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1 Introduktion 

SPARK har til formål at skabe et nyt levende byrum, der imødekommer behovet for udendørs rehabilite-

ringsaktiviteter, helstøbt klimatilpasningsindsats og for rekreative områder. Disse behov forenes ved an-

læg af en ny offentlig park med potentiale til at øge den sociale inklusion ved, at skabe møder mellem 

brugere, ansatte, og beboere i bydelen. 

SPARK skal medvirke til at udviske grænsen mellem at være bruger og besøgende, samt skabe rum for 

nye fællesskaber. 
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2 Konkurrencefakta 

2.1 Konkurrencens 1. fase 

Det samlede konkurrenceforløb gennemføres som en projektkonkurrence, med efterfølgende udbud 

med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, i henhold til EU direktiv 2014/24/EU. 

Første fase af konkurrencen omfattede først prækvalifikation af 5 konkurrencedeltagere, hvorefter disse 

konkurrencedeltagere har udarbejdet konkurrenceforslag. 

De prækvalificerede deltagere: 

 Totalrådgiver  Underrådgiver(e)  Konsulent(er) 

GHB Landskabsarkitekter A/S Transform 

SWECO 

Lise Nevstrup Andersen 

Møller & Grønborg A/S Alectia A/S Movementum ved Nina Schriver 

TOPOTEK1 VEGA Landskab ApS 

Arcadis Nederland BV 

Anne-Merete Kissow  

Rikke Hougaard Sørensen 

SLA A/S Niras A/S 

ViaTrafik 

Lars Brøndum & Morten DD  

Hansen. 

Julie Wolf Broge 

Arkitekt Kristine Jensens  

Tegnestue ApS 

Niras A/S 

Spektrum Arkitekter 

Henriette Holm Stabel Karin Ben-

dixen  

Lars Kjerulf Petersen 

Andreas Tang-Brock & Jeppe 

Skovgaard 

2.2 Bedømmelseskriterier i konkurrencens 1. fase 

I forbindelse med bedømmelsen af konkurrenceforslagne er følgende bedømmelseskriterier lagt til 

grund: 

A. Sammenfattende innovativ, arkitektonisk, æstetisk, funktionel og teknisk kvalitet af forslaget. 
 

Ved bedømmelsen af kriteriet indgår følgende: 

 En vurdering af forslagets overordnede innovationsniveau. 

 En vurdering af forslagets styrke i forhold til at forene et højt arkitektonisk og æstetisk udtryk i løsnin-

gen med høj funktionel og teknisk kvalitet. 

B. Forslagets evner til at imødekomme konkurrenceudskriverens forventninger og ambitioner 
om et projekt, der samskaber særlige kvaliteter indenfor landskabsarkitektur, ingeniørviden-
skab, rehabilitering, klimatilpasning og biodiversitet. 

 

Ved bedømmelsen af kriteriet indgår følgende: 

 En vurdering af forslagets styrke i forhold til at forene rehabiliterings-, klimatilpasnings- og bylivsska-

bende funktioner i integrerede løsninger, der fremmer fællesskaber og kan danne ramme om møder 

mellem MarselisborgCentrets borgere, de ansatte, og de mange beboere i bydelen.  

 En vurdering af forslagets styrke i forhold til at give SPARK national og international eksempelværdi.  

C. Anlægsbudgettets realisme set ift. projektets overordnede økonomiske ramme. 
 

Ved bedømmelsen af kriteriet indgår følgende: 
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 En vurdering af sandsynligheden for, at konkurrenceforslaget kan realiseres inden for den oplyste 

økonomiske ramme. 

 En vurdering af den foreslåede budgetmæssige fordeling mellem konkurrenceforslagets elementer i 

forhold til at sikre mest mulig økonomisk, miljømæssig og social/rekreativ merværdi. 

 En vurdering af honorarets størrelse ift. det samlede anlægsbudget. 

Såfremt det vurderes urealistisk, at et modtaget konkurrenceforslag kan realiseres inden for den økono-

miske ramme, kan det føre til at forslaget vil blive erklæret ikke-konditionsmæssigt. 

Konkurrencen og bedømmelsen af forslagne er foregået anonymt. 

2.3 Bedømmelsesproceduren for konkurrencens 1. fase 

I forbindelse med vurderingen af de indkomne konkurrenceforslag, har dommerkomitéen vurderet disse i 

forhold til de enkelte bedømmelseskriterier. 

Den samlede vurdering udmøntes i en sammenfattende redegørelse for vurderingen af konkurrencefor-

slagne. 

2.4 Konkurrencens 2. fase 

I nærværende punkt beskrives det efterfølgende udbud med forhandling uden forudgående udbudsbe-

kendtgørelse. 

Udbuddet med forhandling anses for et selvstændigt udbud, henholdsvis en selvstændig procedure. 

Proceduren og omfanget af forhandlingerne gennemføres under hensyntagen til udfaldet af projektkon-

kurrencen, samt karakteren og kvaliteten af de afleverede konkurrenceforslag og udpegede vinderfor-

slag. 

Den endelige procedure for udbuddet med forhandling vil fremgå af den invitation til forhandling, som 

sendes til den/de udpegede vindere efter bedømmelsen af konkurrenceforslagene i første fase. 
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3 Dommerkomité. 

Søren Østergaard Region Midtjylland 

Vibeke Brønnum Aarhus Kommune 

Susanne Egelund Aarhus Kommune 

Anne Laustsen Aarhus Vand 

Jan Johansen MarselisborgCenteret 

Gustav Brade Realdania 

Stephen Willacy Stadsarkitekt i Aarhus 

Claus Vinter Nielsen Professor i rehabilitering 

Lisbeth Westergaard Landskabsarkitekt 

Tue Hesselberg Foged Arkitekt 

3.1 Øvrige. 

Rådgivere for bedømmelsesudvalget: 

Bascon A/S med nødvendig ad hoc bistand fra repræsentanter fra Samarbejdet bag SPARK og øvrige 

sagkyndige rådgivere. 

Ole Mygind  MarselisborgCenteret 

Birte Tjørnelund Region Midtjylland 

Rolf Johnsen Region Midtjylland 

Anne Marie Zacho Broe Aarhus Kommune 

Peter Rasmussen Aarhus Kommune 

Lene Søgaard Aarhus Kommune 

KIT Dyhr Larsen Aarhus Kommune 

Bodil Sørensen Aarhus Kommune 

Rasmus Cassøe CFBO 
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4 Udpegning af vinder 

På det afsluttende bedømmelsesmøde den 9. november 2016 udpegede dommerkomitéen forslag 

88888 som vinder af projektkonkurrencen.  

Forslag 88888 inviteres til konkurrencens 2. fase, udbud med forhandling. 
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5 Forslag 01234 

 

 
 

Centralt i forslaget er det naturen, der giver mulighed for spontane handlinger, terapi og træning under 

åben himmel. Visionen er at genindføre dyrkningshaven som en helbredende og samlende aktivitet, der 

peger fremad.  

Naturbegrebet er funderet i kulturlandskabets struktur, som både giver rumlige fysiske rammer og inspi-

rerer til fællesskaber, der kan indtages af brugere, personale, ildsjæle og naboer. 

Den oprindelige akse gennem Den Røde By styrkes ved at gen-gennembryde den gamle hovedbygning 

og genskabe kontakten mellem parken, Den Røde By og omgivelserne. Forslaget bygger videre på byg-

ningsstrukturens retningslinjer og tilfører elementer, der indgår i samspil med den retningsbestemte hel-

hed. 

Kulturlandskabets strukturerende retningslinjer inddeler konkurrenceområdet og tilføjer tre typer af ele-

menter med udgangspunkt i den selvforsynende dyrkningshave: Et dyrkningslandskab, fem væksthuse 

og et regnvandsbassin. I bebyggelsens midte skabes en ny markant plads, der fordrer uorganiseret op-

hold og aktiviteter. 

Forslaget er i sin diagrammatiske form enkel, pragmatisk og let opfattelig. Konceptet er dyrkningshaven 

med historiske referencer til kulturlandskabet og natur, der skaber høj biodiversitet, unikke fællesskaber 

og er samlet set et godt bud på omvendt inklusion her og nu. Dyrkningshaven historiske reference brin-

ges frem i en nutidig og meget aktuel kontekst med urban gardening i byens rum. Forslagets dyrknings-

koncept roses for sin inkluderende effekt og som attraktor for de nære omgivelser og som inspirerende 

aktive mødesteder for terapi, træning og aktivitet.  

Temaet er på mange måder sympatisk og specielt placeringen og programmeringen af væksthusene er 

vellykkede, så selv på en regnvåd november dag vil der kunne skabes liv og fællesskaber. Der er fine 

beskrivelser af hverdags cases. 

I områdets periferi binder et træningsloop de enkelte dyrkningshaver sammen og skaber et oplevelses-

forløb igennem forskellige kulturlandskaber, der udfordrer borgere, brugere og personale både fysisk og 

mentalt. 
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Bilflowet omstruktureres ved at nedbryde vejen mellem parken og Den Røde By, hvorved den primære 

kørsel foregår i en U-form omkring bygningerne.  

Forslaget vurderes at svare på mange af de spørgsmål, der stille i konkurrencen og fremhæves for at 

give et meget bymæssigt bud på, hvordan SPARK kan omdannes. Bedømmelsesudvalget har særligt 

hæftets sig ved væksthusene, som vurderes at have potentiale til at gøre MarselisborgCentret til noget 

unikt – særligt for borgere tilknyttet centret. Men der er samtidig en bekymring for om grebet vil bidrage 

til omvendt inklusion, der er et meget vigtigt element i konkurrencen.  

Forslagets koncept er uhyre konsekvent og skal understøttes af en tro på, at alle vil dyrkningshaverne 

her og nu og i fremtiden. Bedømmelsesudvalget er tvivlende overfor forslagets robusthed ved en fremti-

dig ændring i brugen af byens rum, og for om alle kan og vil dyrke dyrkningslandskabet. Samtidig ska-

bes der en stedsidentitet, som opfattes låst og meget lidt robust i en fremtidig foranderlig brug af byens 

rum. 

Konceptet beror meget på et enten eller. Forslaget giver ingen bud på hvad der vil ske, hvis det ikke lyk-

kedes at få alle med på idéen. Samtidig er der en bekymring for, om de enkelte nyttehaver vil få en pri-

vat karakter, og derved vil de fremstå introverte og udelukke nogen fra deltagelse. 

Forslaget opleves svagt i det arkitektoniske greb ved brugen af den rigide rumlige disponering, og ved 

skabelsen af bevægelser i lige linjer mellem bygningerne og i overgangen mellem parken og Den Røde 

By. De dannede rum er næsten ens og levner ikke meget plads til udfoldelse af det uforudsigelige og 

spontane. Alligevel fremhæves forslaget for i en rehabiliteringssammenhæng at vise, hvordan der kan 

skabes fysiske, mentale, kulturelle og sociale muligheder og udfordringer, der stimulerer sanser og øget 

samvær. Særligt fremhæves væksthusene, som vurderes at rumme et stort potentiale for rehabilitering 

og for at stimulere personalet i de eksisterende bygninger til, at trække aktiviteter ud af bygningerne. 

Men også træningsloopet fremhæves, selv om det kun er meget overordnet behandlet, for at kunne 

skabe nye muligheder for såvel borgere tilknyttet MarselborgCentret, som beboere i den omkringlig-

gende bydel og som et element, der kan skabe gode muligheder for at stimulerer kontakten mellem bor-

gere og beboere. Bedømmelsesudvalget er imidlertid betænkelig ved forslagets mange rette linjer, der 

ikke virker mentalt udfordrende.  

Vandsystemet er meget skematisk beskrevet. En større del af regnvandet fra området foreslås anvendt 

til vanding af haver og dyrkning af afgrøder, der foreslås brugt i bl.a. MarselisborgCentrets køkken og 

orangeriets café. Der er en vis usikkerhed omkring forslagets regnvandshåndtering. På den ene side er 

forslagets arbejde med dræning interessant, i forhold til at bruge jorden til at gemme og forsinke regn-

vandet. På den anden opleves forslaget ikke helt at indfri vandets potentiale, i forhold til at skabe mer-

værdi og det undrer bedømmelsesudvalget, at der ikke er arbejdet mere med håndtering af regnvand i 

overfladen. Bedømmelsesudvalget vurderer desuden, at vanding af spiselige afgrøder med regnvandet 

kan være problematisk – særligt hvis afgrøder skal anvendes i offentlig sammenhæng, og der er ikke 

tydeligt redegjort for overvejelser om rensning af overfladevand.  

Derudover er der ikke tydelig redegjort for håndtering af regnvand fra vejene udenfor SPARK-området og 

det er uklart, om regnvandet ledes til området, både i hverdags- og i skybrudssituationer. Overskydende 

vand udledes til Aarhus Vands kloaksystem i Kongsvangs Alle, som ikke har kapacitet til at modtage det. 

Det er uklart, hvordan denne udledning skal ske.  

Forslagets trafikcirkulation er et positivt indslag, da det på én gang skaber sammenhæng og omdispone-

ring af p-pladserne tæt på bygningerne. 

Placeringen af sundhedshuset er interessant ved iscenesættelsen af kanten på den nye plads og ved 

den merværdi den skaber for offentlig deltagelse i Den Røde Bys hjerte. 
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Der savnes fokus på anvendelse af nye teknologiske løsninger, som kan understøtte, berige og anspore 

til leg og læring i udeområderne. 

Forslaget vurderes samlet set at ligge højt ift. projektets økonomiske ramme og en eventuel viderebear-

bejdning vil kræve besparelser. Det tilbudte honorar vurderes desuden at ligge højt i forhold til det for-

ventede.  

Samlet set vurderes forslaget på mange områder, at forene udskrivers forventninger til at skabe mer-

værdi på tværs af rehabilitering, regnvand og byliv, om end det vurderes at forslaget på afgørende områ-

der skal gennemgå en ganske omfattende bearbejdning for, at kunne danne et både robust og fleksibelt 

grundlag for udviklingen af SPARK. 
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6 Forslag 11607 

 

Det overordnede hovedgreb er en nyfortolkning af det ortogonale og aksiale anlæg, hvor der arbejdes 

videre med den stramme ortogonale geometri fra den oprindelige plan, men med nye variationer og vari-

erede proportioner. 

Forslaget består af mange forskellige ’haver’ som alle er udformet som rektangulære arealer opdelt af 

stier. ’Haverne’ har hver især deres identitet og rummer tilsammen forskellige funktioner, stemninger, be-

plantninger og materialer. Ideen er, at de rektangulære haver er meget differentierede og dermed vil 

skabe stor variation i parken. Hovedattraktionen er et friluftsbad med en badesø og et opvarmet bassin, 

som er placeret i sammenhæng med en ny pladsdannelse foran bygning 1. 

Det stramme ortogonale anlæg omkranses af en grøn tæt beplantet ramme. I udvalgte akser gennem 

anlægget, forlænges stierne ud gennem den ellers lukkede grønne kant og skaber åbninger til den om-

kringliggende by. 

Der arbejdes med en alternativ placering af Sundhedshuset ud mod Skanderborgvej. Både for at skabe 

en støjvæg mod vejen og for at afslutte parkens rum med en bygning overfor Den Røde By. 

Ved Kongsvang Allé etableres ny trafikal adgang og trafikken løses i en u-form, som muliggør lukning af 

Hospitalsvej for biler og skaber dermed grundlag for bedre sammenhæng imellem parken og Den Røde 

By. 

Regnvand fra både tage, pladser og veje ledes til to centrale, forsænkede wadier på overfladen, herfra 

ledes vandet langsomt til en cisterne, og fra denne ledes vandet videre til filtreringssystemet inden det 

udledes til badesø og opvarmet bassin.  

Fortsættelsen af det ortogonale grid er et klart og enkelt greb, som fremstår let aflæseligt, minimalistisk 

og med plankompositorisk sammenhæng med den eksisterende bebyggelse. Det er et robust og fleksi-

belt greb som også kan optage nye programmer over tid, uden at det kompromitterer hovedidéen. Pro-

jektets konsekvente formgivning og klare ydre omkransning af det rektangulære anlæg, skaber en meget 

stærk sammenhæng mellem parken og Den Røde By. 

Projektet fremstår diagrammatisk i sin bearbejdning fra overordnet plan til planudsnit, og fremstår som et 

meget stramt og styret anlæg, der giver oplevelsesmæssige associationer til et klassisk sanatorium, sna-

rere end at give et innovativt bud på hvordan fremtidens rehabilitering kan tage sig ud. Dommerkomiteen 
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er ikke overbevist om, at det ortogonale anlæg og ensartede stisystem skaber de bedste rammer for den 

daglige færden og rehabilitering i parken. Forslaget fremstår tæt og lukket mod den omkringliggende by, 

hvilket strider mod ønsket om at åbne op og skabe integration med den bydel, konkurrenceområdet er 

en del af. 

Forslaget vurderes heller ikke at give et bud på, hvorledes området kan stimulere udvikling og fællesska-

bet mellem bygningerne. Samtidig virker de mange rette linjer ikke inspirerende og udfordrende for hver-

ken tænkningen eller sanserne og der efterlyses generelt i forslaget flere bud på, både fysiske og men-

tale løsninger og udfordringer.  

Idéen om et friluftsbad baseret på regnvandsopsamling er besnærende og placeringen i sammenhæng 

med pladsen foran bygning 1, ligger godt. Der er ingen tvivl om at et friluftsbad med badesø og opvar-

met bassin kunne blive en fantastisk og unik attraktion for området, men det vurderes samtidigt, at der vil 

være så mange udfordringer med idéen, at den ikke kan realisere. Bl.a. er der er mange udgifter forbun-

det med drift af svømmesøerne. Samtidig er der stor usikkerhed om, der kan gives tilladelser til etable-

ring af svømmesø baseret på regnvand, herunder om der kan etableres en opvarmet svømmesø, hvor 

der er stor risiko i forbindelse med hygiejniske forhold i søerne. Samtidig vurderes det, at et friluftsbad 

skal hegnes ind, hvilket strider mod hele ambitionen om et åbent og inkluderende område. 

Der er gode elementer iblandt de forskellige bud på, hvordan de programmatiske felter kan bearbejdes. 

Det er også illustreret hvordan samspillet mellem tæthed og variation i haverne kan skabe et dynamisk 

miljø med fortættede oplevelser. 

Det vurderes, at regnvand ved skybrud op til en 100 års hændelse kan holdes i SPARK-området, hvoref-

ter der sker overløb til Aarhus Vands kloaksystem. Regnvand fra gader udenfor SPARK-området ledes til 

særskilt cisterne, men der er uklart, hvad der herefter sker med vandet. 

På bygninger med flade tage lægges der op til at der etableres blå-grønne tage, som er et grønt tag 

kombineret med et reservoir i form af bokse, som kan opmagasinere regnvand. Tømning af boksene kan 

styres, så vandhåndteringen kan optimeres. Der er usikkerhed om hvorvidt de eksisterende bygninger 

kan bære det blå-grønne tag. Det vil antagelig være billigere at etablere et tilsvarende opmagasinerings-

volumen på anden vis. 

Sundhedshusets placering beskrives som en option af forslagsstiller, selvom synergien med planløsnin-

gen virker meget bedre med den alternative placering. Da den ikke er mulig at realisere, bliver det en 

svaghed for projektet. 

Der savnes fokus på anvendelse af nye teknologiske løsninger, som kan understøtte, berige og anspore 

til leg og læring i udeområderne. 

Forslaget vurderes samlet set at ligge særdeles højt ift. projektets økonomiske ramme, hvilket særligt 

skyldes omfattende anlæg af bassiner, herunder badebassiner og varmtvandsanlæg. En eventuel vide-

rebearbejdning vil kræve omfattende besparelser, hvilket vurderes vanskeligt, såfremt projektets idé skal 

bevares. Det tilbudte honorar vurderes samtidig, at ligge højt i forhold til det forventede.  

Samlet set vurderes forslaget ikke at forene udskrivers forventninger til at skabe merværdi på tværs af 

rehabilitering, regnvand og byliv, og der er samtidig stor usikkerhed om forslaget kan danne grundlag for 

udviklingen af SPARK som et område, hvor borgere fra centret og beboere i den omkringliggende bydel 

integreres.  
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7 Forslag 28980  

 

Mest mulig sanselig natur er det overordnede princip, hvor det er naturlig kvalitet frem for kvantitet, med 

en mission om at skabe merværdi på tværs af rehabilitering, klimatilpasning og byliv. Forslaget benytter 

sig af seks centrale taktikker til at skabe naturvariation og oplevelse ved bl.a. at fundere rehabiliterende 

tiltag i naturen, skabe mikroklimaregulering og øget biodiversitet samt rumlig variation. 

Naturen i SPARK lærer af den lokale århusianske natur omkring MarselisborgCentret. Forslaget udvæl-

ger otte biotoper, som har en særlig høj kvalitet både som rehabilitering som rekreation og som hydrau-

lisk økosystem.  

Hovedgrebet tager afsæt i historien som genkendes i planen ved akserne, alléer, møllen og dyrknings og 

prydshaverne. En serpentinsti øger tilgængeligheden og er ledetråden og den primære trafikrute. Stien 

har fuld tilgængelighed og forskellige bredder, så der opstår mindre pladsdannelser med pavilloner, hvor 

folk kan samles i uformelle møder.  

Forslaget viser en robust og sikker løsning på regnvandshåndtering, der vurderes at kunne håndtere op 

til et 100 års hændelse, herefter sker der overløb på overfladen til Marselisborg Allé og Jyllands Allé. Alt 

regnvand fra både tage og overflader ledes via render og kanaler til regnbede og vådbiotoper, hvor det 

fordamper og nedsiver, og der er samtidig etableret regnvandstanke til opmagasinering af regnvand til 

vanding og til at skabe vand i vandløb i tørvejr. Regnvand fra gader udenfor SPARK-området ledes via 

wadier/grøfter ind i parken og nedsives i parken. 

Forslaget insisterer på at stærk sanselig natur gør os til hele mennesker og på at alt sker på naturens 

præmisser. Målet er, at skabe størst mulig sansepåvirkning, der gør naturen rehabiliterende.  

Biotoper skaber identitet og rum. Deres forskellighed som topografi, jordbundsforhold, beplantning og 

nedsivning skaber særlige naturbaserede klimatilpasningsløsninger, som igen er en del hverdagen og 

del af det bedste liv, i og udenfor Den Røde By. 
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Man bliver også overbevist ved at læse teksten i forslaget. Teksten er velargumenteret og velskrevet, 

men svagheden i forslaget opstår i oversættelsen af ord til fysisk virkelighed. Ved den viste byplanmæs-

sige sammenhæng og de viste fysiske rumligheder, er det svært at se, hvordan natur alene kan løse et 

arkitektonisk greb. Planen virker overraskende uforløst og det er samtidig bemærkelsesværdigt, at for-

slaget er konkurrencens mest befæstede og mindst tilplantede. 

Der tales om rum og koblinger mellem Den Røde By og parken, men samtidig er den tværgående Hospi-

talsvej bevaret, og fremtræder som en markant barriere, der deler SPARK i to, og bedømmelsesudvalget 

savner en tydelige integration mellem parken og Den Røde By.  

De forskellige biotoper med reference til århusianske landskaber grænser til en temapark af miniature 

landskaber. Iscenesættelsen af biotoper i rektangulære afgrænsninger er også svære at forstå, da den 

rumlige variation fravælges og overgangene i mellem bliver vanskelige at fastholde. 

Serpentinstien er i sin funktion interessant med mindre pladsdannelser, men der savnes steder til ophold 

og uformelle møder – særligt i de områder serpentinstien ikke gennemløber. 

Forslaget rummer med sin landskabsbearbejdning, stiforløb og andre elementer, et godt potentiale for at 

skabe både fysiske, mentale, kulturelle og sociale muligheder og udfordringer, for en meget bred mål-

gruppe af borgere på MarselisborgCentret, samtidig med at elementerne kan virke tiltrækkende for be-

boerne i den omkringliggende by. Der er mange muligheder for både børn og voksne, hvorved der kan 

skabes en god basis for inklusion mellem borgere på centret og beboere i bydelen.  

Forslaget rummer samtidig fine muligheder for at skabe gradueret nærhed, med mere skærmede områ-

der omkring bygningerne, hvor der kan være mulighed for aktiviteter tilknyttet de enkelte bygninger og 

funktioner.  

Forslaget roses for sin enkle tilgang til vand, hvor det er præsent og spiller en rolle i såvel rehabiliterin-

gen som hverdagslivet for såvel borgere og ansatte tilknyttet MarselisborgCentret, som beboere fra den 

omkringliggende bydel. Forslaget roses desuden for, at vise en belysningsstrategi og for at tænkte tryg-

heden ind i helhedstænkningen. 

Der savnes fokus på anvendelse af nye teknologiske løsninger, som kan understøtte, berige og anspore 

til leg og læring i udeområderne. 

Forslaget vurderes at kunne overholde den økonomiske ramme ved en eventuel viderebearbejdning. 

Samlet set vurderes forslaget på mange områder, at forene udskrivers forventninger til at skabe mer-

værdi på tværs af rehabilitering, regnvand og byliv, om end det vurderes at forslaget på afgørende områ-

der skal gennemgå en ganske omfattende bearbejdning, for at kunne danne et både robust og fleksibelt 

grundlag for udviklingen af SPARK.  
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Med udgangspunkt i attraktive, sansemættede og naturbaserede oplevelser genfortælles stedets historie 

som en del af det gode liv for byens beboere og stedets brugere. Ønsket er, at SPARK skal fremtræde 

med helhedsbaserede sammenhænge, som vil invitere til rehabilitering, ophold og aktiviteter i nye by-

rums- og naturoplevelser. 

Til at forandre parken bruges tre enkle greb: det naturmæssige som handler om at uddybe de biologiske 

processer og forskelligheder, det hydrologiske som handler om at gøre vandkredsløb synlige og de soci-

alt/rehabiliteringsmæssige aktiviteter, som handler om at kombinerer rehabilitering, fællesskab og inno-

vative sociale byrum, der bygger videre på stedets helt særlige ånd. 

Parkens nye sociale systemer designes og anlægges som tre forløb: Vejforløbet, Centerstien og Periferi-

stien, som sammen forbedrer parkens orientering og Way-finding. Hospitalsvej nedlægges for at skabe 

større sammenhæng mellem Den Røde By og parken. Centerstien er et stort loop for de bløde trafikan-

ter, der forbinder alle bygninger og giver adgang til parkens rehabiliteringsmuligheder, aktiviteter og glæ-

der. Rundt langs parkens yderste omkreds løber en ydre periferisti, som skaber bedre sammenhæng 

med omgivelserne. Denne sammenhæng forstærkes yderligere ved at skabe nye ind- og adgange som 

entrérum eller mindre pladsdannelser.  

Forslaget bygger på en robust løsning på regnvandshåndtering, der kan håndtere op til en 100 års hæn-

delse i parken. Regnvand fra tage, pladser og selve parken forsinkes i regnbede og ledes til nedsivning i 

faskiner. Regnvand fra veje både i og udenfor SPARK-området, ledes til forsinkelsesgrøfter med filter-

muld til rensning af vejvandet. Efter grøfterne ledes regnvandet til de rekreative forsinkelsesbede i par-

ken, derudover findes regnbede i serie langs med parkens centrale sti loop, og regnvand nedsives i fa-

skiner placeret, hvor der er registreret gode nedsivningsforhold og med opmærksomhed på risiko for 

våde kældre. Der etableres nødoverløb fra faskine til Aarhus Vands regnvandssystem i det sydøstlige 

hjørne af SPARK-området. 
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Forvandlingsparken er forvandling på mange niveauer. Både som fysisk forvandling af et sted, som for-

vandling af det sanselige og naturens omskiftelighed og som forvandling af menneskers fysiske og psy-

kiske formåen i en rehabiliteringsproces. Samt forvandling af en introvert park til en ekstrovert park for 

byens borgere. 

Projektet roses for at vise en meget subtil tilgang til omvendt inklusion, og skaber en endog meget tyde-

lig integration mellem bygninger, by- og parkrum, der på den ene side medvirker til at fjerne områdets 

hospitalspræg samtidig med, at der skabes en ny cirkularitet inden for konkurrenceområdet, der vurde-

res at ville kunne medvirke til at stimulere handling og oplevelse, så det bliver naturligt for borgere og 

ansatte på MarselisborgCentret og beboere fra den omkringliggende bydel, at bevæge sig i og bruge 

rummene mellem bygningerne.  

Der er samtidig en tro på, at forslaget kan skabe den bedste ramme for omvendt inklusion, hvor borgere 

på MarselisborgCentret og beboere fra den omkringliggende bydel omgås naturligt, samtidig med der er 

mulighed for at skabe gradueret nærhed, fra mere skærmede områder omkring bygningerne til fuldt of-

fentlige forbindelser gennem konkurrenceområdet.  

Forslaget udmærker sig ved på overbevisende måde at arbejde på mange niveauer. Samtidig er det 

konkurrencens mest gennembearbejdede fra byplansniveau til forslag til universaldesign. 

Projektet er smukt planæstetiks med en kunstnerisk nerve, som på en gang er pragmatisk og samtidig 

yderst kompleks med mange lag og fortællinger, forslaget fremstår med en tydelig sammenhæng mellem 

tekst og det fysiske greb. 

Forslaget skaber en kraftfuld sammenhæng med den omgivende by og det nærliggende gadeforløb ved 

strategiske placeringer af nye indgange og velkomstpladser. 

Ved et enkelt og elegant greb skabes sociale stisystemer, der inddeler konkurrenceområdet i to zoner. 

En indre mere intim og tryg zone omkring Den Røde By og en ydre zone som favner parken og områ-

dets periferi. Det er et robust greb, som kan modstå forandringer i brugen af byens rum og i den fremti-

dige udvikling af rehabilitering. Centerstien forbinder alle bygningerne i Den Røde By og giver adgang til 

parkens mange rehabiliteringsmuligheder og grønne aktiviteter.  

Den aksiale struktur opløses af et organisk formsprog, som både er bevægelsesveje og rumlige af-

grænsninger. Det er et opgør med det eksisterende hierarki mellem landskab og bygning, hvor de aksi-

ale linjer før var styrende, skabes der nu en ligevægt, som er overraskende og genopfinder parken på ny 

med helt nye rumoplevelser og med nye sammenbindinger mellem Den Røde By og parken. Det til 

trods, er det meste af den eksisterende beplantning bevaret. Der ses dog steder i helhedsplanen, hvor 

der er mere fokus på form frem for logik. 

Forslaget har stor fokus på natur og biologiske processer. Naturen bestemmer og aktiviteterne er på na-

turens betingelser. Forslaget arbejder med forskelligheden i naturen, det både i differentieringen af ter-

rænets topografi, som udnyttet til træningsmuligheder og støjskærm mod nord, samt i synliggørelsen af 

regnvandet som bruges aktivt i dannelsen af små forsænkninger og grøfter, hvor der kan opstå forskel-

lige naturtyper med større biodiversitet til følge.  

Forslaget roses for at arbejde med universaldesign, som er med til at styrke ønsket om omvendt inklu-

sion. Fra hånd til fod som er gelændere og håndtag, som også kan bruges til balance og træning. Der 

skabes udfordringer til alle.  

Parkens pavilloner danner rammer om uformelle møder og viser potentiale for at udvikle fællesskaber, 

både intern blandt Den Røde Bys brugere og personale, samt fællesskaber ekstern med byens borgere.  
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Til trods det store potentiale som forslaget viser mht. skabelsen af velfungerende rumligheder, har be-

dømmelsesudvalget en vis skepsis overfor forslagets evne til at forandres/forvandles i forbindelse med 

en brugerinddragelse. 

Der ønskes i den videre bearbejdning et større fokus på involveringen og på hvordan det påvirker den 

planæstetiske løsning, som nærmest kan betragtes som et færdigt værk. Fokus på anvendelse af nye 

teknologiske løsninger i udeområderne, ønskes yderligere i den videre bearbejdning af forslaget for at 

understøtte, berige og anspore til leg og læring. 

Forslaget vurderes at kunne overholde den økonomiske ramme ved en eventuel viderebearbejdning. 

Samlet set vurderes forslaget, på bedste vis, at skabe et godt og robust fundament for at skabe mer-

værdi på tværs af rehabilitering, regnvand og byliv. Bedømmelsesudvalget er begejstrede for forslaget 

som på en overraskende, enkel og smuk facon har skabt et samlet og helhedsorienteret SPARK på 

tværs af alders- og brugergrupper. Forslaget forener mange af de forventninger, der har været til 

SPARK, og viser, hvordan der kan skabes mulighed for aktiviteter med en naturlig balance mellem udfor-

dring og formåen, der flytter grænser uanset om man er begrænset fysisk, psykisk, kognitivt eller socialt.  

Forslaget viser, trods det tidlige stadie i udviklingen, en overbevisende samskabelse mellem rehabilite-

ring, landskab, klimatilpasning og biodiversitet, der bygger på et robust og gennemarbejdet oplæg til, 

hvordan regnvand kan håndteres inden for konkurrenceområdet. 

Forslaget vurderes at være konkurrencens bedste forslag, og et enigt bedømmelsesudvalg indstiller for-

slaget som vinder af konkurrencen. 
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Projektet indleder med at beskrive intentionen om at skabe inkluderende fællesskaber og rum til alle, 

hvilket foreslås løst gennem et hovedgreb, som består af tre forskellige elementer, beskrevet som ’rum 

typologier’. Der arbejdes her med aksen, haverne og naturen. 

’Aksen’ er det mest markante element i projektets design. Intentionen er her at genskabe den historiske 

akse på en ny og genfortolket måde. Den består af et aksialt bånd som løber fra Skanderborgvej gen-

nem Den Røde By til Jyllandsallé. Det er tænkt som et både blåt og grønt rum med synlig brug af vand-

håndteringen som oplevelse og til aktiviteter. Der skabes en pladsdannelse, Den Røde Plads, i aksens 

bånd mellem husene i Den Røde By. 

’Haverne’ er rummene mellem bygninger i Den Røde By på hver side af aksen. Formsproget er her mere 

organisk og der arbejdes med kupering. 

’Naturen’ er arealerne på hver side af båndet i parken og langs områdets kanter. Ideen er her at skabe 

biodiversitet, dyreliv og stier til rehabilitering. 

Området bindes sammen af ’den røde sti’ som er et nyt netværk af stier for de bløde trafikanter. Her an-

vendes rød teglstensbelægning, som et vigtigt identitetsskabende element. 

Der arbejdes i forslaget med to vandsystemer – et rent og et beskidt, og der lægges op til, at alt tagvand 

kobles af kloaksystem og ledes direkte til det rene vandsystem. Det rene vandsystem består af våde og 

tørre regnvandsbassiner og vandløb, hvor vandet nedsiver i kanten, ellers er der tæt bund for at sikre 

vand i tørre perioder. 

Projektet foreslår at nedlægge Hospitalsvej foran bygning 1 for at forbinde parken med Den Røde By. 

Dernæst forbindes det trafikale flow i en u-form med en ny trafikal adgang fra Kongsvangs Allé. Parkerin-

gen løses primært med to store parkeringspladser som flankerer bygning 1. 

Forslagsstiller anviser som option at erstatte bygning 6 med det nye Sundhedshus. 
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Projektet er gennemarbejdet og let opfatteligt fremstillet. De forskellige tiltag er klart præsenteret og be-

skrevet i detaljer. Projektets greb og intentioner fremstår tydeligt. Dommerkomiteen er dog ikke overbe-

vist om kvaliteterne i det markante aksiale bånd. Båndet brydes på midten af den gamle overlægebolig 

(bygning 1) og senere af bygning 10 og 8, hvilket deler hovedaksen abrupt over flere steder. Aksen ska-

ber ikke vellykkede eller naturlige rumlige opdelinger i sine delsektioner - hverken i parken eller i Den 

Røde By. Aksen fremstår som et meget formelt greb og den forbinder ikke logisk til den omkringliggende 

bys naturlige flow.  

De to store parkeringsflader på hver side af bygning 1, synes at skabe en barriere mellem den revitalise-

rede park og Den Røde By og der skabes dermed ikke en overbevisende rumlig overgang mellem de to. 

Projektet har en styrke i sin bearbejdning af de belagte flader med den røde teglbelægning. Den rumlige 

illustration af ’den røde plads’ giver et overbevisende bud på, hvordan den røde tegloverflade i sammen-

spil med pladsdannelsen kan skabe et vellykket og identitetsfuldt byrum i Den Røde By. 

Forslaget vurderes at give fine fysiske og mentale muligheder og regnvandet bruges til udfordrende og 

stimulerende fysiske, mentale og sanselige udfoldelsesmuligheder. Forslaget rummer samtidig fine mu-

ligheder for at graduere nærheden til de enkelte bygninger og funktioner, og med mulighed for at skabe 

fundament for fællesskaber ved de overdækkede arealer. 

Der er en gennemført vision for at integrere vandhåndtering som et stærkt oplevelsesmæssigt element i 

parken, og det er lykkedes at give et klart bud på, hvordan vandhåndtering kan blive identitetsskabende 

del af den revitaliserede park.  

Forslaget nævner desuden muligheden for etablering af nedsivning i dybe infiltrationsboring, hvilket vur-

deres at ville udgøre en risikofaktor i forhold til de dybere liggende grundvandslag. I forslaget indgår 

springvand, som forsynes fra det rene vandsystem. Det vurderes at være tvivlsomt, om den hygiejniske 

kvalitet er tilstrækkelig god i det rene vandsystem til, at kunne anvendes uden yderligere rensning. 

Regnvand fra veje og p-pladser afvandes til wadier og ledes herfra i rør til rensebassiner i aksens ender.  

Der er indregnet en del forsinkelsesvolumen i wadier og på p-arealerne ved større regnhændelser. Ren-

sebassinerne renser vand fra veje og p-pladser, inden det ledes til det rene vandsystem. Udløbet fra 

rensebassiner til det rene vandsystem sker via dykket udløb. Ved regnhændelser over 10 årshændelser 

sker der nødoverløb til det rene vandsystem. Derfor skal vandkvaliteten løbende moniteres, og hvis 

vandkvaliteten ikke er tilfredsstillende, skal der etableres overløb til Aarhus Vands kloaksystem. Det no-

teres, at der ved en 10 års hændelse ikke er kapacitet i Aarhus Vands afløbssystem til at modtage nød-

overløb. 

Regn op til 100 årshændelse håndteres i SPARK-området. Regnvand fra gader udenfor SPARK-området 

håndteres kun i skybrud ved magasinering og efterfølgende afledning til Aarhus Vands kloaksystem 

Omdisponeringen af det trafikale flow med ekstra adgang er en god løsning og skaber mulighed for 

bedre sammenhæng mellem Den Røde By og parken, som dog ikke realiseres pga. de to centralt place-

rede p-flader. 

Der savnes fokus på anvendelse af nye teknologiske løsninger, som kan understøtte, berige og anspore 

til leg og læring i udeområderne. 

Forslaget vurderes at kunne overholde den økonomiske ramme ved en eventuel viderebearbejdning. 

Samlet set vurderes forslaget på mange områder at forene udskrivers forventninger til at skabe mer-

værdi på tværs af rehabilitering, regnvand og byliv, men det vurderes samtidig at forslagets hovedgreb 

ikke er stærk nok, og at det vil kræve en ganske omfattende bearbejdning for at kunne danne et både 

robust og fleksibelt grundlag for udviklingen af SPARK. 
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11 Navne 
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 Morten D. D. Hansen 

88888 Arkitekt Kristine Jensens 
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 Karin Bendixen 

 Lars Kjerulf Petersen 

 Andreas Tang Brock 

 Jeppe Skovgaaard 

 Henriette Holm Stabel 
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