Vi klimatilpasser Stenløse by

Regnvandsledning
gennem Stenløse by
Vi flytter Stenløse Å. Under jorden i det gamle åtracé lægger
vi en regnvandsledning, som kan transportere regnvandet væk
fra byen.
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I dag
Stenløse Å ligger dybt i terrænet.
Mange steder er åen ikke synlig pga.
hegn og hække. Enkelte steder, bl.a.
under Egedal Centret, er åen
rørlagt.

Stenløse Å
Stenløse Å
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Hvis projektet bliver gennemført
Vi lægger en regnvandsledning under
jorden. Lodsejerne vil få frigjort areal
til andre formål. Sammen med lodsejerne skal vi finde ud af, hvordan arealet oven på regnvandsledningen skal
indrettes.
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Ny Stenløse Å med gode
forhold for dyr og planter
Den nuværende Stenløse Å er stærkt reguleret. Bl.a. er de gamle
slyngninger rettet ud.
I dag
Mange steder gennem Stenløse by
er Stenløse Å en lige kanal med stejle
kanter.

Den nye Stenløse Å anlægges, så de fysiske forhold bliver
gode for dyr og planter.
Hvis projektet bliver gennemført
Vi flytter Stenløse Å øst for Stenløse
by. Vandløbet vil fremstå som et
naturligt vandløb.
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Rekreativ værdi
Nye rekreative områder vil bidrage til naturoplevelsen i og omkring
Stenløse by. To regnvandsbassiner nord og syd for Stenløse by skal
opsamle og forsinke regnvandet.
Regnvandsbassinerne vil fremstå som naturlige lavbundede søer i stil med Skenkelsø Sø.

Skenkelsø Sø

Skenkelsø Sø

Udvalgte steder langs regnvandsledningen i Stenløse by kan man skabe nye rekreative
områder. Fx grøfter med mulighed for leg og ophold.

Lindevangsparken, Frederiksberg. Foto: Carsten Ingemann

Sønæs, Viborg. Foto: Carsten Ingemann
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Tilpasninger i landskabet
Vi flytter Stenløse Å øst for Stenløse by. Den nye å vil i vid udstrækning
følge de naturlige fald i landskabet og eksisterende vandløb. Langs
dele af åforløbet skal vi lave tilpasninger i landskabet. Bl.a. ved Frederikssundsvej, hvor åen skal løbe under vejen.
Frederikssundsvej: Udsigten mod nord i dag

Mulighed 1. Smal ådal Mulighed 2. Bred ådal
Ny Stenløse Å

Frederikssundsvej: Udsigten mod syd i dag

Ny Stenløse Å

Udsigten mod syd med den nye Stenløse Å

Ny Stenløse Å

Vi klimatilpasser Stenløse by

Færre oversvømmelser
Med klimatilpasningen af Stenløse by minimerer vi risikoen for oversvømmelser, når det regner kraftigt. Vi flytter Stenløse Å og giver den
et nyt forløb øst for Stenløse by. Gennem Stenløse by lægger vi en
regnvandsledning, der bedre kan håndtere regnvandet i byen.

Regnvandsbassin. Et regnvandsbassin nord for Stenløse by skal
opsamle og forsinke regnvandet
fra de mange kommende boliger
i den nye Egedal By. Regnvandsbassinet vil fremstå som en naturlig
lavbundet sø i stil med Skenkelsø
Sø og vil bidrage til natur oplevelsen i området.

Ny Stenløse Å. Vi flytter Stenløse
Å øst for Stenløse by. Her kan vi
skabe en ny Stenløse Å med gode
betingelser for dyr og planter. Åen
får et naturligt fald til Spangebæk.
Herfra skal vandet løbe videre
under Frederikssundsvej og sydpå
i Helledemosevandløbet og ud i
Værebro Å.

Følger landskabet. Det nye åforløb
følger i vid udstrækning de naturlige fald i landskabet og eksisterende vandløb. På nogle strækninger
vil den nye Stenløse Å kræve tilpasninger af landskabet. Blå markering viser de eksisterende vandløb.
Gul markering viser, hvor vi etablerer nyt vandløb.

Regnvandsledning. Når det regner
kraftigt, går Stenløse Å over sine
bredder. Det giver oversvømmelser
på private grunde langs åen og i
Egedal Centret. Vi flytter Stenløse
Å øst for Stenløse by. Gennem Stenløse by lægger vi en regnvandsledning, der bedre kan håndtere
regnvandet i byen.
Gode forhold for dyr og planter.
Den nye Stenløse Å bliver skabt
som et naturligt vandløb med gode
betingelser for dyre- og plantelivet. Stenløse Å vil i fremtiden kunne
leve op til EU’s krav om god økologisk tilstand.

Regnvandsbassin. Et regnvandsbassin syd for Stenløse by skal
opsamle og forsinke regnvandet
fra byen. Bassinet vil fremstå som
en naturlig lavbundet sø og bidrage til naturoplevelsen i området.
Forsinkelse til Værebro Å. Regnvandsbassinet syd for Stenløse by
vil forsinke regnvandet og udjævne
strømmen af vand til Værebro Å.

Miljøvurderingen
Projektet ’Klimatilpasning af Stenløse by’ kræver en VVM-tilladelse, inden Novafos må
påbegynde anlægsarbejdet. Det indebærer en vurdering af påvirkning på miljøet med henblik
på, at tage hensyn til miljøet og fremme en bæredygtig udvikling.
Miljøvurderinger foregår på et tidligt stadie i projektet, hvor Novafos stadig skal planlægge
detaljerne i projektet. Desuden er VVM-tilladelsen kun en blandt mange tilladelser, som
bygherren skal indhente til projektet.

Afgrænsningen

?

Egedal Kommune skal sætte rammerne for, hvilke
miljøpåvirkninger og løsninger Novafos skal undersøge
og beskrive i deres rapport. Projektet kan medføre
mange påvirkninger, men i en miljøvurdering er det kun
de væsentlige, som bygherren skal undersøge.

Kommunen holder en offentlig høring i 14 dage i forbindelse med afgrænsningen.

Undersøgelsen
På baggrund af afgrænsningen udarbejder Novafos
en Miljøkonsekvensrapport. Deri skal de beskrive
projektets væsentlige påvirkninger på miljøet, hvordan
de vil begrænse eller forebygge påvirkningerne, og
hvilke rimelige alternativer der findes til projektet.

Rapporten skal i offentlig høring i otte uger sammen med et udkast til afgørelse.

Afgørelsen
På baggrund af Miljøkonsekvensrapporten fra Novafos
samt høringssvar og øvrige oplysninger skal kommunen
afgøre, om Novafos skal have en VVM-tilladelse. En
tilladelse skal stille vilkår for at afbøde de væsentlige
skadelige virkninger på miljøet.
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