CELOVITO UPRAVLJANJE
S PADAVINSKO VODO
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http://www.zastavki.com/

zelena
mesta dobrodošla
voda

umazani odtoki

http://www.plumbingcontractorprovo.com/

Neposreden odvod
padavinske odpadne vode
z utrjenih površin
onesnažuje odvodnik.

http://www.zurnal24.si/

http://www.picstopin.com/

poplave in suše
Podnebne spremembe
napovedujejo še večje
vremenske ekstreme in izzive
zadrževanja padavinske vode.

stroški infrastrukture

http://psarthi.com/

Stroški čiščenja odpadne vode in
gradnje kanalizacije so visoki.

CELOVITO UPRAVLJANJE S PADAVINSKO
VODO IN PROSTORSKO NAČRTOVANJE*
PRIORITETE URBANE
ODVODNJE:

PRIORITETE URBANISTIČNEGA
NAČRTOVANJA:

Sistem, ki je:
zanesljiv,
enostaven za vzpostavitev,
enostaven za vzdrževanje,
stroškovno učinkovit.

Sistem, ki daje udobje
prebivalcem:
usklajen s potrebami,
privlačen,
pomenljiv,
javno sprejet.

VEČNAMENSKI PROSTOR!
*angl. water sensitive urban design
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Ali želite
upravljati
padavinsko
vodo celovito
in stroškovno
učinkovito?

UNIVERZALNA
REŠITEV NE
OBSTAJA!

Kroženje vode v mestu pri celovitem upravljanju s padavinsko vodo
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Uspešno odvajanje
padavinske vode zagotavljamo s pomočjo
5 poglavitnih tehnik: 1. z zadrževanjem oziroma detencijo, kjer z začasnim zadrževanjem
zmanjšamo poplavljanje odvodnika vzdolž toka,
2. s shranjevanjem oziroma retencijo, s čimer deževnico skladiščimo za ponovno uporabo oziroma kasnejšo infiltracijo ali izhlapevanje,
3. s ponikanjem oziroma infiltracijo, pri čemer s pronicanjem vode
skozi prst spodbujamo obnovo podzemne vode,
4. s prečiščevanjem oziroma filtracijo, s čimer zmanjšamo
onesnaženje padavinske vode,
5. s prenosom oziroma transportom, s čimer vodo varno odvedemo
z mesta kamor pade do mesta, kjer je zadržana oziroma skladiščena.
Echols in Pennypacker (2008) , povzeto po Založnik (2013)

CILJ Omogočiti kroženje vode v mestu.

Čim bolj povečati izhlapevanje in
ponikanje padavinske vode!

PADAVINE

IZHLAPEVANJE

zadrževanje in shranjevanje
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površinsko ponikanje
PONIKANJE IN
PREČIŠČEVANJE
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izvedba
dopustno iz vidika
kakovostne zaščite podtalnice
NE

DA

podzemeljsko ponikanje
NE

DA

izvedba

površinsko odvodnjavanje
NE

DA

izvedba

PRENOS
odvodnjavanje v kanalizacijo
NE

DA

načrtovanje ni možno!

izvedba

UKREPI CELOVITEGA UPRAVLJANJA
S PADAVINSKO VODO
NIVO LOKACIJE

zelene strehe
zbiranje deževnice s strešin in ponovna uporaba
prepustni tlaki
zasaditev
odprti jarki
zasajeni zabojniki (korita zasajena z vegetacijo, ki prestreza vodo s streh)
ponikovalne kotanje/suhi zadrževalniki (vode ne zadržujejo dlje kot nekaj dni)

NIVO SOSESKE

sonaravnim ureditvam podrejena ureditev ceste
prepustni tlaki
odstraniti vse robnike in žlebove ter usmeriti odtok v zasajene kanale
retencijski bazeni/mokri zadrževalniki
(neprepustni bazeni, ki padavinsko vodo trajno zadržijo )
čiščenje ulic
široka obrežna blažilna območja in močvirna območja znotraj njih

NIVO POVODJA

ohranjanje naravnih strug vodotokov
ponovno vzpostavljanje suhih rokavov vodotokov
poplavna območja oblikovati tako, da služijo za začasno zadrževanje poplavnih vod

1.

določititev specifičnih potreb
upravljanja s padavinsko vodo

2.

določitev krajevnih razmer z lastnimi
karakteristikami, prednostmi in slabostmi

3.

modeliranje scenarijev padavinske vode

4.

združevanje tehnik in ukrepov tako, da
zadostimo potrebam danega prostora

CeloVITO upravljanje s padavinsko
vodo IN prostorskO načrtovanjE
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prispevek k
udobju mesta in
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upravljanje celotnega kroženja vode
prispevek k trajnostnim mestom
zagotavljanje pogojev za privlačno življenjsko okolje

SONARAVNI UKREPI SO LAHKO
STROŠKOVNO UČINKOVITEJŠI.
Če izkoristimo večnamenskost zelenih površin, je upravljanje padavinskih voda
STROŠKOVNO UČINKOVITEJŠE:
nižji stroški izvedbe (namestitev, oprema),
nižji stroški pridobitve zemljišča (ker souporabljamo obstoječe javne površine),
nižji stroški zaradi razbremenjevanja omrežja,
nižji stroški obratovanja,
nižji stroški popravil in vzdrževanja,
nižji stroški zamenjave infrastrukture (zmogljivost za daljšo življenjsko dobo investicije),
obenem pa
znižuje stroške energije,
znižuje stroške poplav,
s svojo privlačnostjo krepi lokalno ekonomijo.

primeri
dobre prakse

From Grey to Green (Portland, ZDA)
Vrsta projekta Programi trajnostnega upravljanja s padavinsko vodo, ki vsebujejo
tudi prizadevanja za vključevanje javnosti
Investitor mesto Portland
Časovni okvir 2008-2013
Raven projekta mesto, več lokacij
Osnovni koncept Razvoj programov za pospeševanje zelene infrastrukture in trajnostnega upravljanja s padavinsko vodo je povezan z dejavnostmi
izobraževanja javnosti o vsebinah trajnostnega upravljanja s padavinsko vodo.
Ozadje površina: 377 km2
vodna površina: 29 km2
število prebivalcev: 582.130 (2009)
gostota prebivalcev: 1.655/km2
letne padavine: 816 mm
Izziv vode: odtok mešanega kanalizacijski sistema ob nalivih.
Stroški Decentralizirane rešitve so cenejše od centraliziranega sistema.

Več … http://www.portlandoregon.gov/bes/47203
http://www.portlandoregon.gov/bes/34598
http://www.switchurbanwater.eu/outputs/pdfs/W5-1_GEN_MAN_
D5.1.5_Manual_on_WSUD.pdf
(vse povezave pridobljene dne 17.2.2014)

http://land8.com/

Vzdrževanje Kjer so bila izdelana dovolj natančna navodila, je vzdrževanje dobro.
Uspešno deluje vključevanje lokalnih prebivalcev.

Waterplan 2 (Rotterdam, Nizozemska)
Vrsta projekta Celovit načrt upravljanja z vodo
Investitor mesto Rotterdam
Časovni okvir 2007-2030
Raven projekta mesto, več lokacij
Osnovni koncept Uporaba vode je priložnost za atraktivnejše mesto. Izkoristimo jo
s celovitim pristopom pri oblikovanju in uporabi novih rešitev za
zadrževanje padavinske vode na urbanih površinah.
Ozadje površina: 319 km2, vodna površina: 113 km2
število prebivalcev: 603.425 (2010)
gostota prebivalcev: 2.850/km2
letne padavine: 816 mm
Izziv vode: Rotterdam leži 2 m pod gladino morja; vedno večji nalivi
in omejena kapaciteta kanalizacijskega sistema in črpalk.

http://www.deltacities.com/

Stroški Ob upoštevanju večnamenskosti rešitev so koristi večje od stroškov.
Vzdrževanje Vzdrževanje posameznih objektov je bilo že od prej razdeljeno in
dobro delovalo. Izjema so bili vodni jarki, ki so jim upravljalca določili
naknadno.
Več … http://www.rotterdam.nl/GW/Document/Waterloket/Waterplan%20
2%20samenvatting%20Engels.pdf
http://www.smarturb.org/index.php?#article:115
http://www.switchurbanwater.eu/outputs/pdfs/GEN_PRS_Rotterdam_Water_Plan.pdf
(vse povezave pridobljene dne 17.2.2014)

BlueGreen Network (Lodž, Poljska)
Vrsta projekta Načrt celovitega upravljanja urbanih povodij z vključevanjem vseh
deležnikov
Investitor mesto Lodž in projekt SWITCH
Časovni okvir 2008-2013
Raven projekta mesto
Osnovni koncept Uporaba rezultatov novih raziskav na področju upravljanja z urbano
vodo po metodi Zavezništvo v učenju. Uporaba rešitev, izpeljanih iz
ekohidroloških načel za trajnostni razvoj mesta.
Ozadje površina: 293 km2
število prebivalcev: 744.541 (2009)
gostota prebivalcev: 2.539/km2
letne padavine: 516 mm
Izziv vode: 18 potokov, večinoma kanaliziranih in pokritih. Reka Sokolowka teče skozi južni del mesta Lodž. Napaja jo pretežno padavinska voda z utrjenih mestnih površin. Večina reke je obdana z betonskim koritom. Za prebivalce ima reka veliko rekreativno vrednost.

Vzdrževanje Vzdrževanje izvedenega projekta bo zagotovljeno s primernimi administrativnimi strukturami, povezanimi s krajevnimi oblastmi.
Več … http://www.switchtraining.eu/fileadmin/template/projects/switch_
training/files/Case_studies/Case_study_Lodz_preview.pdf
http://www.switchurbanwater.eu/cities/8.php
http://www.switchurbanwater.eu/outputs/pdfs/W5-3_CLOD_DEM_
D5.3.13_Final_Demo_Report_ANNEX_4_Blue-green_network.pdf
(vse povezave pridobljene dne 17.2.2014)

http://fotopolska.eu/

Stroški Zaradi pridobljenih finančnih sredstev različnih skladov EU so lahko
naredili veliko več, kot če bi bili omejeni le na financiranje mesta.

Tanner Springs Park (Portland, ZDA)
Vrsta projekta Oblikovanje javnih parkovnih površin
Investitor mesto Portland
Časovni okvir 2002-2005
Raven projekta soseska
Osnovni koncept Uporaba trajnostnega upravljanja s padavinsko vodo za ponovno vzpostavitev mokrišč ter oblikovanje uporabnega in privlačnega parka
v strnjenem urbanem območju.

http://www.museumofthecity.org/

Ozadje površina parka: 4.800 m2
površina soseske: 1 km2
število prebivalcev soseske: 1.113 (2000)
gostota prebivalcev: 920/km2
letne padavine: 940 mm
Izziv vode: soseska je nastala na mestu mokrišča.
Stroški Dodatni stroški zaradi vključitve upravljanja padavinske vode v park
so bili le obrobni. Z upoštevanjem večnamenskosti površin javnega
parka je projekt znižal stroške upravljanja s padavinsko vodo.
Vzdrževanje Preverjanje prostosti odtočnih cevi, ki odvajajo presežek vode ob
nalivih.
Več … http://www.portlandoregon.gov/parks/finder/index.cfm?&propertyi
d=1273&action=viewpark
http://landscapevoice.com/tanner-springs-park/
https://plannersweb.com/2013/08/a-tale-of-three-parks/
(vse povezave pridobljene dne 17.2.2014)

Potsdamer Platz (Berlin, Nemčija)
Vrsta projekta Ponoven razvoj urbanega centra
Investitor mesto Berlin, podjetje Debis real estate
Časovni okvir 1994-1998
Raven projekta soseska
Osnovni koncept Oblikovanje živahnega, estetskega in ekološkega javnega obvodnega
prostora v strnjenem urbanem žarišču z mešano rabo prostora.
Ozadje površina: 68.000 m2,
vodna površina: 12.000 m2
letne padavine: 556 mm
Izziv vode: vodne površine imajo pomembno vlogo pri zadrževanju
deževnice, čiščenju vode, obnovi urbane ekologije, mestnem podnebju in rekreaciji.

http://www.dreiseitl.com/

Stroški Stroški izgradnje in vzdrževanja sistema so visoki. Projekt je bil izvedljiv zaradi svoje odmevnosti. Investicija se vrača z najemninami,
turizmom, medijsko privlačnostjo in velikim prihrankom porabe pitne
vode. Ovrednotiti kulturno vrednost projekta pa je še težko.
Vzdrževanje Po 15-ih letih izvedbe je Potsdamer Platz dobro vzdrževan. Začetne
težave je bilo razraščanje alg, kar so rešili s čiščenjem bazenov nekajkrat na leto.
Več … http://www.esf.edu/la/studyabroad/ocp/OCP_2009-10/documents/
Rader_main_study_2010.pdf
http://architecture.mit.edu/class/nature/projects_12/pdfs/Phebeun.
pdf
http://tar.thailis.or.th/bitstream/123456789/400/1/OR003.pdf
(vse povezave pridobljene dne 17.2.2014)
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svetovanje
Naše svetovanje vam zagotavlja širši in primerjalni
vpogled v možne rešitve, preprečuje napake in
omogoča pravočasno vključevanje novih rešitev v
sistem upravljanja s padavinsko vodo.

evidence IN BAZE PODATKOV
Za potrebe oblikovanja in
obračunavanja cen odvajanja padavinske odpadne vode s streh vam na podlagi javno dostopnih prostorskih podatkov vzpostavimo potrebne evidence.

strategije in načrtovanje
Pomagamo vam izdelati celovito strategijo odvajanja padavinske vode s streh in javnih površin,
ki vključuje različne, inovativne ukrepe in rešitve
za zadrževanje vode ob nalivih in odvajanje vode
mimo sistema javnih kanalov.

analiza stroškov in koristi
Za lažjo in boljšo odločitev
o nameravani investiciji
vam izdelamo analizo
stroškov izvedbe in
pričakovanih koristi, katere
cilj je opredeliti in ovrednotiti vse morebitne vplive
projekta.
Analiza lahko vsebuje tudi
primerjavo stroškov kanalskega sistema s sistemom
za celovito upravljanje s
padavinsko vodo.

koristi
ali
prednosti

stroški
ali
slabosti

PODPORA PRI PRIDOBIVANJU SREDSTEV
iz skladov Evropske unije
SKLADI EU ŽELIJO PODPRETI VAŠE PROJEKTE ZA:
učinkovito in trajnostno upravljanje vodnih virov,
boljšo kakovost zraka v mestih,
prilagajanje na podnebne spremembe in varstvo
pred naravnimi nesrečami,
ohranjanje biotske raznovrstnosti in
ekosistemskih storitev,
povezovanje naravnih območij
(zelena infrastruktura),
krepitev medregionalnega in čezmejnega
sodelovanja.

Life+
ESRR
Kohezijski sklad

Ali želite
narediti nekaj
za dobrobit
vode, ljudi in
celega vašega
mesta?

naredite
korak
od besed k
dejanjem …

Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

Verovškova ulica 64
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
Kristina Klemen, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
kristina.klemen@luz.si

oblikovanje in ilustracije: EmaGo, februar 2014

(01) 3602-404
info@luz.si
http://www.luz.si/

