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Innovation
Boligforeningen Himmerland fik i begyndelsen af 2010 tilsagn fra Landsbyggefondens innovationspulje til et forprojekt
kaldet Kildeparken 2020 - det blå-grønne
boligområde.
Formålet med forprojektet har været at tilvejebringe en del af beslutningsgrundlaget
for etablering af det hidtil største integrerede regnvandsanlæg for et eksisterende
boligområde i Danmark. En del af projektet
har derfor bestået i at udarbejde koncepter
for, hvordan de passive, grønne områder i
det eksisterende boligområde Kildeparken
kan anvendes aktivt til at håndtere et samfundsmæssigt problem i form af stigende
vandmængder ved regnskyl.

Dette hæfte udgør opsamling og afrapportering af forprojektet, og har samtidig
status af beslutningsgrundlag for Boligforeningen Himmerland og de lokale afdelingsbestyrelser.
Hæftet er opdelt i et generelt afsnit, der
beskriver potentialer og muligheder i lokal
regnvandshåndtering, samt et case-afsnit,
der illustrerer, hvordan de viste koncepter
indarbejdes i en konkret kontekst.
Hæftet suppleres af en forundersøgelse
for omdannelse af Kildeparkens trafikale
struktur, boligmasse og byrum, samt en
helhedsplan for omdannelsen.
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vision og strategi
Vision
Vand er et element, der kan være medvirkende til at skabe liv på forskellige planer.
Udover at det giver grundlag for plante- og
dyreliv, appellerer det også til vores sanser
- det kan føles, røres, høres og ses.

fra Aalborg Øst 2010...

I Kildeparken vil vi håndtere al
regnvand på egen grund og få
maksimal glæde af vandet fra det
lander til det nedsiver i undergrunden eller fordamper.
Strategi
I dag bliver regnvand betragtet som et
restprodukt, man hurtigst muligt ønsker at
skille sig af med. Ved at håndtere regnvandet lokalt i Kildeparken opnår man flere
fordele:
•
•
•
•
•
•

Hyppigheden og omfanget af oversvømmelser reduceres.
Renovering af intern regnvandskloak
kan delvist undgås.
Udgifter til udbygning af det offentlige
kloaksystem mindskes.
Hydraulisk overbelastning af recipienten
(Romdrup Å) reduceres.
Udledningen af forureningskomponenter til recipienten reduceres.
Områdets rekreative værdi stiger.

Det er ønsket, at så stor en andel af overfladevandet som muligt kan nedsives eller
fordampes lokalt.
Der arbejdes med løsninger, som øger de
rekreative kvaliteter og kan medvirke til at
differentiere delområder fra hinanden.
Helhedsplanen sigter mod at gøre bydelen
i stand til at håndtere al det regnvand, der
falder i Kildeparken, på egen grund og udnytte regnvandet som en ressource, der kan
skabe mange forskellige oplevelser og give
en bæredygtig identitet til området.
Foruden at skabe rekreativ og oplevelsesmæssig værdi skal vandet i Kildeparken i
sidste ende blive og nedsives i området, så
det ikke påvirker og belaster kloaksystemet
i den østlige del af Aalborg, som i de sene-

...til kildeparken 2020
ste år har oplevet flere oversvømmelser i
forbindelse med ekstremregn.
Ved at udnytte regnvandets kvaliteter
bevidst kan vandet således være et meget
effektfuldt element i strategien om at gøre
Kildeparken til et bedre sted at bo, og det
kan blive en vigtig brik i forhold til en “rebranding” af Kildeparken.

Aktivering af bydelsrum
Lokal håndtering af regnvand har ikke alene et bæredygtigt sigte. Det skal samtidig
medvirke til at aktivere de passive grønne
arealer mellem husene, så der kommer
mere liv i bydelens by- og landskabsrum.
Flere funktioner kan få positiv betydning
for den oplevede tryghed i området, give

mulighed for flere aktiviteter samt give interessante udsigtsmuligheder fra boligerne.
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Konklusioner på forundersøgelsen
6

Forundersøgelsen har forløbet sideløbende
med udarbejdelsen af en boligsocial helhedsplan for Kildeparken. Der har derfor
været fokus på at undersøge og beskrive de
løsninger, som vil kunne bibringe området
nye kvaliteter, og som er egnede til at understøtte visionen for Kildeparken.
Løsningsmodeller
De store, græsklædte områder, store afstande imellem bebyggelsen, flade tage på
en del af bebyggelsen og skrånende terræn
gør området velegnet til at afprøve et bredt
spektrum af løsninger fra konceptkataloget.
Ved kombination af en række forskellige
tiltag er det påvist, at Kildeparken som
udgangspunkt vil kunne håndtere overfladevand på egen grund i de fleste situationer. Der vil dog være tilfælde, hvor det vil
være nødvendigt at gøre brug af overløb til
grøfterne langs Tranholmvej. Ved overløb
til grøften reduceres udløbsmængden og
vandhastigheden kraftigt i forhold til i dag.
Egnethed til nedsivning
Mulighederne for at realisere målsætningen
om at kunne håndtere al overfladevand
internt i boligområdet afhænger bl.a. af
jordbunden - og dermed områdets egnethed til nedsivning.
Der er gennemført otte geotekniske
boringer i området (se kort s.7), som viser,
at nogle steder er meget velegnede til
nedsivning i kraft af en sandet jordbund,
mens en større del af området bl.a. består
af kalklag. Kalklagene kan enten være
sprækkede og dermed meget velegnede til
nedsivning, eller faste og dermed uegnede
til nedsivning. Fyrkildevej er desuden lavt
beliggende med et højt grundvandsspejl,
hvilket begrænser kapaciteten.
Der bør derfor udføres yderligere undersøgelser i form af infiltrationsforsøg for at
kunne bestemme områdets egnethed til
nedsivning.

Foreløbig helhedsplan for Kildeparken 2020

Særlige lokale forhold i Kildeparken
Regnmængder
Den regnmængde, som i dag afledes fra
Kildeparken til det offentlige kloaksystem,
kommer primært fra tagflader og befæstede arealer, herunder veje og pladser. På
årsbasis udgør denne mængde ca. 95.000
m3, svarende til et fyldt bassin med en
sidelængde på 200 m og en vanddybde på
2,4 m.
Ca. 40 % af regnvandet i Kildeparken
svarende til ca. 38.000 m³/år falder på veje
og pladser med biltrafik. Dette vand skal
renses, inden der sker en lokal afledning,
medmindre det kan nedsives direkte, ved
permeable belægninger eller i rabatter og
trug langs vejene.
Regnvandskloakken er traditionelt dimensioneret til en overbelastning én gang om
året. Det betyder for Kildeparken, at afledningen sker med 1500 l/sek. Hvis vandet
skal afledes gennem ét rør, skal røret have
en diameter på ca. 1,0 m.
Som følge af klimaforandringer forventes
ekstremvandmængderne at stige 20-30 %.
I tilfælde af at vandafstrømingen fra terrænet er større end kloakkens kapacitet, vil
der være stor sandsynlighed for, at vandet
stuver op i kloakken og afstrømmer på
overfladen.
Magasinering
For at undgå oversvømmelse af den offentlige kloak og hydraulisk overbelastning
af vandløb kan der etableres bassinanlæg,
hvor vandet kan opmagasineres, indtil der
er plads i kloakken. Etablering af et bassin
i Kildeparken, hvor regnvandet forsinkes
til 1 l/s/ha (uden mulighed for nedsivning),
vil kræve et bassin med et volumen på ca.
7.200 m3. Bassinet vil have en udstrækning
på ca. 5.000 m2, med en stuvningshøjde på
1,5 m.
Geotekniske undersøgelser
Der er foretaget otte prøveboringer i området, som vist på kortet. For en nærmere
belysning er området opdelt i en række
delområder. Ud fra kortlægningen kan
området opdeles i tre områder:

A

7

I dette område består jordbunden fra ca.
1,5 m under terræn og nedefter af kalk/
kridt. I områder med kalk er der ikke truffet
grundvand i de geotekniske undersøgelser.
Nedsivningsforsøgene på de markerede
steder i område A viser et godt potentiale for
nedsivning.

1

B
Her er jordbunden af meget varierende type.
Jorden består dels af kalk/kridt og sand, ler
og silt. Grundvandsspejlet er beliggende ca.
2-3 m under terræn. Nedsivningsforsøgene
viser, at der er mulighed for nedsivning i området, dog med en relativ lang nedsivningstid. Nedsivningspotentialet vurderes derfor
til at være tvivlsomt.

A
6

8

5
7
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C
I dette område er jordbunden også af meget
varierende type. Jorden er bestående af sand,
ler og silt. Grundet høj grundvandsstand vurderes nedsivningspotentialet at være ringe.
Tilstand af eksisterende kloaksystem
Kloakken er generelt i dårlig stand. Der er
rødder i store dele af systemet, og der er ofte
driftsproblemer med afledning af regn- og
spildevand. For spildevandssystemet betyder
rødderne en forøget risiko for tilstopning og
opstuvning af spildevand i rør og boliger.
Desuden kan der opstå lugt problemer som
følge af aflejringer i kloakken.

B

3
2

C

Der er desuden problemer med faldstammerne, og der foretages jævnligt rensning af
disse installationer.
Opstuvning i regnvandssystemet i forbindelse med kraftige regnhændelser opstår ofte.
Dette skyldes sandsynligvis en kombination
af underdimensionering og dårlig fysisk
tilstand.
I forbindelse med tilstandsvurdering af kloakken blev det vurderet, hvor stor en del af det
eksisterende kloaksystem, der er behov for
at renovere. Denne renovering vil overslagsmæssigt beløbe sig til 38 millioner kroner.
Heri er indberegnet en delvis udskiftning af
husinstallationer indtil faldstammer.

I det følgende afsnit gennemgås forundersøgelsens konceptkatalog.
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1

Tagvand opsamles og ledes direkte i
underjordisk bassin.

2

Underjordisk bassin deponerer regnvandet.

3

Vandlegeplads - vandet recirkulerer og
filtreres.

4

Direkte boring til grundvand - til tørre
perioder.

5

Soppebassin - vandet recirkulerer og
filtreres.

6

Vådt bassin.

1

2

3

Vandmiljøer til leg og rekreation

5

Vand til leg og rekreation er typisk soppebassiner og mindre svømmebade eller områder, hvor man på anden vis kan komme
i kontakt med vandet og f.eks. sejle med
små skibe. Børn tiltrækkes helt automatisk
af vand og ved at indrette vandlegepladser,
bruges regnvand som en ressource til leg i
stedet for vand fra drikkevandssystemet.

4
6

Vandlegepladser
Vandet kommer fra overflader uden trafik.
Vand fra overflader med trafik kan anvendes efter rensning, ligesom vand fra vandlegepladser også skal renses for at være
klart og indbydende.
For at der skal være vand til rådighed på en
vandlegeplads, også når det er tørvejr, skal
der være mulighed for at opsamle vand,
f.eks. i en underjordisk beholder. Vandet
kan så løftes op ved hjælp af en håndpumpe eller en lille solcelle/vindmølle (skal
installeres, så de ikke frister til tyveri).

Soppebassiner
Vand til rekreation er typisk soppebassiner
og mindre svømmebade. Vandet kommer
fra overflader uden trafik og fra regnvand,
der afstrømmer fra bygningernes tage. Tagvand er generelt af god kvalitet, og mange
steder overholder det krav til drikkevand.
Vandet kan dog indeholde opløste metaller
og andre kemiske stoffer fra bygningsmaterialer, og i forbindelse med renovering af

specielt tage er det vigtigt at tage hensyn
til afsmitning af stoffer til regnvandet.
Fugleekskrementer kan også potentielt
tilføre sygdomsfremkaldende organismer,
men er yderst sjældent et problem. Vand
fra overflader med trafik kan anvendes efter
rensning, ligesom vand fra vandlegepladser
sikkert også skal renses for at være klart og
indbydende.
Både soppe- og svømmebassiner vil kunne

anvendes i sommerhalvåret, og i denne periode er det vigtigt at sikre vandkvaliteten. I
resten af året, hvor der ikke er kropskontakt,
er vandkvaliteten mindre vigtig.
I sommerperioden, hvor der soppes og baAll sizes | Fashionistas on Ice | Flickr - Photo Sharing!
des, vil det være nødvendigt at recirkulere
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1

Tagvand opsamles lokalt.

2

Åben regnvandskanal.

3

Soppebassin - vandet recirkulerer og
filtreres.

4

Åben vandrende.

5

Svømmebassin - vandet recirkulerer og
filtreres.

1

2

3

4

5

følgende ledes til naturbassiner og i sidste
ende enten sives ned i jorden eller føres til
et vandløb uden for området.
I perioden, hvor bassinet bruges, vil det
også være nødvendigt at tømme bassinet
hver uge (eller hver anden) for at fjerne jord
og skidt, der samler sig i bassinet.
Ved soppe- og svømmebassiner bør der
også være oplysning om, at børn i ble-

alderen skal bære ble, for at reducere fækal
forurening fra “uheld”.
Både soppe- og svømmebassiner bør
indrettes således, at de også er anvendelige
i tør tilstand. Desuden bør det overvejes,
hvorledes der kan tilføres vand i varme
tørre perioder. Uden for badesæsonen kan
der godt leges ved disse bassiner (f.eks.
med skibe), og hvis der er frost, kan de
bruges som glide- eller skøjtebane.

Soppebassiner kan indrettes på enklaveniveau ved børneinstitutioner (f.eks. i
forbindelse med vandlegepladser), eller
hvor beboere udtrykker ønske om denne
indretning. I sommerperioden, hvor der
soppes, vil det være nødvendigt at recirkulere vandet over et filter og eventuelt
desinficere med f.eks. UV.

modtages fra alle kilder. Dog sikres det,
at det er rent og indbydende. I perioden,
hvor bassinet bruges, skal vandkvaliteten
sikres, og det vil også være nødvendigt at
tømme bassinet hver uge (eller hver anden)
for at fjerne jord og skidt, der samler sig i
bassinet.

Egentlige svømmebade kan indrettes på
landskabsniveau. Afstrømmet regnvand
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10 Blå bynatur
Vandet kan anvendes til at skabe ny natur
eller spændende landskabelige oplevelser
imellem husene.
Vand er en forudsætning for levende natur
med planter og liv. I stedet for blot at nedsive regnvandet kan man indrette mindre
regnbede på enklaveniveau og større regnhaver på landskabsniveau. Vandet dræner
naturligt til et lavpunkt i terrænet, og
herefter siver det ned i jorden. En regnhave
kan også efterfølge et åbent vandbassin og
modtage overskudsvand fra bassinet.
Planterne i regnbede/regnhaver skal kunne
tåle udtørring og at stå midlertidigt i vand.
Spiselige afgrøder som frugt og bær kan
også plantes, især hvis man sikrer, at overflader (herunder tage) ikke afgiver stoffer
som tjære (fra tagpap), zink og kobber.
En anden mulighed for at skabe natur er
at anlægge en bysø, hvor man med beplantning inviterer sang- og svømmefugle
til at slå sig ned. Et sådan naturområde i
nærmiljøet vil både glæde ældre, der går
tur, men kan også benyttes af børneinstitutioner til at lære om naturen, sammenhæng
mellem liv og vand, hvorfor det er vigtigt
at beskytte naturen ved at sikre, der ikke er
forurening, inklusiv giftstoffer, fra områdets
overflader.

En første udfordring ved indretning af
vandhuller i nærmiljøet eller større bysøer
er at minimere risikoen for, at børn drukner.
Dette sikres generelt ved indretning af
adgangsforhold og ved at holde en maksimum vanddybde langs kanten. Det er således ikke nødvendigt at indhegne bysøer,
men omvendt skal det være let at komme
op og ud af vandet også for børn.
En anden udfordring er sikring af minimum vandspejl. Den enkleste løsning her
er at grave en bysø ud ned til under et
sekundært grundvandsspejl. Varierende
regnvandsmængder vil så føre til, at søen
vokser. Landskabet omkring søen skal
derfor reguleres, så den kan opbevare
større regnmængder, ved at søen breder
sig i en kontrolleret oversvømmelse. Det vil
give et dynamisk landskabsbillede. Det skal
samtidigt sikres, at adgangsveje og parkeringspladser ikke blokeres af vand, og at
kældre ikke oversvømmes - f.eks. gennem
omfangsdræn.
Skaber man disse vandnaturområder kommer, fugle og insekter af sig selv, og afstanden mellem bolig og natur er mindsket.

1

2

3

4

5

1

Lille lokalt bassin opsamler overfladevand.

2

Åben grøft/trug.

3

Regnbed.

4

Åben vandrende.

5

Sø/mose.

Genanvendelse af vand i husholdningen
Der er en lang række muligheder for at
lade regnvand erstatte drikkevand. Disse
inkluderer vand til:
-

Tøjvask/vaskeri

- Toiletskyl
-

Vanding af planter

-

Rengøring

-

Bilvask

-

Brandbekæmpelse.

I et eksisterende boligområde, der skal
renoveres, kan det sjældent betale sig at
trække nye separate vandledninger til tøjvask og toiletskyl.
Findes der derimod centralt fællesvaskeri
eller anlæg til bilvask, kan det overvejes,
om regnvand kan erstatte noget af drikkevandet.
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>>

BYGNINGSNIVEAU

B

>>

ENKLAVENIVEAU

E

LANDSKABSNIVEAU

L

Vand på tre niveauer
Regnvand rummer forskellige muligheder,
alt efter om det bruges i lille skala med
mindre regnmængder, som kan håndteres
lokalt og skabe oplevelser og liv på bygningsniveau, eller i stor skala på landskabsniveau, hvor store regnmængder opsamles
og skaber grundlag for landskabelige
kvaliteter.
På de forskellige niveauer kan vandet derudover differentiere områderne fra hinanden ved bevidst at understrege det urbane
miljø og bruge vandet meget bymæssigt
nogle steder (B+E), og andre steder understøtte det landskabelige udtryk ved at
udnytte vandets naturmæssige værdi (L).
Vand er et element, der skaber liv på
forskellige planer. Udover at det skaber
grundlag for plante- og dyreliv af forskellig
art, appellerer det også til sanserne - det
kan føles, høres og ses.

B E

B E

L

B E L

Vandrende

regnbed

kanal

B E L

L

B E L

Leg

FASKINE B E

lille bassin
ved bygning

Grønt tag

E L

B

forsinkelses bassin

B

PERMEABel
BELÆGNING

grøft/trug

B E L

underjordisk B E L
bassin

SØ/MOSE

L

Grøn facade

B

INFILTRATIONSPLÆNE

E L

Vådt bassin

E L

Oversigt over de forskellige løsningsmuligheder for vand i
byen samt på hvilket niveau (B, E, L) de kan anvendes

Håndtering af regnvandet på egen grund
kan derfor skabe værdi på flere planer for
Kildeparken og er en ressource, der skal
udnyttes optimalt for at få mest mulig værdiskabelse ud af vandets rejse igennem de
forskellige niveauer.
På de følgende sider vil de forskellige
løsningsmuligheder blive præsenteret
med anvendelsesmuligheder, fordele og
ulemper.

Eksempler på vand, der understreger det landskabelige rum

Eksempler på vand, der understreger det urbane rum
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Vandrende

+

Lavpraktisk løsning, der kan udføres i
eksisterende bebyggelse.
Økonomisk billig løsning.
Tydeliggør vandet på boligniveau.
Tilgængelighed for andre end gående.
Kræver vedligeholdelse.

kanal

+

Kan udformes på mange forskellige
måder og tilpasses stedet.
Dyr løsning.
Tilgængelighed for handicappede.
Kan udformes så de er selvrensende
og derved kræver mindre vedligeholdelse.

grøft/trug

+
Billige at anlægge.
Reducerer afstrømningen.
Tilgængelighed til boliger.
Pladsbehov - kræver lave skråningsanlæg.
Uegnet i kuperet terræn.
Vanskeligt at registrere forurening.
Kræver græsslåning og evt. udbedring
af eroderede områder efter meget
kraftige regnmængder.

små bassiner
ved bygning

13

+

Levendegør nærmiljøet.
Lokal forsinkelse.
Bør sikre et minimum vandspejl.
Sikres mod tilgroning.
Kræver vedligeholdelse.
Jævnligt tilsyn ved ind- og udløb.

Grønt tag +

Mindsker afstrømningen fra tage.
Øger fordampningen markant.
Kan etableres på tagpap.
Isolerer om vinteren/sommeren.
Tilfører bebyggelsen identitet.
Evt. forstærkning af tagkonstruktion.
Øget vedligeholdelse af nedløb og
tagrender.
Dyrere at anlægge end “normale” tage.
Lave driftomkostninger.

Grøn facade

+
Tilfører bebyggelsen identitet.
Isolerer/beskytter mod kulde og varme.
Skaber levested for fugle og insekter.
Skal vandes i tørre perioder.
Dyr løsning.
Kræver en del vedligeholdelse.
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regnbed

+

Ikke særlig pladskrævende.
Kan indpasses, hvor det er muligt.
Lokal oase.
Beplantningen skal kunne tåle både
udtørring og meget vand.
Kræver vedligeholdelse som
traditionelle staudebede.

PERMEABel
BELÆGNING

+

Lav vedligeholdelse.
Øger nedsivningen - reducerer afstrønmingen.
Opsamler forurenende partikler.
Kan kun anvendes på veje med lille
trafikbelastning - små akseltryk og
hastighed ca. 30 km/t.
Vedligeholdelse mod algevækst og
tilstopning med støv.

FASKINE

+
Let at bygge og indpasse.
Øger grundvandsdannelsen.
Fungerer ikke ved høj grundvandsstand.
Kan ikke anvendes i umiddelbar nærhed af en kælder.
Kræver stort areal ved jord med dårlig
permeabilitet.
Nedsat funktion i våde perioder.
Let at vedligeholde.

underjordisk
bassin
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+

Uafhængigt af højt grundvandsspejl.
Kan ikke ses over jorden.
Kan deponere vand til senere brug.
Lukket system.
Dyr løsning.
Ingen nedsivning eller fordampning.
Kræver vedligeholdelse.

forsinkelses
bassin

+

Fremmer fordampning og infiltration.
Mulitifunktionelt bassin, der kan være
tørt eller vådt.
Skaber forskellige aktivitetsmuligheder i løbet af året.
Billig løsning.
Ikke egnet i områder med meget højt
grundvandsspejl.
Kræver lidt vedligeholdelse.

INFILTRATIONSPLÆNE

+

Kan anvendes ved højt grundvandsspejl.
Kan være multifunktionel.
Kræver forholdsvis store arealer eller
overløb.
Kræver god dræning.
Kræver lille vedligeholdelse.
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vådt BASSIN

+

Forsinker afløbet.
Kan tilpasses terrænet.
Rekreativ værdi.
Holder vandet i området .
Kræver fast bund.
Kræver store arealer.
Ikke velegnet til forurenet vand.
Kræver lidt vedligeholdelse.

SØ/MOSE

+

Rekreativ værdi.
Kan tilpasses terrænet.
Øger biodiversiteten og dyrelivet.
Oase.
Billig løsning.
Kan indeholde meget vand.
Kan forbindes med grundvandet på
lavtliggende arealer og være permanent.
Kræver meget lidt vedligeholdelse.

LegEinstallation

+
Rekreativ værdi.
Giver liv og aktivitet til byrummene.
Høje krav til vandkvaliteten.
Kræver tilsyn og vedligeholdelse.

Vandet kan ligeledes anvendes til vanding af...

nyttehave

Raised Beds! | Flickr - Photo Sharing!

View all sizes

+
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Explore

Sign Up

Actions

Upload
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Newer

By Dawn Brimicombe

Older

Dawn Brimicombe

This photo was taken on March 31, 2008 using a Canon
PowerShot A470.

Kræver beboere, som ønsker at benytte og plejer haverne.
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This photo belongs to
All sizes | Medusa's touch | Flickr - Photo Sharing!

Evt. oprettelse af haveforening til den
overordnede drift.
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Dawn Brimicombe's photostream (200)
You aren't signed in

Home

The Tour

Sign Up

Explore

License

Sign In
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Search

Upload

Photo / All sizes

This photo also appears in

All rights reserved by Gary*

Gardening for Fun (group)

Download

The owner has disabled downloading of their photos

Sizes

Square

Thumbnail

Small

(75 x 75)

(100 x 75)

(240 x 180)

Medium 500
Medium 640
The Unpretentious
Garden
(group)
(500 x 375)

(640 x 480)

Large
(1024 x 768)

Organic Gardeners (group)

+

Aktiverer området.
Socialt mødested.
Sanseoplevelser - syn, duft, føle.
Tiltrækker dyreliv til området.
Lokale biotoper.
Differentierer området.
Identitetsskabende.
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Search

Mulighed for at dyrke egne grøntsager/krydderurter.
Aktiverer området.
Socialt mødested.

DUFT- og Prydhave

Help
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Raised Beds!

By Dawn Brimicombe

skint...getting by creatively... (group)
Advertisement

Raised Beds!
My veggie plot is taking shape at last!

Comments and faves
(20 months ago)

//\\oo//\\ Spyder Venym
Question: is there a benefit to having a raised flowerbed?

Dawn Brimicombe (20 months ago)
Hi there, apparently it cuts down on weeding! so I guess that is a great benefit...to me
anyhow....I am always so busy....I am sure there are lots more .......please post your
comments...if you know of anymore...

Want to go ad-free? Get Flickr Pro!

Tags

beestingtouch, *darkgardener*, and n7147tango added this photo to their favorites.

skov/lund

+

Aktiverer området.
Nyt socialtmødested.
Lokal natur.
Sundhedsfremmende.

veggie
plot
garden
vegetables
Looking for the HTML code and photo file link? Check out this FAQ.
growing
allsorts
vegetabel
raised
(10 months ago)
Rose Family Photostream
In my area (central Texas) we don't have very deep soil - so to have good
with
Signluck
in Create
Your gardening
Free Account
You
Last 7 Days This Month Popular Tags The Commons Creative Commons Search
raised beds are used to provide the deeper soil. It works the same
if youPlaces
have
soil but it isn't
Explore
Community Guidelines The Help Forum FAQ Sitemap Get Help
License
too good -- you can buy a load of good soil and put in the raisedHelp
beds... Anyway - these are
Flickr Blog About Flickr Terms of Use Your Privacy Copyright/IP Policy Report Abuse
beautiful beds - I love the skinny ones.
All Rights Reserved
Deutsch

English

Dawn Brimicombe (10 months ago)
Yes they work well, in fact I have much more planting to do for this year!, lets hope for some
good weather with plenty of sunshine!

Español

Français

Italiano

Português

beds
Bookmark on Delicious

Tiếng Việt Bahasa Indonesia

Copyright © 2011 Yahoo! Inc. All rights reserved.

Privacy
This photo is visible to everyone

Organic-Garden-Discovery added this photo to her favorites. (10 months ago)

Organic-Garden-Discovery
Neat!

(10 months ago)

Julie Mickens and beautywithinme ♥ added this photo to their favorites.

http://www.flickr.com/photos/candymancan/948514199/sizes/l/in/photostream/

10/01/2011

Add your comment here...
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Visualiseringen viser det centrale gårdrum i gårdhusenklaven, udformet
som et aktivt pladsrum med fælleshus for enklavens beboere.
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Kildeparken er en del af bydelen Aalborg
Øst - en bydel primært bestående af 1.100
boliger fra 1970´erne placeret i et parklandskab, som skråner mod syd.
Store planer
Himmerland Boligforening er i fuld gang
med at forny boligmassen på Kildeparkens
tre veje; Blåkildevej, Ravnkildevej og Fyrkildevej. Visionen for den samlede omdannelse er at udvikle en grøn og mangfoldig
bydel, der håndterer al regnvand lokalt,
og som byder på varierede boligtilbud,
erhverv, gode uderum og et sundheds- og
kvartershus, som er det første skridt hen
imod en mere åben og aktiv bydel.
Visionen er blevet endnu mere aktuel nu,
hvor det er besluttet, at det nye, nordjyske
supersygehus skal ligge få hundrede meter

sydøst for Kildeparken. Sygehuset betyder
en investering, der er dobbelt så stor som
investeringen i Kildeparkens omdannelse.
Hertil kommer en række mulige følgeinvesteringer i nærområdet - bl.a. letbane, indkøbsmuligheder og ny infrastruktur - som i
øjeblikket diskuteres.

70 % græs

I alt kan der blive tale om en samlet investering fra private og offentlige investorer på
et tocifret milliardbeløb. Det vil bringe Aalborg Øst i fokus nationalt og internationalt
som stedet, hvor fremtidens by skabes.

De store grønne arealer - der samlet set
udgør 70 % af det Kildeparkens areal - er
af fin kvalitet, men opfattes ikke som en
samlet bypark. Snarere som grønne overskudsarealer i form af store græsflader, krat,
buskadser, rabatter og mellemrum, hvis
udstrækning og indretning defineres af
bebyggelsen.

Udover at skabe muligheder for en ny
udvikling, betyder sygehuset også, at
belastningen på Kildeparkens vandafledningssystemer og slutrecipienten Romdrup
Å vil stige. Det gør det bæredygtige sigte til
nøglen i udviklingen af et nyt Aalborg Øst.

Kildeparken er en meget grøn bydel, hvor
der fra stort set alle boliger er mere eller
mindre direkte adgang til de sammenhængende grønne rum, der omgiver bebyggelsen.

De bruges ikke til ret mange formål, ligesom de ikke opleves som en naturlig del af
bebyggelsens udsigt pga. hækbeplantning.

square 1
square 2
road side

wide gree

big green

border sid

beetwen h
enclosed

Græsareal 68 % ca. 37,5 ha
Øvrige områder 32 % ca. 17,5 ha
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Blåkildevej
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Bakken

Etageboliger i to etager

Fladen

Skråningen

Gårdhuse

Erhverv

Parcelhuse
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blåkildevej
ravnkildevej

FYrkildevej
Klimaændringerne vil medføre flere og
kraftigere regnbyger i fremtiden. Der
arbejdes med flere forskellige scenarier,
men typisk forventes en højere intensitet i
regnhændelserne på 20-30 %. På kortet til
højre ses afstrømningsbilledet i Aalborg Øst
i forbindelse med ekstrem regn.
Landskabet i Kildeparken skråner mod syd
og vest, og terrænet falder ca. 15 m fra toppunktet ved Smedegårdsvej til bunden ved
Fyrkildevej og Tranholmvej.

Det skrånende terræn betyder, at Kildeparken ikke i sig selv er så følsom over for oversvømmelser, men området kan medføre en
afstrømning til de lavere bydele mod syd,
som bliver hårdt belastet ved ekstremregn.
En vigtig del af forundersøgelsen har derfor
været at anvise metoder til at forsinke
vandet på dets vej ned ad skråningerne, og
beholde mest muligt regnvand inden for
Kildeparkens område.

Kortet viser afstrømningsbilledet i Aalborg Øst ved en situation med ekstremregn. Kun en
mindre del af Kildeparken oversvømmes pga. det skrånende terræn, men de vandmængder, der
falder i området, er med til at skabe oversvømmelser i de tilstødende byområder mod syd.

REGNVANDETS MULIGHEDER
Regnvand, der i dag bortledes i lukkede rørsystemer, kan håndteres på overfladen
både for at sikre mod overbelastning af rørsystemer ved ekstreme regnskyl, men også
for at tilføre nærmiljøet og hele området liv. Inden for Kildeparkens område er der i
dag ikke synligt vand.
Kildeparken har en bebyggelsesprocent på mellem 35 og 50 alt efter delområde, og
rummer samlet set ca. 17,5 ha befæstet eller bebygget areal. Heraf udgør veje og
pladser ca. 6 ha.
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opstuvningsareal/faskine

Regnvand i kildeparken
Bydelen Aalborg Øst er i kraft af det skrånende terræn og lavtliggende byområder
i den sydlige del af bydelen særligt udsat
for oversvømmelser i forbindelse med store
regnskyl. Det vand, der falder i Kildeparken,
er med til at belaste de sydlige byområder,
og selv om Kildeparken har store, grønne
områder, ledes regnvandet fra tage og
befæstede arealer i dag direkte ud i kloakkerne.
Helhedsplanen sigter derfor mod at gøre
bydelen i stand til at håndtere al det
regnvand, der falder i Kildeparken, på egen
grund og udnytte regnvandet som en ressource, der kan skabe forskellige rekreative
oplevelser og give en bæredygtig identitet

til området. Ved at udnytte regnvandets
kvaliteter bevidst kan vandet således være
et meget effektfuldt element i strategien
om at gøre Kildeparken til et bedre sted at
bo, og kan blive en vigtig del af at brande
området i forhold til andre boligområder i
byen.
Værdien i vandet
Vandet kan anvendes rekreativt på mange
niveauer. Vandet skal håndteres i integrerede løsninger på tre forskellige niveauer:
•
•
•

tæt ved den enkelte bygning,
mellem bygninger på enklaveniveau, og
på landskabsniveau i de store grønne
områder, der er kendetegnende for
Kildeparken.

Hvert af de tre niveauer rummer forskellige
muligheder for at skabe spændende landskabs- og byrum, ligesom sammenhængene mellem de tre niveauer kan styrkes og
give ny værdi til området.
Internt i bebyggelsen kan vandet medvirke
til at give mere frodige bymiljøer i kraft
af regnbede, små forsinkelsesbassiner og
synlige vandkanaler og -render.
Tilstedeværelsen af vand i mindre mængder kan gøre området mere attraktivt for
dyr og fugle.
De større anlæg såsom søer og kanaler
placeres i de store, grønne områder og er
med til at give dem karakter, identitet og

foranderlighed. En væsentlig sidegevinst
ved søer og forsinkelsesbassiner er, at når
vandet ledes gennem søer med permanent
vandspejl, bundfældes sandpartikler og
tungmetaller, og samtidig sker der en omsætning af næringsstoffer.
Ny struktur til håndtering af regnvand
Den nye struktur bygges op om tre typer
ledningsnet og bassiner efter vandets
oprindelse:
- Tagvand.
- Vejvand.
- Blandet vand.

Tagvand

a_ÅBNE KANALER i landskabet
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Tagvandet håndteres i et selvstændigt net
for blokkene mellem Ravnkildevej og Blåkildevej. Nettet består, hvor det er muligt, af
åbne vandrender og kanaler, som synliggør
vandets vej igennem byområdet til to forsinkelsesbassiner i den grønne kile mellem
blokkene. Bassinerne gives en landskabelig
udformning, så de fremstår som natursøer,
der bidrager til områdets oplevelsesmæssige og rekreative karakter. Fra den nordlige
del af området ledes vandet via kanaler til
en stor sø ved Astrupstien.
Helhedsplanen lægger op til, at regnvandet
skal være et synligt element i Kildeparken.
I den nordlige del af området er udfordringen, at de gode nedsivningsforhold hurtigt
vil få vandet hurtigt vil forsvinde fra overfladen. Det er derfor nødvendigt at etablere
en membran de steder, hvor der ønskes
permanent vandspejl. Samtidigt kan det
være nødvendig med membraner i kanalerne for at sikre, at der kommer nok vand
til søerne. Der er således en høj fleksibilitet i
forhold til, hvor store vandmænger der kan
samles i søer.
Regnvandet fra etageejendommene på
Blåkildevej afledes i dag via eksisterende
opsamlingskloak, der forløber på tværs af
Kilen. Det eksisterende regnvandssystem
kan derfor med fordel genbruges, efter en
eventuel renovering, til afledning af tagvand til de nye regnvandsbassiner i Kilen.
I de sydligste gårdhusenklaver opsamles
tagvandet desuden i et lukket rørsystem,
der leder vandet til et underjordisk magasin
ved Astrupstien. Vandet magasineres, inden
det anvendes til leg og rekreation som et
vandelement på et ny byrum i området. Det
underjordiske bassin kan have forbindelse
til en grundvandspumpe, som kan benyttes
i tørre perioder for at sikre, at der altid er
nok vand i systemet.

b_ÅBNE KANALER med bymæssig karakter

c_VAND VED BYGNINGER

d_VAND til rekreation

For at holde tagvand og vand fra belægninger adskilt, lægger helhedsplanen op til,
at vand fra veje og belægninger nedsives
direkte, ved at de etableres med permeable
overflader, der tillader regnvandet at nedsive.
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signatur
Vand fra tage
Opstuvningsmulighed
Vand fra veje og pladser
Blandet vand
Opstuvningsmulighed
Grønne tage

naturlegeplads
regnvandssø

De nye bebyggelser i Kildeparken opføres
med grønne tage, som sikrer, at vandet i høj
grad fordamper fra taget uden at belaste
regnvandssystemerne.
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regnvandssø
regnvandssø

grillplads

Vejvand

legeplads

Langs Blåkildevej, Ravnkildevej, Fyrkildevej,
Astrupstien/busvejen og den nye forbindelsesvej nedsives vejvandet lokalt via en
grøft, som i tilfælde af ekstremregn har
overløb til det blandede vandsystem.

kæledyr

sport

Omfangsdræn
Er der etableret omfangsdræn omkring etageejendommene skal vandet herfra kunne
ledes til LAR anlægget uden, at det bliver
vandfyldt. I området omkring Ravnkildevej
og Blåkildevej bør dette ikke give anledning til pumpning på drænvandet, mens
pumpning i området omkring Fyrkildevej,
som er noget lavere beliggende, kan blive
nødvendigt.

grillplads

Blandet vand
Alle de øvrige områder i bydelen afvandes
gennem blandede regnvandssystemer. Fra
gårdhusene på Ravnkildevej og Blåkildevej
ledes tagvandet via regnbede og små
søer imellem husene ud til grøfter langs
stisystemet og videre til bydelens store
regnvandsbassin ved Astrupstien, som vil
stå med et permanent vandspejl og give
rekreative oplevelser hele året.
De beplantede regnbede internt i gårdbebyggelsen er med til at give et frodigt
nærmiljø og understøtte de grønne kiler
langs gårdhusene. Tagvandet blandes
med overløb fra grøften langs Blåkildevej
i tilfælde af ekstremregn, og med vand fra
de befæstede arealer internt i bebyggelsen.
Vandet ledes til små søer i de grønne områder mellem gårdhusene, hvor evt. partikler
i vandet nedsives, samtidig med at vandet
gennemgår en naturlig rensningsproces,
inden det ledes videre til den centrale sø.
Samme princip gør sig gældende for
etageboligerne på Fyrkildevej, hvor tag- og
overfladevand ledes via åbne regnvandskanaler og samles i en sø mod Tranholmvej.
Kanalerne suppleres med regnbede, som
giver yderligere rekreative kvaliteter til
bebyggelsen.

Kildeparken er en meget grøn bydel, hvor
der fra stort set alle boliger er mere eller
mindre direkte adgang til de sammenhængende grønne rum, der omgiver bebyggelsen.
Det grønne landskab er i dag kendetegnet
ved et ensartet tæppe, som er rullet ud
uden hensyntagen til den menneskelige
skala, differentiering, oplevelsesværdi,
ophold, udsigtsmuligheder osv.
Sammen med strategien for håndtering
af regnvand er det meningen, at de store
grønne arealer - der samlet set udgør 70
% af Kildeparkens areal - skal inddeles i
mindre områder, der tilbyder forskellige
muligheder for rekreation, aktivitet og leg.
Helhedsplanen lægger derfor op til, at der
i det store grønne landskab, der omgiver

boligerne i Kildeparken, placeres en lang
række forskellige landskabstypologier og
aktivitets- og opholdsområder, der tilsammen kan få flere af bydelens beboere til at
bruge området rekreative værdier. Det kan
eksempelvis være nytte- og prydhaver, bålog grillpladser, små og store legepladser,
områder til sport og sundhed, borde og
bænke, landskabskunst, frugtlunde og
meget, meget mere.
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KILDEPARKENS HJERTE

A_Min natur - landskabet som hobby
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I hjertet af Kildeparken ligger i dag et
område, der blandt andet indeholder “Byggeren” og flere andre funktioner.
I forundersøgelsen til helhedsplanen beskrives området som stedet, hvor de store
landskabstræk, der er kendetegnende for
Kildeparken, møder hinanden og bindes
sammen. Området rummer derfor et
særligt potentiale til at blive hele områdets
centrale landskabsrum.
Området fremstår i dag uforløst med en
række fremmedartede elementer, der lukker sig om sig selv med en tæt beplantning,
der hindrer kig og forbindelser på tværs af
området.
Helhedsplanen lægger op til, at området
bliver hjertet i Kildeparken - et område, der
kan bruges af mange til mange forskellige
aktiviteter. Der lægges op til, at de eksisterende funktioner og bygninger omkring
“Byggeren” fjernes, men at funktionerne
bliver i Kildeparken, så deres indhold fortsat
beriger området, men på en sådan måde, at
de bliver mere tilgængelige for alle.
Eksempelvis i form af indhegninger, hvor
det er muligt for bydelens børn og unge at
holde kæledyr og lignende. Eksisterende
funktioner, som har mere sportsmæssigt
indhold, samles i området omkring den nye
“Sportshangar”, mens opholdssteder for
bydelens unge kan samles i nye bygninger
mod Astrupstien.
Det grønne hjerte bliver samtidig det
sted, hvor vandet fra den nordlige del af
bydelen samles og nedsives omkring en
større sø med permanent vandspejl. Søen
får en landskabelig karakter mod “Hjertet”
og en bymæssig karakter i mødet med
Astrupstien, der i Helhedsplanen er blevet
Kildeparkens og Aalborg Østs nye bymæssige omdrejningspunkt.
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Visualisering af ny regnvandssø i landskabskilen i den nordlige del af Kildeparken.

kildeparken nord

og komme i kontakt med vandet.

I den nordlige del af Kildeparken håndteres
tagvandet i åbne kanaler og søer, mens
overfladevand fra vejarealer nedsives direkte gennem permeable overflader.

Fra boligerne ledes vandet til en central
nord-sydgående kanal med en mindre
sø centralt i området, og siden en større
sø længere mod syd. Søerne er med til at
holde vandet i den nordlige del af området,
så det ikke belaster den øvrige lavere
liggende del af Kildeparken ved store regnskyl. For de søer, der skal stå med konstant
vandspejl, er det nødvendigt at lave en tæt
bund, idet undergrunden i den nordlige

Vand, som anvendes i landskabet i Kildeparkens nordlige del, er således tilnærmelsesvist rent, og der kan derfor etableres
mindre vandlegepladser i tilknytning til
kanalerne, hvor det er muligt at lege med

del af Kildeparken udgøres af et sprækket
kalklag med rigtig god nedsivningsevne.

bund, så vandet kan ledes direkte ned i
undergrunden.

Al vand fra den nordlige del af Kildeparken samles i sidste ende i en stor sø
ved Astrupstien, men i tilfælde af store
regnmængder er det muligt for regnvandet
at nedsive i den nordlige del af området
uden at blive ledt videre. Omkring søerne
bearbejdes landskabet derfor, så der bliver
et ekstra volumen, hvor vandet kan stuve
op. Dette bufferareal anlægges uden tæt

Grøfter integreres i landskabet og vil i
perioder uden regn stå som fordybninger i
græsset uden vand. Når det regner, fyldes
kanalerne med regnvand, der strømmer
med landskabet videre til områdets nye
søer og vandhuller. I regnvejr vil kanalen
derfor opleves som en kilde, der springer.

Bypark
Eksisterende bygning

Ny bygning i landskabet

Principsnit i den grønne kile mellem blokkene
i den nordlige del af Kildeparken

Eksisterende blok
med penthouse

Opstuvningsareal tillader
nedsivning i perioder med
meget vand

Regnvandssø
Sti

Eksisterende blok
med penthouse

Eksisterende blok
med penthouse

Naturmembran sikrer
permanent vandspejl
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Nedsivningsforholdene i denne del af
området er ikke gode, hvorfor det forventes
at vandet vil blive stående i længere tid end
i den nordlige del. Den viste sø etableres
derfor kun med et lille areal med fast bund
for at sikre konstant vandspejl i søen, mens
der i tilknytningen til søen etableres et areal, som kan optage et større vandvolumen.

I helhedsplanen er der vist en naturlegeplads, men der kan også placeres andre
funktioner som grillpladser, nytte- eller
dufthaver, småbørnslegepladser, lunde
med frugttræer e.lign. Der kan også indrettes områder til sport og anden udfoldelse i
området, ligesom der kan opsættes kunst
langs kanaler og stier.

Opstuvningsarealet udgør en bufferzone,
hvor vandet kan opstuves og magasineres,
inden det nedsives - evt. gennem brug af
faskiner. I ekstreme regnsituationer kan der
ske overløb til Landbækken på østsiden
af Tranholmvej og videre ud i Ådalen. Ved
overløb til Landbækken reduceres udløbsmængden og vandhastigheden kraftigt i
forhold til i dag.

kildeparken syd
I den sydlige del af Kildeparken - i området
omkring Fyrkildevej - ledes vandet mod øst
til et nyt, stort vandområde med naturkarakter.

Ådalen

Omkring den nye sø lægger helhedsplanen
op til, at der etableres områder, der kan
bruges rekreativt af beboerne i Fyrkildevejkvarteret. Det kan eksempelvis være
grillpladser med faste grill, bålpladser, små
legepladser og lignende, men det kan også
være andre typer fællesarealer, der kan
bruges af forskellige lokale målgrupper.

Blandet tag- og vejvand ledes via åbne
kanaler i de grønne arealer mellem blokkene til en sø på arealet, der støder op til
Tranholmvej. Søen medvirker således til
at danne en visuel afgrænsning mod den
store vej.
I området er der i dag en støjvold, der
optager en del areal, og som i helhedsplanen er erstattet af en støjskærm, der kan

Hjertet i Kildeparken som bindeleddet mellem de rekreative områder i området.

Regnvandssø

Byvilla
(ombygget blok)
Eksisterende bygning

33

udformes med et landskabeligt præg, der
harmonerer med den nye søs landskabelige
karakter. I helhedsplanen er der lagt op til,
at støjskærmen etableres helt fra indkørslen
til Fyrkildevej på Humlebakken og til Hostrupstiens udgang ved Tranholmvej.

Den grønne kile mellem blokkene er i dag
en græsplæne uden nævneværdige funktioner, og fremstår som et ingenmandsland,
som ingen har rigtig ejerskab til. Vandet
kan være medvirkende til at definere mindre delområder i den grønne kile, ligesom
der kan indplaceres en række andre funktioner i tilknytning hertil.

Kanal

Regnvandssø

Støjskærm

Byvilla
(ombygget blok)
Renoveret blok med Penthouse

Opstuvningsareal tillader nedsivning i perioder med meget vand

Naturmembran sikrer
permanent vandspejl

Principsnit i det grønne område mod Tranholmvej
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spildevandsplanen
34 Regler om kloakering
I spildevandsplanen for den enkelte kommune beskrives, hvilke områder der er
kloakeret eller skal kloakeres, samt hvordan
spildevandet samles, renses og udledes.
Spildevandsplanen er det juridiske grundlag, der giver kommunen ret til at kræve, at
private ejendomme bliver tilsluttet offentlig
kloak, og at kræve ændringer i kloakeringen. På nuværende tidspunkt er Kildeparken i overensstemmelse med spildevandsplanen separatkloakeret. Kildeparken er
en del af to oplande i spildevandsplanen:
K-område 0.4.14 og 0.4.15.
Gårdhusene på Blåkildevej og området
omkring Fyrkildevej (0.4.15) afleder regnog spildevand til den offentlige kloak, der
er placeret i Durupstien og mellem etageejendommene på Fyrkildevej. Den nordlige
del af Ravnkildevej og Blåkildevej (0.4.14)
afleder til det offentlige kloaksystem ved
Smedegårdsvej. Mens den sydlige del af
arealet (0.4.14) er tilsluttet det offentlige
kloaksystem i den vestlige del af Rebildparken. Kloaksystemerne munder alle ud
i grøftesystemet langs Tranholmvej, der
løber videre til Romdrup Å. I spildevandsEn af de store udfordringer her og nu
og i årene fremover er håndteringen
af konsekvensen af klimaændringerne.
Vandstanden i Limfjorden og vandløbene
bliver højere, grundvandsstanden stiger,
nedbørsmængderne stiger, der bliver flere
ekstreme regnhændelser og vejrsituationer
i det hele taget.
Klimaændringerne vil resultere i, at det
eksisterende kloaksystem oftere overbelastes. Det betyder, at der vil være større
sandsynlighed for oversvømmede kloakker
med terrænoversvømmelser og vand i
kældrene. For at formindske antallet af
oversvømmelser skal kloakkerne enten
opdimensioneres, eller byområder skal separatkloakeres, hvorefter overfladevandet
bortskaffes decentralt ved bortledning,
nedsivning eller andet.
Klimaændringerne betyder endvidere, at
de lavest liggende arealer oftere oversvømmes, og at flere lavtliggende arealer kun
kan kloakeres ved etablering af kostbare

planen har områderne en status som separatkloak, og der er ikke i planen planlagt
forsinkelse af regnvandet.
Ved at håndtere regnvandet lokalt bidrager
Kildeparken til at minimere konsekvenserne af klimaændringerne og vil være med
til at fokusere på løsninger, der medfører, at
mængden af overfladevand, der skal bortledes til kloakker og vandløb reduceres.

Betalingsvedtægt
Betalingsvedtægten er gældende for de
ejendomme, der er tilsluttet det offentlige
spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet Kloakforsyningen. Der er mulighed
for, hvis byrådet er indstillet herpå, at lade
ejendomme udtræde af Kloakforsyningen,
og herved kan byrådet foretage tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget.
Hvis en bolig/erhvervsejendom alene
udtræder for tag- og overfladevand udgør
tilbagebetalingen pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m2, 40 % af tilslutningsbidraget,
der kunne være opkrævet på det tidspunkt,
hvor aftalen om ejendommens udtræden
pumpeløsninger.
Det er vigtigt, at vi er meget opmærksomme på at minimere konsekvensen
af klimaændringerne i forbindelse med
byudviklingen, herunder udlægning af nye
boligområder til bebyggelse og ændringer
i eksisterende områder samt udnyttelsen af
de lavest liggende arealer.
Aalborg Kommune vil i nærværende
spildevandsplans planperiode igangsætte
undersøgelser, der skal klarlægge nødvendigheden af tilpasningstiltag, som er rettet
mod konsekvenserne af fremtidens øgede
nedbørsmængder, ekstremregn og vandstandsstigninger. Her skal bl.a. også fokuseres på løsninger, der medfører, at mængden
af overfladevand, der skal bortledes via
kloaksystemet, nedbringes, dvs. etablering
af mindst mulig befæstelse, etablering af
permeabel befæstelse, nedsivning af overfladevand, m.v. på egen grund.

indgås.

Økonomi

I dag er tilslutningsbidraget for regn- og
spildevand fastsat til 45.500 kr. i Aalborg
Kommune.

Med udgangspunkt i helhedsplanen, beskrevet i afsnit om Regnvand i Kildeparken,
er der lavet økonomioverslag over de foreslåede afvandingsløsninger.

Det tilslutningsbidrag, som evt. kan tilbagebetales, kan, jf. Kloakforsyningen, opgøres
ud fra én af to modeller:
- Tilslutningsbidrag betalt for antallet af
stik.
- Tilslutningsbidraget er betalt for areal
enhed.
Muligheden for udtrædelse af kloakfællesskabet mht. regnvand, herunder
tilbagebetaling af tilslutningsbidraget,
er indledningsvist drøftet med Aalborg
Forsyning, Kloak A/S. På det foreliggende
grundlag kan det ikke fastlægges, efter
hvilken model en evt. tilbagebetaling vil
ske, idet dette kræver en nærmere sagsbehandling hos Kloak A/S, hvor det bl.a. skal
undersøges, hvordan tilslutningsbidraget
tidligere blev betalt. Kloak A/S anbefaler, at
der fremsendes en formel ansøgning om
udtrædelse, hvorefter forsyningen vil tage
konkret stilling til størrelsen på tilbagebetalingsbeløbet.
Klimaændringerne stiller store og ændrede
krav til fremtidens kloaksystemer og renseanlæg. Det kloaksystem, som vi etablerer
i dag, skal stadigvæk fungere om 100 år.
Derfor skal de løsninger, vi vælger, være
robuste. De løsninger, som vi finder frem til
i dag, skal også kunne være til gavn for de
mennesker, der lever om 100 år. Det vil sige,
at vi skal være på forkant med udviklingen i
klimaet og en række andre samfundsvilkår,
som gælder til den tid.
Af såvel miljømæssige som økonomiske
grunde har spildevandshåndteringen
fra omkring 1970 fulgt en planlagt
udvikling i retning af centralisering af spildevandsrensning og separatkloakering af
byområder.
For at stå bedst muligt rustet til at håndtere
de fremtidige udfordringer har Kloakforsyningen kigget mere end 100 år tilbage i
tiden på klima, miljø- og samfundsforhold
og har tilsvarende, ved hjælp af prognoser,
kigget 100 år frem i tiden.

Løsningsforslagene er baseret på håndtering af regnvand ved afledning af overflade- og tagvand til grøfter og kanalsystemer gennem de grønne kiler(overordnet
system). Desuden er der udarbejdet
overslag for de beskrevne løsninger på
enklave niveau. Overslagene er baseret på
planlægningspriser (prisniveau 2011) og er
incl. moms.

Overordnet system
Økonomi :
Mindre forsinkelsesbassiner mellem gårdhuse, Durupstien, 5 stk á 300 m2:			
			kr. 1.000.000,Grøfter, Durupstien, længde 750 m.:		
			kr. 250.000,Forsinkelsesbassiner i Kilen, 2 stk. á 400 m2:		
			kr. 600.000,Grøfter, Kilen, længde 550 m.:			
			kr. 175.000,Stor sø og nedsivningsdel ved Astrupstien,
kr. 2.000.000,ca. 6000 m2:		
Mindre forsinkelsesbassiner mellem gårdhuse, Astrupstien, 2 stk á 300 m2:			
			kr. 500.000,Kanal i beton langs Astrupstien, længde
kr. 2.000.000,650 m:			
Mindre forsinkelsesbassin, Fyrkildevej, 1 stk.
á 400 m2:		
kr. 300.000,Bassin og nedsivningsdel, Fyrkildevej, ca.
10.000 m2 :		
kr. 2.500.000,Grøfter, Fyrkildevej, længde 175 m.:		
			kr. 50.000,Vejafvandingsgrøfter længde 1.000 m.:		
			kr. 300.000,4 stk. pumper med solceller for oppumpning af grundvand til rekreative aktiviteter 		
			kr. 200.000,Ledningsanlæg og støbt bassin til opsamling af regnvand:					
			kr. 1.400.000,Overordnet system, i alt incl. moms:
			kr. 11.275.000

Økonomi
Enklave niveau

Besparelser

Driftsudgifter

Regnvandet forudsættes i enklaverne og fra
vejene, afledt ved brug af render og trug.
Udgifterne til dette udgør overslagsmæssigt pr. enklave:

Ved tilstandsvurderingen af det eksisterende kloakanlæg blev det vurderet, at
en nødvendig renovering vil koste ca. 39
millioner kroner incl. moms. På baggrund
af dette tal vurderes det, at en renovering
af regnvandssystemet samlet udgør ca. 10
millioner kroner. En renovering af regnvandssystemet ved eta-geejendommene
på Blåkildevej koster overslagsmæssigt 1,3
millioner kroner. Såfremt der etableres den
skitserede LAR løsninger kan de nødvendige renoveringsomkostninger således give
en besparelse på ca. 8,3 millioner kr.

I forbindelse med håndtering af regnvand
på egen grund, må der forventes øgede
driftsudgifter til vedligeholdelse af anlægget. Dette indebærer bl.a. oprensning af
vådområder og sandfang, græsslåning, pasning af LAR anlæg eksempelvis regnbede
og små bassiner.

Gårdhuse enklave:

kr. 500.000,-

Etageejendomsenklave: kr. 1.000.000,I overslaget er forudsat:
•
•
•

•
•

Det eksisterende regnvandssystem
ved etageejendommene på Blåkildevej
bibeholdes
Gårdhuseenklaverne på Blåkildevej
afleder regnvand via render til det
overordnede system.
Tre af gårdhuseenklaverne afleder regnvandet via ledninger til et opsamlingsbassin, for at van-det kan bruges til leg.
Denne udgift er medtaget i overslaget
for det overordnede system.
Til håndtering af regnvand internt i alle
enklaverne på Blåkildevej anvendes
render og trug.
I systemet ved Fyrkildevej etableres
render og LAR løsninger internt i
enklaverne. Der er forudsat i prisen, at
der laves et regnbed ved hver ejendom.

Økonomi Blåkildevej og Ravnkildevej:

Såfremt Kildeparken udtræder af det offentlige kloakfællesskab med hensyn til
regnvand er det sandsynligvis muligt at få
tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget.
Omfanget af en eventuel tilbagebetaling
skal drøftes nærmere med Aalborg Kloak
A/S på baggrund af en konkret ansøgning
herom, og kan på nuværende tidspunkt
derfor ikke fastsættes.

Samlet økonomi
Overordnet system
Enklave niveau		

kr. 11.275.000,kr. 9.500.000,-

Anlægsudgifter, i alt

kr. 20.775.000,-

Andre opgaver som eksempelvis oprensning af rendestensbrønde (hvis disse bibeholdes), vedligeholdelse af grønne arealer,
almindelig vedligeholdelse af bede/beplantninger indgår i dag i den daglige pleje
af arealerne. Derfor ses der udelukkende på
de ekstra udgifter, der vil opstå i forbindelse
med etablering af LAR løsninger.

•

Der er i den foreslåede løsning til håndtering af regnvand i Kildeparken fokus på, at
regnvandet synliggøres i området og der er
lagt vægt på at skabe rekreative elementer
i landskabet. Såfremt der i stedet anvendes
løsninger, som i højere grad er baseret på
nedsivning og fordampning på enklave
niveau vil de samlede udgifter kunne reduceres.

Tømning af sandfang i forbindelse med
bassiner			
kr. 20.000,Pleje af 33 stk. regnbede (udover almindelig vedligeholdelse af arealet i dag) årlig
udgift 			
kr. 35.000,Pleje af vådområder (udover almindelig
vedligeholdelse af arealet i dag)- årlig
udgift 			
kr. 75.000,Hermed kan der forventes en årlig udgift
på 			
kr. 150.000 kr./
år.

Opgaver, der forventeligt skal udføres
en gang hvert 10. år

Oprensning af bassiner med permanent
vandspejl, indeholdt deponeringsudgifter
for lettere forurenet jord: 				
			kr. 200.000,-

25.000
20.000
1.000 dkk

Render og trug ved 3 etageejendom enklaver			 kr. 3.000.000,Eventuelle 33 stk. drænpumper			
			kr. 500.000,Regnbede ved 33 etageejendomme		
			kr. 500.000,Enklave niveau, i alt incl. moms			
			kr. 9.500.000,-

Indregnes besparelsen på 8,3 millioner
kr. ved ikke at renovere det eksisterende
det eksisterende regn-vandssystem bliver
merudgiften ved de beskrevne løsninger
ca. 12,5 millioner kr.

Opgaver, der skal udføres én gang årligt /
årligt beløb til vedligeholdelse:

De ekstra opgaver der må forventes i forhold til det traditionelle regnvandssystem,
er hovedsagligt følgende:

Render og trug ved 9 gårdhuse enklaver		 Der er 1000 boligenheder i Kildeparken og
			kr. 4.500.000,udgiften til LAR løsningen bliver således kr.
Render og trug ved en etageejendom en20.775,- pr. boligenhed. Til sammenligning
klave						
er tilslutningsbidraget for afledning af
			kr. 1.000.000,regnvand pr. boligenhed til of-fentlig kloak
på kr. 18.220,Økonomi Fyrkildevej:
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www.sustainablecities.dk (Bæredygtige byer)
www.ekostaden.com (Augustenborg, Malmö)
www.klimatilpasning.dk/da-DK/Vand (Videncenter for klimatilpasning)
www.vandibyer.dk (Klimatilpasning & innovation)
www.19k.dk/idekatalog/26411 (LAR i Danmark)
www.2bg.dk (Integreret planlægning af infrastruktur som nøgle til bæredygtige vandsystemer)
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