
VI TAGER HÅND OM REGNVANDET 

Vandledningsstien er en gang- og cykelsti. Stien starter nord for den 
tidligere Marielyst Skole og fortsætter under Gladsaxevej. Den går 
gennem en tunnel under tilkørselsrampen til Høje Gladsaxe Vej og 
kobles til det eksisterende stinet. 

REGNVANDSLANDSKAB
Langs med stien skaber vi et rekreativt landskab, hvor vandløb og bassi-
ner kan opsamle regnvand, når det regner kraftigt. Det meste af året vil 
de fl este bassiner stå uden vand. Når det regner, vil landskabet forvandle 
sig til et regnvejrslandskab med vand, der løber ned gennem bassinerne. 
Enkelte bassiner vil stå med vand hele året. 

Formålet med regnvandslandskabet er at skabe et område, der kan mod-
tage store mængder regn. Samtidig skal det til daglig fungere som et re-
kreativt område til gavn for cyklister, beboere i området og brugere af 
Gladsaxe Sportscenter. I alt vil regnvandslandskabet kunne rumme 
3.500 m3 vand, der ellers ville belaste kloaksystemet.

 
STIEN FORENER SIKKER SKOLEVEJ OG REGNVANDS-
HÅNDTERING
Den nye sti forbinder skoledistriktet nord for Gladsaxevej 
med Grønnemose Skole. Stien har længe været et stort 
ønske hos elever og forældre, som skal krydse Gladsaxe-
vej på vej til skolen. Med den nye sti gen-
nem tunnelen får eleverne en sikker skolevej. Den 
nye sti er en fortsættelse af stien fra Buddinge og
har forbindelse til den nye cykelsupersti C95 fra 
København til Farum.

VANDLEDNINGSSTIEN ER KLAR TIL BRUG 
I SEPTEMBER 2013
Vi er i fuld gang med at anlægge Vandledningsstien 
og regnvandslandskabet. Stien er klar til brug 
i september 2013. Projektet gennemføres i sam -
arbejde med Gladsaxe Kommune.

ENGENE
Engene er en række kurvede bassiner 
med træ- og jordkanter, der bugter sig 
langs stien. Regnvand fra Gladsaxe 
Sportscenter vil løbe til Engene, som er 
indbyrdes forbundet. To af bassinerne 
fyldes først, og herefter fyldes de 
øvrige bassiner. Bassinerne vil dog 
som oftest være tørre, og så kan de 
bruges til leg og rekreativt ophold. 

KASKADERNE
Kaskaderne har også træbeklæd-
ning, men er fi rkantede og passer 
visuelt til broen, der går hen over. 
I Kaskaderne står der altid mindst 
en halv meter vand. Langs Kaska-
derne vil der være belysning, der 
understreger bassinernes form og 
er med til at skabe en tryg passage. 

SLETTEN
Tættest på Høje Gladsaxe Park lig-
ger Sletten. Her vil der kun være 
vand ved ekstrem regn og skybrud. 
Søerne på Sletten er naturprægede, 
og beplantningen er inspireret af 
istidens landskab. Engene, Kaska-
derne og Sletten forbindes af et 
vandløb, der fortsætter under jorden 
til Høje Gladsaxe Park. 
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Visualisering af Kaskaderne under Gladsaxevej. 


