
Gedvad – Danmarks klogeste 

klimatilpasning!



Gedvadområdet

Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod 
nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø.



Overordnede visioner og mål for projektet 

• Ingen gener ved T=10 og ingen 
skader ved T=100

• Afledning gennem nedstrøms 
opland uden skader

• Ingen spildevand i opstuvet 
vand på terræn 

• Mål nås primært ved afskæring 
af vejvand - der er ikke politisk 
vilje til at pålægge borgerne at 
afkoble.

• Der lægges desuden vægt på 

– Mest muligt vand afkobles

– Visuelt sammenhængende 
løsninger

– Ensartet, cost effektiv  drift

– Ens behandling af borgere

• Beskyttelse af grundvand og 
recipienter

• Cost-effektivitet

– Samtidighed, tidsplan – Anlæg 
kan planlægges ud i fremtiden, 
men projektet skal være færdigt

• Robusthed

• Synergi

– Positiv inddragelse af borgerne. 
Have, vej og skybrudssikring af 
ejendomme

– Tværfaglighed og samarbejde 
med forvaltningerne og 
forsyningen



Relevante planer 

• Levende Gladsaxe

• Kommuneplan
– visioner for det grønne, trafik, lokale byområder, byomdannelse, 

kulturhistorie, regnvand, natur og fritid, grønne anlæg, byparker, 
naturbeskyttelse, økologiske forbindelser

• A21 – lokale Agenda21 tiltag

• Gladsaxe i bevægelse 2010-13

• Sundhedsplan for Gladsaxe Kommune

• Trafik og mobilitetsplan

• Plan 2020 for handikapområdet i Gladsaxe

• Gladsaxeliv

• Gladsaxe Trafiksikkerhedsplan



Sammenskrivning af visioner og mål

• Natur
– Gladsaxe skal fortsat være en grøn bykommune

– Det grønne præg skal styrkes til gavn for både borgere og plante- og dyrelivet

– Den grønne karakter i eksisterende boligområder med åben-lav og tæt-lav bebyggelse 
tilstræbes fastholdt og gerne forbedret

– Flere træer, grønne forhaver og grønnere erhvervsområder skal præge bybilledet

• Miljø
– Beskyttelse af grundvandet

– Beskyttelse af recipienter 

• Trafik
– At have fokus på sikkerhed, tryghed og støjbekæmpelse i trafikken

– At få flere børn, unge og voksne til at cykle til skole/arbejde ved at øge tryghed

• Sundhed
– Gladsaxe Kommune vil gøre det lettere for borgerne at være fysisk aktive i nærområderne

• Bykvalitet
– Gladsaxe skal være en smuk, bæredygtig og oplevelsesrig by for alle

– Byens gader, torve og pladser skal være oaser i hverdagen, der indbyder til samvær og skaber 
harmoniske rammer for et aktivt byliv



Servicemål og overordnede principper for 

vandhåndtering

Prioriterede servicemål

1. Reducere risiko for opstuvning af regnblandet spildevand på 

terræn og til niveauer over terræn

2. Reducere risikoen for skadevoldende oversvømmelser fra vand, 

der opstuver eller strømmer på terræn

3. Etablere et afløbssystem for drænvand i de områder, hvor det er 

nødvendigt

4. Reducere afledningen af regnvand til fælleskloakken 



Normal regn – Reduktion af risiko for 

opstuvning af regnblandet spildevand

• Overordnet mål om at undgå opstuvning af regnblandet
spildevand på terræn eller i bygninger. 

• Reduktion af risiko for opstuvning på terræn må ikke øge 
risiko i bygninger i stueplan

• Ingen regnblandet spildevand på terræn til T=10 (beregnet 
ved en 6 timershændelse med klimafaktor 1,3). 

• Der skal udarbejdes et kort over disse udsatte områder.

• Projektet omfatter ikke beskyttelse af kældre mod 
opstuvende spildevand. 

• Opstuvning af regnvand på terræn til fem meter fra 

bygninger til T=10. 



Skybrud – Reduktion af risiko for 

oversvømmelser fra terræn

• Håndtering ved nedsivning, magasinering eller afledning 

på terræn

• Krav til opstuvning på terræn:

– Områder med opstuvning markeres på kort

– Opstuvning af regnvand på terræn til fem meter fra bygninger til 

T=10. 

– Ingen opstuvning af regnvand >10 cm op ad bygninger til T=100.

– Afledning og opstuvning af vand på vej efter aftale med 

forsyningen og kommunen 

• Skybrudshåndtering dimensioneres efter en 100-årsregn 

(6 timershændelse med klimafaktor 1,3) 

• Skybrudssikring af bygninger er borgernes ansvar



Principper for vandhåndtering

Separat håndtering

– 1. Lokal rensning og nedsivning 

– 2. Lokal rensning og forsinkelse før videre afledning

– 3. Afledning til nedstrøms rensning og forsinkelse og afledning

Afledning til fælleskloak

– 4. Lokal forsinkelse før afledning til fælleskloak

– 5. Fortsat uforsinket afledning til fælleskloak 

Skybrud

– Lokal magasinering

– Afstrømning og magasinering på terræn











Skybrudshåndtering

Udfordringer

• Topoplande: Få udfordringer. Helt 

lokale problemstillinger.

• Transportoplande: Midlertidig 

opstuvninger hvor vand ikke kan 

ledes hurtigt nok bort. Vand kan 

opstuves i de mindre lavninger

• Slutoplande:: Endestation for 

vand fra hele deloplandet. Store 

vandmængder -> store dybder.

Funktion

• Slutopland: Her ender vandet. 

Lavning uden naturligt afløb. 

Enten skal der skabes afløb 

eller plads til magasinering.

• Transportopland: Modtager 

vand fra topoplande, og 

afleverer det til slutopland. Få 

mindre lavninger. Evt. krav om 

forsinkelse.

• Topopland: Skal kun håndtere 

egen regn. Evt. krav om 

forsinkelse.
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Krav og ideer til vandhåndteringsprincipper og 

-løsninger



Miljøkrav

• Gladsaxe er OSD og 

indvindingsopland

• Overordnede krav

– dimensionering og udformning 

– V1 og V2, 

– Kildeplads- og 25 meterzoner

• Tagvand 

– Afstandskrav

– Minus metaltage

• Vejvand 

– Afstandskrav

– Nedsivning gennem grøn 

overflade og filterjord

– Sandfang (ikke brønd)

– Lempede krav til P-pladser og 

interne køreveje

– Krav til aktiviteter

– Salt – stofbalance i Sand2

– Monitering og vedligeholdelse



Skybrudsvej med nedsivning og 

separatkloak
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Permeable belægninger
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Nedsivning i regnbede langs vej
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Afledning på terræn – normalregn og 

skybrud
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Krav til vandhåndtering i vejen

• Målet er at undgå spildevand på 

vejen

• Regnvand på vejen er ok under 

hensyn til 

– Hyppighed

– Trafiksikkerhed og vejens 

funktion og afvanding

– Udformning, dimensionering og 

placering af anlæg

– Drift og sammenhæng i løsninger

• Principper for 

anlægsudformning

1. Fra grå til grøn 

2. Plads til mest mulig vand

3. Plads til vandet på mindst 

mulig plads

4. Vand på vejen

5. Skybrudsveje

• Udgangspunkt i 

vintervedligeholdelsen

– Klasse 4 og uklassificerede

veje

– Klasse 3 veje

– Klasse 1 og 2 veje



Fra grå til grøn 



Plads til mest mulig vand



Plads til vandet på mindst mulig plads



Vand på vejen



Skybrudsveje



Forskellige vejklasser – forskellige indsatser

Grå til 

grøn

Plads til 

mest 

muligt 

vand

Vandet tager 

mindst mulig 

plads

Vand på 

vejen

Skybruds

vej

Klasse 4, 

uklass.
    

Klasse 3
    

Klasse 1 

og 2
    



Håndtering af vand i boligoplande
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Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig 

klimatilpasning



Små LAR-anlæg eller lokal magasinering 

af skybrud i samspil med fælleskloak eller 

lille regnvandsledning
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Hvad er det for udfordringer, det nye klima giver, 

hvad er løsningerne og hvem skal sikre, at vi når i 

mål?

• Lav en model for organiseringen af fremtidens 

klimatilpasning - med mål og ansvarsfordeling

– Hvad er det for udfordringer, I vil håndtere

– Hvad er løsningerne

– Hvem er aktørerne?

• Lad jer ikke binde af, hvad man må og ikke må i dag, men 

kom med et bud, som I tror kunne fungere

• Hvad kan vi selv gøre for at komme et skridt i den rigtige 

retning


