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Baggrund og Formål: 

Der er på Henriks Holms Allé i Vedbæk planlagt en ny boligbebyggelse. Formålet 

med dette notat er at vurdere, hvordan det planlagte regnvandssystem for bebyg-

gelsen vil ændre belastningen af Henriksholms Dam, i forhold til den nuværende 

påvirkning.  

 

Metode og Data:   

I dette notat sammenholdes den eksisterende regnvandsafledning for området 

(status-situationen) med den planlagte regnvandsafledning for den nye boligbebyg-

gelse (plan-situationen). Notatets konklusion er lavet ud fra en sammenstilling af 

regnvandshåndteringen i disse to situationer. 

(Tilføjet 30.10.2017) I dette notat er der ikke foretaget analyser og vurderinger af 

konkrete vandmængder, men af forudsætninger af stor betydning for vurderingen 

af før/efter-billedet ift. den planlagte udvikling. For kendskab til vandmængder, se 

("Notat - Vandmængder Henriksholm Dam", d. 31.10.2017).  
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Data for status-situationen er baseret på en ledningsplan for området opmålt i 2011 

af landinspektørfirmaet Bonefeldt og Bystrup A/S. Det relevante udsnit af opmålin-

gen er vist nedskaleret på notatets sidste side (figur 1).  

Data for plansituationen er leveret af Danielsen Arkitekter, der har projekteret den 

nye bebyggelse.  

Viden om områdets geologi er baseret på det tidligere udarbejdede notat ”Vurde-

ring af nedsivningsmuligheder”.   

 

Status-situation 

Området er fælleskloakeret i dag, men jf. ledningsplanen for området afledes regn-

vand fra tagarealet på den tidligere forsvarskommando samt fra parkeringspladsen 

og tilkørselsvejen til denne, til Henriksholms Dam i tre indløbspunkter til søen. 

Der kan være yderligere arealer omkring forsvarskommandoen, der ligeledes af-

vander til Henriksholms Dam.  Arealet af de befæstede overflader er estimeret ud 

fra luftfotos af området.  

 

TABEL 1 – Status-situationen, befæstede arealer med afledning til Henriksholms Dam   

Delområde  Areal der afleder uden rensning og 

drosling [m2] 

Tidligere forsvarskommando 

P-plads og tilkørselsvej 

ca. 5.000 

 ca. 9.000 

Samlet befæstet areal  ca. 14.000 

  

Samlet set afledes regnvand fra 14.000 m2 befæstet overflade til Henriksholms 

Dam. Afledningen sker uden forsinkelse og rensning af regnvandet. 

Det vurderes at denne løsning resulterer i en høj tilførsel af sediment og nærings-

stoffer til søen. Dette stemmer overens med at søen i dag er voldsomt tilgroet. Der 

er ligeledes ingen forsinkelse af regnvandet, inden det ledes ud i søen.  

 

Plan-Situation  

I den fremtidige bebyggelse håndteres regnvandet i LAR-løsninger. Regnbede og 

faskiner er placeret decentral over hele området. I LAR-anlæggene opsamles regn-

vandet og infiltreres til det terrænnære grundvandsmagasin.  
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Hele områdets terrænnære grundvandsmagasin står i forbindelse med søen, og 

det infiltrerede regnvand vil derfor over tid med stor sandsynlighed afledes via jord-

matricen til Henriksholms Dam.  

 

Det samlede vandregnskab for regn der falder i områderne Vest nord og Vest syd 

vil, overordnet set, blive mere naturligt end i den nuværende status-situation. Det 

skyldes, at en stor del af del af regnvandet i dag lander på faste belægninger og le-

des via overflader og rør til dammen med begrænset tab undervejs. I det fremtidige 

scenarie vil alt vand fra Vest nord og Vest syd blive infiltreret. Det betyder, at mere 

vand vil fordampe fra planter og de øverste jordlag, og vand der bevæger sig igen-

nem jordmatricen vil delvist lede til grundvandsdannelse og, med sandsynlighed, 

delvist løbe til Henriksholm Dam over tid. Samlet set vil tilførslen af regnvand til 

Henriksholm Dam derfor blive reduceret.   

 

TABEL 2 – Plan-situationen, befæstede arealer der afleder til LAR-anlæg  

Samlet set afledes regnvand fra ca. 24.800 m2 befæstet overflade til Henriksholms 

Dam. Da fordi udledningen sker meget langsomt gennem jordmatricen, svarer 

denne belastning til den naturlige hydrologiske afstrømning. Herved bliver den hy-

drauliske belastning af søen ubetydelig. 

Sediment og næringsstoffer tilbageholdes i LAR-anlæggene, og regnvandet vil der-

for være renset, når det når frem til søen.  

Samlet set forventes den planlagte regnvandshåndtering ikke at belaste Henriks-

holms Dam. 

 

 

Delområde  Befæstet areal der afleder til LAR-anlæg 

med rensning og forsinkelse [m2] 

Vest nord 

Vest syd  

Øst  

Syd 

 Almennyttige boliger 

ca. 4.600 

ca. 4.000 

ca. 8.700  

ca.  1.700 

ca. 5.800 

Samlet befæstet areal  ca. 24.800 
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Konklusion   

Den planlagte nye boligbebyggelse omkring Henriksholms Dam vurderes at resul-

tere i en væsentlig aflastning af søen. Det samlede befæstede areal i området for-

dobles fra ca. 14.000 m2 i dag til 24.800 m2 i fremtiden. I dag modtager søen regn-

vand som hverken er forsinket eller renset. I fremtiden vil alt regnvand håndteres i 

lokale LAR-anlæg, hvorfra det meste vand afstrømmer gennem jordmatricen til 

søen, svarende til den naturlige hydrologiske belastning af søen. Sediment og næ-

ringsstoffer vil fremadrettet tilbageholdes og nedbrydes i LAR-anlæggene modsat i 

dag, hvor det udfælder i søen eller afledes til Øresund.  

Samlet set vurderes det, at den nye regnvandshåndtering at medføre forbedrede 

forhold i Henriksholms Dam. Vandkvaliteten forbedres og tilgroningen reduceres 

når næringsstoffer og sediment tilbageholdes. Ligeledes beskyttes søen mod store 

peakflows under skybrud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 2 – Udsnit af ledningsplan for området (Bonefeldt og Bystrup A/S, 2011) 
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Tegningen er nedskalleret. Befæstede arealer, der afvander til Henriksholms Dam 

er, markeret med en blå maskering. Regnvandsledninger er fremhævet med tur-

kise linjer.  

 

  

 

    


