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INDHOLD
BAGGRUND
TIDSPLAN OG ORGANISERING
PROCES, INDDRAGELSE OG FORMIDLING
PROJEKTET OG DEN VANDTEKSNIKE/HYDRALISKE LØSNING
PROJEKTET OG DE REKREATIVE MULIGHEDER
OPSUMMERING
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BAGGRUND

BAGGRUND

Gl. Aarhusvej
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BAGGRUND
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BAGGRUND

Gl. Aarhusvej

sØ næs

sØ næs

ORGANISERING OG TIDSPLAN
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OVERORDNET TIDSPLAN
PROJEKTETS FASER
FASE 1: 08.05 - 19.06.2013
VISION & FORUDSÆTNINGER
AKTØRER: Projektgruppe, styregruppe,
Partnerskabet, referencegruppe, rådgivergruppe

FUNDRAISING

FASE 2: 03.06 - 15.08.2013
IDEER & INDDRAGELSE
AKTØRER: Interessenter, borgere, naboer, brugere,
projektgruppe,rådgivergruppe

AKTØRER: Projektgruppe,
styregruppe, rådgivergruppe,

FASE 3: 05.08 - 30.09.2013
PROJEKTUDVIKLING
AKTØRER: Projektgruppe, styregruppe,
Partnerskabet, referencegruppe, rådgivergruppe

FASE 4: 01.10 - 15.10.2013
TEST
AKTØRER: Interessenter, borgere, naboer,
projektgruppe,rådgivergruppe

FASE 5: 05.08 - 30.09.2013
MYNDIGHEDSPROJEKT
AKTØRER: Projektgruppe, styregruppe,
Partnerskabet, referencegruppe, rådgivergruppe

FASE 6: 01.11 - 15.12.2013
MYNDIGHEDSBEHANDLING

FASE 7: 01.01 - 01.04.2014
HOVEDPROJEKT OG UDBUD
AKTØRER: Projektgruppe, styregruppe,
Partnerskabet, referencegruppe, rådgivergruppe

FASE 8: 24.04 - 30.11.2014
ANLÆGSPERIODE
FORÅR 2015
INDVIELSE OG ÅBNING
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ORGANISERING
Styregruppe
ViborgKommune
JørgenJørgensen,ChefforNaturogVand(projektejer)
KarlJohanLegaardJensen,Planchef
OleBrandtPetersen,Sekretariatschef,KulturService&Events
LotteKunstmann,landskabsarkitekt(projektleder)
EnergiViborgSpildevandA/S
FinnKøhler,VandchefforEnergiViborgSpildevandAS
Ekstern
IngeBak,ViborgInnovationFond

Projektgruppe
ViborgKommune
LotteKunstmann,landskabsarkitekt,NaturogVand(projektleder)

VANDPLUS
Partnerskabet
Lokale- og Anlægsfonden
Realdania
Naturstyrelsen
Advisory Board

MetteHilsløvHummelshøj,planlægger,Plan

Rådgivergruppe

TeresaEgballe,idrætskonsulent,IdrætogFolkeoplysning

Landskabsarkitektrådgiver
Møller & Grønborg

EnergiViborgSpildevandA/S

Ingeniørteknisk rådgiver

MortenSassGlarbo,civilingeniør

Orbicon

IbenKristensen,civilingeniør

Faglig referencegruppe
VVM (Plan)
§3 (Natur og Vand)

Søbeskyttelseslinie m.m. (Byggeri)
Parkering m.m. (Trafik og Veje)
Sundhed (Kultur og Forebyggelse)
Events og kulturelle tiltag (Kultur og Forebyggelse)
Skoler og institutioner (Børn og Unge)

BirgitteStrunge,landskabsarkitekt,Plan

Borgere
Borgerinputvia
postkortog
hjemmeside
Borgerinputvia
borgermøde

ArbejdsͲ oginteressentgruppe

Naboer

Udvalgteborgerepåbaggrundafpostkort

GymnastikogIdrætshøjskolenvedViborg

Sønæsvej1,2,2A,3,6

TheAnimationWorkshop

ViborgAtletikogMotion

GrundejerforeningenTeglkrogen

ViborgInnovationsFond

ViborgKulturogIdrætsfond(24timersløbet)

Naturskolen

ViborgPrivateRealskole

ViborgIdrætsråd

BjergsnæsEfterskole

Naturvidenskaberneshus

m.fl.

EgnsteaterCarteBlanche
DanmarksNaturfredningsforening
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PROCES OG INDDRAGELSE

PROCES FOR INDDRAGELSE

VIND

NÆS ...
, fra B67´s
om Søndersø
a turen rundt
Gl. Århusvej.
ra bilruden på
både hjælpe
dig nu - du skal
åbner sig for
, du skal klimasikre
bedre miljø i Søndersø
udendørs
også tilbyde nye
del, og du skal
til mig.
t til vand- og parkliv og jeg glæder mig til at
dig,
for
tid
pændende
ing.

www.viborg.dk/xxxxxxx
kommenter på

eller
es/
www.facebook.com/pag
sØnæs

BIDRAGE?

af
til udviklingen
til at bidrage
inviterer
Har du lyst
og Energi Viborg
at deltage i en
Viborg Kommune

er til
sØnæs?
____________
borgere og organisation Har du gode ideer
håber jeg at .....
interesserede
af sØnæs.
i fremtiden
____
foråret 2015,
for udviklingen
Viborggenserne
arbejdsgruppe
________________
sØnæs kan give
kryds i tilmeldings___
________________
til, hvilken fortælling to hverdagsaftener, så sæt
pen.
i arbejdsgrup
________________
- og kan du investere
ca. 20 borgere
__
________________
Der er plads til
den 25. juni 2013.
feltet herunder. du er med i arbejdsgruppen
________________
om
________________
__
Du får besked,
________________
Viborg?
________________
kan sØnæs give

UFORMEL

r
Hvilken fortælling
og kommentare
af forslag, input
Præsentation
arbejdsgruppen.
gerne tilmeldes
Ja tak, jeg vil
i
og er interesseret
____ år gammel
d (sæt ring),
Jeg er kvinde/man
________
sØnæs fordi ...
____________________
____________________
_
____________________
____________________

Møder:
kl. 17-19
27. juni 2013
kl. 17-19
03. okt. 2013

hilsner

____

________________
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100 MÅDER AT KOMME OVER
VANDET PÅ

DU KAN OGSÅ SENDE T
ET DIGITALT POSTKOR

De 3 bedste postkort
på
vinder et gavekort
500 kr.
til Viborg Handel

FYSISK- OG MENTALTRÆNING - CROSS-OVER

________________
___________________

ailadresse

KÆRE

Ø

S NÆS
...

11. oktober:
Opsamling fra
dialogmøder udsendes

INTET MEDLEMSKAB
FOLKEPARK
TIL OPLEVELSER I HVERDAGEN
LET TILGÆNGELIG
SPONTAN
NATURE FITNESS

22. juni:
Kære sØnæs
BORGERE
Borgerinput via postkort
og hjemmeside.

8. oktober:
Borgermøde
BORGERE
Borgerinput via
borgermøde

HVERDAGSBRUG

STRANDEN
ANLØBSBROEN

3. oktober:
Dialogmøde m.
interessant-arbejdsgruppe

STØRRE EVENTS
24. juni:
Projektgruppemøde/
udvælgelse

PROCES

Viborg Innovations Fond,
Egnsteater Carte Blanche,
Viborg Atletik og Motion,
m.fl.

FASE 2 - 4
Primo juli:
Opsamling udsendes

1. oktober:
Dialogmøde med naboer

3. juni:
Dialogmøde med naboer
NABOER
• Sønæsvej 1, 2, 2A, 3, 6
• Grundejerforeningen
Teglkrogen

NABOER
• Sønæsvej 1, 2, 2A, 3, 6
• Grundejerforeningen
Teglkrogen

27. juni:
Interessantarbejdsgruppemøde

FASE 3:
projektudvikling

OKTOBER

AUGUST

JULI

JUNI
FASE 2:
inddragelse og ideer

SEPTEMBER

Viborg Idrætsråd, Danmarks
naturfredningsforening,
udvalgte borgere,
Naturskolen, m.fl.

FASE 4:
test
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PROCES FOR INDDRAGELSE
- DELTE GODT 3OO POSTKORT UD
- MANGE (FORSKELLIGE) MENNESKER I TALE OMKRING SØNÆS
- MANGE POSITIVE TILKENDEGIVELSER

Ø

KÆRE S NÆS
...

- 53 RIGTIG GODE POSTKORT
- 8 MEDLEMMER TIL ARBEJDS- OG INTERESSENTGRUPPEN

VIND

DU KAN OGSÅ SEN
STK
ET DIGITALT PO

tkor t
De 3 bedste pos på
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vinder et gaveko
500 kr.
del
til Viborg Han

Ø

...
KÆRE S NÆS

x

xxx
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Jeg kender dig
på Gl. Århusv
www.facebook.c
r fra bilruden
æs
sØn
boldbaner elle
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at
let til
glæder mig til
jeg
og
,
dig
aktiviteter kob
for
BIDRAGE? udviklingen af
spændende tid
til
til at bidrage
Det bliver en
inviterer
Har du lyst
Energi Viborg
g.
ie
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___
er til at deltage
æs?
sØn
_________
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.....
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e
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af sØnæs. Har
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__
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i forå
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_________
Viborggenserne
___
arbejdsgrupp
give
Når du åbner
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___
e
æs
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tilm
kryds i
lling sØn
____________
til, hvilken fortæ
saftener, så sæt jdsgruppe
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stere to hverdag
i arbe
____________
- og kan du inve er plads til ca. 20 borgere
____________
25. juni 20
___
___
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___
feltet heru
i arbejdsg
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Du får besked
________
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Mød
kl. 17-19
27. juni 2013
kl. 17-19
03. okt. 2013

ner

De bedste hils

“DER KOMMER ET SØBAD, OMKLÆDNINGSFACILITETER, BEACHVOLLEY, CAFÉOMRÅDE
TIL AFSLAPNING MED LIGGESTOLE OG
HÆNGEKØJER + FITNESSOMRÅDE.”
“Vi kan gå på en oplevelsessti imellem vandet,
_____

____________

____________

iladresse

f.eks. via trædesten, hængebro, svingtov og svævebane.”

__________

_____________

____________

Navn og ema

FORMIDLING
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ÅRET PÅ SØNÆS
1.SØNDAG I ADVENT
Skøjtebanen åbnes, og fra (Klub)huset
udlejes skøjter og sælges knas.
ERFARINGSOPSAMLING
OG FORMIDLING
Energi Viborg er oplægsholder på
Natur- og Miljøkonferencen, hvor
erfaringer og viden fra eksempelprojektet Sønæs videregives.

E

FE
BR

A

WWW.SØNÆS.DK
Konkurrence på aktivitetsøerne - foreslå og
stem din favorit på www.sønæs.dk
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R

EM

A

B

M

N

OV

TS

OKTOBER

R
BE

APRIL

ÅRET
PÅ
SØNÆS

FITDEAL
De lokale idrætsforeninger inviterer i
samarbejde med Viborg Idrætsråd til tre
tirsdag eftermiddage på Sønæs, hvor der
er idrætsaktiviteter for børnefamilier, unge
og seniorer.

N

I

AU

G

U

S

T

JULI

Sivlandskab

U

Følg med på www.sønæs.dk

SOMMERFERIE
28 graders varme lokker Viborgensere og byens
gæster til Sønæs for at soppe, spille strandtennis mv. På forsøgsbasis gives der tilladelse til at
Studenterhus Viborg afholder strandbar.

J

24 TIMERS LØBET
Eliteløbere, motionister og børn løber side
om side, mens mørket falder på. Holdkammeraterne hygger sig på Sønæs med
musik, mad og masser af leg og hepper,
når de andre løber forbi.

VANDKULTURFESTIVAL
Arrangeres hvert år af Kultur Service
& Events og byder på koncerter,
konkurrencer og science. Festivalen
tiltrækker gæster fra hele landet.
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VIBORG FESTUGE
Kunsthal Brænderigården og studerende
på VIA UC går sammen om en udstilling
om kroppen på Sønæs, hvor skulpturer,
naturen og konkurrencer mellem deltagerne smelter sammen.

Efter en monsterregn - sølandskabet
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ANIMATIONSFESTIVALEN
Seks performere rykker ind på Sønæs
med 40 vægge, som kan flyttes, så nye
rum opstår. Her mødes børn og voksne
fra hele landet og går på opdagelse i et
evenntyrligt univers.

Aktiviteter hele året rundt

FEBRUAR
De første solstråler lokker løberne frem.
De varmer op på Sønæs, fortsætter rundt
om søen og mødes igen på Sønæs til
udstrækning, minder og målsætninger for
den kommende sæson.

JANUAR

D

SPEJDERNES VANDMÆRKE
Spejderne fra hele regionen kan tage
vandmærket på Sønæs.

JANUAR
Dammene fryser til, landskabet transformes.
Man kan gå ud til de små atoller som ellers er
utilgængelige.

HÆRVEJSFESTIVALEN
Festivalens årlige inspirationsdag for 7. klasserne afholdes på Sønæs, hvor eleverne sammen med lokale
virksomheder og uddannelsesinstitutioner sætter fokus på vand, natur og kommende klimaudfordringer.
SKT. HANS AFTEN
Flydende bål på dammene
på årets længste aften.

24 timers løbet

Strandliv på Sønæs

SIDE 7
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PROJEKTETS VANDTEKNISKE /
HYDRALISKE LØSNINGER

HVERDAGEN PÅ SØNÆS
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5 ÅRS HÆNDELSE
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100 ÅRS HÆNDELSE
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PROJEKTETS REKREATIVE
MULIGHEDER
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MATERIALER

Sti i insitu-støbt beton med kanter og detaljer i samme materiale

Betonsti

Betonsti med kanter og siddelementer i beton

landskabet løber helt op til betonstien

Pladser i insitu-støbt beton med malede indersider og kanter. Alternativ en let kontruktion med pladebeklædning.

Røde markeringer af de særlige steder

Røde kanter og markeringer

Betonskal med malede indersider
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STRANDEN,SOLTRAPPEN, BROEN

SOLTRAPPEN

RØDT ”URBANT” DIGE

Nicher og spejlbassinner ligger som foldninger i sandlandskabet

Ophold ved vandet

Plan Soltrappen 1:500

Ophold i solen

Sopning af afslapning ved spejlbassinnnerne

Kajakker kan lægge til Anløbsbroen
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SØPAVILLONEN

SØPAVILLONNEN

RØDT ”URBANT” DIGE

RENSEDAM

Plan Søpavillonen 1:500

Rød pavillon

Yoga, dans, pilates mm. under overdækningen med udsigt til vandet
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OVERLØB NORD

View Overløb Nord

Plan Overløb Nord 1:500

Relief i betonfladen danner vandmønstre

Vand i niveauer

Vandstandens foranderlighed sætter sine spor i aflejringer på trinene
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OVERLØB SYD

View Overløb Nord

Plan Overløb Syd 1:500

Vandet løber over ved regnskyl

Overløbets rør i flere forskellige højder, som man kan træde ud på

Flere niveauer knækker omkring overløbet
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INDLØBET

Plan Indløb 1:500

Stien folder ramper ned til vandspejlet- og man kan komme helt ned til vandet

Man kan kigge ind i røret fra rampen

Iscenesættelse af indløbet
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ANKOMSTEN

Plan Ankomstporten 1:500

Ankomst gennem “port” og udsyn over sØnæs

Kontroltårnet, et sted hvor man kan lære om vand og regnvandetskredsløb
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VANDFALDET

Vandet plasker ned over hovedet, der hvor pumpen ledes op over stien og leder regnvandet fra boligområdet, Teglkrogen
ind i rensedammen

Plan Niche og Vandfald 1:500

Afskærmet niche til det private ophold

Kig igennem sivene

Nicher mellem høje siv

Vandet falder ned foran en, når man går over til øen
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DET GRØNNE DIGE-LAND-

TØMRERFLÅDEN

HELIKOPTEREN

Plan vådengen 1:500

Plan Picnic og Det grønne Amfi 1:500

Skråningsløb ved Grøningen

Det grønne amfi, hvor skoleklasser mødes og familier

Picnic og grill ved vandet

Zigzag-løb mellem høje siv ved Rørskoven

sØ næs
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OPSUMMERING
Viborg

“TRIPLEPROGRAMMERING “
NATUR- OG MILJØFORBEDRING FOR SØNDERSØ,

boldklub

§3

EN FREMTIDSSIKRET KLIMALØSNING FOR HELE
DEN SYDVESTLIGE DEL AF VIBORG,
Søndersø

SAMT EN MÅLSÆTNING FOR PARKEN SØNÆS,
SOM SKAL TILBYDE NYE OG INNOVATIVE AKTIVITETER KOBLET TIL VAND OG PARKLIV.

Viborg

Rensedam

§3

boldklub

Søndersø

Viborg
boldklub

Alger i Søndersø - grundet fosfor

Boldbaner ved Sønæs i lavtliggende terræn

Gl. Aarhusvej ved Sønæs ved skybrud

Rensedam+
overløb+
aktivitetsøer

Søndersø

Fremtid: Søbad i Søndersø

Ingen medlemskab påkrævet, aktiviteter og muligheder er for alle

Et foranderligt vandlandskab

§3
nye aktiviteter

