
SAMARBEJDSPARTNERE:  
Solrød Kommune, Greve Solrød Forsyning 
og Solrød Gymnasium.

BUDGET:  
11,8 mio. kr. (Greve Solrød Forsyning 9,7 
mio. kr., Solrød Kommune 2,1 mio. kr., heraf 
1 mio. kr. fra VANDPLUS).

RÅDGIVERE:  

Active City Transformation og Rambøll.

Kommunen, forsyningen og 
gymnasiet i Solrød viser med 
VANDPLUS-projektet Kilen, 
hvordan et mindre, ubenyttet 
overskudsareal kan opgraderes 
til et kombineret regnvandsbas-
sin og multifunktionelt byrum 
med fokus på fællesskab, bevæ-
gelse og læring.
 
I forlængelse af Solrød Gymnasiums 
parkeringsplads ligger Kilen, som indtil 
for nylig var et overskudsareal på en halv 
hektar, hvor der voksede krat, buske og 
træer. Området ligger centralt i Solrød, tæt 
på rådhus, bibliotek og Solrød Center og 
lige op til etageboligområder, parcelhuse 
og ikke mindst Solrød Gymnasium. Der 
er med andre ord et stort potentiale i at 
udvikle området til et byrum.
 
Kilen er udpeget som et nedslagspunkt af 
Greve Solrød Forsyning, da arealet udgør 
et lavpunkt i området og derfor har po-
tentiale til at tilbageholde regnvand. Ideen 
med projektet er at lave tre mindre regn-
vandsbassiner, der samtidig kan fungere 
som aktive byrum, som kan give plads til 
nye former for organiserede og uorganise-
rede aktiviteter. Solrød Gymnasium, som 
ejer jorden, vil i dagtimerne anvende are-
alet til undervisning med særligt fokus på 
idræt og naturvidenskab og som uderum 
for eleverne i frikvartererne. Anlægget er 
dog også tilgængeligt for alle andre, og vil 
bidrage med en ny form for offentligt rum 
og byliv midt i Solrød.

KILEN

SOLRØD

På det lille areal placeres tre bassiner. Bassinet længst mod øst rummer basketbane, bold
eksperimentarium,  tribune og undervisningsfaciliteter, det midterste bassin rummer en regnhave, 
mens bassinet længst mod vest er et græsklædt regnvandsbassin. De tre bassiner forbindes dels af 
en kanal, som kan lede vandet fra det ene bassin til det næste, dels af en træbeklædt sti, som bugter 
sig op og ned gennem det nye byrum. Nederst ses en visualisering fra regnhaven.
Illustrationer: Active City Transformation.
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HVAD ER RESULTATET AF AT 
SOLRØD KOMMUNE, GREVE 

SOLRØD FORSYNING OG 
SOLRØD GYMNASIUM HAR 

LAVET ET PROJEKT SAMMEN? 

VANDPLUS-REGNSKAB

SOLRØD

SOLRØD KOMMUNE HAR FÅET ET NYT 
BYRUM FOR KUN 2,1 MIO. KR.

Gennem samarbejdet har Solrød Kommune fået mulighed for at påvirke desig-
net af den tekniske del af anlægget og dermed store dele af forsyningsselska-
bets investeringer. I alt vurderes det, at kommunen har fået indflydelse på 8,2 
mio. kr. af forsyningsselskabets investeringer. Disse midler går til rådgivning og 
anlæg, der både giver teknisk og rekreativ værdi. De 8,2 mio. kr. er således gratis 

investeringer for Solrød Kommune, der selv har bidraget med 2,1 mio. kr.

SOLRØD GYMNASIUM HAR FÅET 
NYT GRATIS UDERUM

Solrød Gymnasium har stillet arealet til projektet til rådighed. Til gengæld har de 
gratis fået et nyt uderum med bl.a. basketballbane, undervisningsfaciliteter og 

steder, hvor eleverne kan opholde sig i deres pauser.

BORGERNE I SOLRØD HAR FÅET 
ET NYT SPÆNDENDE BYRUM

I stedet for et teknisk anlæg har borgerne fået et nyt byrum, som skaber liv 
centralt i Solrød. Med fokus på bevægelse og læring, med en smuk regnhave 
og med et fascinerende stiforløb er det håbet, at projektet vil være til glæde for 

borgere i alle aldre.

GREVE SOLRØD FORSYNING HAR FÅET STILLET 
AREAL GRATIS TIL RÅDIGHED

For Greve Solrød Forsyning har projektet umiddelbart været dyrere end normalt. 
På grund af samarbejdet har de dog fået gratis adgang til arealet, fordi gymnasiet, 
som ejer jorden, kan bruge det nye anlæg som uderum. Ejendomsmæglernes 
vurdering af grundens værdi er 3 mio. kr. Medregnes denne værdi har projektet 

ikke været dyrere for Greve Solrød Forsyning.

VANDPLUS-regnskabet er baseret på budgettal midt i anlægsperioden. 
Det endelige VANDPLUS-regnskab vil derfor kunne afvige fra dette.
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VANDPLUS-projektet ’Kilen’ er et samarbejdsprojekt mellem Greve Solrød Forsyning, 

Solrød Kommune og Solrød Gymnasium. I dette notat gennemgås projektets økonomi med 

det formål at få beskrevet de fordele, som de to aktører har haft af at lave projektet 

sammen. 

 

Dette notat er en foreløbig udgave af VANDPLUS-regnskabet for ’Kilen’ udarbejdet 

umiddelbart før udbud. Efter ibrugtagelse vil der i efteråret 2015 blive udarbejdet et endeligt 

VANDPLUS-regnskab, hvor også økonomi for drift vil blive inddraget. 

 

Greve Solrød Forsyning 

Projektet ’Kilen’ består af tre overjordiske regnvandsbassiner, som er placeret på et areal 

ejet af Solrød Gymnasium. 

 

Greve Solrød Forsyning har gennemført et sammenligneligt projekt i Greve Midtby. Dette 

projekt havde en kubikmeterpris på 2.250 kr. fraregnet rørføring frem til bassinerne. De tre 

bassiner i ’Kilen’ kan i alt rumme 3.600 m3 vand. Hvis man udregner prisen på baggrund af 

kubikmeterprisen i det sammenlignelige projekt i Greve midtby, ville Kilen have kostet 

7.702.500 kr.  

 

Det aktuelle projekt koster Greve Solrød Forsyning 9.725.000 kr. Det giver en 

kubikmeterpris på 2.700 kr. I den sammenligning tages dog ikke højde for, at arealet i 

Greve var ejet af kommunen, mens det i Solrød er ejet af Solrød Gymnasium. 

 

I Solrød er det vurderet, at arealet har en markedsværdi på 3 mio. kr. Solrød Gymnasium 

har været med i projektet og har glæde af, at det nye anlæg kan bruges både til 

undervisning og af eleverne i deres frikvarter. Derfor har gymnasiet stillet grunden gratis til 

rådighed. Greve Solrød Forsyning er således sluppet for at købe grunden. Indregnes 

denne besparelse er projektet ikke dyrere end normalt for Greve Solrød Forsyning. 

  

Solrød Kommune 

Solrød Kommune har bidraget med 2,1 mio. kr. til det fælles projekt. Gennem det fælles 

projekt har kommunen dog også haft mulighed for at påvirke designet af den tekniske del 

af anlægget og dermed store dele af forsyningsselskabets investeringer. I alt vurderes det, 

at kommunen har påvirket 8,2 mio. kr. af forsyningsselskabets investeringer. I den 

vurdering er medregnet alle udgifter til anlæg og rådgivning, som har betydning for de 

rekreative overfladeløsninger. Rørføringer, pumper og andre rent tekniske faciliteter er 

derimod ikke medregnet. 

 

De 8,2 mio. kr. er således den del af forsyningens økonomi, som finansierer 

dobbeltfunktioner. Altså anlæg, som dels har en teknisk funktion, dels har en rekreativ 

funktion. Populært sagt kan man sige, at den ene funktion – den tekniske – betaler for den 

anden funktion – den rekreative. 


