
GAD seminar 2019
VANDPLUS i Gladsaxe Idrætscenter
- fra idéoplæg til færdigt projekt

- Baggrund for projektet
- Udgangspunkt for projektet
- Hvordan blev samarbejdet sat op?
- Hvordan fordeler vi ansvaret/driften bagefter?
- Særlige udfordringer og hvad vi ville have gjort anderledes i dag?





Situation og sammenhæng



Hvorfor er idrætsanlægget gået 

med i et regnvandsprojekt?

Skal vi bygge diger eller sætte vandmøller op?

I behovet for at kunne håndtere regnvandet ved skybrud, så 

jeg et godt benspænd, der kunne udfordre vanetænkningen og 

måske være med til at legalisere nogle prioriteringer der ellers 

ikke ville få plads. 

Projektets legitimitet

Idrætsanlægget er en "opstrømsborger", - Men vi kan også 

selv blive ramt og havde den 2. juli 2011 en vandskade i vores 

bowlinghal som endte op med at koste 3,5 mio. kroner. 

Vi er en del af problemet og har en forpligtigelse til også at 

være en del af løsningen.
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Situation

Idrætsanlægget omkring 

Gladsaxe Stadion dækker et 

areal på 23 ha. Af dette areal er 

de 3,5 hektar dækket af 

tagflader eller veje og 

parkeringspladser.

Ved en nedbørsmængde på 30 

mm i en time giver det  godt 

1000 kubikmeter vand fra disse 

flader. Den 2. juli 2011 faldt der 

i københavnsområdet mellem 

90 og 130 mm inden for få 

timer. 

Når lignende skybrud sker igen, 

skal vi have plads til at 

opbevare det på 

idrætscenterets område. Derfor 

skulle der etableres en 

kapacitet på cirka 3500 

kubikmeter vandlager.

brandstation



To triste og en ubrugt

Helt konkret



Minusser:

- Store og centrale områder 

blev næsten ikke brugt

- Triste interne forbindelsesveje

- Uoverskueligt anlæg uden 

sammenhæng

- Mange brugere kan være på 

anlægget samtidig uden at 

opdage at hinanden er der

- Nedslidt kloakanlæg og 

vandindtrængning i kældre

Plusser:

- Stor oase midt i et tæt 

befolket område

- Store naturkvaliteter

- Mange forskellige 

aktivitetsmuligheder

- Mange brugere og 

forskellige brugergrupper



Nordvand Idrætsanlægget

VANDPLUS-Projektets fødsel

Rådgiverteam

-Grontmij

-Bisgaard Landskab

Børne- og Kulturforvaltningen

Ejendomscenteret

By og Miljøforvaltningen

- Forsyningsafdelingen

- Drifts- og Anlægsafdelingen

Målsætninger i arbejdet med projektet

- Hensyn til eksisterende banelegemer

- Vandet skal være synligt 

- Vandet skal tilføre landskabelige og funktionelle kvaliteter

- Vandet skal være et direkte aktivt element

- Dobbeltfunktioner



Nordvand Idrætsanlægget

VANDPLUS-Projektet
Samarbejdsrelationer - omfang

Rådgiverteam

-Grontmij

-Bisgaard Landskab Ejendomscenteret

By og Miljøforvaltningen

- Forsyningsafdelingen

- Drifts- og Anlægsafdelingen

Hovedentreprenør

Øhlers Design
- rådgivning

Øhlers Design 
- udførelse

VANDPLUS partnerskabet

Øvrige bygherre-
leverancer

Bruger-/borger-
involvering
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Hvad undergrunden 

gemmer
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Fordeling af ansvaret/driften
- Hvem gør hvad og hvornår?



September 

2015





VANDPLUS i Gladsaxe Kommune
- Udfordringer/læring 

- Set et GAD-perspektiv

Målsætninger i arbejdet med projektet

- Hensyn til eksisterende banelegemer

- Vandet skal være synligt 

- Vandet skal tilføre landskabelige og funktionelle kvaliteter

- Vandet skal være et direkte aktivt element

- Dobbeltfunktioner


