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Marielyst
Opført i 1950´erne. 

Åben parkbebyggelse med etageblokke i 2 etager og 
rækkehuse. 

Centralt i bebyggelsen er et cirkelformet etagehus. 

560 boliger fordelt på et område på ca. 18 ha. 



Boligafdelingens perspektiv

Hvordan - Hvorfor – Hvad?



Erfaringer fra projektet
Fik vi det, vi havde forventet?

Blev processen som forventet?



Tænk sammenhængende, Planperspektiv

›Indsats i et helt opland (155 mio.)

›Starter på toppen

›Løser lokale klimaudfordringer

›Bidrager til at løse naboers 
udfordringer

›Det er også et meget væsentligt 
miljøprojekt!

›Det er også et økonomisk projekt!



Perspektiver fra Spildevandsplanen
›Oprindeligt kun Høje Gladsaxe Park! (2009)

›Det er fysisk umuligt at placere 2 bassiner 
på samme sted…

›Spildevandsplanens HENSIGT og 
PERSPEKTIV!

›Delvis separat kloak alle steder inden 2040 
(ingen påbud)

›LAR er muligt og ønskværdigt

›Herefter er det porteføljestyring og 
fremrykning af investeringer ”økonomisk 
mest fordelagtigt”



Økonomi – og en fleksibel tidsplan
›40 % af tilslutningsbidrag tilbage, som SKULLE finansiere projektet

›Klimasikret eksisterende ledningsnet (som ellers ville være for lille), kan 
nu nøjes med strømpeforing lokalt. (Det er MANGE penge på et 
anlægsbudget – det glemte vi bare at fortælle!)

›Boligselskabers følger deres generalforsamlinger – IKKE en 
spildevandsplan eller en investeringsplan fra et forsyningsselskab!        
Det tog et par år (2 generalforsamlinger) at få ideen igennem

›Forudsætning var et skitseprojekt til 80.000 kr. for at beboerne kunne 
forholde sig til det – Forsyning lagde ud! (og fik refunderet efterfølgende)

›Driftsaftale en forudsætning…



Optioner – så økonomien kan styres

›Udbud kan styres så alt 
vandteknisk er sikkert, og alt 
rekreativt / ikke vandteknisk er 
optioner

›Fælles udbud (offentligt vand på 
privat grund) gør økonomien 
lettere

›Hold væsentlige midler tilbage til 
grøn / overflade tilpasning i 1-2 år

›Oversælg IKKE hvor kønt det bliver



Teknik fra Marielyst
›Det tager lang tid… Om muligt lav 

grønne områder først og koble først 
vand på når der er grønt dække

›Der hvor græsset dør – står vandet 
for længe – eller der skal andre 
planter til…

›Faskiner er dyre, men kan bruges til 
at øge nedsivningskapacitet (uden 
direkte tilløb, i dug, ingen 
tilslamning)

›Der er mindst 1 års justeringer af 
ind/udløb bagefter



En fælles udfordring
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Involvér driften:
• Tilpas anlæg, så græsslåning og 

vedligehold ikke bliver for besværligt 

• Ikke for stejle skråninger  

• Driftsneutralt – de nye arealer må ikke 
kræve væsentligt mere drift



Involvér beboerne - Følgegrupper:
• Gerne vildt, men det skal se ordentligt ud
• Sammenhæng med eksisterende beplantning
• Jordvolde frem for mure
• Gode opholdssteder



‘Vilde grøfter er 
grimme’

‘Vi skal vænne 
os til nye 

løsninger’

‘Børnene 
drukner’

‘Dejligt med naturligt 
vandkredsløb’

Delte meninger



Drift og beboere 
skal være med 

hele vejen.

Husk at afsætte 
midler til ny 

grøn pleje.

Hvad har vi lært?

Boligselskaber 
følger deres 

generalforsamlinger.

Pas på med at 
oversælge 
hvor kønt det 
bliver.

Det tager 
lang tid… Ny glatføre-

bekæmpelse bør 
være en fælles 
udfordring.

Samarbejdet 
slutter ikke efter 

etablering.

video


