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Grøn Kloak – vender et problem til en fordel
Mindre vand indenfor og mere udenfor. Det er grund-idéen i projekt ”Grøn Kloak”.
grundvandet og vender tilbage i vores haner som drikkevand.
I stedet for at sende rent regnvand direkte i kloakken, bruger vi selv vandet positivt. Det er bæredygtighed,
når det er bedst!

Små kanaler vil føre vandet til regnvandsbede, magasiner og en lille ny sø.
Når det regner kraftigt, kan kloakkerne i Glostrup Vestergård ikke klare presset, og vi oplever problemer
med vand i kældrene. Projekt ”Grøn
Kloak” går ud på at håndtere en stor
del af regnvandet i vores egne grønne
områder.

Glostrup Kommune
bakker op  side 2

Planen er, at vandet føres i små kanaler til opsamlingssteder bl.a. i en ny
lille sø i bebyggelsen og i regnvandsbede. Størstedelen af det regnvand,
der opsamles, vil cirkulere i et naturlige kredsløb, hvor vandet enten fordamper eller langsomt siver ned til

Mød det grønne udvalg
 side 3

Sidegevinsten ved projektet er nærmest det hele værd i sig selv. Projekt Grøn Kloak er også visionen om
at skabe et langt mere spændende
grønt miljø i Glostrup Vestergård. Et
miljø hvor regnvandet indgår som et
nyt element. Projektet vil gøre det til
en oplevelse af gå en tur gennem bebyggelsen. Det vil klukke og risle i de
små kanal-render, når det har regnet.
Regnvandsbedene giver mere variation i det grønne. Og den lille sø med
tilhørende tehus vil tiltrække unge
som ældre.
Med projekt ”Grøn Kloak” kan
vi vende et problem til en fordel.
Læs mere om projektet her og
deltag i det ekstraordinære møde
onsdag den 10. oktober 2012.

Hvad indeholder ”Grøn
Kloak” og hvad koster
det?  side 6

Spørgsmål og svar
 side 8
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Et godt eksempel for andre
Glostrup Kommune har godkendt projekt ”Grøn Kloak” og bakker op om projektet
I Glostrup Kommune er Flemming
Ørhem, formand for Teknisk Udvalg,
begejstret for projekt ”Grøn Kloak”.
”Det var en gevaldig øjenåbner at se,
hvad sådan en omgang skybrud, som
vi fik sidste sommer, kan være skyld i.

Derfor støtter vi fra kommunens side
alle gode initiativer for at undgå, at
regnvandet kommer til at gøre skade.
At det så kan bruges til forskønnelse af haver og vejarealer er jo fantastisk”, siger han.
Han fortæller, at kommunen har arbejdet målrettet for at få godkendelsen af projektet i hus:
”Vi har kun kendskab til Glostrup Vestergårds projekt på et overordnet
niveau, men når det er sagt, ser det
ud til at blive et fint anlæg. Glostrup
Vestergård har valgt en løsning, hvor
de gør brug af det offentlige vejareal,
og jeg kan forstå på min forvaltning,

Projekt ”Grøn Kloak” kan blive et forbillede
for andre. Nedenfor et glimt fra boligområdet Augustenborg i Malmø, der har været en
inspiration for projektet i Glostrup Vestergård.

Flemming
Ørhem, formand for
Teknisk Udvalg

at de har måtte slå knude på sig selv
for at få paragrafferne i orden. Sådan
rent politisk er det den slags projekter, en kommune nærmest er forpligtet til at hjælpe i gang. Så jeg er meget
glad for, at det nu ser ud til at lykkes.”
Projektet i Glostrup Vestergård kan
løfte kvarteret og samtidig blive et
eksempel for andre boligområder i
Glostrup, mener formanden:
”Hvis projektet lykkes, håber vi naturligvis, at anlægget bringer glæde til det lille hjørne af Vestervangskvarteret. Vi håber naturligvis også,
at der så med tiden vil komme mindre – og helst intet vand i kældrene
i området. Men det vigtigste er, at
anlægget vil fungere som et godt eksempel for andre bebyggelser. Der er
masser af friarealer og offentlige vejarealer, der på den måde vil kunne få
et løft og samtidig modvirke ødelæggende oversvømmelser ved skybrud.”
Også Glostrup Kommune har lignende projekter om anvendelse af regnvandet på tegnebrættet.
”Vi er selv i gang med at forberede
rekreativ anvendelse af regnvand i
Byparken. Det bliver forventeligt i
forbindelse med det kommende byggeri ved Glostrup Park Hotel, hvor vi
arbejder på, at tagvand fra det nye
byggeri skal anvendes landskabeligt i
parken. Det ser vi meget frem til”, siger Flemming Ørhem.

2

Oktober 2012

Glostrup Vestergård · Miljøavisen

Det grønne udvalg
For ca. to år siden oprettede Glostrup
Vestergård ”Det grønne udvalg”. Udvalget består af otte medlemmer
valgt fra organisationsbestyrelsen,
afdelingsbestyrelserne og repræsentantskabet. Herudover deltager forretningsføreren, en projektmedarbejdere, to servicemedarbejdere og
rådgiveren fra arkitektfirmaet.

Det grønne udvalg har arbejdet med
at skabe et projekt, der både kan løse
problemerne med regnvandet og samtidig er med til at gøre Glostrup Vestergård til et endnu bedre sted at bo.
Inspirationen til projekt Grøn Kloak
kommer fra en bebyggelse i Malmø,
der hedder ”Augustenborg”. Her har

beboerne med succes udnyttet regnvandet positivt til at skabe skønne
rekreative områder. Også Augustenborg oplevede tidligere, at regnvandet gav oversvømmelser i kældre og
udearealer.
Her kan du møde nogle af medlemmerne fra det grønne udvalg.

David Nielsen-Ourø:

Et endnu grønnere Glostrup Vestergård
”Vi bliver nødt til at tænke på det. Klimaet forandrer sig og jeg oplever, at
flere og flere mennesker begynder at
tænke over det”, siger David NielsenOurø.

”

Jeg anbefaler beboerne at stemme JA. Det

er et godt projekt, som bringer Glostrup Vestergård
på forkant med udviklingen og samtidig skaber
langt smukkere udeområder.

Han er 45 år, har læst filosofi og teatervidenskab, og så er han en ildsjæl.
Både øjenbryn og arme er i bevægelse, når han taler om sin passion for
det grønne.

problem. Det bliver vendt 180 grader.
Det er godt tænkt.”

”Personligt synes jeg, at her er nok
asfalt, beton og mursten. Jeg kunne godt tænke mig, at her var endnu grønnere. I projektet kan jeg godt
lide idéen om, at vandet samles op og
bruges til noget i stedet for at være et

Det var et tilfælde, der bragte David Nielsen-Ourø til Glostrup Vestergård. Han var blevet træt af livet på
”stenbroen” og ville ud til et grønnere
miljø, men ikke med for stor afstand
til København. En beboer i Glostrup

”

Vestergård ville gerne den anden vej
– og sådan blev det – de byttede, og
David flyttede ind for 3 1/2 år siden.
”Jeg kom ind i bestyrelsen som suppleant, fordi jeg kom til at række fingeren op til et møde”, han griner ad
situationen og fortsætter: ”Men det er
jeg glad for. Jeg har det godt med at
være aktiv. Jeg kan godt lide, at der
sker noget”.
Masser af energi har han lagt i det
grønne projekt, og han håber, at det
vil vokse og brede sig:
”Det her projekt vil gøre Glostrup
Ejendomsselskab og området rigtig
attraktivt. Jeg håber, at flere boligområder i Glostrup vil blive inspireret til også at gøre noget”.

Orla Neumann og David Nielsen-Ourø
i gårdrum 7, hvor der efter planen skal
etableres en lille sø.
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Orla Neumann:

Vi har et vandproblem
”Det er udmærket, at vi gør noget. Vi
har et vandproblem. Jeg har set vand
i kældrene. Ja, jeg har set stråler på
en halv meter stå op ad gulvet i selskabslokalerne”. 68-årige Orla Neumann kigger med venlige øjne henover brillekanten, mens han trækker
erfaringer fra sine mange år i bebyggelsen frem.
Orla Neumann er en kendt person i
Glostrup Vestergård, hvor han har
boet siden 1976. Han var formand for
afdelingsbestyrelsen i 15 år og sad
også i KAB’s bestyrelse i en årrække.

Teknisk viden om sagen har han fra
sit arbejdsliv som driftsleder i søsterbebyggelsen, Engbrydeparken, på
Glentevej.
I det grønne udvalg har Orla lagt
energi og engagement, fordi han kan
se problemerne:
”Vores kloaksystem er underdimensioneret i forhold til kraftig regn og
skybrud. Vedligeholdelsen er også et
problem. Nogle steder mere end andre. Og nogle af problemerne stammer helt tilbage fra byggeprocessen,
hvor det gik alt for stærkt”, siger han.

”

Hvis vi kan fjerne

75 % af regnvandet, så synes

jeg, at projektet er en god idé.
Vi vil aldrig kunne fjerne
alt vandet”.

”

Han understreger, at man ikke kan
forvente, at projekt ”Grøn Kloak” løser alle problemer:
”Projektet vil fjerne meget af vandet
fra kloakkerne. Det er fordelen. Det
giver ikke 100 % garanti for, at vi aldrig mere får oversvømmede kældre.
Men det kan man heller ikke få”.
Trods de positive takter, ser Orla også
kritisk på projektet.
”Jeg kan ikke helt forstå, at nogle af
de professionelle udlægger projektet
som et landskabsprojekt. Det er jeg
ikke enig i. Formålet med projektet er
at løse vores vandproblem.”

Projekt ”Grøn Kloak” har først og
fremmest til formål at løse problemer
med vandskader.

Michael C. S. Jeppesen:

Det vil gøre en forskel
”Vi har vand i kældrene konstant, hvis
vi ikke gør noget. Vi kan ikke komme
uden om at klimaet ændrer sig”, siger
Michael Jeppesen, servicemedarbejder og medlem af det grønne udvalg.
”Jeg meldte mig til det her udvalg,
fordi vand interesserer mig. Ideen
om, at vi kan forsinke vandet med
projekt ”Grøn Kloak”, synes jeg er ret
interessant.”
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”

Jeg håber, at

beboerne vil modtage

projektet positivt. Jeg tror
på, at det vil gøre
en forskel.

”

Michael har arbejdet som tømrer,
men har også taget 2½ år på vvs-uddannelsen. Han er 42 år og en rigtig
”Glostrupvianer”, som han siger. Opvokset i Glostrup Vestergård og bor i
dag med sin familie i et andet boligområde i Glostrup.
Som servicemedarbejder har Michael
set konsekvenserne af rengvandet
helt tæt på:
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”To år i træk har vi oplevet massiv
oversvømmelse af selskabslokalerne
og kælderrum. Det er et stort arbejde at gøre rent bagefter sådan en omgang. Vi kan være på arbejde 12 til 14
timer i træk. Og for beboerne kan det
være uerstattelige ting som fotos, der
går tabt. Det skal vi prøve at undgå”.
Michael peger også på en social gevinst ved projektet:
”De nye muligheder for aktiviteter,
som ændringerne i de grønne områder giver, vil skabe en åbenhed og få
flere til at tale sammen. Det vil være
godt for livet her”.
Projekt ”Grøn Kloak” vil løfte de grønne områder og skabe endnu bedre rammer
om det sociale liv i Glostrup Vestergård.

Leif M. Vind:

For vores efterkommere
Leif ser regnvandet som en ressource:
”Det gør ondt at se, at regnvandet
bare løber sammen med spildevandet. Projekt ”Grøn Kloak” er et godt
bud på, hvordan vi kan gøre det lidt
bedre for os selv og vores efterkommere”.
Leif har været glad for at deltage i arbejdet med projektet og fortæller om
det grønne udvalg:
”Møderne har været præget af en dejlig blanding af os på gulvet og eksperter som arkitekterne. De har lyttet til
vores erfaringer fra det daglige arbejde herude. Vi kender jo Glostrup Vestergård, så det synes jeg er vigtigt”.

Michael og Leif er servicemedarbejdere. De ser konsekvenserne af vandskader i
deres arbejde.
”I min alder tænker man også på, at
der er vigtigt at passe på vores verden.
Det er jo mine børnebørn og deres
børn det handler om”, siger 65-årige
Leif M. Vind, der er servicemedarbejder og ligesom Michael medlem af det
grønne udvalg.

”

Leif har fejret 10 års jubilæum i Glostrup Vestergård, og bor ikke langt
fra Glostrup – nemlig i Brøndby.

Projekt ’Grøn Kloak’ er et godt bud på,

hvordan vi kan gøre det lidt bedre for os selv og
vores efterkommere.

”

5

Glostrup Vestergård · Miljøavisen

Oktober 2012

Hvad indeholder projekt ”Grøn Kloak”?
Projektet er opdelt i et demonstrationsprojekt og et hovedprojekt.
Demonstrationsprojektet udføres først
og er en prøve i mindre målestok. Et
demonstrationsprojekt giver mulig-

hed for at rette det store hovedprojekt
til – alt efter erfaringerne i det mindre demonstrationsprojekt. Demonstrationsprojektet udføres i gårdrummene 6, 7 og 16 (se tegningen).

Hovedprojektet er udtryk for, at projektet udbredes til at omfatte hele
Glostrup Vestergård. Det vil først ske
om flere år, når demonstrationsprojektet er evalueret grundigt.

GLOSTRUP VESTERGÅRD – GRØN KLOAK
Demonstrationsprojektet
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FORESTIL DIG at det lige har regnet. Sådan rigtig pjask-regnet.
Du går hen ad fortovet langs Vestergårdsvej og opdager, at der er en
ny lyd. EN RISLENDE LYD. Det er kanalen langs fortovet, som er
fyldt op af regnvandet, og nu har travlt med at føre vandet videre til
den LILLE NYE SØ i gården.

Gårdrummene:
• Et regnvandsmagasin, regnbede
og jordhøje i gårdrum 6
• En slynget kanal, en lille sø, et
regnvandsmagasin og en tepavillon i gårdrum 7
• Et regnvandsmagasin og regnbede
i gårdrum 16

Hvad indeholder
demonstrationsprojektet?
Langs indgangsfacader:
• En slynget kanal langs Vestergårdsvej 55-123
• En lige kanal langs Vestergårdsvej
68-72
• Regnbede og beplantning langs
kanalerne
• Render, der leder vandet fra tagnedløb til kanalerne
• Rist over kanaler ved indgangspartier

Ved kraftig regn leder kanalerne
regnvandet fra tagene til regnvands
magasiner og søen i gårdrummene.
Kanalerne bliver smalle og vil have
en bredde på ca. 30-40 centimeter.
Den lille sø i gårdrum 7 fyldes op med
regnvand. Søen vil have en fast bund,
som gør det muligt at holde på regnvandet. Søen suppleres med vand fra
hanen i tørre perioder, dvs. at der altid vil være vand i søen og at søen vil
være et permanent rekreativt område i bebyggelsen.

Hvad koster det?
Den samlede pris for demonstrationsprojektet er ca. 10,5
mio. kr. For beboerne vil projektet betyde en huslejestigning
på 16-17 kr. pr. mdr. pr. bolig.

På tegningen kan du se flere detaljer
om de enkelte elementer i projektet.

TIDSPLAN
Hvis projekt ”Grøn Kloak” bliver vedtaget vil de næste skridt i processen se således ud:

KAB og rådgivere beskriver alle
opgaver i projektet detaljeret og
indhenter t ilbud fra entreprenører (jan-mar 2013)

Januar

Februar

Marts

Glostrup Ejendoms
selskab udvælger en
entreprenør og tegner
kontrakt (april-maj
2013)

April

Maj

Demonstrationsprojektet udføres
(jun-okt 2013)

Juni

Juli

August

”Grøn Kloak”
færdigt

September

Oktober

November

2013
Tidsplanen er med forbehold for uforudsete hændelser
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Spørgsmål og svar
Det grønne udvalg har samlet en række spørgsmål og svar om projektet. Listen er
langt fra fuldstændig. Kom til afdelingsmødet den 10. oktober 2012 kl. 19.00, hvor
der vil være mulighed for at få svar på netop dine spørgsmål.

?

Børn og vand

Regnvandsbede

Spørgsmål: Den lille sø i gårdrum 7
kan udgøre en fare for drukneulykker for små børn i bebyggelsen. Hvordan kan I være sikre på, at der ikke er
børn, som kommer til skade?

Spørgsmål: Hvilken type blomster
plantes i regnvandsbedene?

Svar: I udvalget har vi talt om spørgsmålet, og vi har stor respekt for, at det
er en overvejelse blandt børnefamilierne. Vi vil sikre, at søen lever op til
sikkerhedsforskrifterne på området,
bl.a. lave, faste bredder (brinke), der
gør det nemmere at komme op, hvis
uheldet er ude.
Søen vil udgøre en risiko på linje med
trafik, faldulykker fra legeredskaber
mv., som forældre skal forsøge på
bedste vis at tage højde for.
Det er vores opfattelse, at søen også
er et positivt tilbud om nye natur
oplevelser for børnene i Glostrup Vestergård.

Fugle – og særligt måger
Spørgsmål: Vil projektet tiltrække
flere måger til Glostrup Vestergård?

Svar: Bedene vil ligne staudebede
og være frodige en stor del af året.
Der plantes bl.a. hvid kornel, elefantgræs, hjortetrøst, kattehale, kæmpeærenpris, løvefod, bispehue og kæmpe-star.
Har du gode forslag til planter, må du
meget gerne kigge indenfor på ejendomskontoret.

Svar: Mågerne er vi mange, som ikke
er særligt begejstrede for. Vi må her
trække på andres erfaringer. Bebyggelsen Augustenborg i Malmø har
haft grønne tage i en længere årrække, og har ikke oplevet en stigning i
hverken antallet af måger eller andre
uønskede fugle.
Som noget særligt har vi her i Glostrup Vestergård mange krager, og
eftersom kragerne spiser mågeæg, så
er de med til at holde mågebestanden
nede.

Kom til afdelingsmødet og deltag i en vigtig 
beslutning for Glostrup Vestergård
– vi glæder os til at se dig!
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