


Vand

Med Spark-projektet etableres en forvandlingspark, 
der skifter karakter og stemning i løbet af året og 
tager farve af årstidernes forskellige regnhændelser. 
Vi ser det som kæmpe kvalitet, at klimatilpasnin-
gen er indtænkt, som en naturlig del af en samlet 
landskabelig terrænbearbejdning, der kobles med 
aktiviteter. 

Parkens foranderlighed vil forstærkes ved at den 
fremstår overvejende grøn, når vandet er væk, 
mens den i de mere sjældne våde perioder står med 
et andet udtryk, hvor spejlinger, lyde og bevægelser 
bliver noget helt andet. . Et eksempel på dette 
kan være en stor vippe eller balancebum, der får 
en eks-tra udfordrende og legende dimension. 
Klimatilpasningsløsningerne bliver på den måde 
sømløst inte-greret som et naturligt grundlag for 
parkens liv og brug hen over året. En ny situation. 

Der differentieres mellem to forskellige typer af 
forsinkelsesbede, hhv. med og uden rensning af 
vej- og tagvand, gør det muligt at sikre en vand- og 
jordkvalitet i de bede, der muliggør multifunktionelle 
løs-ninger. Så lavningerne ikke blot har en funktion 
som forsinkelsesbassin ved større regnhændelser, 
men også kan have en aktiverende funktion, våd 
som tør. 

Lavninger omkring Centerstien er dimensionerede 
forholdsvis store i forhold til de forventede vand-
mængder og de designes, så de tømmes inden for 
24 timer og derfor forventes lavningerne i de tørre 
perioder af året at stå uden vand, hvorfor de kan 
bruges til leg, boldspil, ophold og øvrige aktiviteter.  

Et enkelt af forsinkelsesbassinerne etableres med 
et permanent vandspejl. Dette sker for foden af 
kir-sebærbakkerne omkring nyttehaverne. Her 
ligger det som et fint landskabeligt og orienterede 
element, der bidrager til øget biodiversitet, ligesom 
det danner et mindre samlingspunkt for ophold og 
leg med vand. Der placeres et simpelt pumpesystem, 
som gør det muligt at benytte vandet i forbindelse 
med vanding af nyttehaverne. Pumpesystemet har 
ud over en praktisk funktion, også en aktiverende 
funktion og kan anvendes til diverse træningsøvelser, 
ligesom det altid er et underholdende element for 
børn at flytte vand via pumpning. 

Forsinkelsesbede med rensefunktion placeres så 
vidt muligt på ydersiden af Centerstien og tilplantes, 
således de fremstår artsrige og samtidig ikke lægger 
op til direkte kontakt med vandet og mulden, hvor 
der over tid må forventes en ophobning af diverse 
næringssalte, tungmetaller mm.

Diagrammet på modsatte side viser, hvordan vandet 
bevæger sig rundt i parken. Beregninger og opgø-
relser for de enkelte delområder gennemgås sidst i 
hæftet. De fuldoptrukne streger henviser til strøm-
ning i åben grøft. Stiplede streger kan muligvis en 
del af stederne udføres som åbne grøfter, men skal 
ellers være rør.

Der er ikke foretaget landinspektøropmåling af 
vejenes tværsnit. Den digitale højdemodel fra 2015 
indikerer, at nogle af vejene har et profil, som ikke 
skal ændres for at kunne opsamle vandet på terræn, 
men en del af vejene har tagprofil og skal derfor en 
række steder have ændret profil til ensidigt fald

Der findes i dag en teknikkanal mellem bygning 3 
og 14. Vandet ledes forbi denne gennem en dykket 
rørledning under kanal eller rørledning fra det 
nordlige regnbed direkte til faskine.

P.P. Ørums Gade afkobles fra Aarhus Vands 
afløbssystem ved at etablere render/riste på tværs 
af for-tovene og etablere en strømningsrende fra 
øst mod vest i begge sider af vejen, da vejen har 
tagprofil og hældning mod vest.
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Forudsætninger
5 års hændelser er fastlagt pba. en nedbørsmængde 
på 28,6 mm med et sikkerhedstillæg på 1,2 svarende 
til 34,3 mm.

100 års hændelser er fastlagt pba. en nedbørsmængde 
på 56,8 mm med et sikkerhedstillæg på 1,2 svarende 
til 68,2 mm.

Områdets samlede areal er ca. 7,3 ha, hvoraf de 3,3 
ha er befæstede flader (tage, veje og vandflader).
De befæstede flader bidrager med 2231 m3 under 
skybrud. På baggrund af en antagelse om, at de 
grønne flader tilbageholder 35 mm nedbør (skøn!) 
bidrager disse med 1328 m3 under skybrud. Den 
samlede belastning under skybrud er således 3558 
m3.

Der er i alt 3036 m3 forsinkelse til rådighed i området 
i de åbne volumener. Hertil kommer faskinevo-
lumenet, som primært skal etableres aht. opnåelse 
af tilstrækkeligt nedsivningsareal. Dette antages at 
udgøre 300 m3, så der i alt er 3336 m3 forsinkelse i 
området. Dette forsinkelse svarer ca. til håndtering 
af en 70 års hændelse inkl. sikkerhedsfaktor. Det 
svarer endvidere til mere end en 100 års hændelse i 
det nuværende klima.

Vandkvalitet og rensning
Alle forsinkelsesbede, som modtager vand direkte 
fra kørebane- og p-arealer (P.P. Ørumsgade, interne 
veje og p-pladser), indeholder vand med dårlig 
vandkvalitet/urenset vand i den periode der står 
vand i dem.

Øvrige elementer modtager vejvand, som har været 
gennem filtermuld samt vand fra tage og grønt 
terræn og disse 3 typer betragtes som tilstrækkeligt 
renset. Under skybrud kan disse elementer mod-
tage urenset vejvand i det omfang grøfternes 
kapacitet er opbrugt.

Tømning til Aarhus Vands afløbssystem
Regnbedene i område I og J mod Kongsvang Allé  
tømmes mest hensigtsmæssigt droslet til Aarhus 
Vands afløbssystem. Såfremt det skal håndteres 
internt på grunden vil det skulle ledes til en lavtlig-
gende 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.

Vand
Regnhændelser
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