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Klimatilpasning og monsterregn
Større regnmængder og hyppigere regn er blevet en del af hverdagen og pludselig er begreber som ”monsterregn” blevet
en del af vores bevidsthed, når vejrudsigten melder om nedbør i store mængder. Klimaændringerne presser det nuværende
kloaksystem med oversvømmelser til følge. Mange er blevet forskrækkede efter en sommer, der gentagne gange har budt
på oversvømmede kloakker, veje og kældre. Klimaet ændrer sig, og vi må tilpasse os.
Det betyder, at der må findes alternative løsninger til at håndtere regnvand, end blot at lede det direkte til kloakken.
Regnvandet skal betragtes som en ressource, der gennem forsinkelse og opmagasineres kan udnyttes til rekreative og
sociale formål og kan medvirke til at øge biodiversiteten.
De store regnmængder kan derfor være til gavn for borgernes nærmiljø, når vi bliver bedre til at lede regnen ud i søer,
parker og haver.
I stedet for at lede vandet til kloakken skabes der rekreative områder!

Projektet
Oversvømmelse

Projektområde

Lokalt har Sønderborg Kommune gentagne gange oplevet
oversvømmelseshændelser i krydset Grundtvigsalle og Skovvej, hvor skoler
og trafik i området er sat ud af drift.
For at løse problemet skal belastningen på kloakken i dette område
nedbringes. En del af løsningen på dette problem er at opmagasinere og
forsinke regnvand i ”Digterhaven”.
Opmagasinering af regnvand i ”Digterhaven” er en del af Sønderborg
forsynings strategi om klimatilpasset kloaksanering.
Fakta om ”Digterhaven”
• Der kan opmagasineres ca. 4000 m3 regnvand i ”Digterhaven”. Dette
svarer til at der kan tilbageholdes et volumen svarende til den ”værste”
regnhændelse, man har målt i Sønderborg, siden man begyndte at
registrere regnhændelser for 32 år siden.
• Udløbet fra ”Digterhaven” drosler afløbsvandføringen svarende til den
naturlige baggrundsafstrømning fra det bagvedliggende opland, dvs. ca. 1
l/s/ha.

Kilde: GoogleEarth

•
•

Digterkvarteret:
Projektområde

Digterkvarterkvarteret er kendetegnet ved tilstedeværelse af mange enfamilieshuse. Kvarteret er generelt attraktivt, og
beboersammensætningen er præget af mange familier med børn i skolealderen og opefter. Projektområdet er placeret
midt i kvarteret med bebyggelse til alle sider. Projektområdet er tæt forbundet med den østfor liggende skov, og er
desuden i direkte forbindelse med et eksisterende regnvandsbassin nordøst for området.

Kilde: GoogleEarth

Det grønne areal i
Digterkvarteret
Den fælles baghave
Arealet ligger som en åbning midt i den større udstykning. Arealet ligger ubefæstet og stortset uberørt
hen.
Græsset er præget af at beboere dagligt krydser over området, for at nå til den sti der afgrænser området
mod syd. I arealets vestlige hjørne er der etableret legeplads og mulighed for udendørs aktiviteter for
skole- og børnehavebørn.
Karakteren i området er præget af de tilstødende baghaver, fra de omkringliggende villaer. Dette
medvirker også til, at området oplagt virker som en forlængelse af beboernes haver
- En stor fælles baghave for områdets beboere.

Ideen
om
‘de
5
haver’
Bassiner, beplantning og karakter

Ideen om de fem haven udspringer ud fra tanken om at skabe et sammenhængende system af bassiner med hver sin
beplantningskarakter. Vandet løber på forskellig vis gennem bassinerne fra øst og vest mod det centrale bassin og
vandspejl. Bassinerne beplantes med forskellige plantetyper og der skabes dermed vidt forskellige karakterer i bassinerne
- forskellige haver.
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Den blomstrende
have:

Beplantning af bassiner med
gennemstrømmende vand
Etablering
af
robuste
arter:
Bassinerne etableres med gennemstrømmende vand. Dette betyder, at der med stor sandsynlighed vil tilføres området en

vis pulje af frø, fra de omkringliggende arealer som afvandes.
Konsekvensen heraf afhænger af vandets indhold af næringsstoffer. Ved mange næringsstoffer er det sandsynligt, at kun
nogle få arter klarer sig, idet de stærkeste vil få tilført næring til at udkonkurrere de knapt så agressive planter. Modsat vil
et lavt næringsindhold i vandet give plads for en bredere flora.

Beplantningsstrategi:
Ved beplantningen af bassinerne udvælges en række arter som er robuste og konkurrencestærke i næringsrige områder.
Planterne etableres som en blandet kultur for at forhindre eksempelvis tagrør i at udkonkurrere andre arter og skabe
monokultur.

Udvikling
og
pleje:
Det vil i løbet af måneder til år vise sig, hvordan planterne klarer sig. Dog kan det ikke udelukkes eller forhindres, at der

vil indvandre nogle arter som ikke på forhånd er plantet, ligesom tagrør bestemt kan forventes i et givent omfang. Det
anbefales desuden, at der udarbejdes en plejeplan indeholdende retningslinier om ideel beskygningsgrad og anbefalinger
for oprensning samt omfang af oprensning.

Den blomsterende
have:
Blomstrende stauder og
græsser

I første bassin anlægges en blomsterende beplantning
bestående af blomstrende stauder. Der lægges vægt på, at
beplantningen blomstrer på forskellige tider af året, således
at der over længere perioder er forskellige blomster samt et
varierende udseende.
Planterne vælges ud fra de frøstande de måtte sætte om
vinteren. Visse stauder bærer skulpturelle frøstande, som kan
være flotte i efterår on vintermåneder.
Bassinet er anlagt som et tørbassin gennemskåret af en åben
kanal hvor der, ved regnhændelser, løber vand. Bassinet
må forventes midlertidigt oversvømmet jævnligt ved større
regnskyl, hvorfor beplantningen skal være robust overfor
fugtige forhold.
Planudsnit

-

Siv-haven:

Siv
og
vandgræsser
i
fugtig
bund
I andet bassin anlægges et siv-bed. Sivbedet anlægges med

forskellige duftende og blomstrende siv. Det er især vigtigt at sivene
der udplantes er robuste og konkurrencestærke overfor indvandrende
arter.
Arter som vil være oplagte at udplante er:
• Pindsvineknop - Skulturelle blomster og frøstande
• Kalmus - bragt til Danmark i middelalderen, dufter stærkt af citron
• Lysesiv - Skulpturel blomstrende plante, stedsegrøn
Bassinet er anlagt som tørbassin gennemskåret af en åben vandkanal.
Bassinet må forventes oversvømmet jævnligt, hvilket giver et sumpet
og fugtigt miljø til gavn for beplantningen.

Planudsnit

Elle-haven:

Bassin med Rødel
gennemskåret af gangbro og
åben vandrende
Tredje bassin tilplantes med Rødel. Rødel er en gammel
hjemmehørende art i Danmark. Rødel trives på våde og
sumpede lokaliteter og er robust overfor det danske klima.
Rødel har sit navn, fordi veddet i træet er rødt når det saves
op. Det betyder altså ikke at planten er rød.
Der anlægges en gangbro ned af bassinets skrånninger
og tværs over bunden af bassinet. Dette gøres for at give
beboere mulighed for at bevæge sig ind i Ellesumpen og
opleve en ‘mangrove’ på området.
Bassinet er anlagt som et tørbassin med hyppige
oversvømmelser for at skabe det sumpede indtryk.
Planudsnit

Vandspejlet:

Blomstrende kant og
klart vand
I midten af området og i det laveste punkt
anlægges det største bassin med permanent
vandspejl. Bassinet anlægges med forholdsvist
flade brinker hvilket giver mulighed for
at etablere en egentlig kantbeplantning.
Det er ikke muligt at vælge planter der vil
opsuge næringsstoffer. Men det er muligt
at plante bunden til, således at sedimentet
ikke hvirvles op og gør vandet uklart. Dog
afhænger kvaliteten af vandet i sidste ende i
koncentrationene af næringsstoffer.
I Bassinets kant etableres planter som Brudelys
der blomstrer og står med flotte frøstande
over vinteren, Vejbredet skeblad og Pilblad. På
bassinets bund plantes Vandaks, Vandmynte og
Vandstjerne.

Birkehaven:

Birkelund gennemskåret
af åben vandrende
Femte bassin beplantes med Dunbirk.
Dunbirk er en hjemmehørende art. Den er
karakteriseret ved sin hvide bark og røde skud. I
efteråret bliver bladene klart gule. Dunbirk er en
robust og meget jordbundstolerant art. Dog er der
noget der tyder på, at Dunbirk især er specialiseret i at
vokse på våd jordbund.
Bassinet anlægges som tørbassin med åben
vandrende.

Planudsnit

De
fem
haver
gangzoner
Snit m. gangzoner og planter
Mellem bassinerne - på kronekanterne anlægges gangstier i form af lave gangbroer. Dette gøres for at give beplantningen
de bedste vilkår, samt sikre en behagelig og tørgangsti for områdets beboere. Dog anlægges arealerne mellem bassinerne
også med græs, hvilket giver en naturlig mulighed for ophold og leg mellem bassiner og gangbroer.

Stemningsbillede
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Gangbroer

Anlagt
over
terræn
Gangbroerne er anlægges over terræn. De udføres enten i en vandbestandig træsort eller

evt. blandingsprodukter. Det er vigtigt at gangbroerne er robuste overfor fugtpåvirkning.
Ligeledes er det nødvendigt at gangbroerne udføres, så de er skridsikre i vådt vejr.
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Offentlig sti

Beboerhaven
Vandspejl og opholdszoner - faciliteter for grill og urtehave

Stemningsbillede

Landskabsinventar:

Eksempel på trædæk som anvendes til etablering af terrasser.
Klide: Streetlife.nl

Eksempel på gangbro som anvendes i tørbassin/ellelund og på terræn.
Kilde: Streetlife.nl og gettyimages.com

Eksempel på kantsikring som anvendes
mellem græs og grusbelagt areal.
Kilde: Milford.dk

Byrumsinventar:

Eksempel på stole som anvendes og stilles frit på terrasser. Stolene er
specialfremstillede til projektet Prags Boulevard af Kirstine Jensens Tegnestue.
Kilde: kirstinejensen.dk

Eksempel på borde og bænke som
anvendes på beboerterrasser til grill og
picnic.
Kilde: Streetlife.nl

Eksempel på højbede/blomsterkummer som
anvendes på terrasser.
Kilde: ukendt.
Mulig producent: Streetlife.nl
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Gangbro

Aktivitetshaven
Brug af overskudsjord til etablering af jordformationer med

mulighed for forskellige aktiviteter

Byrumsinventar:
Runde formationer og gangbro over vandspejl

Eksempel på bænk som anvendes på runde
jordformationer.
Loop, designet af aart architects
Kilde: out-sider.dk

Eksempel på bænk landskabsformation i træ, som anvendes på
runde jordformationer
Kilde: streetlife.nl

Eksempel på gangbro over vandspejl.
Kilde: streetlife.nl

Byrumsinventar
og
legeplads:
Skibakke og plateauer

Eksempel på plateauer der anvendes på jordformationer til ophold og leg
Kilde: Streetlife.nl

Referencebillede: Kunstig skibakke.
Producent: Varierende

