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AGENDA 

– Presentation of participants 

– Presentation of NIRAS 

– NIRAS Development Assistance Activities 

– NIRAS International Infrastructure Activities 

– Next Steps 

Godsbanearealet i Aalborg 
 
 
Aalborgs nye bydel sikrer mod 
ekstremregn og bruger landskabet 
som skelet 
 

Industriens Hus  6/12-2013 
 
  Jan Scheel 
  NIRAS A/S 
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Området – samlet 19 hektar 
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Rammer og krav til vandhåndtering mm. 
Lokalplan 1-1-110 + spildevandsplan 

 



Rammer og krav 
Lokalplan 1-1-110  dispositionsplan 

–                                    Del af Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi 

                                  ….fastholdelse af kulturværdier 

                               ….fastholdelse af historisk præg 

 
 

– …inddragelse af naturen i byen 

– …kobling til Øster Å-dalen (stisystem) 

– …øge biodiversitet 

– …forbedre vandkvalitet i recipient 

– …etablering af 2 parker:  

– Jernbane-parken: boldspil, urban park 

– Å-parken: Nærheden til naturen, vandløb (Øster Å) 

 



Rammer og krav 
Lokalplan 1-1-110 

– Forsinkelse til 1 l/s/ha inden afledning til offentlig regnvandskloak; 
ca. 19 ha  19 l/s til offentlig kloak (ca. 1-2 % af eksisterende 
udledning under kraftig regn) 
 

– Anslået areal til magasinering ca. 3.000 m2 (T  5 år) 

– Etablering af grønne tage 

 

 

 

 
 

– Mulig fremtidig udledning til recipient (Øster Å), såfremt den 
bliver ført gennem området – herved direkte udledning af 
overfladevand til recipient 

= fleksibel løsning nødvendig 
 





….det bliver fagligt svært….der skal virkelig 
samarbejdes……. 
 
 

 

 

 

….og grundet tidspres 
helst uden større fejl… 



Samarbejdet… 
Fra barmark til 1. etape (5 ha) på 1½ år 

Vigtige aktører, meget vigtigt samarbejde: 

- Aalborg Kommune 

- Bygherren: DSB Ejendomsudvikling, Fjordblink, Aalborg 
Studenterkursus 

- Arkitekt: POLYFORM 

- Rådgiver: NIRAS 

 

Virkemidler: 

– Studietur til Malmø (teambuilding i projektgruppen) 

– Gode relationer, åbenhed 

– Hyppige møder og hurtige beslutningsgange 



Afvandingsstrategien 
Opbygning af koncept 

 

Kilde: Blue-Green Fingerprints in the city of Malmø, Sweden. Peter Stahre 

Grønne tage          Regnbede                     Åbne kanaler            Våde og tørre bassiner 
                                 Lavninger                       Ledninger                          Rensning 
                                                                Afstrømning på terræn 



– Opbygning af afløbssystem i 3 trin: 
 

– Trin 1: Små regn i grønne tage, kanaler, regnbede (T < 
1 år) (> 95% af årsnedbør) 
 

– Trin 2: ….større regn + ledninger                                               
(> 98% af årsnedbør) 
 

– Trin 3: ….ekstremregn (T > 5 år) + terræn 
 

 

Opmærksomhed på ‘låste koter’ – meget tæt 
samarbejde med arkitekt, vejingeniør   KONTROL I 
UDFØRELSESFASEN 

Afvandingsstrategien 
Opbygning af koncept 



– TEGNING af system 
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– TEGNING af system 







– TEGNING af system 











24 



– TEGNING af system 



Rensning af regnvand – hvordan?  

– Princip for opbygning 

Plug-flow 

Koagulation/ 
flokkulation 

Sedimentation 

Vandplanter 
- Skal planlægges 

Indløb 

Udløb 

Bassin 1 

Bassin 2 

Bassin 3 

Regnvandssystem 
Øster Å 

Sandfang (evt.) 



– TEGNING af system 



Teknologi (beregning/analyse) 
 
– DHI pakken…. 

– De klassiske beregningsværktøjer rummer ikke 
anvendelse af LAR og specielle konstruktioner 
(endnu)  …udvikling pågår…. 

– Terrænmodellering 

– Identificering af kritiske punkter 





Afløbssystemets elementer 
Håndtering af ekstremregn, med og uden å 
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Uden Øster Å: 
- Koblede voluminer i parkområder 
- Anvendelse af sænket P-areal som 
magasineringsareal 

 
Med Øster Å: 
- Adskilte voluminer i parkområder 
- ”Stor” aflastning åen 

 



Håndtering af ekstremregn 

 

Billede af jernbaneparken…………. 



Ansvar og drift 
- vigtig ved de åbne/synlige løsninger! 

– Området er et privat område, og driftes ikke af kommune 
eller forsyning. 

 

– Ansvaret ligger på grundejerforeningen. 

– OBS!  Hav dette i tankerne tidligt i processen – 
driftsplan (helheden) 

 

– For Godsbanearealet: 

– Tydelig beskrivelse af 
organisering/ansvar 

– Detaljeret beskrevet driftsplan 

 

BRANCHEANSVAR 





Eksportpotentialerne (1) 

– Teknologi til reduktion af stofudledning til recipient 

– Totalt adskilte systemer (spildevand / regnvand) 
 

– Teknologi for styring / optimering af eksisterende systemer 

– Analyse af eksisterende by ved byomdannelsesprocesser 
(tilpasset/styrende princip) 

– Styring i eksisterende / nye systemer og renseanlæg 
(software, sensorer – flow/niveau mv.) 

 

– Videreudvikling af højt serviceniveau i klimatilpasningen 

– Varsling / beredskab ; sammenhæng til byen 
sammensætning og vandkvalitet ; drøftelse af BAT ? 
 

                    Koncepteksport 
 

 



Eksportpotentialerne (2) 
Koncepteksport 

 

HELVA – HELhedsorienteret VAndplanlægning 
 

                        KAEJ – Klimatilpasning Af EJendomme 
 

 



Importpotentialerne (1) 

– Mere forenkling/mere sammenhæng i  regelsæt / lovgivning;  

– Drøftelse af BAT 

 

– Mere innovation i langvarige samarbejder 
(bygherre/leverandør/rådgiver/interessenter/universiteter 
mv) 

 

– Mod / frækhed ved beslutningstagerne! 

 

 
 

 

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 


