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1 Indledning
Omlægning af Stenløse Å er en af brikkerne til klimatilpasning af Stenløse By. Ved
at flytte Stenløse Å kan det eksisterende tracé frigives til regnvandshåndtering af
regnvandet fra Stenløse By.
Forundersøgelsen har til formål at finde den optimale vej for den nye strækning af
Stenløse Å og skabe forbedrede biologiske og fysiske forhold i vandløbet for at
sikre målopfyldelse.

2 Nuværende forhold
Vandføringen i Stenløse Å varierer voldsomt efter nedbørsmængde. Sommermiddelvandføringen i vandløbet gennem Stenløse by er typisk 45-50 l/s, men ved
meget kraftig regn stiger vandføringen hurtigt til 1.500 l/s. Dette medfører vandstandsstigninger i vandløbet på op mod 1 meter i løbet af en time, forårsaget af en
lang række udløb gennem byen, der leder regnvandet hurtigt til vandløbet (se
nuværende forhold i Figur 3.1).
På den baggrund har Egedal Kommune gennem de seneste 10 år oplevet oversvømmelser i Stenløse By langs Stenløse Å med skader til følge. Desuden kan
Stenløse Å, der i Vandområdeplan 2015-2021 er målsat til God Økologisk Tilstand,
under de nuværende forhold ikke opfylde målsætningen.
For at imødekomme problemstillingen har Egedal Kommune i samarbejde med
Novafos udarbejdet et samlet løsningsforslag. Hvis projektet gennemføres vil
oversvømmelserne i byen i fremtiden reduceres, og Stenløse Å får mulighed for at
leve op til sin målsætning.

3 Projektforslag
Der etableres et nyt vandløb der benævnes Ny Stenløse Å, som får et forløb fra
Stenløse Å mod øst til Spangebæk ((Figur 3.2). Her følger det Spangebæk mod
syd til Søsumvej. Herfra får det et nyt forløb mod syd til krydsning af Frederikssundsvej og videre mod syd, hvor det slutter til Helledemosevandløbet ca. 0,5 km
syd for Frederikssundsvej. Herfra følger det forløbet af Helledemosevandløbet til
Værebro Å.
Det er planlagt at der i Ådalen omkring Stenløse Å nord for Stenløse By etableres
et bassin, som kan modtage og forsinke vand fra den nye bydel Egedal By. Vandet
fra bassinet ledes mod nord til starten af Ny Stenløse Å.
Ved at flytte vandløbet uden om Stenløse By vil vandløbet ikke længere være biologisk påvirket af den bymæssige tilledning, og der vil blive skabt strækninger
med meget gode vilkår for biologisk mangfoldighed, og på hele strækningen vil det
være muligt at opnå god økologisk tilstand.
Projektet er designet så naboarealerne til Ny Stenløse Å vil have uændret afvanding. Projektet vil således kun påvirke arealanvendelsen ved at det nye åbne
vandløb gennemskærer arealer, hvor der ikke tidligere har været et vandløb.
Det tilbageblivende trace gennem Stenløse By bliver en del af det bymæssige system til håndtering af regnvand, og vil således i fremtiden være en regnvandsledning, der udelukkende håndterer regnvand fra Stenløse By.
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I forhold til Værebro Å etableres et bassin syd for Stenløse By, der vil håndtere
regnvandet fra Stenløse By så de miljøfremmede stoffer tilbageholdes og udstrømningen til Værebro Å bremses. Derved vil projektet også forbedre forholdene
i og langs med Værebro Å.
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Figur 3.1: Nuværende forhold
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Figur 3.2: Plan forhold
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4 Kritiske forhold og forslag til løsning
Ud over de vandløb, der direkte påvirkes af etableringen af Ny Stenløse Å belyser
den tekniske og biologiske forundersøgelse de landskabelige og naturmæssig ændringer samt planmæssige bindinger. Dertil kommer en vurdering af påvirkningen
af eksisterende konstruktioner og ledninger og specifikation af nødvendige afværgetiltag, der vil fjerne påvirkningen. Fra rapporten fremdrages nogle kritiske forhold, der er identificeret og de tilhørende forslag til løsning, der vil imødegå de
kritiske forhold.
Strækninger med dybtliggende vandløb
På den øst-vest gående strækningen af Ny Stenløse Å og lige nord for Frederikssundsvej vil vandløbet være dybtliggende i forhold til eksisterende terræn. Der er
således en risiko for at det nye vandløb vil fremstå som et ”skår” i landskabet. Det
er valgt at bearbejde arealet omkring Ny Stenløse Å, så der skabes en mere naturlig overgang mellem vandløb og eksisterende terræn med forventning om, at det
vil være muligt at opnå tilladelse i forhold til landskabsfredning og planloven.
Nyt vandløb på en skråning
Ny Stenløse Å vil efter krydsning af Frederikssundsvejen have et forløb på ådalsskråningen. Denne løsning er primært valgt for at Ny Stenløse Å ikke skal nedgraves helt så dybt nord for Frederikssundsvej. Samtidig skabes en vandløbsstrækning med meget gode levebetingelser for fisk og smådyr. Illustrationer underbygger, at den lidt specielle placering af vandløbet syd for Frederikssundsvej ikke vil
have en negativ effekt på det æstetiske udseende af ådalen syd for Frederikssundsvej.
Nyt vandløb tæt på eksisterende vådområder kan påvirke vandstanden i
vådområderne
Ny Stenløse Å vil på den øst-vest gående strækning passere eksisterende vådområder, hvilket kan medføre at disse vådområder drænes og levebetingelser for dyr
og planter påvirkes negativt. Det er valgt at imødegå denne risiko ved at indbygge
afværgetiltag, så der dannes en strømningsbarrierer mellem vådområdet og vandløbet og dermed vil vandstanden og biologien i vådområderne ikke blive påvirket
af projektet.
Påvirkning af eksisterende ledninger
Der hvor Ny Stenløse Å krydser Frederikssundsvejen er der i dag en spildevandsledning, der ligeledes krydser Frederikssundsvej. Spildevandsledningen vil i projektet blive flyttet så dens krydsning af Frederikssundsvejen bliver vest for Ny
Stenløse Å. Ligeledes vil etableringen af Ny Stenløse Å måske bevirker, at en råvandsledning (drikkevand), der krydser vandløbet, skal lægges dybere end den er
i dag. Supplerende undersøgelser vil afklare om det er nødvendigt at flytte råvandsledningen.

7

