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Her arbejder vi
vi tager Hånd om 

regnvandet
Klimatilpasningsprojektet omfatter fem områder, hvor 
regnvandet håndteres lokalt eller løber til Høje Gladsaxe 
Park. Det vil aflaste kloaksystemet og nedsætte risikoen for 
oversvømmelser. 

I flere af områderne vil regnvandet blive brugt til at skabe 
rekreative rum til bevægelse og ophold. Du kan læse mere 
om hele projektet på www.nordvand.dk.

Det samlede projekt koster 128 millioner kroner og finan-
sieres i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Nord-
vand og Real Dania. Cirka 800 husstande samt brugere af 
Gladsaxe Sportscenter får gavn af projektet. Det samlede 
projekt forventes at være færdigt i sommeren 2015. 
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vaNDleDNINGSStIeN

HØje gLadsaXe Park
Her opsamles meget af regnvandet 
fra de øvrige projekter. I parken 
etablerer vi nye regnvandssøer og 
vandløb, der skal modtage regn-
vand fra Grønnemosekvarteret, 
vand ledningsstien og Gladsaxe 
Sports center.

marieLystkvarteret
Her samarbejder vi med andels- 
foreningen Marielyst (Gaa) om  
et projekt, hvor regnvandet fra  
tage, faste belægninger og  
veje skal kobles fra kloakken  
og i stedet sive ned i en række  
regnvandsbede på bolig - 
foreningens areal. 

grØnnemose - 
kvarteret
I Grønnemosekvarteret etablerer  
vi nye regnvandsledninger, så vi  
kan adskille regnvandet fra spilde-
vandet. Det aflaster kloakken,  
når det regner kraftigt og mindsker 
risikoen for oversvømmelser. 

vandLednings- 
 stien
vandledningsstien er en ny gang-  
og cykelsti, hvor vi etablerer en 
række regnvandsbassiner. Når det 
regner kraftigt, vil bassinerne op-
samle og forsinke regnvandet,  
inden det løber til Høje Gladsaxe 
Park.

gLadsaXe  
sPortscenter
vi adskiller regnvand fra spilde-
vand. en del af regnvandet bruges 
til nye og uformelle aktiviteter på 
sportscentrets udendørsarealer.  
Resten af regnvandet løber til Høje 
Gladsaxe Park. Projektet er udvalgt 
til at modtage støtte fra klima- 
initiativet vaNDPlUS. 


