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Det vil jeg sige noget om

• Klimaindsatsen

• Usserød å projektet

• Vandmiljøet

• Klassifikation af vandløb

• Oprensning af søer



Klimaindsatsen

• Der er identificeret 14 risikoområder i 
klimatilpasningsplanen

• Ikke kun skybrud, der er problemet

• Nye pumpestationer flere steder

– fx. ved Boelsvang og Kokkedalsvej-Hjortevej

• Sænkning af udløbet fra Stampedam

• Vådeng ved Mortenstrupvej



De 14 områder



Fremtidige indsatser

• Undersøge LAR-løsninger ved Hasselvej

• Ny regnvandsledning ved Birkedalen

• Separatkloakering i Søvangskvarteret

• Restaurering af Flakvadrenden



Separatkloakering

• Rungsted Nord er ved at blive gjort færdig

• Søvangskvarteret er planlagt som næste 
område. Skal være færdigt i løbet af 2020

• Frivilligt for lodsejerne at tilslutte sig systemet

• Tilbydes etablering af skelbrønd
– tinglyses

– kompenseres med 2000 kr.

• Opnæsgård har lavet aftale med Hørsholm 
Vand om separation



Usserød å (EU-Life)

• Samarbejdet mellem 3 kommuner og 3 
forsyninger

• De konkrete projekter i Hørsholm

– etablering af målestationer

– vådeng ved Mortenstrupvej. Planlagt færdig
1. august 2016

– bedre styring af slusen ved Sjælsø

– sænket kant ved udløb fra Stampedammen



Vådengen



Vandmiljøet

• Ny spildevandsplan i 2017

– med bedre datagrundlag, det nuværende er ikke 
godt nok

• Separatkloakering

• Forskning – ny teknologi

– olieudskillere/bedre sandfang?

• Udligningsbassiner ved Lundevej og 
Bolbroengen

• Omlægning af Brønsholmsdalsgrøften



Aflastningsbygværker

• Der er nedlagt 1 aflastningsbygværk i 2015

• Afhængig af graden af separatkloakering i 
Blårendens opland vil der kunne nedlægges 
yderligere 4-6 i 2017-22

• Bedre målinger, bl.a. online registrering på 22 
aflastningsbygværker





Klassifikation af vandløb

• Ejerskabet af et vandløb er uafhængigt af dets 
klassifikation. Berører ikke søerne

• MPU vedtog d. 16. marts i år at omklassificere
Søvangssystemet, så det bliver offentligt. 
Finansieringen kommer til at indgå i der 
kommende budgetforhandlinger

• To vandløb har været drøftet med henblik på at 
blive klassificeret som private:
– Vestlige del af Gedevadsrenden

– Grøft over Sømandshvile (del af Flakvad Rende)



Omklassificering af vandløb

Gule: Offentlige
Røde: Private



Oprensning af søer

• Der er afsat 1 mio. kr. årligt

• Samarbejde mellem kommunen, Hørsholm 
sølaug og DN. Der er nedsat en følgegruppe

• Der er renset op i Krebseklovandhullet

• En række søer er undersøgt:

Søerne ved Kokkedal slot, Alsmosen, Vallerød mose, 
Kohavedammen, Kodammen, Slotssøen, 
Dronningedam og flere andre



Til glæde for de mange

• Usserød ådal og Bolbroengen er succeser

• Broen gennem Elleskoven

• Badebroer

- men der er mange ønsker for fremtiden


