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INDLEDNING
Egedal Kommune har de seneste 10 år registreret et stigende antal oversvømmelser i Stenløse By langs Stenløse Å. Oversvømmelserne sker i forbindelse
med kraftige regnhændelser, hvor åen ikke kan rumme de store regnmængder.
Stenløse Å modtager vand fra et hovedsagligt åbent ruralt opland opstrøms og
nord for Stenløse på omkring 13 km2. Der er dog nord for mindre bymæssige
regnvandsudløb fra oplande i Ølstykke Stationsby og Gl. Ølstykke. I Stenløse By
er der omkring 40 uforsinkede regnvandstilledninger til åen. Antallet af udledninger fra befæstede arealer vil blive forøget iht. lokalplanerne, som indeholder
udbygning af den nordlige del af byen øst for Egedal Station.
De uforsinkede regnvandstilledninger til det hydraulisk overbelastede vandløb
udgør en betydende del af udfordringen med at klimasikre Stenløse By. Det må
forventes, at der i forbindelse med en gennemgang af udløbstilladelserne til åen
bliver stillet krav om tilbageholdelse af regnvandet tilnærmet til naturlig afstrømning på 1 l/s•ha eller yderligere skærpede krav jf. flere nyere afgørelse fra Naturog Miljøklagenævnet / 1/. Etablering af nye men traditionelle kloaktekniske anlæg, der kan opfylde sådanne krav, vil være overordentlig omkostningstunge.
Samtidigt stilles krav via de statslige vandplaner om sikring af god økologisk
tilstand i de danske vandløb, herunder i Stenløse Å. Sådanne krav må anses for
vanskelige og grænsende til umulige at opnå, idet en vandløbsrestaurering af
åen gennem byen med henblik på målopfyldelse må vurderes at bidrage til forringet vandafledning og øgede oversvømmelser.
I denne rapport undersøges og beskrives et alternativt løsningsforslag i forhold
den traditionelle kloaktekniske løsning på problemstillingen. Forslaget er radikalt
og indeholder en forlægning af Stenløse Å, således at den får et forløb uden om
byen (Figur 1-1).
Forslaget betyder, at det nuværende åløb igennem Stenløse By ikke længere
skal føre vandet fra det opstrøms rurale opland ind igennem byen. Den direkte
virkning heraf for vandafledningen er, at der skabes tilsvarende mere plads til
afledning fra byen.
Samtidig frigøres vandløbstraceet igennem byen fra en del miljø- og planmæssige bindinger, som kan vise sig, at gøre det nemmere og billigere at håndtere og
aflede vandet på en hensigtsmæssig måde. Dels kan vandløbstraceet optimeres
i forhold til at aflede vandet fra byen uden hensyntagen til miljømæssige målsætninger, dels kan der etableres forsinkelse af vandet uden for byen, hvor det
umiddelbart vurderes at være både nemmere og billigere at udføre, inden det
ledes til Værebro Å.
Der vil i det nye omløb som etableres uden om byen være bedre forudsætninger
for at opnå målsætningerne. Dels kan vandløbstraceet etableres med gode fysi-
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ske grundforudsætninger fra starten, med grus og stenbund, naturlige dimensioner, naturlig dybde beliggenhed i forhold til terræn etc. Dels vil der være væsentlig bedre plads til at vandløbet frit kan ændre form, dimensioner og forløb, sammenlignet med det nuværende fastlåste vandløbstrace igennem Stenløse By.
Endelig vil der være støre muligheder for etablering af omkringliggende natur
som biologisk interagere positiv med vandløbet.

Figur 1-1 Der foreslås etableret et omløb uden om Stenløse By for afstrømningen fra det
hovedsagelig rurale opstrøms opland, mens vandløbet i det bymæssige opland reserveres til afledning af vand fra byen.
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Formålet med projektet er at undersøge dette alternative løsningsforslag nærmere. Undersøgelsen skal belyser de vandafledningsmæssige, økonomiske, miljø
og planmæssige konsekvenser.

1.1

Rapportens opbygning
Der har ved flere lejligheder igennem det seneste tiår været oversvømmelser i
Stenløse By af varierende omfang. Der er indledningsvist gennemført en modelberegning af den nuværende situation (status) ved en henholdsvis 10 års og 50
års regnhændelse, med henblik på at belyse og tilvejebringe overblik over vandafledningsproblemets reelle nuværende omfang i Stenløse By. Modelberegningerne for status situationen præsenteres i kapitel 2.
I kapitel 3 præsenteres en analyse af behovet for udbygning af bassinkapaciteten, såfremt de lov- og planmæssige krav til etablering af hydraulisk forsinkelse i
Stenløse By skal opfyldes, samt en økonomisk overslagsmæssig beregning af
anlægsudgifterne hertil ved gennemførelse af en traditionel kloakteknisk løsning,
hvor regnvandssystemet udbygges med de nødvendige bassiner.
Løsningsforslaget for den utraditionelle løsning, hvor vandløbet forlægges uden
om byen beskrives i kapitel 4.
De vandafledningsmæssige konsekvenser af løsningforslaget undersøges og
belyses i kapitel 5.
De miljø- og planmæssige konsekvenser belyses og undersøges i kapitel 6.
Der er i kapitel 7 præsenteret en overslagsmæssig beregning af anlægsudgifterne til udførelse af den alternative løsning, der sammenholdes med beregningen
af anlægsudgifterne i til den traditionelle løsning, som er præsenteret i kapitel 3.
Endelig er der i kapitel 8 en sammenfatning af undersøgelsens resultater, konklusioner og anbefalinger.

1.2

Anvendte stedstedangivelser og vandløbsnavne
Der anvendes i rapporten en del stednavne, især vandløbsnavne. De fleste af
disse navne er angivet på oversigtskortet i Figur 1-2 herunder.
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Figur 1-2 Oversigtskort med angivelse af de vigtigste stednavne
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2

NUVÆRENDE VANDAFLEDNINGSFORHOLD I STENLØSE
Problemer med oversvømmelse i byerne kan forventes at blive forværret i fremtiden som følge af klimaforandringer. Disse forandringer mærkes allerede nu og
har konsekvenser for vandafledningen i byerne. Det er også erfaringen i Stenløse By hvor der fra tid til anden forekommer oversvømmelser omkring Stenløse Å
eller i de bymæssige oplande som afleder regnvand til åen.
Med henblik på at tilvejebringe et overblik over problemets omfang i den nuværende situation er der gennemført modelberegninger af henholdsvis tiårs (T10)
og halvtredsårs (T50) regnhændelser. Det vil sige regnhændelser, der er så
ekstreme i intensitet og varighed, at de statistisk set kun forekommer som gennemsnit med 10 eller 50 års mellemrum. Modelberegningerne er udført med
henblik på at tilvejebringe et realistisk indtryk af oversvømmelsernes forekomst
og udbredelse.
I det følgende beskrives hydrologien og vandløbssystemet overordnet og de
forhold og forudsætninger, som har betydning for modelleringerne, samt naturligvis resultatet heraf.

2.1

Oplandet til Stenløse
Stenløse Ås opland er på i alt knap 18 km2. Den største del af oplandet på ca. 13
km2 er beliggende opstrøms for Stenløse By. Denne del domineres af åbent land
og skov. Der er dog mindre byområder, som indgår i oplandet. Det er dele af
Ølstykke Stationsby, Gammel Ølstykke og Slagslunde.
Stenløse Å møder Stenløses byområde, hvor den har et 90 grader sving mod øst
(Figur 2-1). Dette er, jf. regulativet for Stenløse Å / 2/ vandløbets st. 2.691. Stenløse Ås opland udgøres herfra i hovedsagen af Stenløse By. Denne del af oplandet udgør ca. 5 km2.
I forbindelse med modelleringen af vandstande og udbredelse af oversvømmelser i Stenløse By skal der estimeres realistiske afstrømninger fra det opstrøms,
åbne land. Da der ikke er målestationer i Stenløse Å, hvor der foreligger målinger fra en længere periode, er der anvendt en målestation (DDH nr. 52.32) fra
nabooplandet i Spangebæk ved Spangebro (Figur 2-1). Dette opland har tilnærmelsesvist den samme arealmæssige sammensætning af åbent land og by. Med
et landskab og en geologi, der ligeledes har stor lighed med det opstrøms opland
i Stenløse Å, vurderes det, at afstrømningsregimerne i de to oplande er tilnærmelsesvis identiske.
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Figur 2-1 Stenløse Ås opland og naboopland i Spangebæk til målestation 52.32.

Der foreligger døgnmiddelvandføringer fra årene til og med 1989-2003. Der er på
baggrund af døgnmiddelvandføringerne estimeret maksimale sommerafstrømningshændelser i st. 2.691 i Stenløse Å ved forskellige gentagelsesperioder
(Figur 2-2). Som det fremgår af figuren, flader kurven meget ud ved længere
gentagelsesperioder. Det skal imidlertid bemærkes, at måleserien, som er baggrund for estimaterne, set i denne sammenhæng er kort. Der er derfor en betydelig usikkerhed.
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Figur 2-2 Estimerede maksimale døgnmiddelafstrømninger ved forskellige gentagelsesperioder i st.2.691 i Stenløse Å.

2.2

Modelberegning af vandstande i Stenløse By ved store regnhændelser

2.2.1

Beskrivelse af regnvandssystemet
Orbicon har i ultimo 2013 i forbindelse med klimatilpasningsplanerne for Stenløse By opstillet en MIKE Urban model over området vist på Figur 2-3.

Figur 2-3. Hydraulisk model over Stenløse By. Modelområdet omfatter området hvor
ledningsnettet er synligt.
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Modellen omfatter regnvandsvandsafstrømningen fra de befæstede arealer til
Stenløse Å via kloaknettet og afstrømningen i Stenløse Å til udløbet i Værebro Å.
Før udførelsen af modelberegningerne er der udført tilretninger i den hydrauliske
model på baggrund af regulativet og en vandløbsopmåling fra 2012 som Egedal
Kommune har fået foretaget. Endvidere er der udført kontrolopmåling i juli 2014
af steder, hvor der var tvivl om vandløbets udformning, specielt ved underføringer mellem st. 4.000 og 5.000.

2.2.2

Kobling til terrænoverfladen
Oversvømmelsesberegningerne er baseret på Danmarks Digitale Højdemodel
og Mike Flood.
Der udføres MIKE Flood beregninger på det delområde, som fremgår af nedenstående Figur 2-4. Det betyder, at beregninger gennemføres med den komplette
tilrettede model for Egedal Vest, men koblingen til terræn for den resterende
bydel uden for den grønne ramme bliver ikke behandlet nærmere i indeværende
projekt.

Figur 2-4: Mike Flood området er begrænset til den grønne ramme.
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2.2.3

Modelopsætning
Der regnes på to kraftige nedbørshændelser i statussituationen:


10-års regn



50-års regn

dvs. regn, som statistisk set vil forekomme med hyppigheder på 10 og 50 år eller
med en årlig sandsynlighed på henholdsvis 10 og 2 procent. Disse nedbørshændelser er så kraftige, at de kan give oversvømmelser nogle steder og giver
derfor et godt indtryk af, i hvilket omfang Stenløse Å under de nuværende forhold
kan aflede vandet i byområdet.
Der anvendes CDS regn (konstrueret regn til dimensioneringsformål) med varighed på 8 timer. Regnen er genereret med Spildevandskomiteens excel-regneark
Regional CDS v. 3.2. Der er regnet med en årlig nedbør på 600 mm iht. Spildevandskomiteens Skrift 28. Regn med gentagelsesperioder på 10 og 50 år har
med de forudsætninger dybder på henholdsvis 42 og 60 mm.
Beregningerne udføres uden klimafaktor, sikkerhedstillæg og byfortætningsfaktor, da der regnes på en nutidig situation.
Der anvendes samme afstrømning for en 10 års hændelse og en 50 år hændelse på 300 l/s for både 10 og 50 års regn fra det opstrøms opland. De 300 l/s er
fordelt, så der er sat 100 l/s på st. 0 og 200 l/s på st. 1501, hvor der er tilløb fra
nord (Sperrestrup Å). De 300 l/s er lidt højere og derfor en oprunding af de tidligere estimerede maksimale døgnmiddelafstrømninger på ca. 270 l/s. Oprundingen begrundes i at døgnmiddelafstrømningerne antageligvis undervurderer de
maksimale afstrømninger i et lille opland, og at der er stor sandsynlighed for
overlappende maksimale afstrømninger fra oplandet og ekstreme regnhændelser.

2.3

Resultat af modelberegningerne
Resultaterne af modelberegningerne for hhv. 10 og 50 års regn i statusscenarierne er vist i bilag 1 og 2.
Som det ses, forekommer der oversvømmelser i flere delområder allerede ved
en 10 års regnhændelse. De oversvømmelser, der er begrænset til selve vandløbstraceet, er uden reel betydning og kan ignoreres.
De væsentligste oversvømmelser forårsaget af tilbagestuvning fra Stenløse Å
forekommer ved en tiårsregn (T=10) umiddelbart omkring Egedal Centret, på
Center Torvet, nord for Krogholmvej omkring Tokevej og nedstrøms for Egedal
Centret.
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Oversvømmelserne i den øvrige del af området skyldes i hovedsagen, at ledningsdimensionerne/ledningsnettet er begrænsende for afstrømningen.
Der kommer ikke væsentlig nye oversvømmelsesområder til ved den moddelerede halvtredsårsregn (T=50). Oversvømmelserne stiger dog markant i omfang
og må derfor også forventes at forårsage flere skader.
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3

BEHOV FOR UDBYGNING AF BASSINKAPACITETEN OG
FORBUNDNE OMKOSTNINGER
De modellerede oversvømmelser viser, at Stenløse Ås hydrauliske kapacitet i
Stenløse By allerede under de nuværende forhold er utilstrækkelige. Det skyldes
i sær, at der ikke er etableret hydraulisk forsinkelse på en stor del af de regnbetingede udledninger.
Det er i Vandplanen / 3/ fastlagt bestemmelser om hydraulisk forsinkelse:
1. Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal
udløbene som udgangspunkt forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stoffer. Bassinstørrelse gradueres efter vandområdets følsomhed samt omfang af trafikbelastning i oplandet.
2. Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), svarende til naturlig afstrømning. Bassiner på såvel separate regnvandsudløb som på overløbsbygværker skal i disse situationer have en størrelse,
så der som gennemsnit højst sker overløb fra bassinet hvert 5. år (n=1/5
pr. år).
Det er vurderingen, at kravene under pkt. 2 er gældende for Stenløse Å og Værebro Å systemet.
Der er ikke noget aktuelt lovkrav om etablering af hydraulisk forsinkelse, som
skal opfyldes. Det vil dog være et lov- og planmæssigt krav i forbindelse med
ændringer og moderniseringer i kloaknettet, som har et omfang, hvor det vil kræve fornyet udledningstilladelse. Der er endvidere en almen samfundsmæssig
interesse i udbygning med hydraulisk forsinkelse, idet den kan bidrage til at reducere oversvømmelser ved store nedbørshændelser og derfor kan blive et
nødvendigt tiltag i forbindelse med klimatilpasning i Stenløse By.
Der er i forbindelse med nærværende projekt gennemført en undersøgelse og
analyse af udbygningsbehovet for hydraulisk forsinkelse, såfremt regnvandssystemet skal opfylde den nugældende planmæssige standard på området, og ikke
mindst er der samtidig gennemført en overslagsmæssig beregning af anlægsudgifterne til en sådan udbygning.

3.1

Metode
Der er udarbejdet et regneark til overslagsmæssige beregninger af de nødvendige bassinvoluminer for en given maksimal arealafstrømning (afløbstal) og en
given tilladelig overløbshyppighed.
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Regnearket er baseret på Spildevandskomitéens Skrift 30 / 4/ til at beregne
standard CDS regn med gentagelsesperioder på 1,2, 5 og 10 år. Der er mulighed for enten at præcisere samlet sikkerhedsfaktor, hydrologisk reduktionstal
samt gentagelsesperiode for regnen for alle oplande eller enkeltvist for hvert
opland. Som udgangspunkt regnes med parametrene i Tabel 3-1 herunder.
Tabel 3-1 Generelt brugte faktorer samt koordinaterne for Stenløse By.

Faktor

Værdi

Hydrologisk reduktionsfaktor

0,8

Byfortætningsfaktor

1

Klimafaktor (CDS 1,2,5,10)

(1,1-1,15)

Modelfaktor

1,1

Northing

6187621

Easting

700631

Beregningerne tager udgangspunkt i de enkelte udledninger og de tilknyttede
oplande. Der tages i beregningerne højde for, hvor stort et bassinvolumen der
allerede er etableret i oplandet og det beregnes herefter hvor meget ekstra bassinvolumen, der er behov for at udbygge med.

3.1.1

Oplande og udløb
Alle udløb og tilslutninger til Stenløse Å er baseret på Furesø Egedal Forsynings
Mike Urban model af kloaknettet, som også er anvendt til beregning af regnhændelserne præsenteret i kapitel 2.
Der er i alt fundet 40 udløb med deloplande til Stenløse Å (Figur 3-1).
Endvidere er deloplandet til det planlagte byudviklingsområde ved Egedal Station medtaget / 5/. Det nye byområde ved Egedal Station vil være på 50,42 Ha
med en gennemsnitlig befæstelsesgrad på 67 %, svarende til et befæstet areal
på 33,78 ha.
Der er 4 pumper i det studerede opland, hvoraf to sidder i simple lukkede oplande og regnes derfor som en del af disse oplande, (SÅ_4472 og Stenløse_4136).
I oplandet SÅ_4553 regnes kun det opland, der leder vand mod Stenløse Å, da
der sidder en pumpe opstrøms og pumper vand fra en lille del af oplandet mod
udløb sydøst for Stenløse By. Oplandet Stenløse_2622_5 har en pumpe der
pumper vand til fra et stort opland, der indeholder mange udløb og bassiner. I
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dette tilfælde er regnet på, hvor meget vand der pumpes til oplandet for en 5 års
regn, og omregnet til, hvor stort et opland dette volumen svarer til.

Figur 3-1 Udløb til Stenløse Å samt deres oplande.

3.1.2

Muligheder for etablering af åbne jordbassiner
Da åbne jordbassiner er væsentligt billigere at anlægge end lukkede bassiner, er
det undersøgt, hvor der potentielt kan etableres åbne jordbassiner. Hvor dette er
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vurderet at kunne lade sig gøre, er det prioriteret i beregningerne frem for de
lukkede bassiner med henblik på at minimere anlægsudgifterne.

Figur 3-2. Grønne ubebyggede områder (lysviolet farvemarkering) som potentielt kan
udnyttes til regnvandsbassiner.

Muligheden for etablering af åbne jordbassiner er vurderet i de grønne ubebyggede områder i oplandene ledende ned til Stenløse Å, hvilket inkluderer fodboldbaner, ubebyggede grunde, parkarealer, se Figur 3-2.
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Figur 3-3 Placering af de 13 potentielle nummererede regnvandsbassiner, samt deres
tilkoblede oplande.

Vandhuller er fravalgt, da de formodes at have en begrænset ekstra hydraulisk
kapacitet.
Der er herefter i det endelige beregningsscenarium foretaget en sortering efter
områdernes potentiale i forhold til udnyttelse og placering i ledningsnettet.
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Fodboldbaner og åbne anlæg med en åbenlys benyttelse kan i princippet sænkes og udnyttes, men det er i dette scenarium antaget, at disses nuværende
funktion bibeholdes, og de er derfor fravalgt.
Tilbage er der i dette scenarium 13 potentielle grønne områder, som fremgår af
Figur 3-3 og Tabel 3-2.
Beregningerne munder ud i et udnytteligt jordbassin volumen for hvert opland.
Dette er baseret på:


Beregning af bassinbehovet i hvert delopland, som kan aflede til bassinet.



Det maksimale jordbassinvolumen som kan etableres indenfor et opland.



Evt. eksisterende bassin indenfor et delopland

Tabel 3-2- Areal og reduceret areal af tilhørende oplande til bassinerne, samt det nødvendige volumen der er brug for at afvande ved en 5 års regn efter Skrift 30,
med afløbstal på 1 l/s og samlet sikkerhedsfaktor på 1,24.
FID

Oplands
landsareal

Red.
areal
(ha)

Bassinbehov
(m 3)

Maksimale
jordbassin
(m 3)

Eksisterende
bassin
(m 3)

Udnytteligt
jordbassin
(m 3)

(ha)
0

4,9

1,7

597

336

0

336

1
2

3,6
2,6

1,4
1,2

505
481

1927
636

0
0

505
481

3

6,1

2,2

815

3137

0

815

4

8,6

3,1

1132

1882

2000

0

5 og 6

3,4

0,9

306

754

0

306

7

17,1

6,6

2466

332

0

332

8

32,5

11,9

4323

7536

0

4323

9

12,1

5,3

2074

3172

1000

1074

10

8,5

4,2

1719

7788

0

1719

11

3,0

1,0

377

994

0

377

12

1,2

0,4

147

168

0

147

I Delopland 0 er der eksempelvis kun plads til at etablere et åbent jordbassin
på 336 m3, selvom der er behov for at etablere et bassin på 597 m3.
I Delopland 4 er der eksempelvis overkapacitet i de eksisterende bassiner.
Der er derfor grundlag for at udnytte området til et åbent jordbassin, selvom
der fysisk er plads til det.
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I Delopland 8 er der eksempelvis plads til at etablere et bassin på 7.536 m3.
Men der er kun behov for 4.323 m3, hvorfor det udnyttelige volumen kun er
4.323 m3.

3.1.3

Forudsætning for beregninger af anlægsudgifter
Priser for anlæg af bassiner er vurderet ud fra Afløbsteknik, 6. udgave, Figur
9.12 for 1000 m3 / 6/, samt erfaring i Niras.
Tabel 3-3 Anvendte enhedspriser i beregning af anlægsudgifter

Enhedspris (DKK/m3)
Åbent jordbassin
Rørbassin

3.2

2.000
10.000

Resultater af vurderinger og beregninger
Resultatet af vurderingerne og overslagsberegningerne er summeret i Tabel 3-4,
som for afløbstal på henholdsvis 1 og 2 l/s•ha og en overløbshyppighed svarende til én overløbshændelse hvert 5. år angiver det estimerede nødvendige yderligere bassinvolumen, som skal anlægges fordelt på åbne jordbassiner og lukkede rørbassiner, samt en samlet overslagsmæssig beregnet anlægsudgift.
Der refereres i Egedal Kommunes Spildevandsplan / 7/ til krav om en hydraulisk
forsinkelse på 2 l/s•ha og en overløbshyppighed på til n=1/5, svarende til overslagsmæssig anlægsudgift på 174 mio. kr.
I mange kommuner er det nu ofte standard at indarbejde et kriterium for hydraulisk forsinkelse svarende til 1 l/s•ha og n=1/5 i forbindelse med etablering af nye
bassiner, svarende for Stenløse By til en anlægsudgift på 246 mio. kr.
I Vandplanen / 3/ fastlægges der som tidligere nævnt et krav til afløbstallet i intervallet 1-2 l/s•ha og n=1/5.
Det kan altså konkluderes, at hvis alle regnudløb skal udbygges med hydraulisk
forsinkelse efter konventionelle principper og svarende til gældende krav og
standarder, viser overslagsberegningerne altså, at det vil koste mellem 174 og
245 mio. kr.
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Tabel 3-4 Oversigt over de vurderede og estimerede yderligere bassinvoluminer, som
skal anlægges, såfremt alle regnvandsudløb skal udbygges med hydraulisk
forsinkelse i Stenløse Å med det angivne afløbstal og den angivne overløbshyppighed. Estimaterne for de nugældende krav til forsinkelse i Vandplanen er
(1-2 l/s•ha og n=1/5). Bemærk at der i beregningerne indgår et eksisterende
bassinvolumen på 11.000 m3, og at det nye byudviklingsområde øst for Egedal Station er inkluderet.
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Afløbstal
(l/s•ha)

Overløbshyppighed
(n)

Jordbassin
(m3)

Rørbassin
(m3)

Anlægspris
(mio. DKK)

2

1/5

19.500

13.500

174

1

1/5

25.200

19.500

246
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4

PROJEKTFORSLAG
Som beskrevet i foregående kapitel 3 er det særdeles omkostningstungt at sikre
Stenløse By mod oversvømmelser ved udbygning af det separate regnvandssystem med hydraulisk forsinkelse.
Stenløse Å er endvidere målsat på alle de åbne strækninger igennem byen til
god økologisk tilstand og på rørlagte strækninger til godt økologisk potentiale /
3/. Disse målsætninger er i dag ikke opfyldt. Vandløbets bund og sider er på
store dele af de åbne strækninger flisebelagt. Udskiftning af flisebelægninger
med mere naturlige bundsedimenter og andre restaureringstiltag, som vurderes
nødvendige med henblik på at opnå målsætningen, vurderes samtidigt at forværre vandløbets vandledningsevne. Det skyldes blandt andet mangel på plads til
anlæg af dobbeltprofiler langs med vandløbet, som ellers i nogen udstrækning
ville gøre det muligt at tilgodese begge hensyn.
Det foreslås derfor at forlægge vandløbet, således at det får et forløb uden om
Stenløse By. Det eksisterende vandløbstrace igennem Stenløse By nedklassificeres samtidigt til regnvandsteknisk anlæg. Herved ledes vandet fra det opstrøms opland uden om Stenløse By og samtidig muliggøres mere effektive tiltag
med henblik på at aflede regnvandet fra byområdet. Det vurderes samtidig at
være muligt at skabe gode fysiske forhold i forlagte vandløb, som dermed lettere
vil kunne opnå målsætningerne. Forslaget kombineres med etablering af hydraulisk forsinkelse nedstrøms for Stenløse By, så den hydrauliske belastning af
Værebro Å fra Stenløse By samtidigt reduceres effektivt.

4.1

Forlægning af Stenløse Å
Det foreslås at starte forlægningen i Stenløse Å i st.1.657, jf. den anvendte stationering i regulativet for Stenløse Å / 2/, ca. 90 m nedstrøms for tilløbet fra Sperrestrup Å (Figur 4-1 og bilag 7). Den nye vandløbsstrækning møder efter ca. 830
m Tranemoseløbet. Det får herefter et fælles forløb med Tranemoseløbet til udløbet i Spangebæk i st. 2.077, jævnfør regulativet for Spangebæk / 8/.
Tranemoseløbet er rørlagt. Hele den nye øvre forlægning af Stenløse Å foreslås
dog udført som et åbent vandløb. Den forlagte nye strækning får en samlet
længde på ca. 1600 m. Bundkoten i Stenløse Å er ved start af forlægningen
12,76 m DVR90, og ved udløbet i Spangebæk er bundkoten 12,23 m DVR90 jf.
regulativet / 8/. Dette giver kun et fald på strækningen på 0,3 ‰. Det foreslås
derfor, at bunden hæves med 0,19 m i Stenløse Å ved forlægningens begyndelse og aftagende over en strækning på ca. 100 m opstrøms herfor. Det foreslås
ligeledes, at Spangebæks bundkote sænkes med 0,30 m, hvor Stenløse Å tilsluttes og ned til Søsumgrøftens udløb, hvorefter sænkningen aftager over de nedstrøms ca. 100 m herfor. Hermed får den nye strækning et fald på 0,6 ‰ på de
første 1600 m til sammenløbet med spangebæk.
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Figur 4-1 Den foreslåede forlægning af Stenløse Å er her vist på bagrund af det eksisterende terræn.
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Det foreslås, at Spangebæk og Stenløse Å får et fælles forløb fra Spangebæk st.
2.077 til Spangebæk st. 4.213, hvor Spangebæk drejer skarpt mod øst og løber
ned til Fuglesø. Det skal bemærkes at dette er jf. den anvendte stationering i
regulativet for Spangebæk / 8/. I den nye stationering for Stenløse Ås forlægning
svarer disse stationer til henholdsvis st. 1600 og st. 3736 (Figur 4-1). Herefter
foreslås det, at Stenløse Å forlægges i et forløb mod syd, hvor den vil krydse
Frederikssundsvej og løbe sammen med Helledemose Vandløbet og fortsætte i
samme trac som denne til Værebro Å.
Der er i Tabel 3-1 givet forslag til omtrentlige bundkoter for forlægningen af Stenløse Å begyndende med st. 0 ved forlægningens start i Stenløse Ås nuværende
st.1.657.
Vandløbet får som allerede beskrevet et forholds lille fald indtil tilløbet fra Søsumgrøften, hvorefter det får et moderat fald på 1,9 ‰ frem til Søsumvej. Herfra
vil vandløbet have et stort fald på op til 10 ‰ til det møder Helledemose Vandløbet, hvorefter faldet igen aftager til moderat fald på knap 2 ‰ indtil st.4.736 og
dernæst et lille fald på den resterende strækning til udløbet i Værebro Å i st.
5.816.
Vandløbets dimensioner skal tilpasses oplandets størrelse og vandføring på de
enkelte strækninger. Dette indebære naturligvis også, at vandløbets bundbredde
skal tilpasses, hvor forlægningen får et fælles forløb med eksisterende vandløb.
Vandløbets bund skal sikres mod erosion på stækninger med moderat og stort
fald ved udlægning af et bundsubstrat bestående af en til formålet valgt stenblanding og med en passende kornstørrelsesfordeling, og der skal udlægges
gydebanker og gydegrus på potentielle fremtidige gydestrækninger for ørred.
I forbindelse med forlægningen er det nødvendigt at udføre nogle store terrænreguleringer. Disse er centeret omkring vandløbets forlægning fra station 0 til
sammenløbet med Spangebæk og fra st. 3.736 til krydsningen af Frederikssundvejen.
Der skal etablere nye underføringer under Stenlillevej og Frederikssundsvej.
Samtidig skal de eksisterende underføringer under Engvej og Søsumvej udbygges.
Endelig skal der etableres afløb til Fuglesø, således at vandstanden sikres i søen og at Veksømose Vandløbet får en tilstrækkelig vandføring.
Disse elementer beskrives og uddybes herunder.
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Tabel 4-1 Skema med forslag til omtrentlige bundkoter i det nye forløb af Stenløse Å.

Station

Bundkote Fald
(m DVR90) (‰)
0
12,95
*

239

12,80

725
828

12,49
12,45

0,60

1600

11,93

*

Bemærkning

Krydsning af Engvej
Krydsning af Stenlillevej
Sammenløb med Tranemoseløbet
Sammenløb med Spangebæk

0,38
2125

11,73

*

Tilløb fra Søsumgrøften

1,91
3330

9,43

*

Krydsning af Søsumvej, Spangebro

3376

9,43

*

Krydsning af Søsumvej, Spangebro

7,28
3736

6,81

*

Afløb til Fuglesø

9,23
4036

4,04

*

Krydsning af Frederikssundvej

3,6
4136

3,68

*

Krydsning af Frederikssundvej

8,96
4270

2,48

*

Sammenløb med Hellemoseløbet

1,95
4770

1,45

*
1,07

5070

1,13

*
0,51

5362

0,98

*

Krydsning af Frederikssundbanen

5384

0,97

*

Krydsning af Frederikssundbanen

0,04
5854
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Figur 4-2

Længdeprofil med bundkoter i det nye forløb af Stenløse Å.

4.1.1 Terrænregulering fra st. 0-st.1.600
I forbindelse med forlægningen fra st. 0 til sammenløbet med Spangebæk i st.
1.600 vil vandløbet på mange strækninger komme til at ligge meget dybt med
mindre terrænet tilpasses. Der er her regnet med en fleksibel tilpasning, således
at der udgraves i en bredde omkring vandløbet på 2-2,5 m på begge sider af
vandløbet og i realiteten dannes et dobbeltprofil. Hvor vandløbet er dybere beliggende udgraves der i større bredde på begge sider af vandløbet på op til 10-12
m, således at der i praksis skabes en miniådal / 9/
Ådalens sider bør udgraves med et varieret og passende fladt anlæg. Der er
beregningsmæssigt til overslagsberegning af jordmængder og anlægspriser
anvendt et anlæg på 4.
Ovenbredden for udgravningen af vandløbet er vist i Figur 4-3. Det skal bemærkes, at både vandløbstraceets præcise beliggenhed og terrænændringerne skal
detailprojekteres, hvor der formentlig vil være justeringer, ikke mindst som følge
af grundejernes evt. ønsker.
Der er overslagsmæssigt beregnet en samlet afgravet jordmængde på 45.000
m3 inklusiv selve vandløbstraceet. Det foreslås, at jorden genindbygges lokalt i
flere delområder. Dette vil indgå i et evt. detailprojekt.
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Figur 4-3 Vandløbstrace fra forlægningens st. 0 til st. 1.600 (violet linje) og ovenbredde af
terræn regulering omkring vandløbstraceet (violet skravering). Der anvendes
en stiplet linje hvor vandløbet har fælle trace med et eksisterende vandløb,
som her er Tranemoseløbet fra st. 828 til st. 1600 og derefter Spangebæk.

4.1.2

Terrænregulering fra st. 3.736 til Frederikssundsvej
Der er en relativ stor forskel i terrænkoten på nord og sydsiden af Frederikssundsvej. Der er vist et terrænprofil af ådalsbunden langs med det foreslåede
nye trace på tværs af Frederikssundsvej fra afløbet (Figur 4-4).
Det er derfor en forudsætning for udførelsen af hovedforslaget, at der også udføres en større terrænregulering nord for Frederikssundsvej, hvor ådalsbunden
sænkes til en terrænkote, der er tilpasset efter den fremtidige vandløbsbund. Der
er i snit vist én terrænprofil af den fremtidige ådalsbund i Figur 4-4. Profilet er
tentativt og vil formentlig blive justeret i et detailprojekt. Der skal i den forbindelse, som grundlag for projekteringen udføres geotekniske undersøgelser, således
at Frederikssundsvejens stabilitet sikres.
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Figur 4-4 Terrænprofil af ådal bundens forløb fra afløbet til Fuglesø og til sammenløbet
med Helledemose Vandløbet før (rød linje) og efter (blå linje) den forslåede
terrænregulering.

Den tentative skitse tjener imidlertid som illustration af, hvordan udformningen i
store træk kan se ud og som grundlag for en overslags beregning af jordmængder og anlægsomkostninger i forbindelse med udførelsen af projektet.
Såfremt ådalsbunden udformes med en bundbredde på ca. 50 m og ådalens
sider udgraves med et anlæg på ca. 3, skal der afgraves ca. 184.000 m3 jord.
Der er vist en sammenstilling af den eksisterende topografi og den fremtidige
topografi med denne terrænregulering i Figur 4-5 (se også bilag 8). Det skal
bemærkes, at den viste regulering er tentativ, men den giver dog et indtryk af, at
det er muligt at udføre reguleringen, uden at landskabet ændrer karakter.
Det må forventes, at den viste terrænregulering og den angivne jordmængde vil
blive justeret i forbindelse med et detailprojekt. Der regnes med en samlet afgravning på 120.000 - 190.000 m3. Specielt kan de geotekniske undersøgelser
tænkes at pege på at der skal anvendes et fladere anlæg op mod Frederikssundsvej, hvilket vil reducere jordmængden på bekostning af en længere rørunderføring. Ligeledes kan det vise sig attraktivt med en lidt smallere ådal og et
tilsvarende fladere anlæg på ådalsskrænterne mod nordvest og sydøst.
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Figur 4-5 Landskabet omkring Frederikssundsvej før (øverst) og efter (nederst) den
foreslåede terrænregulering (se også bilag 8, for større forstørrelse).
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Den afgravede jord foreslås genindbygget lokalt i området vist på Figur 4-6.
Dette område har et areal på ca. 25.000 m2. Ved genindbygningen sideforskydes
ådalsskrænten 5- 8 m og udformes i øvrigt med samme hældning som i dag.

Figur 4-6 Det foreslås at jorden genindbygges på skråningen indenfor den grønne linjemarkering. Ved genindbygningen sideforskydes ådalsskrænten. 5-8 m.

4.1.3

Vejunderføringer og banekrydsningen
I forbindelse med forlægningen skal rørdimensionen ændres på flere strækninger og der skal etableres nye rørunderføringer under Stenlillevej og Frederikssundsvej. Der er udarbejdet en samlet oversigt i nedenstående Tabel 4-2 med
en kort beskrivelse af, hvad der skal udføres af ændringer i forbindelse med
forlægningen.
Der skal benyttes varierede og passende rørdimensioner i alle underføringerne
og alle skal udføres således at de er passable for fauna. Det betyder, at såfremt
de har en længere udstrækning, skal de udformes med naturligt bundsubstrat og
et fald, som ikke resulterer i for høj strømhastighed. Det bør der for eksempel
være fokus på i forbindelse med projektering af underføringen under Frederikssundsvej.
Underføringen af Helledemose Vandløbet under Frederikssundbanen er i forbindelse med sporudvidelsen i 2002 blevet udvidet til en 2,5 m bred tunnelbro, som
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med en mindre opstuvning opstrøms underføringen ved store afstrømninger vil
have tilstrækkelig kapacitet til den øgede afstrømning i Helledemose Vandløbet.
Tabel 4-2

Station

Oversigt over vejkrydsninger i forbindelse med forlægningen

Vej
239 Engvej

4.1.4

Bemærkning
Eksisterende rør udskiftes

725 Stenlillevej
1231 Privat vej
3330-3376 Søsumvej

Nyt rør lægges
Eksisterende rør udskiftes
Supplerende rør lægges

4036-4136 Frederikssundsvej

Nyt rør gennempresses/gennembores

5362-5384 Frederikssundsbanen

Eksisterende betontunnel benyttes

Afløb til Fuglesø og Veksø Mosevandløbet
Fuglesø opfylder ikke Vandplanens målsætninger / 3/. Det er vurderingen i Vanplanen og i baggrundnotatet til Vandplanen / 10/, at dette i sær skyldes for stor
tilførsel af fosfor. Dog oplyses, at datagrundlaget er utilstrækkeligt og yderligere
tekniske virkemidler skal identificeres med henblik pa at finde løsninger til at
reducere fosfortilførslen yderligere / 3/.
Det foreslås, at der etableres afløb til Fuglesø via et dræn, som lægges i bunden
af den fælles strækning af Stenløse Å og Spangebæk opstrøms for Spangebæks
nuværende 90 graders knæk mod øst. Den nuværende åbne forbindelse mellem
Spangebæk og Fuglesø lukkes over en kortere strækning og afløses af en reguleringsbrønd med indløb fra drænet og afløb til den resterende del af det åbne
vandløb, som leder vandet videre til Fuglesø (Figur 4-7). Det kan vise sig nødvendigt også at have en overløbsfunktion i reguleringsbrønden, som leder overskydende vand retur til Stenløse Å/Spangebæk.
Det vand, som ledes til Fuglesø filtreres igennem vandløbsbunden og evt. andet
filtermateriale omkring drænrøret, forventes at indeholde væsentlig mindre partikulært bundet fosfor end Spangebæk gør både under de nuværende forhold og
de foreslåede fremtidige forhold.
Det kan som udgangspunkt foreslås, at der tilføres en vandmængde til Fuglesø
svarende omtrent til den nuværende middeltilstrømning. Denne er jf. data fra
målestationen ved Spangebro 3,9 l/s•km2 / 11/ og med et opland på ca. 7 km2 /
10/ bliver det ca. 28 l/s.
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Figur 4-7 Principskitse for regulering af afløb til Fuglesø

Det vil dog være hensigtsmæssigt at reguleringen som minimum er en to-trins
regulering, således at der i sommermånederne evt. ledes en mindre del til Fuglesø, med henblik på også at sikre vandstand og vandstrømning i Stenløse
Å/Spangebæk.
Spørgsmålet om de præcise vandmængder, som ledes til henholdsvis Fuglesø
og Stenløse Å/Spangebæk, skal granskes og belyses yderligere i et i forbindelse
med et reguleringsprojekt, som udarbejdes jf. Reguleringsbekendtgørelsen / 12/.

4.2

Etablering af forsinkelsesbassiner
For at tilbageholde den bymæssige tilledning ved kraftige nedbørshændelser
inden udløb til de målsatte vandløb, Stenløse Å og Værebro Å, må det anbefales
at etablere forsinkelsesbassiner hhv. nord og syd for Stenløse By. Dette vil formentlig også være et myndighedskrav i forbindelse med gennemførelsen af den
foreslåede forlægning af Stenløse Å.
Bassinerne designes således, at de skal kunne tilbageholde en 5-års hændelse
med et afløbstal på 1 l/sek• ha. Det svarer til, at det nordlige og sydlige bassin
skal have en kapacitet på hhv. 16.000 m3 og 40.500 m3.
Den nye Egedal bydel øst for Egedal Station kan med fordel kobles til Stenløse
Ås nye forløb uden om Stenløse By.
Der er behov for et mindre bassin til håndtering af vandet til Lange Maren, der
fortsat får udløb til den nedre del af Stenløse Å/Helledemose Vandløbet, som i
dag.
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De resterende bymæssige regnvandsudledninger foreslås tilbageholdt samlet i
et forsinkelsesbassin syd for jernbanen, hvor Stenløse Å under de nuværende
forhold løber ud, inden udløbet til Værebro Å.

4.2.1

Forsinkelsesbassin nord for Stenløse i eksisterende ådal
Ifølge lokalplanen skal Egedal Stationsby udbygges nord for Stenløse, hvilket
medfører en større bymæssig tilledning til Stenløse Å omkring st. 2500. Der vil
være behov for ca. 16.000 m3 bassin med et afløbstal på 1 l/s•ha og overøb hvert
5. år (n=1/5).
Opstrøms st. 2.691, hvor Stenløse Å under de nuværende forhold løber ind i
Stenløse By, er der et lavt beliggende terræn langs åen (se Figur 4-8). Det foreslås at det nuværende rørindløb ved st. 2.691 bliver lukket af med et skot og der
indbygges et dige med topkote 14 – 14,5 m. Herved vendes strømningsretningen
ved opstuvning og vandet vil strømme mod nord til den nye forlægning af Stenløse Å. I tilfælde af kraftig regn kan lavningen modtage vand fra den kommende
nye bydel og fungere som forsinkelsesbassin. Dette opnås ved at udbygge en
naturlig tærskel i terrænet nord for lavningen, som forhøjes og der laves et dykket afløb mod nord.

Figur 4-8. Forsinkelsesbassin nord for Stenløse By med afgrænsning i 14,5 m.

Lavningens vandækkede flade er på ca. 12 ha. ved en vandstandskote på 14 m
og ca. 15 ha. ved kote 14,5 m. Der er således rigelig kapacitet til det nødvendige
bassinbassinvolumen på 16.000 m3 fra den nye bydel. Det betyder, at det ikke er
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nødvendigt at afgrave yderligere for at opnå den nødvendige volumenkapacitet i
forsinkelsesbassinet.
Det foreslås dog, at der indrettes et for-bassin, som kan tilbagehold en del af det
partikulære stof. Dette anses for at være en stor driftsmæssig og miljømæssig
fordel.

4.2.2

Forsinkelsesbassin syd for Stenløse før udløb til Værebro Å
Der foreslås etableret et forsinkelsesbassin mellem jernbanen og udløbet til Værebro Å på ca. 7,6 ha, som tilbageholder og udjævner afstrømningen fra Stenløse By inden udløbet i Værebro (Figur 4-9).
Det naturlige terræn udnyttes, men løsningen kræver dog, at der i den sydøstlige
del indbygges jordvolde. Dette bør gøres med et fladt anlæg, så de ikke fremstår
så markant i landskabet.
Bassinet er på grund af det naturlige landskab på stedet inddelt i to bassiner.
Princippet er, at det opstrøms bassin først bliver fyldt op. Dette bassin kommer
derfor til at fungere som et for-bassin. Dette forbindes via en overløbstærskel i
ca. kote 3,5 m til det nedstrøms bassin. Fra den sydlige del af bassinet kan vandet løbe til Værebro Å via et droslet afløb til en eksisterende grøft.
Der vil være et konstant indløb i bassinet fra Stenløse Renseanlæg. Renseanlæggets udledning i forskellige situationer er:
Tørvejr, inkl. indsivning:

34 l/s

Maksimum ved tørvejr:

61 l/s

Maksimum regnvejr:

222 l/s

Absolut maksimum:

10.000 m3/døgn

For at denne vandmængde ikke skal fylde bassinet op og dermed tære på bassinkapaciteten, sættes et droslet afløb i den sydlige del af bassinet, der tillader
konstant gennemstrømning af vand fra renseanlægget til Værebro Å, men tilbageholder vand ved højere vandføringer. Her vil vandet stuve op og løbe til den
østlige del af bassinet henover overløbstærsklen, se Figur 4-9. Det forventes, at
der er overløb til det østlige bassin ca. en gang om året. Den maksmalt tilladte
gennemstrømning skal fastlægges nærmere, men det foreslås som udgangspunkt at denne fastægges til mellem 100-200 l/s.
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Figur 4-9. Planlagt forsinkelsesbassin syd for Stenløse By

Figur 4-10.

Tværsnit af bassinet med overløbstærskel mellem den vest- og østlige
del. Brun kurve er nuværende terræn og blå kurve er planforhold.

Af nedenstående Figur 4-11 ses bl.a., at bassinets nuværende kapacitet uden
afgravning er på godt 44.000 m3 ved en stuvningskote på 3,75 m. Det svare i
runde tal til det beregnede bassinbehov i forbindelse med en femårs regnhændelse og et afløb på 1 l/s•ha.
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Figur 4-11.

Bassinkapacitet som funktion vandspejlskoten ved nuværende forhold.

4.2.3 Udløbet fra Lange Maren
Lange Maren er et privat vandløb, som er beliggende i boligområdet ved Bygvænget. Lange Maren er på den åbne strækning beliggende i en bunden af markeret ådal omgivet af private boliger og villahaver. Selve Ådalen har sin egen
matrikel og er ejet af Grundejerforeningen Moebjergaard. Den åbne vandløbsstrækning er forbundet med et rør under en del af bebyggelsen til Helledemose
Vandløbet.
Lange Maren modtager regnvand fra boligerne ved Bygvænget, hvorfra det ledes uforsinket til Helledemose Vandløbet. Der er tidligere udarbejdet et løsningsforslag forsinkelse af udledningen, som bygger på at neddrosle udløbet fra det
åbne forløb af Lange Maren, som derved kommer til at fungere som et bassin
ved intense regnhændelser / 13/. Der vurderes at være rigeligt bassinvolumen,
3
idet der samlet er et bassinbehov på 400 – 500 m . Dette volumen svarer til en
vandstand på ca. 0,15 m vand i bunden af ådalen. Da der er markant højdeforskel fra bunden af ådalen til vilahaver omkring den på mere end 2 m, vurderes
dette ikke at ville kunne give anledning til problemer.
Løsningen fordre naturligvis at der kan indgås en aftale med grundejerforeningen. Løsningen indebære at vandløbet om-klassificeres til åben regnvandsledning. Vedligeholdelsen vil samtidig blive overdraget til Furesø Egedal forsyning.
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Figur 4-12 Lange Maren med rørlagt udløb (stiplet blå signatur) til Helledemose Vandløbet. De orange linjer er højdekurver med 1 m ækvidistance, mens de sorte linjer angiver matrikelgrænser.10 m kurven er næsten sammenfaldende med
matrikelgrænsen ned mod den fællesejede grund med Lange Maren. I centrum for bebyggelsen i indercirklen af Bygvænget.

4.3

Ændringer af det eksisterende vandløbstrace igennem Stenløse.
Der er ikke indeholdt konkrete forslag til ændringer af Stenløse Ås eksisterende
vandløbstrace igennem Stenløse By. Det er dog en del af forslaget at vandføringsevnen kan øges med henblik på at føre vandet hurtigt ud af byområdet og
dermed nedsætte oversvømmelsesrisici.
Et projektforslag kunne eksempelvis indeholde en uddybning af vandløbet på
kritiske strækninger kombineret med en forstærkning af brinkerne, delvis rørlægning, paralle åbne og rørlagte strækninger, trykledning eller andre mere utraditionelle løsninger.
Det er naturligvis en forudsætning, at en ny miljømålsætning i henhold til Miljømålsloven for hele den foreslåede forlægning fra st. 0 til udløbet i Værebro Å,
kan erstatte den hidtil målsatte strækning igennem Stenløse By. Vandløbet gen-
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nem Stenløse By skal endvidere om-klassificeres til åben afløbsgrøft for afledning af regnvand, dvs. et spildevandsteknisk anlæg.
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5

KONSEKVENSER FOR VANDSTANDE I STENLØSE Å
Forlægningen af Stenløse Å uden om Stenløse By vil have effekter på vandafledningsevnen i Stenløse By. Der kan skelnes imellem direkte effekter og potentielle afledte effekter på vandafledningsevnen.
Den direkte effekt er den som umiddelbart opnås ved forlægningen, idet afstrømningen fra det 13 km2 store opland ledes uden om byen. Herved skabes
der yderligere plads til afstrømning i åen svarende til de ca. 300 l/s, som ledes
uden om byen ved intense regnhændelser. Den direkte effekt er modelleret i et
scenarium, som i det følgende kaldes plantrin 1 og kan sammenlignes med de
eksisterende forhold i et status-scenarium.
De potentielle afledte effekter på vandafledningen er yderligere effekter, som
potentielt kan opnås ved, at de planmæssige bindinger af Stenløse Å frigøres, så
afledningsevnen eksempelvis kan forbedres uden hensyntagen til miljømæssige
målsætninger for vandløbet. Det ligger som allerede nænt uden for dette projekts
rammer at foreslå detaljerede løsninger. Men det kunne eksempelvis være en
uddybning af vandløbet kombineret med en forstærkning af brinkerne, hel eller
delvis rørlægning eller andre mere utraditionelle løsninger. Effekten heraf er
imidlertid forsøgt modelleret i et plantrin 2 ved at sænke vandløbets strømningsmodstand, svarerende til et Manningtal på 68. Dette scenarium refereres i det
følgende som plantrin 2. Der af indlysende grunde meget stor usikkerhed på
modelleringen af effekten af plantrin 2.
I plantrin 1 er Stenløse Å forlagt som beskrevet i kapitel 4. Modelteknisk er der
regnet på plantrin 1 ved at bruge samme modelopsætninger som i status (kapitel
2), bortset fra at Stenløse Ås vandføring nordfra til Stenløse by er sat til nul.
Modelleringen af plantrin 2 bygger videre på plantrin 1, blot med en ændret
strømningsmodstand i vandløbsprofilet.
Både plantrin 1 og plantrin 2 er modelleret ved samme regnhændelser for henholdsvis en 10 års (T=10 ) og en 50 års (T=50 ) regnhændelse.

5.1

Resultater
Resultaterne er i lighed med resultaterne fra modelleringen af status afbildet som
oversigtskort, der viser maksimum vandstand på terræn. Kortene kan bruges
komparativt til at vurdere effekterne af den foreslåede forlægning på vandstanden ved ekstreme afstrømninger. Oversigtskortene for status er vist i bilag 1 og 2
mens oversigtskortene for plantrin 1 og plantrin 2 er vist i bilag 3-6. Endvidere
vises udsnit af kortene i figurerne herunder.
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Figur 5-1. Vandstande på terræn ved en 10-års hændelse i området omkring Egedal
Centret under de nuværende forhold (status; øverst) og efter gennemførelse
af plantrin 1 (nederst; se også bilag 1 og bilag 3).
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Det ses, at der ved 10 års hændelse er en tydelig reduceret vandstand i plantrin
1 i forhold til status omkring Egedal Centret (Figur 5-1). Plantrin 1 har især effekt
på strækningen nedstrøms for Egedal Centret og kvarteret omkring Tokevej og
Akselsvej opstrøms for Egedal Centret. Denne effekt forstærkes i plantrin 2, hvor
oversvømmelserne i disse områder næsten elimineres.

Figur 5-2. Vandstande på terræn ved en 10-års hændelse i området omkring Egedal
Centret efter gennemførelse af plantrin 2 (se også bilag 4).

Oversvømmelserne i de øvrige områder, hvor der ikke ses en reduktion af vandstanden, skyldes stuvning i ledningsnettet. Nogle steder er der bevidst foretaget
en neddrosling (anvendt en reduceret rørdimension) inden udledning til Stenløse
Å, formentlig med henblik på ikke at overbelaste vandløbet hydraulisk. Andre
steder kan der være tale om en underdimensionering af længere ledningsstrækninger i forhold til den modellerede regnhændelse. Ændring af ledningsdimensionerne vurderes, uanset hvad årsagen er, at medføre en fornyelse af udledningstilladelsen.
Endelig skal det nævnes, at fejl i ledningsdimensionerne i modellen ikke helt kan
udelukkes på det eksisterende vidensniveau.
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Figur 5-3. Vandstande på terræn ved en 50 års hændelse i området omkring Egedal
Centret under de nuværende forhold (status; øverst) og efter gennemførelse
af plantrin 1 (nederst; se også bilag 2 og bilag 5).
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Vandstandene er væsentlig højere ved en 50 års regnhændelse (se bilag 2, 5 og
6, samt figurer herunder). Enkelte nye oversvømmelseslokaliteter optræder i
kvarteret ved Gartnervænget, Damgårdsvej og Damgårdsparken. Der er også
her en tydelig effekt på vandstandene i områder langs med vandløbet syd for
Egedal Centret, i kvarteret omkring Tokevej og Akselsvej opstrøms for Egedal
Centret og i kvarteret ved Gartnervænget, Damgårdsvej og Damgårdsparken i
såvel plantrin 1 som plantrin 2, hvor flere af flere af disse oversvømmelser helt
elimineres i sidnævnte plantrin..
I de resterende områder, hvor ledningsnettet er begrænsende, ses naturligvis
heller ingen effekter ved en 50 års regnhændelse.

Figur 5-4. Vandstande på terræn ved en 50-års hændelse i området omkring Egedal
Centret efter gennemførelse af plantrin 2 (se også bilag 6).
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6

KONSEKVENSER FOR MILJØ- OG PLANFORHOLD
Herunder beskrives konsekvenser for miljø og planforhold

6.1

Arealanvendelse

6.2

Landskab og terrænforhold
Landskab og terræn nord for Stenløse By er småkuperet med mindre lavninger
og dødishuller. Dette landskab er også præget af den afvanding, der er sket i
Danmark i de seneste 150 – 200 år, idet mange af disse lokale lavninger oprindeligt har været vandfyldte søer. Mange af disse oprindelige søer og moser i
området er blevet helt eller delvist afvandet. Dette er blandt andet sket ved at
lægge vandløbene i rør forholdsvis dybt under jorden. Det gælder eksempelvis
Tranemoseløbet, som ved den foreslåede terrænregulering i frilægges og får et
fælles forløb med den forlagte strækning af Stenløse Å fra st.828 til st.1.600.
Det er vurderingen, at terrænreguleringen i forbindelse med forlægningen fra st.0
til st. 1600 kan udføres, således at den ikke grundlæggende ændre landskabets
karakter. Genåbningen af Tranemoseløbet og genintroduktion af vandløbselementet i landskabet vurderes at være en stor positiv gevinst for landskabet.

Figur 6-1 Starten af den vest-øst forløbende markante tunneldal med Fuglesø i baggrunden.

Landskabet ændrer karakter med Spangebæks forløb mod syd, hvor den forløber dybere og dybere i bunden af en mere og mere markeret tunneldal mod syd
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og herefter drejer mod øst (Figur 6-1) og løber ind i Fuglesødalen til Fuglesø.
Her er tunneldalen meget markeret med stejle skrænter ned til søen (Figur 6-1).
Tunneldalen er en af flere meget markante og karakteristiske tunneldale i området. Tunneldalene er dannet under den seneste istid, hvor smeltevandsfloder
under isen har skåret sig ned i landskabet. Fuglesø med omgivelser er blandt
andet grundet disse forhold omfattet af en fredning.
Den landskabelige opfattelse af den meget store forskel i terrænhøjden på henholdsvis nord og sydsiden af Frederikssundsvej forstærkes af den kunstigt anlagte jordvold, som Frederikssundsvejen er lagt på (Figur 6-2).

Figur 6-2 Landskabet nord for Frederikssundsvejen, som ses i baggrundenden på en
kunstigt anlagt jordvold.

Den foreslåede terrænændring griber ind i dette oprindelige landskab. Det vurderes, at terrænreguleringen på trods af de meget store jordmængder, kan udføres
således at de grundliggende landskabselementer og landskabskarakterer bevares. Dette er illustreret på Figur 4-5 i kapitel 4 for den foreløbige og tentative
landskabsregulering i forbindelse med denne forundersøgelse, som skal yderligere justeres og forbedres i forbindelse med et detailprojekt.
Helledemose betyder jævnfør Egedal Historie / 16/ sandsynligvis Helvede Mosen
og er inspireret af folketroen om at et dybt hul føre ned til Helvede. Mosen begynder ved et dybt hul i landskabet syd for Frederikssundsvej. Topografien på
stedet ændres ikke i forbindelse med projektforslaget, men underløbet af det nye
vandløb under Frederikssundsvej vil dog i en eller anden grad ændre det land-
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skabelige indtryk. Vandløb er dog allerede til stede som et selvstændigt landskabselement, idet Helledemose Vandløbet har sin begyndelse lige nede for
Frederikssundsvej, dog uden at være særlig synligt. Dette landskabselement
forstærkes yderligere ved den forslåede forlægning. Det er vurderes, at forlægningen kan bidrage til en yderligere forskønnelse af dalen. Det skal i øvrigt her
nævnes at Stenløse Å og Helledemose Vandløbet tidligere har haft fælles forløb
på den nedre strækning, hvilket blev ændret ved anlæggelse af Frederikssundsbanen (Figur 6-3)

Figur 6-3 Målebordsblad fremstillet i perioden 1842-1899, hvor man tydeligt kan se, at
Stenløse Å tidligere har løbet sammen med Helledemose Vandløbet i Helledemose, men at den er blevet forlagt til et andet forløb i forbindelse med etablering af Frederikssundbanen.

I forbindelse med etablering af det foreslåede bassin syd for Stenløse ved Klodgaard udnyttes det eksisterende landskab til at skabe et bassin. Der skal dog,
som beskrevet i afsnit 4.2.2, etableres lave diger for at færdigdanne det sydøstlige bassin. Det vurderes at denne terrænregulering kan indpasses i terrænnet
uden at det vil virke skæmmende eller meget i øjnefaldne. Det sydlige bassin vil
være tørt en stor del af året og kan derfor afgræsses. Det vil være hensigtsmæs-
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sigt at såvel bassin som diger afgræsses, således at de fremstår visuelt lavt i
terrænet.

6.3

Fredninger
Der er to fredninger som vedrører projektet. Det er Fredningen af Fuglesødalen
og Fredningsforslaget for Værebro ådal (Figur 6-4).

Figur 6-4 Fredninger (grønne flader) og fredningsforslag (violette flader) med betydning
for projektforslaget. Fredningen nord for Frederikssundsvej af Fuglesødal har
især betydning for den omfattende terrænregulering i forbindelse med underføringen af Stenløse Ås forlægning under Frederikssundsvej. Fredningsforslaget for Værebro Ådal omfatter også Helledemose og har derfor betydning for
såvel forlægningen af Stenløse Å som etablering af forsinkelsesbassinet nedstrøms for Stenløse By ved Klodgaard (rød stregsignatur).
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6.3.1

Fuglesødalen
Området omkring Fuglesø og Fuglesødalen er fredet / 14/. Fredningen grænser
op til Frederikssundsvej mod syd og Søsumvej mod nord. Hele området for den
foreslåede terrænregulering i forbindelse med krydsningen af Frederikssundsvej
er derfor omfattet af fredningen.
Den foreslåede terrænregulering og ændringer af vandløbene kræver fredningsnævnets dispensation. Fredningsnævnet kan kun give dispensation såfremt det
ansøgte ikke er i strid med fredningens formål (se nedenstående tekstboks med
uddrag fra fredningskendelsen). Det vurderes umiddelbart, at terrænreguleringen
ikke strider mod fredningens formål, og der derfor er grundlag for at søge om
dispensation fra fredningen.
Fredningen har til formål at sikre Fuglesødalen med nærmeste omgivelser. Arealerne er derfor fredet således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og de skal
udelukkende kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke er påkrævede for
at kunne drive vedkommende ejendom på rimelig økonomisk måde som landbrugsejendom eller frilandsgartneri. Endvidere er blandt andet forbudt at anbringe bygninger, boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster. El-master, der er nødvendige for områdets
egen forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for
kabelføring skal i sådanne tilfælde først undersøges.
.

6.3.2

Fredningsforslaget for Værebro Ådal
Såvel forlægningen af Stenløse Å under Frederikssundsvej til sammenløbet med
Helledemose Vandløbet, som forslaget om at etablere et forsinkelsesbassin syd
for Stenløse ved Klodgaard påvirker områder, som er omfattet af fredningsforslaget for Værebro Ådal.
Formålet med fredningen er beskrevet i fredningsforslaget / 15/:
Formålet med at rejse fredningssag for et større landskab syd for Stenløse og
Veksø Sjælland er at sikre de landskabelige kvaliteter, at forbedre de biologiske
værdier samt at sikre gode adgangsmuligheder for offentligheden. Fredningssagen er begrundet i landskabets mange kvaliteter, det værdifulde dyre- og
planteliv samt den bynære beliggenhed, der motiverer det rekreative element i
fredningen.

Det vurderes ikke at nærværende forslag er i modstrid med fredningsforslagets
formål. Specielt på det overordnede plan vurderes forslaget samlet set at være i
god overensstemmelse med formålet i fredningsforslaget. Især vil forslaget med-
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virke til at forbedre vandmiljøforholdene. Terrænændringerne ved etablering af et
lavt dige i forbindelse med etablering af bassinet vurderes at være mest kontroversiel i forhold til fredningsforslaget. Bassinet ligger imidlertid ikke beslag på §3beskyttede arealer.

6.4

Målsatte vandløb og søer
Projektforslaget omfatter hele den målsatte strækning af Stenløse Å og hele den
målsatte strækning af Spangebæk. Endvidere påvirker forslaget Fuglesø, Veksømose Sø og Veksø Mosevandløbet. Tilstand og målsætninger i Vandplanen
for disse vandområder er vist på kort i bilag 9 og bilag 10.

6.4.1
6.4.1.1

Vandløb
Stenløse Å
Som det fremgår af bilag 9 og nedenstående Figur 6-5 karakteriseres tilstanden i
Stenløse Å på de øvre og nedre delstrækninger som moderat økologisk tilstand,
mens tilstanden på en ca. 1,5 km lang strækning i byen karakteriseres som god
økologisk tilstand.
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Figur 6-5 Vandløbenes og søernes økologske tilstand jævnfør Vandplanen / 3/. God økologisk tilstand (grøn), moderat økologisk tilstand (gul) og ringe økologisk tilstand (orange). Sort linje angiver ukendt tilstand grundet rørlægning.

Endelig er kortere delstrækninger rørlagt og karakteriseres med ukendt økologisk tilstand.
Det er opfattelsen, at denne fremstilling af Stenløse Ås tilstand er fejlbehæftet.
Strækningen under Egdal Centret er rørlagt og kan derfor ikke karakteriseres
med god økologisk tilstand Figur 6-6. Endvidere er bunden på flere strækninger
nedstrøms for Egdal Centret belagt med sf-sten. Det er derfor opfattelsen, at
bedømmelsen af tilstanden i Stenløse By ikke er retvisende.

Figur 6-6 Foto juli 2014 fra strækning lige nedstrøms for Egedal Centret. Udløbet fra underføringen under Egedal Centret ses i baggrunden.
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Med den forslåede forlægning erstattes de nuværende ca. 5,2 km målsat vandløb med ca. 4,6 km vandløb, der ikke tidligere har været målsat. Det er forlægningen fra st. 0 til st. 1.600 og strækningen fra afløbet til Fuglesø til udløbet i
Værebro Å. Endvidere bliver der en fælles strækning med Spangebæk på ca. 2,1
km vandløb, hvor vandløbet gøres væsentlig større end i dag, men som også i
dag er målsat.
Det vurderes, at der kan skabes god økologisk tilstand på hele den ny forlagte
strækning. På den øvre strækning fra st. 0 til st.1600 vil der være et lille fald på
kun ca. 0,6 ‰. Vandløbet vil imidlertid være beliggende i en miniådal som ligger
lavt i forhold til dyrkede marker. De fysiske forhold i vandløbet og vandløbsvedligeholdelsen kan derfor tilrettelægges målrettet i mod at opnå god økologisk tilstand og uden særlig fokus på afvandingsinteresser.
På den fælles strækning med Spangebæk er faldforholdene variable. Sammenlægningen betyder at hele strækningen vil blive restaureret med mere varierede
og gode fysiske forhold, som vil medføre en klar forbedring af forholdene sammenlignet med strækningen i dag. Samtidig skabes der bedre passageforhold
ved Søsumvej (Spangebro). Det vurderes, at strækningen vil kunne bidrage
væsentligt som gyde- og opvækstområde for ørred i Værebro Å systemet.
Samme vurdering gælder for strækningen nedstrøms for afløbet til Fuglesø og
Helledemose Vandløbet. Der vil også her kunne skabes strækninger med passende fald og strømhastighed, som gør dem til ideelle strækninger for ørred.
Længere nedstrøms aftager faldet ud til udløbet i Værebo Å. Det vurderes, at der
også på de strækninger vil være mulighed for at opnå god økologisk tilstand, idet
arealerne på begge sider af vandløbet er beskyttede naturarealer uden dyrkningsinteresser.

6.4.1.2

Spangebæk
Spangebæks økologiske tilstand karakteriseres som henholdsvis ringe og moderat økologisk tilstand (se bilag 9 og ovenstående Figur 6-5). Som beskrevet medfører projektforslaget at hele strækningen restaureres. Forbedring af de fysiske
forhold er forudsætning for at vandløbet vil kunne opfylde målsætningen.

6.4.1.3

Veksø Mosevandløbet
Tilstanden i Veksø Mosevandløbet betegnes som dårlig. Det skyldes en kombination af dårlige fysiske forhold og meget lille fald / 3/. Forholdene beskrives i
plan for fiskepleje / 17/ : Kanaliseret stillestående vandløb med blød bund. Tilgroet af andemad og tagrør.
Projektforslaget påvirker ikke vandløbet direkte. Den forventede forbedring af
Fuglesøs økologiske tilstand vil dog have en positiv virkning. Det bør i forbindelse med detailprojektering af afløbet til Fuglesø klarlægges hvilke langsigtede
vandløbsinteresser, der er i vandløbet, således at vandføringen i Fugelsø-
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Veksømose-systemet på den ene side og Stenløse Å på den anden side afpasses optimalt.

6.4.2
6.4.2.1

Søer
Fuglesø
Fuglesø er angivet til at have et opland på 4,7 ha, en middeldybde på 2,3 m og
en maksimum dybde på 2,8 m / 10/. Vandløbets opholdstid er dog i vandplanssammenhæng angivet lidt divergerende, idet der i det tekniske baggrundsnotat
er angivet både 0,11 år og 5 år / 1/. En overslagsmæssig beregning baseret på
vandføringsmålinger i Spangebæk peger på, at det er førstnævnte opholdstid
som er den rigtige.
Fuglesø har som følge af vandmiljøplanerne været inde i en positiv udvikling.
Især den forbedrede spildevandsrensning, som har reduceret fosforbelastningen
fra Slagslunde Renseanlæg har haft markant positiv indflydelse og betydet, at
søens fosforkoncentration har været faldende igennem de seneste 15 år.

Figur 6-7 Totalfosfor i μg/l målt på søens dybeste sted (rød) og Orthofosfat-fosfor (blå)
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Figur 6-8 Gennemsnitlig sommersigtdybde (Secci-dybde) målt på søens dybeste sted

Den faldende fosforkoncentration har forholdsvis hurtig resulteret i en større
sigtdybde (Figur 6-8) og et markant fald i Klorofy- a- koncentrationen (Figur 6-9).

Figur 6-9 Gennemsnitlig klorofyl-a-koncentration i μg/l målt på søens dybeste sted.

Målsætningen for Fuglesø er jævnfør Vandplanen / 3/ god økologisk tilstand.
Søen opfylder ikke målsætningen, idet den nuværende tilstand karakteriseres
som moderat. Kravet til klorofyl-a og total-fosfor er henholdsvis 25 μg/l og 70
μg/l. Ved de seneste målinger i 2005 var disse krav ikke opfyldt.
Målsætningen forventes med den nuværende indregnede baseline indsats ikke
at blive opfyldt indenfor den første planperiode, som slutter i 2015.
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Der er planlagt fjernelse af 85 kg P/ år ved etablering af P-vådområder. Det er
imidlertid vurderingen, at denne indsats ikke er nok til at opnå målsætningen,
idet den eksterne fosforbelastning i alt skal reduceres med 164 kg P/ år med
henblik på at nå målsætningen i første planperiode. Den resterende indsats
overfor den eksterne belastning er dog udskudt grundet manglende virkemidler
overfor den eksterne belastning / 3/:
Manglende virkemidler over for ekstern belastning. De foreliggende omkostningseffektive virkemidler til at nedbringe den eksterne belastning er ikke tilstrækkelige til at opnå målopfyldelse i søerne. Datagrundlaget er utilstrækkeligt
og yderligere tekniske virkemidler skal identificeres med henblik pa at finde
løsninger til at reducere fosfortilførslen yderligere.

Der er ikke etableret P-vådområder i oplandet til Fuglesø, grundet mangel på
egnede lokaliteter. Det betyder i praksis, at hele indsatsen overfor den eksterne
fosforbelastning af Fuglesø udskydes til den kommende vandplanperiode.
Det vurderes, at den foreslåede løsning, hvor vandet til Fuglesø filteres igennem
bunden af Stenløse Å/Spangebæk vil kunne fjerne en stor andel af den partikulært bundne fosfor. En fjernelsesgrad på 50-75% forekommer realistisk. Det må
anses for at være en væsentlig mere effektiv metode til nedbringelse af fosforbelastningen af Fuglesø end de planlagte P-vådområder.
Løsningsforslaget vurderes derfor i sig selv at kunne være et meget væsentligt
skridt i forhold til målopfyldelse for Fuglesø. Den eksterne fosforbelastning kan
herudover reduceres yderligere ved at reducere vandtilførslen. Det anbefales at
vandtilførslen til Fuglesø optimeres og afvejes i forhold til de biologiske potentaler og interesser i de nedstrøms målsatte vandløbs- og sø-vandområder.

6.4.2.2

Veksømose Sø.
Veksømose Sø har et areal på 5,2 ha og en middeldybde på 1 m. Vandets gennemsnitlige opholdstid i søen er opgjort til 0,05 år. Ved en undersøgelse i 2002
var fosforkoncentrationen 219 μg/l, hvilket er meget højt, mens klorofyl-akoncentrationen på trods heraf kun blev målt til 30 μg/l / 10/.
Søens tilstand karakteriseres som dårlig. Målsætningen er ikke opfyldt og vurderes ikke at kunne opnås inden 2015.
Den forudsatte indsats i oplandet til Fuglesø i første planperiode forventes også
at bidrage med en reduktion af den eksterne fosforbelastning af Veksømose Sø
på 63 kg P/år. Der er herudover regnet med en planlagt indsats over for fælleskloakerede overløb i oplandet primært med henblik på at forbedre forholdene i
vandløbene, hvilket beregningsmæssigt bidrager med en yderligere reduktion på
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38 kg P/år / 3/. Det angives at der herudover er behov for en indsats overfor den
eksterne belastning på 55 kg P/år.
Det vurderes endvidere i Vandplanen at der er en stor internbelastning / 3/ :
Der forekommer intern belastning med fosfor som skyldes, at tidligere tilførte
næringsstoffer frigives fra søens bund. I visse tilfælde kan intern belastning
afhjælpes ved en sørestaurering, men søen opfylder ikke de kriterier, der i denne vandplanperiode er opstillet for at gennemføre en sådan pa en teknisk og
økonomisk forsvarlig måde.

Det er imidlertid her opfattelsen at vurderingen af omfanget af den interne belastning ikke begrundet, idet søen med den angivne fosfortilbageholdelse på 18
% og opholdstid 0,05 år / 10/ er i balance mellem ekstern fosforbelastning og
søens fosforkoncentration, såfremt man anvender Vollenweider-modellen, der
almindeligvis er beregningsgrundlaget i vandplanssammenhæng.
Indsatserne overfor den eksterne belastning af Fuglesø er kun delvist blevet
gennemført og bliver formentlig ikke gennemført i sin helhed i indeværende
planperiode, grundet mangel på egnede lokaliteter til P-vådområder.
Som tidligere beskrevet for Fuglesø vurderes nærværende forslag om forlægning af Stenløse Å at kunne bidrage væsentlig til en reduktion af fosforbelastningen af Fuglesø, hvilket også vil have virkning på belastningen af Veksømose Sø.
Forslaget vurderes at være en væsentlig mere effektiv til metode til nedbringelse
af fosforbelastningen af Fuglesø end de planlagte P-vådområder. Derfor er det
også vurderingen, at det vil få tilsvarende større positiv effekt i Veksømose Sø.

6.5

Beskyttet natur
Stenløse Å, Spangebæk og Helledemose Vandløbet er alle beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder, at der ikke må foretages indgreb i vandløbene, som ændrer deres tilstand eller påvirker vandløbene negativt. Alle søer stør2
re end 100 m er ligeledes omfattet af denne beskyttelse.
Påvirkningen af de målsatte vandløb og søer er behandlet i ovenstående afsnit
6.4 og skal ikke tilføres meget yderligere her. Projektforslaget kræver en ansøgningsprocedure, myndighedsbehandling og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Der vil her blive fortaget en samlet vurdering af de naturmæssige fordele og ulemper.
Der er også en række terrestriske naturtyper, som er beskyttet efter Naturbeskyttelsens §3, der påvirkes af projektforslaget. Det drejer sig dog kun i meget beskedent omfang om permanente virkninger.
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Der er bevist taget hensyn til så vidt muligt at placere de nye vandløbstraceer,
således at hydrologi og vandstand i §3-beskyttede områder påvirkes i mindst
mulig grad. Forlægningen af vandløbet og de §3-beskyttede områder er vist på
Figur 6-10.
Det nye vandløbstraceløber igennem et §3-beskyttet engområde på begge sider
af krydsningen af Engvej (st.239). Vandløbet er her lagt i en eksisterende afvandingsgrøft, der løber til Stenløse Å. Da strømningsretningen ændres, men Stenløse Å samtidig hæves med ca. 0,25 m i st. 0, ophæver de to tiltag til en vis grad
hinanden. Netto resultatet vil være meget tæt på status quo.
Spangebæk løber i gennem et moseområde mellem st. 1600 og st. 2125. Da
bundkoten sænkes 0,3 m på strækningen vil der være et tilsvarende vandspejlsfald på strækningen i forhold til i dag. Det er imidlertid vurderingen, at det vil
have væsentlig mindre effekt på vandstandsforholdene centralt i mosen, idet det
antages at den ikke er drænet og at vandspejlet derfor har en betydelig gradient
fra den centrale del af mosen til det mere perifere vandløb. Såfremt denne antagelse ikke holder, skal der laves afhjælpende foranstaltninger med henblik på at
undgå ændringerne i mosen.
I de resterende §3-beskyttede områder, som vandløbet løber igennem ændres
vandspejlsforholdene ikke i forhold til nuværende. Der vil dog her blive lagt beslag på et lidt støre areal til vandløb på bekostning af den berørte naturtype.
Denne påvirkning må dog anses for at være meget begrænset.
Der vil på alle strækninger, inklusiv strækninger, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, være midlertidige påvirkninger, som følge af anlægsarbejdet. Det er imidlertid erfaringen fra sådanne arbejder, at sporene efter anlægsarbejdet meget hurtigt udviskes, såfremt der tages de fornødne forholdsregler og
hensyn under udførelsen.
Det foreslåede forsinkelsesbassin syd for Stenløse By lægger ikke beslag på §3beskyttet natur, men grænser mod syd op til et §3-beskyttet engområde. Der vil
her ikke være nogen påvirkning af det beskyttede engområde.
Det foreslåede forsinkelsesbassin nord for Stenløse inddrager blandt andet et
§3-beskyttet engområde og §3-beskyttet moseområde. Hele området er imidlertid meget ekstensivt udnyttet og med en stor bassinmæssig overkapacitet, hvilket bidrager væsentligt til at reducere påvirkningen af de to beskyttede områder.
Som for vandløbene og søerne, gælder det også for de øvrige §3-naturtyper, at
der forud for projektet skal gennemføres en ansøgningsprocedure, myndighedsbehandling og udstedes dispensationer, før det foreslåede kan gennemføres.
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Figur 6-10 Den foreslåede forlægning af Stenløse og §3-beskyttede områder.
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6.6

Bygninger, Tekniske anlæg og ledninger
Herunder beskrives bygninger tekniske anlæg og ledninger som der skal være
særlig opmærksomhed på i forbindelse med et videre projektforløb.

6.6.1

Bygninger
Det vurderes ud fra den digitale højdemodel at ejendommene nærmest de nye
trace st. 0 er beliggende med sokkelkoter omkring kote 14,2 m DVR90. Det er
derfor væsentligt, at den nuværende afvandingstilstand omkring st. 0 ikke ændres radikalt. Det skal i den forbindelse overvejes at vandløbet op og nedstrøms
for station etableres med et bredt dobbeltprofil og at det nøjere granskes om der
skal iværksættes yderligere afværgetiltag med henblik på at reducere en evt.
oversvømmelsesrisiko, eksempelvis i form af et forhøjet dige ind i mod ejendommene.

6.6.2

Krydsning af Frederikssundsbanen
Hydrauliske beregninger i Mike11 viser, at der er tilstrækkelig vandføringskapacitet i den nuværende underføring under frederikssundsbanen. Det er imidlertid
ikke på nuværende tidspunkt afklaret om den større vandføring kan accepteres
uden en yderligere sikring af banedæmningen.
Yderligere sikring af banedæmningen kan eksempelvis udføres ved at forlænge
den eksisterende tunnelbro opstrøms for banedæmningen og forhøje den anlagte cykelsti således at banedæmningen beskyttes i forhold til risiko for direkte
vandpåvirkning. Der er i anlægsbudgettet afsat 2 mio kr. til yderligere sikring af
banedæmningen.

6.6.3

Ledninger
Der er søgt ledningsoplysninger i LER.
Der er en del ledninger som er beliggende parallelt med Frederikssundsvej. Alle
disse ledninger vurderes imidlertid at være beliggende i en væsentlig højere kote
end den foreslåede tværgående vandløbs underføring, som derfor ikke vurderes
at komme i konflikt med de parallelt beliggende ledninger.
Furesø Egedal Forsyning har imidlertid en kloakledning som sandsynligvis kommer i konflikt med den foreslåede terrænregulering Nord for Frederikssundvej.
Den skal sandsynligvis forlægges over en strækning på ca.250 m i forbindelse
med terrænreguleringen. Der er afsat 1,25 mio. kr. til denne forlægning i anlægsbudgettet.
Ingen af de ørige ledninger, som der er indhentet oplysninger om vurderes at
være i konflikt med projektforslaget.
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ANLÆGSØKONOMI FOR DEN ALTERNATIVE KLIMATILPASNING
Der er i kapitel 3 beregnet overslagspriser for etablering af hydraulisk forsinkelse
i Stenløse, som det ene alternativ til klimatilpasning i byen. Der præsenteres
herunder til sammenligning en overslagspris på anlægsudgifterne i forbindelse
med det alternative løsningsforslag med forlægning af Stenløse Å og etablering
af hydraulisk forsinkelse udenfor byrummet.
Der er i prisoverslaget indeholdt 12.000.000 kr. til forbedring af vandføringsevnen i det nuværende vandløbstrace for Stenløse Å. Der er her tentativt taget
udgangspunkt i etablering af en 1000 m lang rørlægning til en enhedspris af
12.000 kr.
Der er indeholdt lodsejererstatninger for permanent tab af dyrkningsjord. Her
indgår randzoner, ekstra terræn til en bred miniådal, hvor vandløbet placeres
dybt i forhold til det eksisterende terræn. Heri indgår også dyrkningsjorden som
permanent mistes ved etablering af forsinkelsesbassiner
Endvidere er der indregnet en erstatning for permanent gene, som følge af dige
omkring den sydlige del af det foreslåede bassin ved Klodgaard og periodevis
kortvarig oversvømmelse.
Endelig er der indregnet erstatning for midlertidigt dyrkningstab som følge af
indbygning af overskudsjord.
Passagen af Frederikssundsvej er baseret på en løsning, hvor der bores og
presses to 1400 mm rør under vejen.
Der er afsat 2 mio. kr. til evt. sikring af Frederikssundsbanen.
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Element
Enhed Enhedspris (DKK) Enheder
Hævning af vandløbsbund fra st. 0 og opstrøms
m3
600
15
Terrænregulering fra st. 0-st. 1600 ,+ genindbygning af jord
m3
50
44000
Gravning af vandløb fra st.0-st.1600
m3
100
1600
Udlægning af stenmaterialet st.0- st. 1600
m3
20
600
Krydsning af Engvej, st.239
Fast
50000
1
Krydsning af Stenlillevej, st.725
Fast
500.000
1
krydsning af privatvej, st. 1231
Fast
100.000
1
Udvidelse af Vandløbstrace, st. 1600 - st. 3736
m
100
1736
Udlægning af Sten og grusmaterialer st. 1600-st.3736
m3
600
200
Krydsning af Søsumvej, st.3330- st.3376
Fast
800000
1
Terrænregulering ved Frederikssundsvejs,+ genindbygning af jord
m3
50 184000
Forlægning af 250 m fællesledning
m
7500
250
Krydsning af Frederikssundvej
Fast
5.000.000
1
Etablering af Afløb til Fuglesø
Fast
200.000
1
Vandløbsstrækning fra st. 3736-st.4242
m3
100
525
Udlægning af sten og grus materialer st3736 - st . 4242
m3
600
25
Udvidelse af vandløbet fra st. 4242 - st. 5816
m
200
1574
Udlægning af sten og Grusmaterialer, st4242-st.5816
m3
600
50
Sikring af Frederikssundsbane
Fast
2.000.000
1
Etablering af forsinkelsesbassin, syd for Stenløse
Fast
600.000
1
Etablering af Forsinkelse bassin nord for Stenløse
Fast
500.000
1
Etablering af forsinkel i afløb fra LangeMaren
Fast
50.000
1
Forbedring af Vandføringsevne i Stenløse By
Fast
12.000.000
1
Lodsejererstatning for , permanent gene ved forsinkelsesbassin
ha
100.000
2,5
Lodsejerertstatninger, permanent tab af dyrkningsjord
ha
200.000
10
Lodsejerertstatninger, midlertidig tab af dyrkningsjord (1 sæson) ha
30000
5
Usikkerhed, + 20%
Sum
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Pris (DKK)
9.000
2.200.000
160.000
12.000
50.000
500.000
100.000
173.600
120.000
800.000
9.200.000
1.875.000
5.000.000
200.000
52.500
15.000
314.800
30.000
2.000.000
600.000
500.000
50.000
12.000.000
250.000
2.000.000
150.000
kr. 7.662.380
46.000.000
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SAMMENFATNING
Det er i kapitel 2 og kapitel 5 vist, at den foreslåede forlægning af Stenløse Å i
kombination med forbedring af vandafledningsforholdene i byen og etablering af
hydraulisk forsinkelse udenfor byrummet kan medvirke til at reducere oversvømmelser i byen ved ekstreme regnhændelser. Yderligere reduktion af oversvømmelser kan opnås igennem udbygning af ledningsnettet med større ledningsdimensioner.
Der i kapitel 4 udarbejdet et projektforslag, som fastlægger det bedst mulige
vandløbstrace for forlægningen, når der tages hensyn dyrkningsinteresser, §3beskyttet natur og vandmiljøet. Der er alternative løsninger til det præsenterede
trace. Det vil eksempelvis være en væsentlig billigere løsning at lade Stenløse Å
fortsætte sammen med Spangebæk igennem Fuglesø og Fuglesødalen. Herved
undgås det at lave den store terrænregulering ved Frederikssundsvej og rørunderføringen under vejen, hvilket giver en besparelse på 17-20 mio. kr. Det er
imidlertid vurderet at være en dårligere løsning for Fuglesø og Veksømose Sø,
og en ringe vandløbsmæssig erstatning for nedklassificering af den nuværende
målsatte vandløbsstrækning igennem Stenløse. Der vil formentlig skulle gennemføres supplerende tiltag med henblik på at opnå målsætningen for de to
søer. Dette alternativ er derfor fravalgt, da det vil være meget svært eller ikke er
muligt at opnå god økologisk tilstand i vandløbet og dermed ikke realiserbart jf.
Vandplanen.
Ved forlægningen erstattes den nuværende 5,2 km lange målsatte strækning i
Stenløse med en 4,6 km ny målsat vandløbsstrækning. Den bymæssige beliggenhed af vandløbet under de nuværende trange forhold, betyder at vandmiljøet
i vandløbet er hårdt presset både fysisk og kemisk. Det vil derfor være vanskeligt
og endog meget omkostningsfuldt at leve op til målsætningerne. Til sammenligning vil der være plads omkring vandløbet ved den foreslåede forlægning, således at de naturlige vandløbsmorfologiske processer får frit spil og vandløbet vil
få kontakt med tilgrænsende natur. Vandløbet etableres fra starten med gode
fysiske forhold, som vil blive yderligere forbedret igennem disse naturlige successive processer. Endvidere restaurereres den fælles strækning med Spangebæk, som får tilsvarende gode fysiske forhold.
Samtidig giver forslaget en effektiv løsning til at reducere den eksterne fosforbelastning af Fuglesø og Veksømose Sø.
Det må derfor konkluderes, at forlægningen ud fra en vandmiljømæssig synsvinkel vil være et væsentlig bedre alternativ end den nuværende situation med udbygning af hydraulisk forsinkelse.
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Der vil kun være mindre og ubetydelige permanente påvirkninger af §3-beskyttet
Natur. Der er dog andre miljøaspekter, som skal inddrages i en samlet miljøvurdering.
Her vil de store terrænreguleringer og indgrebet i landskabet, som den alternative løsning indebærer givet være forhold, der vil blive diskuteret. Det vurderes at
terrænreguleringerne kan udføres uden at landskabet ændre karakter. Men det
er uden for diskussion, at det vil ændre på landskabets autensitet, på de lokaliteter som berøres af reguleringerne.
Der er yderligere natur- og miljømæssige aspekter, som ikke er inddraget og skal
undersøges nærmere i forbindelse med gennemførelse af et reguleringsprojekt
efter Reguleringsbekendtgørelsen / 12/. Det er blandt andet evt. tilstedeværelse
af Bilag IV arter, jævnfør Miljømålsloven og Habitatdirektivet og der vil sandsynligvis blive stillet krav om fuld VVM.
Det vurderes på det foreliggende grundlag, at det alternative projekt vil medføre
store økonomiske fordele, da økonomien i for de to løsninger er vidt forskellige:
Anlægsudgifter i forbindelse med en traditionel løsning: 174 -246 mio. kr
Anlægsudgifter i forbindelse med den alternative løsning: 46 mio. kr.
Der er altså også en stor samlet besparelse ved den alternative løsning.
Det vurderes endvidere at den alternative løsning med forlægning af vandløbet
ud fra miljø- og planmæssig hensyn vil være en samlet set bedre løsning end
den konventionelle løsning, altså den eksisterende afledningssituation med udbygning af hydraulisk forsinkelse i byområdet.
Det anbefales derfor, at der tages skridt til at videreudvikle og evt. gennemføre
den alternative løsning, såfremt der kan opnås den fornødne politiske og folkelige opbakning projektet.
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