
 

Historie
Gladsaxe Idrætscenter dækker et areal på mere 
end 23 hektar. Idrætscenteret er topografi sk højt 
beliggende med bygninger med store tagfl ader 
og asfalterede eller fl isebelagte områder, der ikke 
eff ektivt kan optage regnvand. I juli 2011 ramte 
et kraftigt regnskyl området, hvor Gladsaxe Bow-
linghal og de omkringliggende boligkvarterer blev 
oversvømmet. Forsyningsvirksomheden Nordvand 
(nu en del af Novafos) havde planlagt et klimapro-
jekt i området, og oversvømmelsen gjorde behovet 
for at regnvandssikre området tydeligt. Dette blev 
startskuddet på projektet for Nordvand og Gladsaxe 
Kommune.

Den vandtekniske løsning
Den vandtekniske løsning skal sikre Gladsaxe 
Idrætscenter og afl aste det øvrige vandsystem ved 
at etablere en række bassiner, damme, grøfter og 
vandløb, der opsamler, opstuver og leder regn-
vandet videre via vandets eget pres på systemet 
og tyngdekraften. Systemet, der har kapacitet til at 
optage 4500m3 vand, er etableret ovenpå jorden 
– i stedet for et vandledningssystem under jorden. 
Løsningen er billigere og nemmere at vedligeholde, 
da der ikke er pumper og andet maskineri under 
jorden. 
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Rekreativ merværdi og regnvandshåndtering
Den vandtekniske løsning over jorden gav mulighed for at tæn-
ke i en anden og mere kreativ brug af regnvandshåndtering. Det 
var en mulighed for at vise, at regnvandshåndtering samt re-
kreativ og social merværdi sagtens kan være to sider af samme 
sag. 

På Gladsaxe Idrætscenter og langs Vandledningsstien er der 
anlagt en række bassiner og kanaler. Den øverste del af syste-
met liggeri Caféhaven, som består af fem forbundne bassiner, 
der rummer vandlegeplads, hoppepude,redegynge, udendørs 
træningsplads og en pannafodboldbane. Ved Gladsaxe Skøj-
tehal ligger skaterbanen og længst mod syd ligger legepladsen 
Pigeværelset og Paddletennisbanen. Fra Gladsaxe Idrætscen-
ter ledes vandet til Vandledningsstien og videre til Høje Glad-
saxe Park


