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Ikke teknisk resume 
Stenløse Å løber igennem Stenløse by, og alt regnvandet fra Stenløse by løber di
rekte ud i åen. Det betyder, at når det regner kraftigt, kommer der hurtigt store 
vandmængder ud i vandløbet. Åen kan ikke tåle så store pludselige vandmængder, 
og bl.a. derfor lever den ikke op til EU's krav til en god naturtilstand. Når regn
vandet uforsinket kommer ud til vandløbet stiger vandstanden med risiko for over
svømmelse til følge. 

Formålet med projektet Klimatilpasning af Stenløse by er at reducere den hydrauli
ske belastning på Stenløse Å, rense vandet inden udledning til recipient samt at 
reducere risikoen for oversvømmelse i Stenløse by nu og i fremtiden (klimatilpas
ning). 

Der er fire tekniske løsninger, som kan opfylde projektets formål: 

• Forlægning af Stenløse Å
• Regnvandsledning under Stenløse Å
• Ny Stenløse Å med regnvandsgrøft i Stenløse by
• Forsinkelse af regnvand igennem Stenløse by

Ingen af løsningerne vurderes at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Løs
ningerne Forlægning af Stenløse Å og Regnvandsledning under Stenløse Å medfø
rer hovedsageligt de samme påvirkninger af miljøet, men adskiller sig på enkelte 
påvirkninger, og er nogenlunde ligeværdige med hensyn til anlægspris og drifts
omkostninger, hvorfor Novafos har valgt at belyse begge løsninger som hovedfor
slag. 

Løsning Ny Stenløse Å med regnvandsgrøft i Stenløse by vil i modsætning til de 
øvrige løsninger ikke sikre, at der kan opnås god økologisk tilstand i Stenløse Å 
samtidig med at anlægsprisen er væsentlig højere end de øvrige løsninger og drift 
af mange mindre anlæg vil medføre øgede driftsomkostninger. Løsning Forsinkelse 
af regnvand igennem Stenløse by medfører driftsproblematikker, der øger drifts
omkostningerne væsentligt og som Novafos finder uhensigtsmæssige. Derfor har 
Novafos valgt at belyse disse to løsninger som alternativer. 

Formålet med denne miljøvurdering af projektet er, at der, under inddragelse af 
offentligheden, tages hensyn til projektets sandsynlige, væsentlige indvirkning på 
miljøet, herunder mennesker og samfund, natur og landskab samt vand og jord. 

Miljøkonsekvensrapporten belyser de væsentlige miljøkonsekvenser for de to tek
niske løsningsmuligheder; løsning A med forlægning af Stenløse Å øst om Stenløse 
by og løsning B med regnvandsledning under Stenløse Å samt to alternativer. På 
den baggrund er det muligt at miljøoptimere projektet og vælge den bedste løs
ning, så væsentlige negative miljøkonsekvenser så vidt muligt undgås eller mind
skes. Det er således muligt at få overvejelser om miljø ind i den politiske beslut
ningsproces og få reduceret miljøpåvirkningen. 

Miljøkonsekvensrapporten vil blive fremlagt i offentlig høring i mindst otte uger, så 
der kan sikres en offentlig debat om projektet. Efter den offentlige høring vil Ege
dal Kommune behandle de indkomne høringssvar og offentliggøre dem i et hø
ringsnotat sammen med kommunens bemærkninger til disse. Høringsnotatet ind
går som baggrund for kommunens beslutning om § 25- tilladelse til projektet efter 
miljøvurderingsloven. 
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I Tabel 1.1 er vurderingen af projektets påvirkninger i forhold til 0-alternativet 
sammenstillet for løsning A, løsning B og alternativerne for at give et samlet over
blik over projektets påvirkninger. 

Tabel 1.1: Sammenstilling af projektets p§virkninger i forhold til 0-alternativet for s§vel løsningsforslag som alternativeFRe. 

Emne Påvirkning 
Løsning A: Forlæg- Løsning B: Regn- Alternativ: Ny Alternativ: Forsin-
ning af Stenløse Å vandsledning un- Stenløse Å med kelse af regnvand 

der Stenløse Å regnvandsgrøft i igennem Stenløse 
Stenløse bv bv 

Projekt Anlægspris 70-90 mio. kr. 85 mio. kr. 45-65 mio. kr. 360 mio. kr. 

Drift Drift af regnvandsled- Drift af regnvands- Drift af regnvands- Drift af mange min-
ning gennem Stenløse ledning gennem grøft gennem Sten- dre decentrale anlæg 
by Stenløse by løse by 

Målopfyldelse Ja Ja Ja Nej 
Stenløse Å Der vil kunne opnås Der vil kunne opnås Der vil kunne opnås Forbedret vandkvali-

god økologisk tilstand i god økologisk tilstand god økologisk tilstand tet, men de mode-
Ny Stenløse Å, såfremt i Stenløse Å såfremt i Ny Stenløse Å, så- rate fysiske forhold i 
den planlagte indsats den planlagte indsats fremt den planlagte Stenløse Å vil fortsat 
overfor regnbetingede overfor regnbetin- indsats overfor regn- være en væsentlig 
udløb og ukloakerede gede udløb og ukloa- betingede udløb og årsag til, at der ikke 
ejendomme gennem- kerede ejendomme ukloakerede ejen- opnås god økologisk 
føres, og der opnås en gennemføres, og der domme gennemfø- tilstand. For at opnå 
god vandkvalitet opnås en god vand- res, og der opnås en god økolo�isk tilstand 

kvalitet. god vandkvalitet skal der saledes på 
sigt foretages en op-

De fysiske forhold timering af passage-
kan på sigt forbedres forhold i rørlagte 
yderligere ved at strækninger, optime-
genåbne de rørlagte ring af faldforhold i 
strækninger under vandløbet, fældning 
parkeringsarealerne af beplantning for at 
på begge sider af skabe bedre lysind-
Egedal Centret. stråling og ændring 

af breddevariation i 
vandløbet mv. 

Anlægsfase 

Mennesker Trafik og vejad- Mindre Mindre Mindre Moderat 
og samfund gang 

Støj Mindre Moderat Mindre Mindre 

Vibrationer Mindre Moderat Ubetydelig Ubetydelig 

Bystrukturen Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

Arkæologi og kul- Mindre Mindre Mindre Mindre 
turmiljø 

Oversvømmelses- Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 
risiko 

Natur og Beskyttet natur Mindre Mindre til moderat Mindre Ubetydelig 
landskab 

Beskyttede og tru- Flagermus: Ingen Ingen Flagermus: Ingen Ingen 
ede dyrearter Padder: Ingen Padder: Ingen 

Krybdyr: Ingen Krybdyr: Ingen 
Større pattedyr: Min- Større pattedyr: Min-
dre dre 
Fugle: Ubetydelig Fugle: Ubetydelig 

Invasive arter Mindre, positiv Ingen Mindre, positiv Ingen 
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Emne Påvirknina 
Løsning A: Forlæg- Løsning B: Regn- Alternativ: Ny Alternativ: Forsin• 
ning af Stenløse Å vandsledning un- Stenløse Å med kelse af regnvand 

der Stenløse Å regnvandsgrøft i igennem Stenløse 
Stenløse bv bv 

Økologiske forbin- Ubetydelig Ingen Ubetydelig Ingen 
delser 

Landskab Mindre Ingen Mindre Ingen 

Jordhåndtering og Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Mindre 
jordforurening 

Drikkevand og Mindre Mindre Mindre Ubetydelig 
vandindvinding 

Vandmiljø Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

Natura 2000 Ikke væsentlig Ikke væsentlig Ikke væsentlig Ikke væsentlig 

Afvanding og reci- Ingen Ingen Ingen Ingen 
pienter 

Trafik og vejad- Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 
aana 

Støj Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

Vibrationer Ingen Ingen Ingen Ingen 

Bystrukturen Mindre Positivt Ingen Ingen 

Arkæologi og kul- Ubetydelig Ingen Ingen Ubetydelig 
turmiljø 

Oversvømmelses- Reduktion gennem Reduktion gennem Reduktion gennem Reduktion gennem 
risiko Stenløse by til under Stenløse by til under Stenløse by til under Stenløse by til under 

10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm. 
Reduktion af pulsbe-
lastning til Værebro Å 

Reduktion af pulsbe-
lastning til Værebro Å 

Reduktion af pulsbe-
lastning til Værebro Å 

Reduktion af pulsbe-
lastning til Værebro Å 

efter bassin Syd. efter bassin Syd. efter bassin Syd. efter bassin Syd. 

Beskyttet natur Mindre, positiv Ingen Ingen Ingen 

Beskyttede og tru- Flagermus: Ingen Ingen Flagermus: Ingen Ingen 
ede dyrearter Padder: Ingen Padder: Ingen 

Krybdyr: Ingen Krybdyr: Ingen 
Større pattedyr: Min- Større pattedyr: Min-
dre, positiv dre, positiv 
Fugle: Ingen Fugle: Ingen 

Invasive arter Mindre til ubetydelig Ingen Mindre til ubetydelig Ingen 

Økologiske forbin- Mindre, positiv Ingen Mindre, positiv Ingen 
delser 

Landskab Moderat Ingen Moderat Ingen 

Jordhåndtering og Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 
jordforurening 

Drikkevand og Ubetydelig Mindre Ubetydelig Mindre 
vandindvinding 

Natura 2000 Ikke væsentlig Ikke væsentlig Ikke væsentlig Ikke væsentlig 

Afvanding og reci- Positiv - væsentlig re- Positiv - væsentlig Positiv - væsentlig Positiv - væsentlig 
pienter duktion af de store reduktion af de store reduktion af de store reduktion af de store 

pulsbelastninger til 
Værebro Å 

pulsbelastninger til 
Værebro Å 

pulsbelastninger til 
Værebro Å 

pulsbelastninger til 
Værebro Å 

Begge tekniske løsninger er gennemførlige uden væsentlige påvirkninger og er 
valgbare og sidestillede i godkendelsesprocessen. Der er heller ingen væsentlige 
påvirkninger ved de to alternativer. 
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Opsummeret er de væsentligste forskelle på Løsning A og B at: 

• Løsning A: Forlægning af Stenløse Å vil medføre moderat påvirkning af
landskabet på grund af etablering af ådal nord for Frederikssundsvej, mi
niådal ved Tranemoseløbet og at der sker terrænændringer indenfor areal
fredningen af Værebro Ådal, mens Løsning B: Regnvandsledning under 
Stenløse Å ikke påvirker landskabet. 

• Løsning A påvirker midlertidigt mere beskyttet natur end løsning B, men
etablerer samtidig en del ny beskyttet natur ved anlæg af bassin Nord. 
Løsning B ødelægger alle levesteder for den fredede orkide skov-hullæbe 
langs Stenløse Å, mens Løsning A kun nedlægger få levesteder. Desuden 
skal der i løsning A etableres et erstatningsvandhul for padder.

• Løsning B medfører større påvirkninger relateret direkte til anlægsarbej
derne end løsning A, herunder støjgener grundet etablering af spuns på 
en stor del af strækningen gennem Stenløse by og risiko for bygningsska
delige og mærkbare vibrationer på en del naboejendomme, hvilket vurde
res som en moderat påvirkning. Desuden vil der ske grundvandssænkning
og reinfiltration af grundvand på en langt større del af strækningen i løs
ning B end i løsning A, mens der skal bortskaffes langt mindre jord i løs
ning B. 

1.1 Projektbeskrivelse 

1.1.1 Løsning A Forlægning af Stenløse Å 
Stenløse Å forlægges øst om Stenløse by, og vandet fra oplandet opstrøms Sten
løse by ledes uden om byen via Ny Stenløse Å (arbejdstitel for den nye å). Dette 
frigiver et areal igennem byen, hvor der kan etableres en regnvandsledning, der 
samler regnvandet fra byen og leder det ned til et bassin syd for byen. 

Fra forlægningens begyndelsespunkt nedstrøms for tilløbet fra Sperrestrup Å følger 
forlægningen et mindre delvist åbent tilløb mod øst. Strømningsretningen i tilløbet 
vendes. Forlægningen krydser Stenlillevej og følger Tranemoseløbet til udløbet i 
Spangebæk, se Figur 1.1. Tranemoseløbet, der er rørlagt, åbnes og der etableres 
en miniådal omkring vandløbet. 

Herfra løber Ny Stenløse Å i Spangebæk frem til Søsumvej, hvorfra traceet frem til 
Frederikssundsvej forlægges mod vest. Af landskabelige hensyn rørlægges Span
gebæk fra Søsumvej til Fuglesøtilløbet. 

Nord for Frederikssundsvej skabes en bred ådal omkring vandløbet eller som op
tion en smal ådal, der har karakter af en ravine. 

Syd for Frederikssundsvej følger Ny Stenløse Å skrænten af ådalen indtil det løber 
sammen med Helledemosevandløbet. Herfra følger det forløbet af Heiledemose
vandløbet til Værebro Å. 

7 



Figur 1.1: Ny Stenløse )I 

I
- Ily $�ni�� .3, 

- N}' fc..-t.liuel •� I-- Re,;in•1andsl�dnlnQ 

9&.!.:111 

NOVAFOS 13. november 2020 www.niras.dk 

, 

I 

F()G1 f:SO 

" 0 250 500 750 m 
A ---====--- NIRIA5 

Vandløbet udgraves med varierende bundbredde og stryg-høl variation. Bundkoten 
tilpasses for at sikre tilstrækkeligt fald. Der udlægges grus og spredte sten på hele 
strækningen og gydegrus i spredte gydebanker på delstrækninger. Der plantes 
spredte træer som f.eks. rød-el langs vandløbet. 

Nordøst for Egedal Station etableres et bassin, som kan modtage og forsinke vand 
fra den nye bydel Egedal By. Bassinet etableres som et vådområde og skabes ved 
at udnytte det eksisterende terræn. Langs vestsiden af bassinet etableres en grus
sti med adgang fra Egedal By og ned til ny sti ovenpå rørledningen nord for Sten
løse. 
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Gennem Stenløse by etableres en regnvandsledning i samme trace som den eksi
sterende t Rørledningen dimensioneres til at opfylde serviceniveauet svarende til 
en 10 års hændelse i et fremtidigt klima. 

Over rørledningen retableres med en forsænkning i terrænet for afledning af over
fladeafstrømning af regnvand fra arealerne langs traceet. 

På tre delstrækninger retableres rørtraceet til en grussti, mens der som udgangs
punkt retableres med græs på de resterende delstrækninger" Det er muligt efter
følgende at arbejde videre med etablering af sti på de resterende delstrækninger. 

Eksisterende regnvandsbassin nord for Egedal Centret udvides således, at der kan 
skabes et permanent vandspejl med henblik på en eventuel senere omdannelse af 
parkeringsarealet syd for bassinet til et rekreativt element i forbindelse med Ege
dal Centret. 

Langs ny sti gennem Damgårdsparken skabes et nyt grønt rekreativt miljø ved 
spredt buskbeplantning. Eksisterende regnvandsbassin nord for Frydensberg ved 
Rosendalvej nedlægges og fyldes op med overskydende jord fra projektet. Regn
vandet ledes i stedet via ny rørledning til bassin Syd. Der kan efterfølgende arbej
des videre med en rekreativ udnyttelse af arealet. 

Syd for jernbanen etableres et bassin, som kan modtage og forsinke regnvand fra 
separatkloakerede oplande i Stenløse by. Bassin Syd etableres som et vådområde 
med et droslet udløb mod syd til en åben rende frem til Værebro Å. Der etableres 
grussti øst om bassinet. 

Anlægsfase 

Først etableres det nye vandløbs trace øst om Stenløse over en periode på 2 år, og 
Stenløse Å forlægges hertil. Derefter lægges en rørledning i nuværende vandløbs 
trace gennem Stenløse by over en periode på 2 år. 

Anlægsarbejdet for Ny Stenløse Å planlægges således, at hovedparten af arbej
derne kan udføres og afsluttes under tørre forhold. Anlægsarbejdet udføres fra den 
nedstrøms ende af det nye forløb og sandtransport i vandløbet begrænses ved 
etablering af midlertidige sandfang. 

Der er behov for arbejdsarealer som vist på kortet i Bilag 2: til opsætning af skur
vogne, materialer og midlertidige mellemoplag af jord. Specielt vil der være mel
lemoplag af jord lige nord for Frederikssundsvej og mellemoplag af muld ved bas
sin Nord og bassin Syd af hensyn til terrænregulering. 

Eksisterende veje vil blive benyttet til jordtransport og ved tilkørsel af materialer 
og maskiner. For at etablere underføringer under Stenlillevej og Søsumvej skal ve
jene hver især lukkes i ca. 14 dage. Langs vandløbstraceet udlægges en kørepla
devej. 

Gennem Stenløse by er der behov for et arbejdsareal på den ene side af vandlø
bet, hvor beplantning og træer bliver fjernet og der etableres lagerpladser til ma
terialer og mellemdeponering af jord. 

Arbejdet udføres i sektioner fra syd mod nord, således at vand kan ledes til ned
strøms brønd i den nyanlagte regnvandsledning. De steder hvor arbejdsområdet er 
tæt på bygninger, afstives udgravningen med spuns eller anden afstivning for at 
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reducere skråningsanlæggets udbredelse. Ved midlertidig grundvandssænkning 
kan der være behov for, at grundvandet recirkuleres for at reducere udbredelsen 
af sænkningsområdet under nabobygninger. 

Hvor der skal etableres sti retableres arbejdsområdet med grus. På resterende 
strækning sås græs. Fældet beplantning retableres efter aftale med lodsejerne. 

1.1.2 Løsning B Regnvandsledning under Stenløse Å 
Der placeres en regnvandsledning under Stenløse Å's vandløbsbund, som kan op
samle byens vand (regnvand fra befæstede arealer) og lede det til bassin Syd for 
forsinkelse af regnvandet inden udledning til Værebro Å. Ved eksisterende rørlagte 
strækninger placeres regnvandsledningen parallelt med det rørlagte vandløb og 
under Egedal Centret lægges regnvandsledningen i eksisterende bro (tunnel) for 
vandløbet. 

Anlægsarbejdet vil i stor udstrækning foregå som ved etablering af regnvandsled
ning i løsning A, dog skal udgravningen være en del dybere, hvorfor arbejdsarealet 
skal være en del bredere og beplantningen fjernes på begge sider af vandløbet. 
Gennem beboelsesområderne nord og syd for Egedal Centret og syd for banen er 
pladsforholdene begrænsede, hvorfor arbejdsområdet indsnævres ved at etablere 
en ledningsgrav med spuns på begge sider af udgravningen. Anlægsarbejdet udfø
res sektionsvis og vandet ledes via watertubes til nedstrøms retableret vandløb. 

1.2 Mennesker og samfund 

1.2.1 Trafik og vejadgang 
Løsning A Forlægning af Stenløse Å: Anlægsarbejderne vil medføre mere trafik 
med lastbiler på det lokale vejnet ved bortkørsel af jord og tilkørsel af materialer. 
Bortkørsel af overskudsjord vil medføre en væsentlig stigning i trafikken med op til 
10 % på Søsumvej og op til 40 % på Stenlillevej. Stenlillevej og Søsumvej lukkes 
hver i ca. 14 dage, hvilket medfører omvejskørsel. Da trafikændringen ved den 
enkelte lokalitet vil foregå i en forholdsvis begrænset periode vurderes påvirknin
gen af trafikken at være mindre. 

Skolevejen og trafiksikkerheden for skolebørn på Søsumvej vil blive sikret ved den 
videre planlægning af projektet fx ved etablering af en midlertidig stiforbindelse i 
den periode, hvor Søsumvej lukkes, eller buskørsel for skolebørn i perioden, og 
sikring af stikrydsningen i den øvrige anlægsfase, så oversigtsforholdende for last
bilerne er optimale. Ved arbejdspladsen, der etableres ved Gymnasievej, skal ad
gangen etableres således, at oversigtsforholdende for lastbilerne er optimale. Når 
der i projektet indarbejdes trafiksikre løsninger på Søsumvej og ved Gymnasievej i 
forbindelse med anlægsarbejdet vurderes påvirkningen af skoletrafikken som min
dre. 

I driftsfasen vil påvirkning af trafikken fra drift og vedligehold af vandløb og regn
vandsledning være ubetydelig. 

Løsning B Regnvandsledning under Stenløse Å: Anlægsarbejderne vil medføre 
mere trafik med lastbiler på det lokale vejnet ved bortkørsel af jord og tilkørsel af 
materialer. Påvirkningerne er nogenlunde som i løsning A i Stenløse by. Påvirknin
gen af trafikken vurderes at være mindre. 
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Og som i løsning A skal der ved arbejdspladsen, der etableres ved Gymnasievej, 
sikres optimale oversigtsforhold for lastbilerne. 

Påvirkningen af trafikken i anlægsfasen vurderes at være mindre. I driftsfasen vil 
påvirkning af trafikken fra drift og vedligehold af regnvandsledning være ubetyde
lig. 

1.2.2 Støj og vibrationer 

Tabel 1.2: Antal boliger, der 
ved anlægsarbejdet i løsning 
A kan blive berørt af støj over 
70dB. 

Løsning A Forlægning af Stenløse Å: Anlægsarbejdet udføres indenfor normal 
arbejdstid, således at eventuelt forekommende aktiviteter med væsentlige støjge
ner udføres indenfor den af Egedal Kommune tilladte tidsperiode. Støjen rykker sig 
frem ad traceet for rørlægningen gennem Stenløse by og ad traceet for Ny Sten
løse Å, således at de mest støjende arbejder foregår på hvert sted i en periode, før 
de rykker videre. Antallet af boliger, der kan blive berørt af støj over 70 dB ved 
anlægsarbejdet, er angivet i Tabel 1.2. 

Rørlægning, strækning 

Ny Stenløse Å, stræk-
ning 

Arbejdspladser/lager-
pladser 

Almindelige anlægs
arbejder 

170 boliger 

0 boliger 

Få boliger 

Særligt støjende an
lægsarbejde 

0 boliger 

38 boliger 

0 boliger 

Samlet set vurderes anlægsarbejderne at medføre mindre påvirkninger med støj i 
omgivelserne i anlægsfasen, da anlægsaktiviteterne vil medføre støj over grænse
værdien på 70 dB i dagtimerne på hverdage i en kort periode ved hver bolig. 

Ingen boliger forventes at blive berørt af bygningsskadelige vibrationer ved even
tuel spunsning ved Stenlillevej, Søsumvej og Frederikssundsvej. Mærkbare vibrati
oner over grænseværdien for komfortvibrationer kan forekomme ved ca. 10 boli
ger ved Frederikssundsvej i en kort periode af ca. 1 uges varighed. 

Ved rørlægningen skal der på nogle strækninger anvendes gravekasser, som ban
kes ned i de øverste jordlag. Dette såvel som kørsel med entreprenørmaskiner og 
lastbiler vil ikke medføre risiko for bygningsskadelige vibrationer, men kan give 
anledning til mærkbare vibrationer, i nogen tilfælde over den vejledende grænse
værdi for komfortvibrationer afhængig af afstanden til boligen og jordbundsforhol
dene. 

Samlet set vurderes anlægsarbejderne at medføre mindre påvirkninger med 
mærkbare vibrationer i omgivelserne i anlægsfasen. 

I driftsfasen vil vedligeholdelsesarbejde medføre ubetydelig påvirkning med støj. 

Løsning B Regnvandsledning under Stenløse Å: Støjen rykker sig frem ad tra
ceet for rørlægningen gennem Stenløse by, således at de mest støjende arbejder 
foregår på hvert sted i en periode på 2-4 uger, før de rykker videre. Antallet af bo
liger, der kan blive berørt af støj over 70 dB ved anlægsarbejdet, er angivet i Ta
bel 1.3. 
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Tabel 1.3: Antal boliger, der 
ved anlægsarbejdet i løsning 
B kan blive berørt af støj over 
70dB. 

NOVAFOS 

Rørlægning, strækning 

Arbejdspladser/lager
pladser 

13. november 2020 

Almindelige anlægs
arbejder 

170 boliger 

Få boliger 

www.niras.dk 

Særligt støjende an
lægsarbejde 

761 boliger 

0 boliger 

Støjniveauet ved spunsning vil være højest tæt på anlægsarbejderne og falde med 
afstanden, men må forventes at kunne høres over det meste af byen i en stor del 
af anlægsfasen. Påvirkningen med støj i omgivelserne i anlægsfasen vurderes at 
være moderat. Ved valg af metode for spunsning skal der tages mest mulig hen
syn til minimering af støjniveau. 

Ved spunsning kan der være risiko for bygningsskader ved op til 183 boligejen
domme. Samtidig kan der være risiko for mærkbare vibrationer ved 394 boligejen
domme. Udbredelsen af vibrationer vil afhænge af jordbundsforholdene og risikoen 
for bygningsskader vil tillige afhænge af ejendommenes fundering. Derfor skal der 
ved en eventuel detailprojektering foretages en grundig geoteknisk undersøgelse 
og vurdering for fastlæggelse af udførelsesmetoder og afværgeforanstaltninger, 
men henblik på at undgå skader på eksisterende bygninger. Under etablering af 
spuns vil der løbende blive foretaget målinger af vibrationer på fundament af ud
satte bygninger. Kørsel med entreprenørmaskiner og lastbiler vil medføre risiko for 
komfortvibrationer i samme omfang som i løsning A. Påvirkningen med vibrationer 
i omgivelserne i anlægsfasen vurderes at være moderat. 

I driftsfasen vil vedligeholdelsesarbejde medføre ubetydelig påvirkning med støj. 

1.2.3 Bystrukturen 

Stenløse Å har kun i mindre grad haft en påvirkning på byens overordnede struk
turelle udvikling. Byen er først og fremmest underlagt den historiske landsbystruk
tur og den stjerneformede markstruktur, og det er således denne struktur, der har 
været med til at danne rammerne for byens infrastruktur og bebyggelsesstruktur. 
Enkelte steder har Stenløse Å dannet en afgrænsning mellem forskellige anvendel
sestypologier, men primært som en fysisk afgrænsning og ikke som et sammen
hængende rekreativt element i byen. 

Kendetegnet for Stenløse Ås forløb er, at det ligger dybt i terrænet med tæt be
plantning og/eller hegn på begge sider af å-bredden, hvilket både er med til at 
danne en fysisk og visuel afskærmning af vandløbet. På størstedelen af forløbet 
gennem Stenløse by ligger vandløbet i matrikelskel, og der er tæt bebygget om
kring vandløbet. Kun få steder er Stenløse Å således synlig på en måde, så den 
udgør en egentlig rekreativ værdi for omgivelserne. 

Løsning A Forlægning af Stenløse Å: Anlægsarbejdets største påvirkning på 
bystrukturen vurderes at være i kraft af de arbejdsområder, der etableres i byen 
til opbevaring af jord og maskiner. Da anlægsarbejdet etableres i etaper, der forlø
ber over en relativ kortvarig periode, vurderes påvirkningen på bystrukturen at 
være begrænset. 

Modsat vurderes projektet at kunne få en positiv effekt for den rekreative oplevel
sesværdi i byen, særligt i kraft af bassin Nord og Syd, og en styrket sammenhæng 
mellem by og landskab i kraft af de rekreative stiforløb, der etableres på enkelte 
strækninger. Dette er således også med til at understøtte de visioner, der er for 
byen i Kommuneplan 2017 (Egedal Kommune, 2017a). 

12 



Figur 1. 2: Illustrationsplan 
der viser det nye regnvands
bassin i den nordlige del af 
byen. Det mørkeblfi omrfide 
indikerer et permanent vand
spejl. 
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Figur 1.3: lllustrationsplan, 
der viser placeringen af det 
nye regnvandsbassin syd for 
renseanlægget, samt en ny 
sti gennem omr§det, der 
skaber forbinde/se til det re
kreative omr§de. 
Ikke m§lfast. 

(NIRAS) 
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Ved Damgårdsparkener en række træer udpeget som bevaringsværdige. Disse 
træer fjernes som følge af projektet, hvilket betyder at der skal indhentes tilla
delse hertil fra Byrådet. 

Løsning B Regnvandsledning under Stenløse A: Påvirkningen af bystrukturen 
i anlægsfasen vurderes at være den samme som i løsning A og være ubetydelig. 

Stenløse Å vil i stor udstrækning få samme udtryk og forløb gennem byen som ved 
eksisterende forhold. Dette styrkes dog ved at åbne den nordlige rørlagte del af 
vandløbet ved Maglevad. Bystrukturen vil således blive påvirket positivt. Da bassin 
Nord ikke etableres opnås ikke samme rekreative kvalitet til byen som ved løsning 
A, og løsning B vil ikke skabe en øget sammenhæng mellem by og landskab i den 
nordlige del af byen. 
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1.2.4 Arkæologi og kulturmiljø 
Løsning A Forlægning af Stenløse Å: Området er generelt præget af fund af 
mange fortidsminder og samtidig udgør vådområder en rig kilde til belysning af 
vores forhistorie (Kroppedal Museum, 2017). Kroppedal Museum anbefaler, at der 
laves en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejderne. Afgrænsningen 
af undersøgelsesområdet fastlægges i samarbejde med museet, når et detailpro
jekt er udarbejdet. 

Ved Maglevad påvirkes en mindre del af et beskyttet sten- og jorddige midlerti
digt. Diget retableres. Anlægsarbejdet i Stenløse by vil medføre midlertidig lukning 
af veje, der indgår i arkitekturruten, kulturruten Veksø - Stenløse, kirkeruten og 
Egedalruten. 

Ny Stenløse Å nord for Søsumvej og frem til udløbet i Værebro Å er beliggende på 
grænsen til de to udpegede værdifulde kulturmiljøer Søsum og Veksø Mose og 
Brønsmose. Da projektet kun berører udkanten af de værdifulde kulturmiljøer vur
deres påvirkningen af kulturmiljøet at være ubetydelig. 

Ny Stenløse Å kan medføre en mindre sænkning af vandstanden i to mindre mose
område i den nordlige del af vandløbsstrækningen. Vandstandssænkningen vurde
res ikke at have betydning for bevaringen af eventuelle ikke registrerede arkæolo
giske værdier i mosen, hvorfor påvirkningen vurderes at være ubetydelig. 

Projektets samlede påvirkning af arkæologi og kulturmiljø vurderes at være min
dre i anlægsfasen og ubetydelig i driftsfasen. 

Løsning B Regnvandsledning under Stenløse Å: Der vil være den samme mid
lertidige påvirkning af arkitekturruten, kulturruten Veksø - Stenløse, kirkeruten og 
Egedalruten samt den ene ende af beskyttet sten- og jorddige som ved løsning A. 
Samlet vurderes påvirkningen af de arkæologiske og kulturhistoriske forhold i 
Stenløse by at være mindre i anlægsfasen og der er ingen påvirkning i driftsfasen. 

1. 2. 5 Oversvømmelsesrisiko
Løsning A Forlægning af Stenløse Å: Når den opstrøms del af Stenløse Å bliver 
ført til Ny Stenløse Å føres en væsentlig del af det samlede hydrologiske opland til 
Stenløse Å uden om Stenløse by. Ligeledes ledes bymæssigt vand fra de nye byg
gemodnede områder, herunder Egedal By og Campus, mod oplandet til bassin 
Nord, og derved udenom Stenløse by. Dette medfører en reduktion i de oversvøm
mede områder langs traceet gennem Stenløse. Og i de områder, hvor der kan 
komme oversvømmelse, vil oversvømmelserne hovedsageligt være reduceret til 
under 10 cm. 

På Ny Stenløse Å oversvømmes arealerne langs vandløbet på en mindre strækning 
før Søsumvej, men udbredelsen af oversvømmelsen vil være meget begrænset, 
fordi vandløbet på denne strækning ligger i en forholdsvis markant ådal. Efter 
sammenløb med Helledemosevandløbet vil der være en udstrømning på engarea
lerne langs vandløbet. Det vil være næsten uændret i forhold til i dag, hvor denne 
strækning er meget påvirket af vandstanden i Værebro Å. For Værebro Å vil risi
koen for oversvømmelse være uændret mellem tilløb af Ny Stenløse Å og tilløb af 
bassin Syd. Risikoen for oversvømmelse på strækningen efter tilløb af bassin Syd 
reduceres, fordi bassin Syd udjævner udledningen fra Stenløse by. 
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Ifm. etablering af bassin Nord etableres et dige for at sikre, at vandet ikke løber 
mod syd gennem Stenløse by, men derimod ledes til Ny Stenløse Å. Diget opbyg
ges og sikres imod digebrud efter gældende standarder. Diget erosionssikres imod 
bølgepåvirkning og designkoten tilpasses beregnet bølgehøjde ved diget, så bøl
gerne herved ikke giver anledning til overskylning af diget. Der etableres et erosi
onssikret overløb mod nord, hvorved et fyldt bassin ikke giver anledning til erosion 
og digebrud. 

Løsning B Regnvandsledning under Stenløse A: Regnvandsledning og retable
ret vandløb dimensioneres således, at denne løsning vil reducere risikoen for over
svømmelse til samme niveau som i løsning A. 

1.3 Natur og landskab 

1. 3 .1 Beskyttet natur

Løsning A Forlægning af Stenløse A: Etablering af Ny Stenløse Å og bassin 
Nord vil påvirke en række naturtyper, som moser, enge, søer og vandløb, der er 
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover vil projektet potentielt kunne 
påvirke forekomster af to fredede plantearter (maj-gøgeurt og skov-hullæbe). 
Helt overordnet vil projektet forøge arealet af beskyttet natur i projektområdet 
ved skabelse af nye vandløbsstrækninger med ådale og nye vådområder. Projektet 
vil samtidig påvirke § 3-natur ved inddragelse af areal til nyt vandløb eller bassin, 
midlertidig inddragelse til arbejdsareal og ændring af hydrologi. 

Ved anlægsarbejder umiddelbart op til eller i § 3-beskyttet natur vil der være 
strenge krav til entreprenøren til at anvende anviste arbejdsarealer og tilkørsels
veje for at sikre, at påvirkningen kun sker på det planlagte areal. Desuden skal 
midlertidigt anlægsarbejde i § 3-beskyttede naturarealer foretages så skånsomt 
som muligt (fx køreplader), således at arealerne med stor sandsynlighed kan re
tableres. Den samlede anlægsperiode for Ny Stenløse Å er 2 år, men der arbejdes 
kun i kort tid hvert sted. Det vurderes derfor at tilsvarende naturtilstand kan re
tableres inden for 1-2 år. Som yderligere afværgeforanstaltning må opgravet ma
teriale fra etablering af vandløbet ikke udspredes på § 3-beskyttede naturarealer. 
Efter anlægsperiodens afslutning skal der udføres årlig overvågning af beskyttet 
natur i projektområdet for at vurdere, om der er behov for naturpleje i form af hø
slet eller lignende for at genoprette naturtilstanden. 

Anlægsarbejder i vandløb kan medføre sedimenttransport i vandløbet, der kan på
virke vandkvaliteten og dermed forværre levevilkår for dyr og planter i nedstrøms 
recipienter. Ved etablering af midlertidige sandfang med tilstrækkelig opholdstid til 
at sand/jord kan bundfælde, vurderes påvirkningen i anlægsfasen at være mindre 
til ubetydelig. 

På en enkelt lokalitet er der maj-gøgeurt. Påvirkning af maj-gøgeurt skal søges 
undgået ved indskrænkning af arbejdsområdet, eller hvis det ikke er muligt ved 
udførelse af arbejdet uden for artens vækstperiode samt ved anvendelse af køre
plader. Med disse tiltag vurderes det, at påvirkning af maj-gøgeurt kan undgås. 
Der kan evt. blive behov for at søge dispensation i henhold til artsfredningsbe
kendtgørelsen, hvis voksestedet påvirkes med køreplader. 

På strækningen igennem Stenløse by vil projektet påvirke enkelte lokaliteter med 
skov-hullæbe. Det er kun en meget lille del af forekomsten som påvirkes og set i 
forhold til artens store udbredelse i Danmark vurderes påvirkningen at være 
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mindre. Påvirkningen af skov-hullæbe kræver dispensation fra artsfredningsbe
kendtgørelsen. 

Med de beskrevne afværgeforanstaltninger vurderes alle påvirkninger af beskyttet 
natur og plantearter i anlægsfasen samlet at være mindre. I driftsfasen vurderes 
påvirkningerne på beskyttet natur og plantearter med de beskrevne afværgeforan
staltninger samlet at være positiv (i mindre grad), da projektet som helhed vil øge 
arealet af beskyttet natur i området. 

Løsning B Regnvandsledning under Stenløse Å: Ved anlægsarbejdet inddra
ges og ødelægges fem lokaliteter med skov-hullæbe, som ikke kan retableres. Da 
hele forekomsten af arten inden for projektområdet bliver berørt, vurderes påvirk
ningen af den lokale skov-hullæbebestand at være omfattende. Set i forhold til ar
tens store udbredelse i Danmark vurderes påvirkningen at være mindre til mode
rat. 

Der er ingen påvirkninger på beskyttet natur og plantearter i driftsfasen. 

1.3.2 Beskyttede og truede dyrearter 

Løsning A Forlægning af Stenløse Å: Etablering af nye vandløbsforbindelser og 
bassiner, samt rørlægningen gennem Stenløse by kan potentielt påvirke leve-, 
yngle- og rastesteder for en række beskyttede og/eller fredede dyrearter i projekt
området. 

Projektet vil medføre fældning af syv flagermusegnede træer. For at begrænse på
virkningen på flagermus må fældning af disse træer kun ske i september og okto
ber måned, hvor flagermusene har forladt deres ynglekolonier, og de endnu ikke 
har påbegyndt deres overvintring. Ved fældning af beplantning langs den ene side 
af Stenløse Å vil den resterende beplantning fortsat fungere som ledelinje for fla
germus. 

Der er flere paddearter i området, herunder vurderes spidssnudet frø at være vidt 
udbredt i projektområdet. For at begrænse påvirkning på arter opsættes der pad
dehegn ved arbejde nær ynglelokaliteter, hvis anlægsarbejdet foregår i dyrenes 
aktive periode, og der etableres et erstatningsvandhul til stor vandsalamander i 
nærområdet til bassin Nord. 

Projektet vurderes ikke at påvirke andre artsgrupper som krybdyr, snegle, insek
ter, større pattedyr og fugle, eller at påvirke den økologiske funktionalitet for no
gen af de særligt beskyttede arter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, 
hverken i anlægs- eller driftsfasen. 

Løsning B Regnvandsledning under Stenløse Å: Ledelinjen for flagermus 
langs Stenløse Å vil forsvinde, da bevoksningen langs vandløbet fældes i forbin
delse med anlægsarbejdet. Der er dog mange andre træer i Stenløse og store be
plantningsbælter bl.a. langs veje og S-banen, hvor flagermus fortsat kan foura
gere. Som i løsning A fældes syv flagermusegnede træer. 

Projektet vurderes ikke at påvirke andre artsgrupper som padder, krybdyr, snegle, 
insekter, større pattedyr og fugle, eller at påvirke den økologiske funktionalitet for 
nogen af de særligt beskyttede arter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag 
IV, hverken i anlægs- eller driftsfasen. 
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1.3.3 Invasive arter 
Løsning A Forlægning af Stenløse Å: På flere lokaliteter langs Ny Stenløse Å fo
rekommer der invasive arter bl.a. rød hestehov, sildig gyldenris, canadisk gylden
ris og kæmpe-bjørneklo. Gravearbejde, transport og håndtering af jord i områder 
med invasive arter kan sprede arterne til nærområdet, hvilket vil medføre en væ
sentlig negativ påvirkning af kvaliteten i de beskyttede naturområder. Der tages 
derfor hensyn til ikke at sprede invasive arter i forbindelse med jordhåndteringen i 
projektet. 

Kæmpe-bjørneklo spredes særligt effektivt langs vandløb, og vil således potentielt 
kunne sprede sig til nye områder langs de nye delstrækninger af Ny Stenløse Å. 
Som for øvrige vandløb skal der løbende foretages overvågning og evt. bekæm
pelse af kæmpe bjørneklo langs Ny Stenløse Å. 

Løsning B Regnvandsledning under Stenløse Å: Der er ingen påvirkning på 
invasive arter i anlægs- eller driftsfasen. 

1.3.4 Økologiske forbindelser 
Løsning A Forlægning af Stenløse Å: Økologiske forbindelser forløber typisk 
over eller omkring naturområder, vandløb, søer, skove og vådområder. Ofte er de 
økologiske forbindelser udpeget langs vandløb, da vandløb er levested for en lang 
række planter og dyr, og fungerer som vigtige spredningskorridorer i landskabet. 
Flere insekter, landlevende dyr og fugle er afhængige af vandløb som levested og 
fourageringsområde og lever derfor i og i tilknytning til vandløbene. 

Da arealinddragelsen og støjbelastningen er midlertidig, og da anlægsarbejdet fo
retages i etaper, vurderes påvirkningen af spredningsmulighederne for dyr at være 
mindre. Fældning af træer og beplantning er desuden meget begrænset. Det vur
deres, at projektets samlede påvirkning på opretholdelsen af de økologiske forbin
delser i anlægsfasen er ubetydelig. 

Færdslen af de arter, der lever i området, vurderes at blive forbedret af etablering 
af Ny Stenløse Å, da det vil skabe nye sammenhængende naturområder igennem 
landbrugsareal, og arterne vil kunne færdes langs med og på tværs af vandløbet. 
Det vurderes derfor, at projektets samlede påvirkning på de økologiske forbindel
ser i driftsfasen er positiv. 

Løsning B Regnvandsledning under Stenløse Å: Regnvandsledningen etable
res i byzone uden udpegede økologiske forbindelser og vil således ikke medføre 
nogen påvirkning på de økologiske forbindelser. 

1.3.5 Landskab 
Løsning A Forlægning af Stenløse Å: Projektområdet ligger inden for et natio
nalgeologisk interesseområde, og er derfor særligt sårbart overfor terrænregule
ringer og ændringer i landskabets visuelle forhold. Samtidig er en del af området 
beliggende inden for to fredede områder, Værebro Ådal og Fuglesødalen. Hele pro
jektområdet er ligeledes udpeget som en del af Værdifulde Landskaber. Samlet set 
vurderes landskabet således at have en høj værdi. 

Ny Stenløse Å etableres hovedsageligt i eksisterende vandløbstrace, og vil derfor 
på størstedelen af strækningen følge de eksisterende terrænformationer. Projektet 
omfatter dog bearbejdning af det eksisterende terræn hhv. syd og nord for Frede
rikssundsvej og i den nordlige del langs Tranemoseløbet. 
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Figur 1.4: Visualisering der vi
ser projektets p§virkning p§ 
landskabet, set fra Frederiks
sundsvej mod syd, ud over 

Den nye § etableres p§ skræn
ten af §dalen, og er s§ledes 
med til at bryde med de natur
lige terrænformationer i omr§
det. 

Visualisering og foto: NIRAS 
august 2018 
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Syd for Frederikssundsvej etableres den nye å på skrænten af smeltedalen og er 
således forskudt i forhold til den eksisterende å. I dette område gennemløber pro
jektet et af de særligt sårbare områder i landskabet, både i kraft af de markante 
terrænformationer i området og i kraft af de visuelle sammenhænge på tværs af 
landskabet, med lange, ubrudte kig over landskabet. Placeringen af vandløbet bry
der med den karakteristiske og naturlige landskabelige karakter i området. 

Området er beliggende inden for det fredede område, Værebro Ådal. Det vurderes 
dog at projektets påvirkning på landskabet kun i nogen grad har betydning for 
fredningens primære formål, som dels er at sikre de § 3 beskyttede naturtyper i 
området gennem naturpleje, og dels at sikre et sammenhængende landskab fri
holdt fra bebyggelse, der er forstyrrende for det relativt uberørte og sammenhæn
gende landskab. Herunder også en beskyttelse af de vidtstrakte udsigter over 
landskabet. 
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Figur 1.5: Visualiseringen vi
ser løsning A med en bred 
§dal, og et smalt vandløb. 

En bred §dal vurderes at 
være med til at understøtte 
landskabets naturlige ter
rænformer, og er s§ledes 
med til at forstærke den 
landskabelige fortælling i 
omr§det. 

Visualisering og foto: NIRAS 
august 2018 
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Nord for Frederikssundsvej udføres en større terrænregulering i området, der ska
ber en bred ådal. Som option kan der etableres en smal ådal med karakter af en 
ravine. 
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Figur 1. 6: Visualisering der vi
ser optionen med en smal §dal, 
hvor en tæt beplantning langs 
/len er med til at skabe et mar
kant ændret landskabeligt ud
tryk i omr/ldet, der slører den 
blødbakkede landskabsforma
tion. 

Visualisering og foto: NIRAS 
august 2018 
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Området er her beliggende inden for det nationalgeologiske interesseområde, der 
som udgangspunkt betyder, at der inden for området ikke må foretages ændringer 
i landskabet, som er med til at sløre eller forringe oplevelsen af landskabet, lige
som der ikke må laves ændringer i terrænet, medmindre det er med til at under
støtte de naturlige terrænformationer i området (Egedal Kommune, 2017a). 

Området er ligeledes beliggende i den østlige del af fredningsområdet Fuglesøda
len. Denne fredning knytter sig til den sammenhængende, øst-vestgående tunnel
dal langs Fuglesødalen, og strækningen, som er en del af den nord-sydgående 
tunneldal, vurderes kun at have en perifer påvirkning på det landskabsforløb, som 
fredningen omfatter. 
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Figur 1. 7: Illustration der viser 
terrænbearbejdningen langs 
Tranemoseløbet, der i dag er 
rørlagt. Aen følger det eksiste
rende læhegn, og der etableres 
en mini/Jda/ i varierende 
bredde. Ada/en etableres i et 
eksisterende dalstrøg, og er s/J
ledes med til at forstærke land
skabets karakter. 

(NIRAS) 
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Ved etablering af en bred ådal vurderes det, at projektet kan udføres på en måde, 
der understøtter de naturlige terrænformationer i området, så fortællingen om de 
geologiske terrænformationer ikke sløres. 

Optionen med en smal ådal vurderes modsat at ændre områdets landskabelige ud
tryk på en måde, så de bløde terrænformer og lette beplantning, der er kendeteg
nende for området i dag, sløres med et tæt beplantet dalstrøg. 

I den nordøstlige del af projektområdet etableres en mimiådal langs den del af 
Tranemoseløbet, hvor vandløbet fritlægges. Terrænbearbejdningen er med til at 
forstærke landskabets karakter omkring det eksisterende dalstrøg. Når det eksi
sterende læhegn langs Tranemoseløbet fjernes, vil landejendommen syd herfor i 
højere grad fremstå åben ud mod det omkringliggende landskab. Dette kan være 
med til at styrke den visuelle forbindelse mellem landejendommen og det om
kringliggende landskab. 

,h� � u V

_____ ---=-cc._f ( 

.

�----...:: 

På den resterende del af vandløbsstrækningen følger åen de åbne dalstrøg, der har 
et eksisterende naturpræg, hvorfor det vurderes at Ny Stenløse Å her vil indgå 
som en naturlige del af landskabets visuelle udtryk. Den landskabelige påvirkning 
på denne strækning vil derfor være begrænset. 

Bassin Nord og Syd etableres som vådområder indpasset i landskabets naturlige 
terrænformer, således at projektet vil have en nænsom påvirkning på landskabet. 

Etableringen af Ny Stenløse Å vurderes samlet set at have en moderat påvirkning 
på landskabets karakter og visuelle forhold. Projektet er indpasset på en måde, så 
det indgår som en naturlig del af det eksisterende landskab, hvilket medfører en 
mindre/moderat påvirkning på landskabets visuelle karakter. I området syd for 
Frederikssundsvej har projektet dog en så omfattende påvirkning på områdets ek
sisterende landskabelige udformning, at der vurderes at ske en væsentlig karak
termæssig ændring af landskabet. Ændringen vurderes dog ikke at sløre for den 
overordnede aflæsning af området, som et sammenhængende og uforstyrret land
skab, hvilket knytter sig til fredningen omkring smeltevandsdalen, Værebro Ådal. 

Løsning B Regnvandsledning under Stenløse Å: Regnvandsledningen etable
res i byzone og medfører således ingen påvirkning af landskabet. 
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1.4 Vand og jord 

1.4.1 Jordhåndtering og jordforurening 
Løsning A Forlægning af Stenløse Å: I anlægsfasen skal der håndteres ca. 
112.000 m3 jord i projektet. Heraf stammer de 68.000 m3 jord fra udgravning til 
ådalen ved Frederikssundsvej, og det vurderes, at de 50.000-60.000 m3 heraf vil 
skulle bortskaffes. Ved optionen med en ravine ved underføringen med Frederiks
sundsvej skal der samlet håndteres 56.000 m3 jord. Dertil kommer mindre jord
mængder i forbindelse med udgravning til regnvandsledning gennem Stenløse by 
samt afgravninger på eksisterende vandløbsstrækninger. En stor del af jordhånd
teringen vil foregå i det åbne land, og jorden kan dermed som udgangspunkt 
håndteres frit. 

Ved bassin Nord, der ligger op til et kortlagt areal, vil etablering af et dige med en 
kerne af ler forhindre spredning af den konstaterede forurening i fyldlaget på det 
kortlagte areal til bassinet. 

På strækningen gennem Stenløse by kan der være risiko for, at forurenet terræn
nært grundvand fra to kortlagte ejendomme dræner til Stenløse Å. Projektet vil 
ikke ændre på risikoen for denne udsivning. Projektet kan betyde, at forurening 
bortgraves og fjernes fra de kortlagte matrikler langs regnvandsledningen, og det 
vurderes derfor, at der er en ubetydelig påvirkning. 

Ved underføringen under Frederikssundsvej forventes en konstateret kraftig foru
rening i vejdæmningen at blive bortgravet ved tunnelering for vandløbet. 

Løsning B Regnvandsledning under Stenløse Å: Der forventes at skulle hånd
teres mindre jord end i løsning A og påvirkningen vurderes at være ubetydelig. Da 
der etableres spuns ud for de kortlagte forurenede arealer, vurderes der ikke at 
være risiko for udsivning af forurening herfra. 

1.4.2 Drikkevand og vandindvinding 
Løsning A Forlægning af Stenløse Å: Hele projektområdet ligger inden for Qm
råde med �ærlige grikkevandsinteresser (OSD) og inden for indvindingsoplande til 
almene vandforsyninger (Smedebakken, Stenlien og Værebro). En mindre del af 
projektområdet ligger inden for nitratfølsomt indvindingsområde, bl.a. dele af bas
sin Nord, området omkring Stenlillevej samt dele af den sydligste strækning af Ny 
Stenløse Å. Grundvandsinteresserne betyder, at området er følsomt over for ned
sivning af miljøfremmede stoffer samt spild af olie og lignende. 

Maskiner, materiel, brændstof og kemikalier skal opbevares på arbejdsarealer på 
fast belægning, for at reducere risikoen for påvirkning af grundvandet ved eventu
elle spild. 

I forbindelse med tunneleringen under Frederikssundsvej vil det være nødvendigt 
kortvarigt at grundvandsænke, hvilket eventuelt kan påvirke en privat boring. Når 
de forventede vandmængder og pumpeperioden for sænkningen ligger fast, skal 
det vurderes, om grundvandssænkningen kan påvirke den private vandforsynings
boring, og der skal iværksættes et overvågningsprogram for grundvandssænknin
gen. 

Ved etablering af rørledningen kan det blive nødvendigt at foretage bortpumpning 
af vand for at tørholde udgravningen, og enkelte steder kan det være nødvendigt 
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at grundvandet recirkuleres for at undgå skader på ejendomme, der ligger meget 
tæt på Stenløse Å. Forud for recirkulation skal det ved analyser undersøges, om 
det oppumpede vand indeholder forurenede stoffer fra fx de kortlagte ejendomme, 
og i givet fald kan det blive nødvendigt at rense vandet eller reinfiltrere rent vand. 

En boring til Værebro Kildeplads ved bassin Syd og en boring til Smedebakken 
Vandværk Nord for Egedal Centret skal mærkes tydeligt, så risiko for påvirkning af 
boringerne under anlægsarbejdet forhindres. De arbejdsarealer, der ligger inden 
for Smedebakken Vandværks _!2oringsnære _!2eskyttelsesQmråde (BNBO), skal dæk
kes med fast belægning, for at forhindre nedsivning af evt. spild og udvaskning af 
stoffer fra håndtering af områdeklassificeret jord. 

På grund af placeringen af bassin Syd nær indvindingsboringerne i BNBO-område 
etableres bassinet med tæt lermembran og med underliggende aflastningsdræn 
for at sikre, at der ikke sker en påvirkning af grundvandet. 

Samlet vurderes det, at der med nævnte forudsætninger vil være en mindre på
virkning af boringer og det sekundære grundvand i anlægsfasen, og en ubetydelig 
påvirkning på private og almene vandforsyningsboringer og grundvandsressourcen 
i driftsfasen. 

1.4.3 Løsning B Regnvandsledning under Stenløse Å: 
Ved udgravning til regnvandsledningen vil det, hvor der etableres spuns, være 
nødvendigt at grundvandssænke og bortpumpe vand, for at tørholde udgravnin
gen. Det forventes at grundvandet skal reinfiltreres. Forud for recirkulation skal 
det ved analyser undersøges, om det oppumpede vand indeholder forurenede stof
fer fra fx de kortlagte ejendomme, og i givet fald kan det blive nødvendigt at rense 
vandet eller reinfiltrere rent vand. Påvirkninger ved anlæg af bassin Syd er som 
beskrevet i løsning A. 

1.4.4 Vandmiljø 
Løsning A Forlægning af Stenløse Å: Miljømålet for alle vandområder, som i 
forskelligt omfang berøres af projektet, er god økologisk tilstand. Tilstanden i 
Stenløse Å og Spangebæk er vurderet som moderat økologisk tilstand. Tilstanden i 
Veksømosevandløbet og Værebro Å ned til sammenløbet med Stenløse Å er vurde
ret som ringe. Efter sammenløbet er tilstanden i Værebro Å vurderet til moderat 
økologisk tilstand ned til Øvre Værebro, hvorfra den er vurderet til ukendt tilstand 
ud til udløbet i Roskilde Fjord. 

Det er vigtigt at undgå, at der skylles sand/jord ud i vandløbet i forbindelse med 
anlægsarbejdet, da det vil aflejres nedstrøms på steder med lav vandhastighed og 
ødelægge dyre- og planteliv. Udledning af jord til vandløb kan også tilføre næ
ringsstoffer og iltforbrugende stoffer til vandet, som kan påvirke nedstrøms lokali
teter. For Ny Stenløse Å undgås dette ved at størstedelen af vandløbet udgraves 
tørt og ved etablering af midlertidige sandfang nedstrøms. Og for rørlægningen 
undgås det ved at lede vandet til den færdige strækning, således at selve arbejdet 
foregår tørt. For at sikre mod udledning af sediment ved regnhændelser etableres 
et sedimentationsbassin umiddelbart syd for det område, hvor bassin Syd skal an
lægges. 

Ny Stenløse Å etableres således, at der opnås gode fysiske forhold på strækningen 
og at der derfor også vil kunne opnås god tilstand for kvalitetselementerne plan
ter, fisk og smådyr, såfremt vandkvaliteten også lever op til god tilstand. 
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Værebro Å påvirkes ikke i væsentlig grad fysisk af projektet, men bassin Syd vil 
medføre en reduktion i udledningen af partikulære og ilt-forbrugende stoffer. Der 
er beregnet en reduktion på 30% af den årlige udledning af Bls. Reduktionen ud
gør dog kun nogle få procent af det samlede bidrag til Værebro Å og kan ikke i sig 
selv forventes at ændre tilstanden væsentligt. Men det er dog en ændring i den 
ønskede positive retning. 

Med de i projektet indarbejdede afværgeforanstaltninger vurderes den samlede 
påvirkning af vandmiljøet ved anlæg af Ny Stenløse Å og regnvandsledning gen
nem Stenløse by at være ubetydelige. At der i Ny Stenløse Å vil kunne opnås god 
økologisk tilstand vurderes at være en væsentlig positiv påvirkning af vandmiljøet. 

Løsning B Regnvandsledning under Stenløse A: Regnvandet håndteres i prin
cippet på samme måde som i løsning A ved at lede regnvandet til bassin Syd. 
Samtidig medfører anlægsarbejdet en opgravning og retablering af Stenløse Å, 
hvilket tillige muliggør en løsning af de dårlige fysiske forhold. Vandløbet retable
res sektionsvist på korte strækninger, der kan holdes tørre under anlægsarbejdet. 
Det vurderes derfor, ligesom i løsning A, at der kun vil være mindre og kortvarige 
påvirkninger med jord og sediment i vandløbet. Det vurderes, at løsning B kan be
tyde en væsentlig forbedring af tilstanden i Stenløse Å og kan medføre målopfyl
delse. Den vil samtidig medvirke til at reducere stofbelastningen af Værebro Å. Det 
vurderes, at løsningen samlet kan medføre væsentlig positiv påvirkning af vand
miljøet. 

1.4.5 Natura 2000 
Løsning A Forlægning af Stenløse A: Der er gennemført en Natura 2000-væ
sentlighedsvurdering af projektets potentielle påvirkninger på habitatområde H120 
Roskilde Fjord og fuglebeskyttelsesområde F105 af samme navn. Der er hydraulisk 
forbindelse mellem projektområdet og Natura 2000-området, da Stenløse Å er en 
del af Værebro Å-systemet, som udmunder i Roskilde Fjord nord for Jyllinge. Fra 
Ny Stenløse Å's udledningspunkt i Værebro Å er der ca. 10 km vandløbsstrækning 
inden Værebro Å udmunder i Natura 2000-område Roskilde Fjord. Projektet udfø
res, så der i anlægsfasen ikke sker udledning af sediment eller andet, der kan for
ringe vandkvaliteten i recipienten Værebro Å og dermed heller ikke i Roskilde 
Fjord. 

I driftsfasen vil projektet reducere udledningen af næringsstoffer til Værebro Å-sy
stemet, og vil således medvirke til at forbedre vandkvaliteten i Stenløse Å/Være
bro Å. Påvirkningen vil være positiv. Set i forhold til at Værebro Å udgør en lille del 
af oplandet til Roskilde Fjord, vurderes projektet ikke at kunne medføre nogen væ
sentlige påvirkninger på naturtyper eller arter i Natura 2000-område Roskilde 
Fjord. 

Projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt. 

Løsning B: Regnvandsledning under Stenløse A: Via bassin Syd vil der ske 
samme forsinkelse og rensning af de regnbetingede udledninger fra Stenløse by 
som i løsning A. Projektet vurderes hverken i anlægsfasen eller driftsfasen at 
kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt. 

1.4.6 Afvanding og recipienter 
Løsning A Forlægning af Stenløse A: 

Igennem anlægsfasen opretholdes eksisterende afvanding til vandløbene. De ste
der, hvor anlægsarbejdet kræver det, vil vandet blive ledt til nedstrøms del af 
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vandløbet eller ny regnvandsledning. Der er således ingen påvirkning af afvandin
gen. 

Der sikres, at arealer og dræn vil afvande til Ny Stenløse Å, så der ikke sker på
virkning af afvandingen i driftsfasen. 

Den drænende effekt af etablering af nyt vandløb eller sænkning af vandløbsbund 
vil kunne reduceres ved, at der på vandløbsstrækninger, hvor der er risiko for af
dræning af nærliggende naturområder, etableres lodrette membraner, der forlæn
ger vandets transportvej. 

Forholdene i Værebro Å vil være uændret frem til udløb af Ny Stenløse Å. Frem til 
udløbet fra bassin Syd øges vandmængden svarende til det opland af Stenløse Å, 
der flyttes over i Ny Stenløse Å. Ændringen i vandløbshastigheden vil være så lille, 
at det ikke vil øge erosionen i vandløbet. Fra udløb af bassin Syd til udløb i Ros
kilde Fjord er de årlige vandmængder uændrede. Bassin Syd vil dog reducere puls
belastninger ved store regnhændelser, hvilket vil reducere risikoen for oversvøm
melse samt erosion af bund og brink. Dette vil medføre en positiv påvirkning af re
cipienten. 

Løsning B Regnvandsledning under Stenløse Å: Gennem Stenløse by kobles 
regnvandsudløbene på den nye regnvandsledning ligesom i løsning A. Via bassin 
Syd reduceres pulsbelastningerne fra Stenløse Å i lighed med løsning A, hvilket vil 
medføre reduktion i brink- og bunderosion i Værebro Å og mindske risiko for over
svømmelse på strækningen mellem Stenløse Å og Roskilde Fjord, og dermed give 
en positiv påvirkning af recipienten. 

1.5 Alternativer 

Tabel 1.4: Begrundelse for 
fravalg af alternativer. 

Der er beskrevet og miljøvurderet to alternative tekniske løsninger, der vil kunne 
opfylde projektets formål. Yderligere seks alternative tekniske løsninger har været 
overvejet, men er blevet fravalgt, da de ikke vurderes at kunne opfylde projektets 
formål. Begrundelse for fravalg af alternativerne er summeret i Tabel 1.4. 

Alternativ 

LAR løsninger i Stenløse by 

Udvidelse af Stenløse Å 

Anden vandføring af Stenløse Å i 
byen: 

Overløbså til Heiledemose via 
Lange Maren 

Begrundelse for fravalg 

Ikke muligt at lave lokale bassiner i 
parcelhus arealer pga. arealbehov > 
500 m2 • 
Nedsivning er ikke mulig pga. moræ
neler eller tørv med ringe nedsiv
ningsevne. 
Ændring af regnvand fra beboelser og 
institutioner til at være synlig på ter
ræn vil øge risikoen for oversvøm
melse af kældre. 
Regnbede i vej er medtaget i Alterna
tivet. 

Opfylder ikke formålet, da det ikke vil 
bidrage til at reducere den hydrauli
ske belastning på Stenløse Å. 

Kan ikke i sig selv bidrage til at op
fylde formålet om at reducere den hy
drauliske belastning på Stenløse Å. 
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Alternativ 

Overløbså til Fuglesø 

Pumpesystemer 

Omlægning af Stenløse A til Fuglesø 

Parallel rørlægning langs Stenløse A 

www.niras.dk 

Begrundelse for fravalg 

Giver ingen forsinkelse af udløbene til 
Stenløse A.
Løsning er ikke fysisk mulig grundet 
bebygget højdepunkt på linjeføringen. 

De steder, hvortil regnvandet fra 
Stenløse by ellers kan ledes til (Heile
demosen og området syd for byen), 
ligger placeret, så det ikke er nødven
digt at pumpe vandet. 

For at opnå tilladelse til at flytte Sten
løse A skal der skabes en tilsvarende 
længde å med god økologisk tilstand. 
Det vil ikke være muligt at skabe god 
økologisk tilstand i Veksømosevandlø
bet, primært fordi faldet på stræknin
gen er meget lille, og fordi der vil 
blive meget dårlige nedstrøms passa
geforhold for ørredsmolt i de to søer. 

Placering af regnvandsledning langs 
vandløbet vil gøre det vanskeligt at 
lave en fysisk forbedring af vandløbet 
- vandløbet fikseres - og derved for
hindres målopfyldelse. Alternativet
vurderes at være i modstrid med
vandområdeplanens målsætning.

1.5.1 Alternativ Ny Stenløse Å med regnvandsgrøft i Stenløse by 
Stenløse A forlægges øst om Stenløse by som i løsning A og der etableres bassin 
nord og syd for byen. Gennem Stenløse by etableres regnvandsledningen i mod
sætning til løsning A som en åben løsning på dele af eller hele strækningen. Som 
worst case vurderes på åbning af hele strækningen. 

Den eksisterende rørlagte del af Stenløse A nord for Maglevad graves op og der 
etableres en regnvandsgrøft. Regnvandsgrøften beklædes med fliser fra Egedal 
Centret og ned til bassin Syd for at opnå en højere vandføringsevne og sikre til
strækkelig afstrømning ved større regnskyl. 

Mennesker og samfund 

Påvirkningerne for mennesker og samfund vil stort set være de samme som i løs
ning A. Støj og trafik i anlægsfasen igennem Stenløse by vil dog kun forekomme i 
1 år og støjpåvirkningen i Stenløse by vil omfatte 20 færre boliger. 

Vandløbsgrøften vil det meste af tiden fremstå som et "grønt element", da den kun 
vil være vandførende, når det regner, og syd for Egedal Centret vil den få et mere 
urbant visuelt udtryk, idet den bliver beklædt med fliser, Men ændringen af det vi
suelle udtryk vil overordnet set ikke ændre på bystrukturen, idet det eksisterende 
trace fastholdes. 
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Natur og landskab 

Der vil forekomme samme påvirkning i åbent land som i løsning A. Dertil inddra
ges og ødelægges tre lokaliteter med skov-hullæbe, som vil påvirke 75% af de re
gistrerede blomstrende skud. Levestederne kan ikke retableres. Da størstedelen af 
forekomsten af arten inden for projektområdet bliver berørt, vurderes påvirknin
gen af den lokale skov-hullæbebestand at være omfattende. Set i forhold til artens 
store udbredelse i Danmark vurderes påvirkningen at være mindre til moderat. 

Alternativet vil medføre samme påvirkninger af flagermus og padder, invasive ar
ter, økologiske forbindelser og landskabet som løsning A. 

Vand og jord 

Påvirkningerne i forhold til jordhåndtering og drikkevand og vandindvinding vil 
være i samme størrelsesorden som i løsning A, men der vil ikke ske anlægsarbejde 
ud for de kortlagte forurenede arealer. Der vil være de samme påvirkninger af 
vandmiljøet som i løsning A, hvilket betyder at der vil være en væsentlig positiv 
påvirkning af vandmiljøet. Påvirkningerne på Natura 2000 vil være de samme som 
i løsning A. 

Afvandingen vil principielt foregå lige som i løsning A. Der vil kun være vandføring 
i regnvandsgrøften, når det regner, og traceet vil som udgangspunkt ellers fremstå 
tørt. Der kan dog være lokale lunker på strækningen, hvor der over en periode ef
ter regn kan stå stillestående vand. 

1.5.2 Alternativ Forsinkelse af regnvand igennem Stenløse by 
Ved den traditionelle løsning med etablering af regnvandsbassiner for hvert udløb 
kan man opfylde kravene til forsinkelse af udløbene fra Stenløse by til Stenløse Å 
jf. vandområdeplanen 2015-2021 (Naturstyrelsen, 2016b), og vandløbet gennem 
byen bevares. 

Ved at analysere oplandet til de i alt 40 udløb uden forsinkelse er det fundet muligt 
i forhold til oplande og udløbsforhold at etablere/udvide 7 åbne bassiner med en 
samlet kapacitet på 7.250 m3 og lukkede bassiner under offentlige og privatejede 
(institutioner og erhverv) parkeringsarealer med en samlet kapacitet på 10.530 
m3 • De resterende 18.140 m3 må etableres i vejstrækninger, hvor der kan etable
res rørbassiner eller regnbede. 

Anlægsarbejderne udføres som udgangspunkt indenfor normal arbejdstid, men af 
hensyn til at opretholde adgang via nogle af de veje, hvor der skal etableres bassi
ner, eller afkorte perioden, hvor vejene lukkes, kan det være nødvendigt at udføre 
anlægsarbejder om aftenen eller i weekender. For etablering af åbne og lukkede 
bassiner vil der blive anvendt gravemaskiner og lastbiler for til- og frakørsel af 
materialer og jord. Anlægsperioden forventes at vare ca. 10 år afhængig af, hvor 
hurtigt man kan få arealerne stillet til rådighed og hvorledes man kan tilrettelægge 
infrastrukturen under anlægsarbejdet. 

Mennesker og samfund 

Anlægsarbejderne vil medføre mere trafik med lastbiler på det lokale vejnet over 
anlægsperioden på mindst 10 år. Samtidig medfører anlægsarbejderne midlerti
dige lukninger af lokale veje, og dermed gener og omvejskørsel for trafikanterne 
ved anlæg af op til 18 km regnbede eller rørbassiner på lokale veje i byområdet. 
Anlægsarbejderne vurderes at medføre moderate påvirkninger af trafikken. 
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Anlæg af åbne og lukkede bassiner kan medføre støj over grænseværdien på 70 
dB i dagtimerne på hverdage ved op til 1.800 boliger i en kortere periode. Samlet 
set vurderes anlægsfasen at medføre mindre påvirkninger med støj i omgivelserne 
i anlægsfasen. 

Bassin i parkeringsareal ved Rådhustorvet ligger inden for fredningen af Stenløse 
Kirke. Men da bassinet etableres under terræn, vurderes det kun at påvirke fred
ningen i anlægsfasen. To åbne bassiner nord for byvej og et rørbassin/LAR i Eng
holmvej ligger indenfor kulturmiljøet i Stenløse bymidte. Etablering af rørbassi
ner/LAR i veje kan medføre midlertidig lukninger af veje, der indgår i arkitekturru
ten, Egedalsruten, kulturruten Veksø - Stenløse og kirkeruten. Samlet vurderes 
påvirkningen af de arkæologiske og kulturhistoriske forhold i Stenløse by at være 
mindre i anlægsfasen og ubetydelige i driftsfasen. 

De decentrale bassiner dimensioneres således, at oversvømmelsesrisikoen langs 
Stenløse Å forventeligt reduceres til samme niveau som i løsningerne A og B. 

Natur og landskab 

Påvirkning ved udvidelse af §3-registreret sø nord for Egedal Centret vurderes at 
være ubetydelig, da området hurtigt vil retableres. Etablering af åbne og lukkede 
bassiner vurderes ikke at påvirke beskyttede og truede dyrearter, invasive arter 
eller økologiske forbindelser. Og da bassinerne etableres i byzone er der ingen på
virkning af landskabet. 

Vand og jord 

Der skal udgraves og bortskaffes ca. 70.000 m3 jord for at skabe den ønskede 
bassinkapacitet. Hovedparten af bassinerne ligger inden for områdeklassificerin
gen, og jorden vil derfor skulle bortskaffes som lettere forurenet jord. I driftsfasen 
skal mindre mængder sediment med års mellemrum oprenses og bortskaffes. I 
forbindelse med §8 tilladelsen til udgravning af et underjordisk bassin på Vl kort
lagt areal, skal det sikres, at der ikke kan ske øget nedsivning af mulig forurening 
på arealet. Påvirkningen ved håndtering og bortskaffelse af jord vurderes at være 
mindre i anlægsfasen og ubetydelig i driftsfasen. 

Det forudsættes, at der ved etablering af bassiner ikke må ske nedsivning af foru
renende stoffer inden for BNBO, eller ske nedsivning af skadelige stoffer og salt i 
områder, hvor det vurderes at udgøre en risiko. Der vil kunne etableres sand
fang/membran og eller faskiner, der sikrer, at der ikke kan ske nedsivning af foru
renende stoffer. Udformningen af det enkelte bassin skal tilpasses de geologiske 
og grundvandsmæssige forhold på stedet. For de regnbede eller bassiner, hvor der 
etableres nedsivning, skal det sikres, at der ikke kan ske indsivning af sekundært 
forurenet grundvand fra nærtliggende forurenede ejendomme til bassinerne. Med 
de nævnte forudsætninger vurderes påvirkningen af grundvandsressourcen at 
være ubetydelig i anlægsfasen og mindre i driftsfasen. 

De regnbetingede udledninger fra Stenløse by vil blive forsinket i samme grad som 
i løsningerne A og B, mens renseeffekten vil være ringere. Alternativet vil øge 
sandsynlighed for opnåelse af god økologisk tilstand i delstrækninger af Stenløse Å 
for nogle af kvalitetselementerne. Påvirkningen af vandmiljøet vurderes at være 
mindre, positiv. 

Alternativet vil ikke kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt. 
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Alternativet vil i lighed med løsning A medføre reduktion i brink- og bunderosion i 
Værebro Å og mindske risiko for oversvømmelse på strækningen mellem Stenløse 
Å og Roskilde Fjord, og dermed give en positiv påvirkning af recipienten. 

1.6 Kumulative effekter 
Udover udbygning af Egedal By, der kan medføre ubetydelig kumulativ effekt i for
bindelse med trafikale gener i anlægsfasen for bassin Nord, er der ikke kendskab 
til andre byudviklingsprojekter, der kan medføre kumulativ effekt hverken for løs
ning A og B eller alternativerne. 

1.7 Afværgeforanstaltninger 
De forslag til afværgeforanstaltninger, som er vurderet nødvendige at indarbejde i 
projektet for at mindske påvirkningen, er summeret i Tabel 1.5 for Løsning A, løs
ning B og alternativerne. 

Tabel 1.5: Afværgeforanstaltninger. 

Fag-
emne 

Art/lokalitet Afværgeforanstaltning 
Hovedforslag 

Alternativ 

Løsning Løsning Ny Forsin-
A:Ny B: Sten- kelse af 
Sten- Regn- løseÅ regn-
løseÅ vands- med vand 

ledning regn- igen-
under vands- nem 
Sten- grøft i Sten-
løseÅ Sten- løse by 

løse b 
Skolevej og oversigtsfor-

Søsumvej holdene optimeres aht. 
Arbejdspladsen trafiksikkerhed for skole- X X 

Trafik 
ved Gymnasievej børn. 

Stenlillevej Eventuelt skolebus under 

Søsumvej vejlukning. X X 

Mere støjsvag anlægsme-
tode for spunsning. X 

Støj Naboer 
Information 14 dage før 
arbejdet udføres. X X X X 

Ved detailprojektering fo-
retages en grundig geo-
teknisk undersøgelse og 
vurdering for fastlæggelse 

Vibra-
Naboer af udførelsesmetoder og X tioner afværgeforanstaltninger, 

men henblik på at undgå 
risiko for skader på eksi-
sterende bygninger. 

Kun arbejde indenfor anvi-
ste arealer. 

Natur §3 beskyttet
Køreplader for tunge ma-

X X 
skiner og transport af 
jord, sten og grus mv. 
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Art/lokalitet Afværgeforanstaltning 
Hovedforslag 

Alternativ 

Opgravet materiale fra 
etablering af vandløbet må 
ikke udspredes på area- X X 

lerne. 

Midlertidige sandfang ned-
strøms på de vandløbs-
strækninger, hvor anlægs- X X 

arbejdet foregår vådt. 

Om muligt indskrænkning 
af arbejdsområdet. Alter-
nativt udførelse af arbej-

Maj-gøgeurt 
det uden for artens vækst-

X X 
periode, 1. april - 1. au-
gust, samt anvendelse af 
køreplader. 

Begge sider af 
Tæt membran (fx ler, ben-

vandløbet ved st. tonit, PE eller andet mate-
X X 

1.450-1.900 
riale). 

Eng E92, st. 
Køreplader pga. et væld-

4.640 - 4.740 område. X X 

Skov-hullæbe 
Dispensation iht. artsfred-

(lok. 3 og 9) ningsbekendtgørelsen. X X X 

Fældning af flagermuseg-

Flagermus 
nede træer kun i septem-

X X X 
ber og oktober. 

Om muligt gennemføre 
anlægsarbejder i perioden 
1. september til 1. marts. 
Alternativt opsættes pad-

Be-
dehegn med nedgravede 

skyt-
fangstspande i hver ende: 

tede Padder 
st. 470 - 570 (sydsiden) 

X X 

arter 
st. 1.600 - 1.900 (begge 
sider)
st. 4.250 - 4.350 (østsi-
den) 
st. 5.100 - 5.550 (begge 
sider)

Erstatningsvandhul i nær-
Vandsalamander området til bassin Nord. X X 

Jord og vegetation, der 
rømmes fra kortlagte om-

X X 

Inva-
råder, bortskaffes. 

sive 
Kæmpe bjørne-

arter 
klo Løbende overvågning og 

evt. bekæmpelse langs Ny 
X X 

Stenløse Å. 

Vurdering af evt. påvirk-
Grund- Frederiks- ning af privat vandforsy-

X X vand sundsvej 139 ningsboring og evt. over-
vagningsprogram. 
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Art/lokalitet Afværgeforanstaltning 
Hovedforslag 

Alternativ 

Undersøgelse af om det 
oppumpede vand indehol-
der forurenede stoffer fra 

Reinfiltration ifm. fx de kortlagte ejen-
X X 

rørledning domme, og evt. rensning 
af vandet eller reinfiltra-
tion med rent vand. 

Vandforsynings-
boringerne: 
DGU nr. 
200.2489 til 
Smedebakken 

Skal afmærkes tydeligt X X X 
Vandværk 
DGU nr. 
200.6258 til Væ-
rebro Kildeplads 

Fast belægning for at for-
Arbejdspladserne hindre nedsivning af evt. 
ved Egedal Cen- spild og udvaskning af 

X X X 
tret og Gymna- stoffer fra oplag af områ-
sievej deklassificeret jord. 

Alt materiel, brændstof og 
evt. kemikalier håndteres 
og opbevares på det dertil 

X X X 
indrettede arbejdsplads-

Bassin Syd areal ved Bækholmvej. 

Lermembran pga. BNBO-
område X X X 

1.8 Overvågning 
Overvågning til at sikre, at projektets påvirkninger begrænses mest muligt og at 
projektets afværgende og kompenserende foranstaltninger virker efter hensigten, 
er opsummeret i Tabel 1.6 for løsning A, løsning B og alternativerne. 

Tabel 1.6: Overvågningsprogram. 

Fage-
mne 

Art/lokalitet 

Vibra- Naboejen-
tioner domme 

Overvågning 

Vibrationsmålinger på 
fundament af naboejen
domme under spunsning. 

Hovedforslag 

Løsning Løsning 
A:Ny B: Regn-
Stenløse vands-

Å ledning 
under 
Stenløse 

Å 

X 

Alternativ 

Ny Forsin-
Sten- kelse af 
løseÅ regn-
med vand 
regn- igen-
vands- nem 
grøft i Sten-
Sten- løse by 
løse b 
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Art/lokalitet Overvågning 
Hovedforslag 

Alternativ 

Løbende tilsyn og tømning 
Sandfang efter behov. X X 

Be-
skyttet 

Påvirkede og Årlig overvågning af na-
natur 

nye naturom- turtilstanden og evt. na-
X 

X (bassin 
X 

råder turpleje. Syd) 

Inva- Kæmpe Bjør- Løbende overvågning 
sive langs Ny Stenløse .&.. X X 
arter neklo 

Et miljøtilsyn skal over-
våge gravearbejdet og 

Jord- Vl, V2 og om- sørge for, at den efterføl-

forure- rådeklassifice- gende bortskaffelse af for-
X X X X 

ning ring urenet jord sker arbejds-
miljø- og miljømæssigt 
forsvarligt. 

Evt. overvågningsprogram 
Grund- Frederiks- for grundvandssænknin-

X X vand sundsvej 139 gen. 

DGU nr. Videoinspektion før og ef-200.2489 til ter spunsning, så det sik-Smedebakken X 
Vandværk res at den ikke beskadi-

ges. 
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