GLOSTRUP VESTERGÅRD GRØN KLOAK
Baggrund:
Glostrup Vestergård har de seneste år været plaget af
oversvømmelser i flere kældre, i forbindelse med større
regnmængder.
Det er kloaksystemet, der ikke kan aflede regnvandet hurtigt nok.
Med projekt ”Grøn Kloak” kan vi mindske risikoen for igen at få
oversvømmelser i kældrene.
Hovedprojektet ”Grøn Kloak”
JJW arkitekter har, i samarbejde med Grønt Udvalg, udarbejdet
et forslag hvor regnvandet ikke ledes direkte ned i kloakken, men
afledes som overfladevand der bruges ude i områderne, i ankomst
arealerne langs Vestergårdsvej, på Stadionvej og i gårdrummene.
Vi kalder det hovedprojektet.
Demonstrationsprojektet ”Grøn Kloak”
Projektet udføres i første omgang som et demonstrationsprojekt
i gårdrummene 6, 7 og 16.
Her udføres de fleste af ideerne fra hovedprojektet, sådan at alle
kan se hvordan det kommer til at se ud. Efter nogle år kan man så
vurdere, om projektet skal udføres i hele Vestergården, eventuelt
tilpasses efter behov og de erfaringer driften har fået.
Der bør nedsættes en arbejdsgruppe der følger projektet de næste
2 år, for opsamling af erfaring og evaluering, samt driftsmæssige
fordele og ulemper.
Arbejdsgruppen bør bestå af en beboer fra hver afdeling
samt de berørte gårdfolk.

Ideen:
Hele ideen er som nævnt, at mindske risikoen for
oversvømmelser i kældrene.
Regnvandet fra tagene afledes på overfladen og føres gennem forskellige elementer, der forsinker og samler vandet på overfladen.
Samtidig sikres det, at vandet også kan ledes til kloakken, hvis der
er tale om meget store mængder, men vandet er blevet forsinket.
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Løsningen:
Vestergården vil, som det første
kvarter i Glostrup Kommune,
bruge vandet rekreativt, sådan
som det blandt andet er set i
bydelen Augustenborg i Malmø.
Vandet løber i forskelligt formede
render, og mest muligt vand
ledes til gårdrum 7, hvor der er
planlagt en slynget kanal og en
pavillon, hvor man kan opholde
sig.

Snit gennem indgangspartiet

Slynget kanal, samler
vand op og leder det til
Gårdrum 7 til et vandhul
Københavnerrende,
leder vandet fra
tagrender til kanalen
Fortov
Indgang

Vestergårdsvej

Rist der leder vand
under cykelparkeringen
Cykelparkering

Andre steder er der forskellige
løsninger med lavninger og jordhøje i græsplænerne. Det skaber
variation og plads til nye former
for leg og ophold.
Samtidig giver det mulighed for at
holde på store vandmængder.
Løsningerne kombineres med
regnbede (som mest minder om
staudebede) og projektet indeholder en stor variation af frodige
blomster og planter.
I projektet er der også indtænkt
etablering af grønne tage på
garager. Dette projekt kører sideløbende i det nedsatte Miljøudvalg.

Plan udsnit af indgangspartier langs Vestergårdsvej 55-123
Vandet fra tagfladerne langs Vestergårdsvej ledes fra taget til
render på tværs af fortovet og ender i en slynget rende.
Alt vandet fra denne rende opsamles og ledes til et vandhul i
gårdrum 7.
Langs de slyngede kanaler plantes der bede med både
stauder og buske for at skabe en større frodighed og variation
i ankomstarealerne.

Tilsammen skaber de grønne
tiltag nye og attraktive variationer
med helt anderledes oplevelser
og rekreative muligheder, for hele
Vestergården.
Erfaringsmæssigt gælder dette
også biodiversiteten med dyr og
planter.

Klimatilpasningen:
Projektet er udformet sådan, at
det kan klare vandet i det
daglige samt i situationer med
mere end almindelig regn. Ved
fremtidige regnskyl er det
regnvandsmagasinerne, i form
af en sø, lavninger, regnbede,
kanaler m.m, der skal være
med til at afhjælpe oversvømmelser.
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Regnvandsmagasinerne opsamler og forsinker vandet,
inden der sker en afledning til
det eksisterende kloaksystem.
Med det beskrevne projekt går
Glostrup Vestergård foran og
viser, at det er muligt at skabe
en fleksibel og robust klimatilpasning, kombineret med nye
og rekreative muligheder for
leg, ophold og øget biodiversitet.
(Biodiversitet kan kort defineres som
variationen i den levende natur. Jo
flere arter der er af både planter og
dyr, jo større er biodiversiteten.)

Klimatilpasning topper listen
over de opgaver, der er vigtige
at prioritere, når det gælder
om at håndterede det stigende
antal tilfælde af skybrud og
kraftig regn.
Beplantning

Københavnerrende,
leder vandet fra
tagrender til kanalen
Plan udsnit af indgangspartier langs Vestergårdsvej 72-68
Vandet fra tagfladerne langs Vestergårdsvej ledes fra
taget til render på tværs af fortovet og ender i en lige
rende.

Vi taler gerne om vejret, men vi
kan ikke gøre meget ved det.
Det, vi til gengæld kan gøre,
er at forbedre vore afledningssystemer samt sikre vore
bygninger.
Derfor er det vigtigt at vi får
konkrete og robuste planer for
håndtering af regnvand = klimatilpasning.
Med venlig hilsen
Administrationskontoret og
Grøn Kloak.

