videoerne sikre at brugerne bliver 
medfortællere af historien. At der igennem 
videoerne kan skabes stolthed om at være ’en del af 
projektet’, som sætter en ny standard og ambition 
for rehabilitering. Videoerne skal give ansatte og 
brugere lyst til at være first movers på ideen om 
inkluderende rehabilitering.

• Eksternt skal videoerne være med til at udfordre 
tabuer omkring rehabilitering og vise at der er 
masser af leg og glæde i den proces. Ligeledes skal 
videoerne være med til at fortælle den samlende 
fortælling om at vi alle har behov for at blive 
rehabiliteret. Aarhus får en park hvor et hvilket 
som helst travlt, bymenneske kan gå ind, finde ro og 
komme nærmere sig selv.

• Auto-kommunikerende bliver videoerne når de 
bliver spredt på sociale medier, så både brugere og 
ansatte kan se at de er med til at skabe en fortælling 
om rehabilitering, som endnu ikke er fortalt. Ved 
at se sig selv eksponeret eksternt vil de ansattes 
stolthed og ejerskab for projektet vokse.

Eksempelvis kan mødet imellem en parkour-
udøver og en svagtseende/blind på de nuværende 
stammer midt i Marselisborg Centeret. Her kan 
parkourudøveren guide den blinde til langsomt at 
bevæge sig igennem landskabet og med sit syn sikre 
at det er sikkert for den blinde. Omvendt kan den 
blinde med sin sanselighed og fokus på materialer 
bringe en helt anden taktilitet og langsomhed ind i 
bevægelserne for parkourudøveren.

Inddragelse, ejerskab og proces
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Samfundsansvar og bæredygtighed

Med den nye forvandlingsSpark er det ikke blot 
MarselisborgCenteret og de omkringliggende 
naboer, der får nye omgivelser; hele bydelen og 
Aarhus By får en helt særlig offentlig FÆLLES park 
med en ganske unik bæredygtig identitet, der bygger 
på en fællesskabstanke. At parken tilrettelægges 
som et mødested for ALLE, hvor indretningen 
bygger på en målsætning om at fremme inklusion 
på tværs af livssituationer, nedbryde tabuer og 
danner brobygning mellem mennesker og systemer 
på tværs af kendte eksisterende skel, ser vi som en 
kæmpe samfundsmæssig værdi. 

Det fine fremmøde til vores indledende 
involveringsmøder var meget tydeligt tegn på, at 
MarselisborgCenterets brugere, personale så vel som 
byens øvrige borgere, alle er meget interesserede 
og engagerede i at deltage i udviklingen og livet i 
parken. I vores inddragelsesstrategi har vi været 
meget bevidste om at tage dette med videre, hvor 
et af målene i høj grad er at skabe tværgående 
og fællesskabsdannende samarbejder mellem 
MarselisborgCenterets brugere og byens naboer. 
Som opfølgning på et af ’nabomøderne’ er der en 
af deltagerne, der meget rammende har peget 
på ’involverende arbejdsformer’, som en måde at 
skabe et fælles ejerskab til det nye område, hvor 
de nære naboskaber i dag fremstår uhomogene 
og til en vis grad socialt udfordret. Vi forventer, 
som tidligere beskrevet, at der gennem de 
planlagte arrangementer igangsættes initiativer og 
meningsfyldte frivillige opgaver, der både indgår 
som en del af etableringen af parken, men også 
kommer til at bidrage positivt i driften af parken, 
ligesom det afprøves, om der er grundlag for 
egentlige socialøkonomiske virksomheder med 
praktikforløb, skånejob, fleks-job mv.. Alt sammen 
noget, der samlet set skal være med til at skabe og 
styrke en fælles lokalsamfundsidentitet, der viser 
social ansvarlighed og bæredygtighed på flere 
planer, og som samtidig springer i øjnene som noget 
særligt – både på et lokalt, kommunalt og nationalt 
plan. 

At parken er et fælles møde- og aktivitetssted med 
sundhedsfremmende initiativer understøttes i 
høj grad af parkens nye biologiske mangfoldighed 
og brug af robuste og varige materialer. Gennem 
biodiversitet, klimasikringstiltag med naturlige 
vandkredsløb og et minimalt plejeniveau, hvor der er 
fokus på et lavt ressourceforbrug, vil parken bidrage 
positivt til et bæredygtigt samfund og herved også 
vise miljømæssig ansvarlighed. Dette bæredygtige 
træk forventes meget direkte præsenteret i parkens 
karakter, men vil samtidig også afspejle sig i brugen 
af parken, hvor naturen på forskelligvis indgår 
som aktiverende elementer. Gennem meningsfuld 
leg med naturens elementer og kredsløb ligger en 

stor læring, som forhåbentlig vil udvide horisonter 
og danne inspiration på forskellig vis - måske til 
den private have, urtepotten eller kolonihaven. 
Læringsdelen vil i særlig grad også henvende sig 
til skoler, børnehaver og øvrige institutioner rundt 
i området. Ved at tiltrække sådanne brugergrupper 
opnås samtidig en god og naturlig udveksling 
mellem mennesker med forskellig baggrund. Det 
er netop i disse møder, at parken for alvor får sin 
identitet som et mangfoldigt FÆLLES rum. 

Cases
Der er stor forskel på de enkeltes behov, også 
selvom de måske er kategoriseret under samme 
funktionsnedsættelse og har fået stillet samme 
diagnose: For nogle af centerets borgere kan det 
virke som en kæmpe mental og fysisk udfordring, 
blot at komme uden for døren og sidde på en bænk 
op ad huset, mens det for andre kan være helt 
uproblematisk at bestige bjerge; for nogle børn 
og teenagere i kørestol er det en leg at deltage i 
kørestolsrace, mens andre måske kan have svært 
ved at koncentrere sig, når mange er samlet.
 
Vi er derfor – i samråd med vores konsulenter - ikke 
fundet det givtigt at lave klassiske casebeskrivelser, 
da det for os at se, ikke er interessant, hvad 
Clara, Finn og Amalie vil, kan og gør, men mere 
vigtigt om de personer, der samlet set kommer 
i rehabiliteringsforløb på MarselisborgCentret 
og øvrige borgere kan profitere af de aktiviteter 
parken inviterer til deltagelse i. Under afsnittet 
om aktiviteter har vi derfor i stedet valgt at 
gennemgå nogle af parkens centrale områder og 
aktivitetsmuligheder med udgangspunkt i, hvad de 
tilbyder til nogle forskellige brugergrupper. 
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Regnvandshåndtering
Volumenberegninger fordelt på områder
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Område E
Der er op til 180 m3 magasinering til rådighed 
i regnvandsbedet, hvilket er tilstrækkeligt til 
håndtering af 5 års hæn-delsen. 

Område F
Der er op til 70 m3 magasinering til rådighed i 
bassinet, hvilket er tilstrækkeligt til håndtering 
af 5 års hændelsen. Afløbsforholdene for bygning 
8 er ikke kendt. Bygningen forventes at være 
separatkloakeret, som de øvrige nyere bygninger 
med fladt tag i området. Såfremt al tagvand ledes 
mod nordvest-facaden overgår håndtering af 
al vand fra bygningen til område E, og der vil 
herved være tilstrækkeligt volumen til at håndtere 
serviceniveau-hændelsen. Alter-nativt skal bassinet 
øges med 5 m3, hvilket vurderes at være muligt.

Område G1
Der er op til 72 m3 magasinering til rådighed i 
bassinet. De 8 m3 forsinkelse, som mangler, er 
tilgængeligt i område B.

Område G2
Der er op til 45 m3 magasinering til rådighed i 
bassinet, hvilket er tilstrækkeligt til håndtering af 5 
års hændelsen.

Område H
Såfremt det er muligt, vil det være fordelagtigt 
at håndtere tagvandet fra sydsiden af bygning 
11 i område G. Såfremt det ikke er muligt skal 
vandet ledes til faskine placeret sydvest for 
bygningen, alternativt nedenfor skrænten. Der er 
en sænket terrasse på sydøst-siden af bygning 11. 
Skybrudsvand fra dette område kan ikke løbe væk. 
Enten skal det ac-cepteres at der kan stå lokalt 
skybrudsvand på terrassen (hvis indgang/åbninger 
er hævet, hvilket de umiddelbart ser ud til at være), 
alternativt skal kapaciteten i afledningen øges 
(større rørdimension + faskinevolumen).

Område I
Der er op til 154 m3 magasinering til rådighed i 
bassinet, hvilket er tilstrækkeligt til håndtering af 5 
års hændelsen.
Tømning af bassinet tømmes mest hensigtsmæssigt 
droslet til Aarhus Vands afløbssystem. Såfremt det 
skal håndteres internt på grunden vil det skulle 

Område A
Der er op til 139 m3 til gængeligt i 
forsinkelsesbede, og der er således mere volumen 
til rådighed end nødvendigt til håndtering af 
serviceniveauhændelsen. Herudover er der 13 m3 
til rådighed, som indgår i skybrudshåndteringen.
Bedene tømmes via dræn med udløb til nedstrøms 
bassin. Vandet skal sive gennem filtermuld for at nå 
drænet og anses for tilstrækkeligt renset, når det 
har været gennem filtermulden.

Område B
Der er op til 1866 m3 magasinering til rådighed 
(udover faskine). Dette dækker rigeligt behovet.
Faskinestørrelsen er endnu ikke fastlagt, da den alene 
har til formål at kunne bidrage med tilstrækkeligt 
nedsivnings-areal og ikke magasineringsvolumen. 
Det vurderes, at der er afsat tilstrækkeligt plads til 
faskinen.
Der er ikke mange befæstede flader i oplandet 
(udover vandfladerne, som også er medregnet som 
befæstede flader), men oplandet ligger nedstrøms 
oplandene A, C, E og G og anvendes derfor som 
supplerende magasinering for disse.

Område C1
Der er op til 118 m3 magasinering til rådighed 
i bede med rensning, hvilket er tilstrækkeligt til 
håndtering af 5 års hæn-delsen.
Oplandet til bassinet ud mod Jyllands Alle skal 
være mindst muligt, da bassinet ikke er så stort og 
endvidere ligger lavt (opland D).

Område C2
Der er op til 37 m3 magasinering til rådighed 
i bassiner/grøfter med rensning, hvilket er 
tilstrækkeligt til håndtering af 5 års hændelsen.
Oplandet til bassinet ud mod Jyllands Alle skal 
være mindst muligt, da bassinet ikke er så stort og 
endvidere ligger lavt (opland D).

Område D
Der er op til 73 m3 magasinering til rådighed i 
regnvandsbedet, hvilket er 22 m3 mindre end der 
skal anvendes til 5 års hændelsen. Dette volumen 
etableres i en supplerende faskine under bassinet. 
Det forventes, at der ledes tagvand direkte til 
faskinen, således at al vejvand ledes til nedsivning 
via filtermuld.
Skybrudsvand vil løbe ud på Jyllands Allé.
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ledes til en lavtliggende faskine ved Marselis 
Boulevard. Placeringen er bestemt af grænsen for 
det område, hvor der er nedsivningsmulighed samt 
af terrænet. Transporten vil overvejende skulle ske 
i rør under jorden.

Sammenhæng mellem bassinvolumenet 
og udløbsvandføringen er beregnet 
vha. spildevandskomiteens regneark. 
Udløbsvandføringen kan pba. det tilgængelige 
volumen sættes til 2 l/s, hvilket er meget lavt, og 
kan være vanskeligt at regulere. På denne baggrund 
vurderes det, at Aarhus Vands afløbssystem kan 
håndtere vandføringen.

Område J
Der er op til 282 m3 magasinering til rådighed i 
bassinet, hvilket er tilstrækkeligt til håndtering af 5 
års hændelsen.

Tømning af bassinet tømmes mest hensigtsmæssigt 
droslet til Aarhus Vands afløbssystem. Såfremt det 
skal håndteres internt på grunden vil det skulle ledes 
til en lavtliggende faskine ved Marselis Boulevard. 
Placeringen er bestemt af grænsen for det område, 
hvor der er nedsivningsmulighed samt af terrænet. 
Transporten vil skulle ske i rør under jorden.

Sammenhæng mellem bassinvolumenet 
og udløbsvandføringen er beregnet 
vha. spildevandskomiteens regneark. 
Udløbsvandføringen kan pba. det tilgængelige 
volumen sættes til 2 l/s, hvilket er meget lavt, og 
kan være vanskeligt at regulere. På denne baggrund 
vurderes det, at Aarhus Vands afløbssystem kan 
håndtere vandføringen.
Såfremt udledning til Aarhus Vands afløbssystem 
skal undgås, skal der som nævnt etableres en 
faskine. Det laveste punkt, der skal afvandes, er det 
sydvestlige hjørne ved Kongsvang Allé/Marselis 
Boulevard. For at faskinen ikke skal ligge for dybt, 
skal den etableres så langt mod vest som muligt ud 
fra, hvordan jordbundsforholdene er, samt ud fra 
hvad der kan opnås tilladelse til fra myndigheden.

Ændring af kloakeringsforhold
Bygning 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14 forventes at 
skulle separatkloakeres, mens de øvrige forventes 
allerede at være separatkloakerede. De bygninger, 

der skal separatkloakeres – vil som tidligere 
beskrevet - i videst muligt omfang få afledt tagvand 
via terræn til det nye åbne regnvandssystem. 
De steder, hvor dette ikke er muligt, vil der blive 
etableret nye regnvandsledninger.

Regnvandshåndtering
Volumenberegninger fordelt på områder
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