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Ikke en park
med en rensedam...
I Viborg har kommunen og forsyningen skabt et helt nyt
landskab mellem byen og Søndersø. Det er et eksempel
på, at 2+2=5…
Foto: Carsten Ingemann

Af Ny W. Øhlenschlæger
”Der er altid fyldt af mennesker! Picnic
tæpper, børnefødselsdage, løbere
og hundeluftere - det er virkelig en
folkepark”. Sådan beskriver Lotte
Kunstmann, der er projektleder i
Viborg Kommune, Sønæs. Stilfærdigt,
men også med stolthed i stemmen,
forklarer hun, hvordan det nærmest
er kommet bag på både Viborg
Kommune og Energi Viborg, hvor
populært området er blevet. ”Da
vi åbnede området, væltede folk
bogstaveligt talt ind – allerede før
indvielsen”.
Det forstår man godt. Sønæs er
et unikt landskab af søer, stier, bakker
og vandløb. Et eldorado for legebørn
i alle aldre med et landskab, som
inspirerer til, at man bevæger sig og
indtager det. Og så er det både en
rensedam og et overløbsbassin. Altså
et teknisk anlæg, der renser regnvandet fra Viborg midtby, inden det ledes
ud i Søndersø. Og når det regner
rigtig meget, så kan dele af Sønæs
blive oversvømmet, uden at der sker
noget ved det.

Vi har kastet os
ud i det. Mange ting
har været uafklarerede
og vi måtte tage ved
lære hen ad vejen.
Lotte Kunstmann, Viborg Kommune

noget helt tredje. Det er det, der er
så specielt. ”Fra både Energi Viborg
og Kommunens side gik vi ind i det
her som et samarbejde. Vi har virkelig
tænkt tingene sammen fra starten
og villet samarbejdet”, siger hun
og understreger, at der hele vejen
igennem har været to ligeværdige
bygherrer. Det har været et opgør
med silo-tænkningen, og selvfølgelig
har det været en udfordring. ”Vi skulle
hele tiden overveje hvordan vi gør
det her, så alle bliver tilfredse? Det er
en ny måde at arbejde på, men det
var aldrig til diskussion”, siger Lotte
Kunstmann.

Opgør med siloerne

At prøve sig frem

I følge Lotte Kunstmann, er Sønæs
dog hverken en park med en
rensedam eller en rensedam med
rekreative kvaliteter. Det er blevet til

Hele vejen omkring projektet har
der været en fælles forståelse af,
at man måtte prøve sig frem. ”Alle
har haft ja-hatten på, og alle har

været indstillet på at tænke ud af
boksen. Vores tilgang har været, at
vi har kastet os ud i det. Mange ting
har været uafklarerede og vi måtte
tage ved lære hen ad vejen. Og det
gælder alle involverede, for vi har
samarbejdet på kryds og tværs. Vi har
lavet en masse ting om undervejs og
det havde aldrig kunnet lade sig gøre,
hvis ikke vi havde haft en entreprenør,
som vi kunne snakke med!”, siger
Lotte Kunstmann.
Man får fornemmelsen af, at
Sønæs er et projekt, som de involverede er stolte af. Det bekræfter projektlederen, som mener at engagementet og stoltheden smitter af både

Om VAND PLUS
VANDPLUS er et partnerskab
mellem Lokale & Anlægsfonden
og Realdania i samarbejde med
Naturstyrelsen. Partnerskabet
har uddelt i alt 12 millioner kroner til fire projekter i Gladsaxe,
Frederiksberg, Solrød og Viborg
kommune. Fokus har været på
dobbeltfunktioner og klimatilpasning med merværdi. Læs mere på
klimatilpasning.dk/vandplus
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Kursus
kickstartede
samarbejdet
Vi arbejder
sammen om et
konkret projekt... Så
da Sønæs projektet
kom, var vi klar til at
gribe det

opad i organisationerne og helt ud til
ham, der står og støber betonen. Og
heldigvis også til borgerne.

forståelse for de andre brugere.
Løberen kom fx til at beskrive, hvad
der var vigtigt for børnefamilien osv. ”

Borgernes sted

For godt til en rensedam

”Vi har arbejdet meget med formidling
af projektet. Det kom sig af, at vi var
en del af Vand Plus. Men det var også
et resultat af, at vi virkelig prøvede
at forstå, hvad det var for et sted, vi
havde med at gøre”, fortæller Lotte
Kunstmann. Hun beskriver, hvordan
borgerne blev inddraget i flere tempi.
De nærmeste naboer blev inddraget
først, efterfulgt af en bredere inddragelse af byens borgere. Blandt andet
delte projektgruppen postkort ud en
lørdag formiddag, hvor man kunne
skrive sine forslag ned. Noget, som
blev rigtig godt modtaget af borgerne,
der syntes, at det var dejligt at møde
”kommunen” ude i byen og ikke inde i
borgerservice.
Det var vigtigt for projektgruppen, at Sønæs blev et sted for alle
byens borgere. Derfor brugte man
personaer (fiktive personaer, red.), til
at få bredde på diskussionerne. ”I en
workshop med borgerne, inddelte vi
deltagerne i grupper, som skulle sætte
sig i forskellige brugeres sted. På den
måde blev diskussionerne anderledes
end de plejer, og folk fik en større

Tidligere lå det 10 ha store areal
hen som sumpede fodboldbaner.
”Forsyningen manglede en rensedam
og stedet var udpeget i spildevandsplanen. Men vi har hele tiden syntes,
at det areal lå lidt for godt til at lave
et traditionelt vandteknisk projekt”,
forklarer Lotte Kunstmann. Så da
Vand Plus blev lanceret blev alle sejl
sat til. Ifølge Lotte Kunstmann er der
blevet investeret ekstra ressourcer på
projektet fra ansøgningsprocessen og
hele vejen igennem – primært i form
af arbejdstimer. ”Vi var fra starten indstillet på at slå stort brød op med det
her projekt, for vi vidste, at det kunne
give os en hel masse. Vi var nok ikke
klar over hvor mange timer vi ville
komme til at bruge på det, men nu
synes vi ærligt talt, at det er givet godt
ud”, slutter Lotte Kunstmann.•

Sønæs projektet har modtaget
økonomisk støtte fra VAND PLUS,
Friluftsrådet og Anders Brøndums
velgørende fond.

Viborg Kommune og Energi
Viborg deltog i DAVA og
Byplanlaboratoriets kursus Byens
vand i 2010. Ifølge projektleder
Lotte Kunstmann var det på sin
vis starten på Sønæs. ”På kurset
var vi om samme bord igen, efter
at Forsyningen var blevet en
selvstændig virksomhed – det
var en måde at finde sammen
på. Vi arbejdede sammen om et
konkret projekt, fik nogle fælles
oplevelser fandt ud af, hvad vi
ville i fællesskab. Så da Sønæs
projektet dukkede op, var vi
klar til at gribe det”, siger Lotte
Kunstmann.

Vil I med?
Kursusforløbet Klimatilpasning
og innovation af steder er
en videreudvikling af Byens
vand. På kurset deltager man
samlet i et tværfagligt team
fra Kommune og forsyning og
man arbejder løbende med et
konkret klimatilpasningsprojekt
’hjemmefra’. Forløbet indeholder
fire kursusgange fordelt over et
halvt år. Det indeholder både
ekskursioner, oplæg, workshops,
sparring og tid til at arbejde på
eget projekt. Første kursusgang
er i Viborg den 20. -21. januar
2016.
Se mere om kurset på
byplanlab.dk
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