
SAMARBEJDSPARTNERE:  
Gladsaxe Kommune og Nordvand A/S.

BUDGET:  
78 mio. kr. (72 mio. kr. fra Nordvand, 6 mio. 
kr. fra Gladsaxe Kommune, heraf 3 mio. kr. 
fra VANDPLUS).

RÅDGIVERE:  

Grontmij, Bisgaard Landskab & Hans 
Henrik Øhlers.

Gladsaxe Kommune og 
Nordvand viser med deres 
VANDPLUS-projekt, hvordan 
man gennem klimatilpasning 
kan videreudvikle et klassisk 
idrætscenter til at være en stor 
sportspark, der fungerer som et 
byrum for hele byen.
 
Udgangspunktet for projektet er Gladsaxe 
Sportscenter, som udgør et 20 hektar 
stort idrætsareal med traditionelle bold-
baner og sportshaller. Det bruges i dag 
primært af foreninger og giver bl.a. plads 
til fodbold, ishockey, svømning, badmin-
ton og bueskydning. Visionen med klima-
tilpasningsprojektet er at bruge investe-
ringerne i regnvandshåndtering til at åbne 
det traditionelle idrætsområde op for nye, 
uformelle aktiviteter, som kan gøre den 
traditionelle idræt mere synlig og skabe 
steder for spontane aktiviteter.
 
Regnvandsteknisk giver det god mening 
at tilbageholde regnvandet på og om-
kring Gladsaxe Sportscenter, fordi det 
store område ligger i toppen af et stort 
regionalt vandsystem. Tilbageholder man 
vandet i dette område aflastes hele det 
øvrige vandsystem. Vandet tilbageholdes 
i en række regnvandsbassiner og kanaler. 
Når det ikke regner, kan bassinerne give 
plads til aktiviteter såsom paddle-tennis, 
legepladser, skate og skudtræning for is-
hockeyspillere. Derved får idrætsanlægget 
en række helt nye rum til leg, ophold og 
bevægelse og området transformeres fra 
at være et sted for foreninger til at være 
en park, hvor alle er velkomne og kan tage 
del i aktiviteter.

VAND PÅ SIDELINJEN

GLADSAXE

På det store idrætsanlæg og langs en cykelsti på dets østlige kant anlægges en lang række 
bassiner og kanaler. På kortet ovenfor ses de steder, som i forbindelse med større regnhændelser 
vil blive fyldt med eller transportere regnvandet. Nedenfor ses en 3D-modellering af cafehaven, 
som bliver en ny legeplads, hvor en række bassiner udnyttes til boldbane, hoppepude og vandleg.
Illustration øverst: Bisgaard Landskabsarkitekter / Illustration nederst: Hans Henrik Øhlers



HVAD ER RESULTATET AF AT 
GLADSAXE KOMMUNE OG 
NORDVAND HAR LAVET ET 

PROJEKT SAMMEN? 

VANDPLUS-REGNSKAB

GLADSAXE

NORDVAND SPARER 30 MIO. KR.
Et traditionelt projekt med kloaker og underjordiske regnvandsbassiner ville 
mindst have kostet 102 mio. kr. Det aktuelle projekt med overfladeløsninger 
koster 72 mio. kr. Det giver en besparelse til Nordvand på mindst 30 mio. kr.

GLADSAXE KOMMUNE PÅVIRKER 64 MIO. KR.
Gennem samarbejdet har Gladsaxe Kommune fået mulighed for at påvir-
ke designet af den tekniske del af anlægget og dermed store dele af for-
syningsselskabets investeringer. I alt vurderes det, at kommunen har fået 
indflydelse på 64 mio. kr. af forsyningsselskabets investeringer. Disse midler 
går til rådgivning og anlæg, der både giver teknisk og rekreativ værdi. De 64 
mio. er således gratis investeringer for Gladsaxe Kommune. Derudover har 

kommunen bidraget med 6 mio. kr.

BORGERNE SPARER 24 MIO. KR. OG 
FÅR ET BEDRE IDRÆTSANLÆG

Borgerne i Gladsaxe sparer 30 mio. kr. på forsyningstakster. Fratrukket kom-
munens bidrag på 6 mio. kr. giver det en besparelse på 24 mio. kr. Samtidig 
har de fået nye idrætsfaciliteter, legepladser, natur, stier og smukke byrum, 

som har gjort deres idrætsanlæg langt mere attraktivt.

VANDPLUS-regnskabet er baseret på budgettal midt i anlægsperioden. 
Det endelige VANDPLUS-regnskab vil derfor kunne afvige fra dette.
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VANDPLUS-regnskab for ’Vand på sidelinjen’ 
Opdateret 13. januar 2015 
 
 

 

  
VANDPLUS-projektet ’Vand på sidelinjen’ er et samarbejdsprojekt mellem Nordvand og 
Gladsaxe Kommune. 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 ’Vand på sidelinjen’ 
udarbejdet midt i anlægsfasen. Efter ibrugtagelsen vil der i efteråret 2015 blive udarbejdet 
et endeligt VANDPLUS-regnskab, hvor også økonomi for drift vil blive inddraget.  
 
 
Nordvand 
Projektet i og omkring Gladsaxe Idrætscenter er en kombination af forskellige 
overfladeløsninger forbundet af underjordiske rør. Anlægget har et samlet volumen på ca. 
7.600 m3. 
 
Et traditionelt projekt, som ville kunne være gennemført af Nordvand på egen hånd, ville 
have været baseret på ét stort underjordisk bassin. Nordvands benchmarking på 
underjordiske bassiner af samme størrelse er på 10.800 kr./m3 uden rørføring. Hvis det 
skulle rumme den samme mængde vand som det aktuelle projekt, havde prisen været: 
 
Traditionel løsning uden rørføring: Benchmarkpris pr. m3 10.800 kr./m3 x  7600 m3  ≈ 
82.000.000 kr. 
 
VANDPLUS-projektet har uden rørføring kostet knap 52.000.000 kr., hvilket giver en 
gennemsnitlig m3 pris på: 52.000.000 kr. / 7600 m3 ≈ 6.850 kr./m3. 
 
Dette giver en samlet besparelse på: 82.000.000 kr. – 52.000.000 kr. = 30.000.000 kr. 
 
Rørføringen i VANDPLUS-projektet koster knap 20.000.000 kr., hvorved den samlede 
omkostning for Nordvand for projektet er knap 72.000.000 kr. 
 
I et traditionelt projekt må rørføring formodes at have været dyrere, fordi ét central 
regnvandsbassin ville have krævet større rør, end det er tilfældet med de mange 
decentrale regnvandsbassiner i VANDPLUS-projektet, som hver især neddrosler 
vandmængden. Prisen for rørføring i et traditionelt projekt kendes dog ikke, hvorfor denne 
merudgift i et traditionelt projekt ikke medregnes i besparelsen. 
 
 
Gladsaxe Kommune 
Gladsaxe Kommune har bidraget med 6 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 og fået værdi af knap 64 mio. kr. af forsyningsselskabets 
investeringer. I denne vurdering er medregnet alle udgifter til anlæg og rådgivning, som har 
betydning for de rekreative overfladeløsninger. Der er tillige indregnet rørføring i 
idrætsanlægget, fordi den decentrale løsning med flere mindre regnvandsbassiner, 
markant har forkortet kommunens rørføringer, når de skal separatkloakere området. En 
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værdi, som ikke er rekreativ, men som rummer store økonomiske besparelser for 
kommunen. 
 
 
Borgerne 
Som nævnt ovenfor har borgerne sparet 30 mio. kr. på forsyningstaksterne, mens 
kommunen har bidraget med 6 mio. kr. Fratrækkes kommunens finansiering fra 
forsyningsselskabets besparelse er der en samlet besparelse for borgerne på 24 mio. kr..  
Af de 6 mio. kr. fra Gladsaxe Kommune er de 3 mio. kr. betalt af VANDPLUS. Den reelle 
besparelse for borgerne i  Gladsaxe er således på 30 mio. kr. - 3 mio. kr. = 27 mio. kr. 
 
Ud fra denne optik har borgerne således på én gang fået en opgraderet park, et nyt byrum 
og besparelser. 


