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1 Resumé 

Novafos (Rudersdal Forsyning A/S) skal, som led i implementeringen af Spildevandsplanen 2017, 

udarbejde områdeplaner for de prioriterede områder, som er udpeget af Rudersdal Kommune i forhold 

til klimatilpasning og indsatser for miljøet, i perioden 2017-2027. 

Novafos har fortolket Spildevandsplanens områder og inddelt kommunen i hydrauliske oplande, hvor 

der skal udarbejdes områdeplaner. Figur 1 viser oplandene.  

 
Figur 1: Oplandsinddeling i Rudersdal Kommune 

Teknik og Miljøudvalget i Rudersdal Kommunes har besluttet, at 70 % af overløbene, der i dag (2018) 

påvirker miljøtilstanden i søer og vandløb, skal være fjernet i 2030, se reference 16. 

Formålet med områdeplanerne er at danne grundlag for en politisk beslutning om, hvilken 

afløbsstrategi hvert område i Rudersdal skal have i fremtiden. En afløbsstrategi kan fx være at 

bibeholde og opgradere det eksisterende afløbssystem eller at omlægge det fra fælleskloak til 

separatkloak. Strategien skal sikre, at der sker en optimal miljø- og klimatilpasning i forhold til 

primært økonomi og miljøforhold, og sådan at de valgte løsninger er fleksible i forhold til fremtidige 

ændringer i forudsætninger og rammer og den teknologiske udvikling. 

I områdeplanerne gennemføres der en beregning af skaderne før og efter klimatilpasning af 

afløbssystemet ved forskellige afløbsstrategier. Forholdet mellem skadesreduktioner og 

løsningsomkostninger (cost-benefit) vil indgå i den politiske beslutning om afløbsstrategi i hvert 

område. Områdeplaner er nu udarbejdet for Dronninggård, Holte og Øverød og der er enighed mellem 

Novafos og kommunen om at starte det videre forløb i disse 3 oplande.  Når områdeplaner for resten 

af kommunen foreligger, og det er besluttet, hvilke afløbsstrategier der skal gennemføres i disse 

områder, vil resten af områderne blive prioriteret og anlægsinvesteringerne, og dermed 

spildevandstaksten, blive fastlagt. 
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Områdeplanerne er udarbejdet på ”ideniveau”, hvor overordnede beregninger, baseret på vedtagne 

forudsætninger og rammer, danner grundlag for en beslutning om hvilken afløbsstrategi kommunen 

skal vælge i hvert af områderne. Baseret på ideoplægget, kan der efterfølgende udarbejdes et 

kombineret dispositions- og projektforslag for hvert område, som fastlægger mulige løsninger inden 

for strategien, og et for-projekt til brug for myndighedsbehandlingen. Endelig skal der udarbejdes 

hovedprojekter, som grundlag for udbuddet af de nødvendige anlæg.  

Resultaterne præsenteret i nærværende dokument, kan således ikke anvendes til projektering eller som 

projektøkonomi, men alene til at vælge afløbsstrategi. 

Forudsætningerne og rammerne for områdeplanerne er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Novafos 

og Rudersdal Kommune. 

1.1 Områdeplaner for Holte, Dronninggård og Øverød 

I denne rapport dokumenteres de tre første områdeplaner for hhv. Holte, Dronninggård og Øverød. 

Figur 2 viser områdernes udstrækning. 

Udarbejdelsen af de tre områdeplaner har været en iterativ proces, hvor der er afprøvet og beregnet 

flere forskellige løsningsmuligheder, som under processen er blevet prioriteret eller fravalgt. Det er 

valgt at medtage alle løsningsmuligheder, på trods af at nogle har vist sig ikke at være mulige at 

gennemføre, sådan at den viden som er opnået gennem projektet, er veldokumenteret. 

Holte, Dronninggård og Øverød er beliggende i et sølandskab tæt på de store søer Furesø, Vejlesø og 

Søllerød Sø, se figur 2. Miljøtilstanden i de tre søer er ikke tilfredsstillende, da der er et stort 

fosforindhold i sedimentet og søvandet pga. den store spildevandsbelastning reference 20. Spildevand 

fra områderne ledes til rensning på Mølleåværket via en fælles transportledning og bassinet 

”Ravnholm” (se placeringen på figur 2). De tre oplande aflaster opspædet spildevand til de samme 

søer, som er forbundet hydraulisk. Koordineringen af analysen af Holte, Dronninggård og Øverød er 

derfor meget vigtig. 

Afledningskapaciteten til renseanlægget fra Holte, Dronninggård og Øverød svarer kun til 

spildevandsmængden som sker, når der genereres mest spildevand. Det betyder, at der er store overløb 

af regn-opblandet spildevand fra fællessystemet til søerne i dag.  

Der findes fire forsinkelsesbassiner i oplandet. Under de eksisterende forhold benyttes en styring af 

afløbssystemet som resulterer i, at afstrømningen fra Øverød har første prioritet. Det betyder, at der er 

relativt færre overløb fra Øverød til Søllerød Sø i forhold til overløbene fra Holte og Dronninggård til 

Vejlesø og Furesø. I forbindelse med klimatilpasningen af systemerne er det antaget at afstrømningen 

fra de tre områder får ligeret til afstrømningen. 
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Figur 2: Oversigt over de tre områder. 

Særligt Holte er præget af højtstående grundvand, hvilket skyldes at området ligger lavt og omgivet af 

eksisterende og tidligere vådområder. Novafos og Rudersdal Kommune er ikke forpligtede til at sikre 

dræning af områderne og må ikke betale for dræning, men når afløbene tilpasses og gøres tætte, så 

skal der tages stilling til hvordan der skal informeres om det. 

  



   

 Områdeplaner Rudersdal 

 

13. december 2019  Side 8 af 143 

Udgangspunktet for analysen er at gennemføre cost-benefit-analyser for følgende fire afløbsstrategier: 

  

 

Opgradering af eksisterende regnvands- og fællessystemer i det følgende kaldet: 

opgradering af de eksisterende systemer 

  

 

Afkobling af veje fra fælles- til regnvandssystem og dimensionering af 

regnvandssystem til vejvand. Fællessystem opgraderes. I det følgende kaldet: 

vejseparering 

  

 

Afkobling af veje og nødvendigt overfladeareal (for at fælleskloakken ikke skal 

opgraderes) fra fælles- til regnvandssystem og dimensionering af 

regnvandssystem til den afkoblede regnmængde. I det følgende kaldet: delvis 

separering 

  

 

Separatkloakering, i det følgende kaldet separatkloakering 

 

 

Afløbsstrategierne kan gennemføres med forskellige typer af løsninger: der kan vælges transport ud af 

området eller opmagasinering lokalt (begge med rensning inden søerne). Det gælder både for fælles- 

og regnvandssystemet. Hovedudfordringer i de tre områder i relation til valg af løsningstyper er:  

• at der er langt til den relativt robuste recipient Øresund 

• at de recipienter, som er i nærheden af områderne, er relativt sårbare søer, hvis tilstand ønskes 

forbedret, så både overløb- og regnvand vil skulle renses før udledning til dem.  

• at afledningskapaciteten til Mølleåværket er relativt lille (0,8 l/s/red. ha.), hvilket betyder, at 

der enten skal bygges store bassiner lokalt eller etableres en større rensekapacitet på 

Mølleåværket, hvis de eksisterende systemer skal opgraderes eller der gennemføres 

vejseparering. 

• Rudersdal Kommunes ønsker, at fosforkoncentrationen i søerne, inden for en overskuelig 

fremtid, skal reduceres til et rimeligt niveau. Det betyder, at opholdstiden og 

vandudskiftningen i søerne ikke må reduceres.  

For at undersøge disse udfordringerne er to principper undersøgt: 

1) om det er hensigtsmæssigt at transportere regnvand til Øresund frem for at holde vand tilbage 

områdenært. Den indledende analyse viser, at det ikke økonomisk vil kunne betale sig at 

transportere separat regnvand til Øresund. 
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2) om der i stedet for magasinering og rensning i centrale renseanlæg skal etableres lokal 

rensning ved søerne. Der er gennemført beregninger for alle afløbsstrategier med både 

bassiner og lokal rensning vha. ACTIFLO ® i rapporten. 

Analyserne viser, at fælleskloakering ikke kan fastholdes i alle tre områder ved at etablere 

forsinkelsesbassiner pga. det begrænsede afløb til Mølleåværket. Det skyldes, at bassinerne skal være 

meget store, og at tømmetiderne bliver meget lange op til 15 dage. Ved lange tømmetider opstår der 

risiko for lugtgener, ødelæggelser af beton pga. korrosion, driftsproblemer og i yderste konsekvens 

eksplosionsfare. For at der kan etableres forsinkelsesbassiner med rimelige tømmetider, skal afløbet til 

renseanlægget øges, hvilket betyder, at der skal etableres en transportledning til renseanlægget og en 

ny renselinje på renseanlægget. Muligheden for at gennemføre ekstra transport og en ny renselinje er 

ikke undersøgt detaljeret her, men det fremgår af projektgruppens forespørgsler, at det ikke er en 

umiddelbar mulighed, da det forventes at blive svært at realisere, idet Mølleåværket ligger i fredet 

område. Det konkluderes derfor, at der skal afledes regnvand fra de tre områder på alternativ vis i 

fremtiden. 

ACTIFLO® anlæggene renser relativt effektivt for fosfor, men renser ikke til samme niveau på andre 

miljøparametre, f.eks. bakterier og vira og miljøfremmede stoffer, som et centralt renseanlæg. 

Strukturanalyserne i Novafos viser, at det kan betale sig at centralisere rensningen af spildevand og 

ikke etablere decentrale anlæg. Derfor kan det ikke anbefales at etablere lokal rensning af spildevand 

ved søerne. På denne baggrund har projektgruppen vurderet, at ACTIFLO® til rensning af overløb fra 

fællessystemet ikke er en mulighed. 

Konklusionen på områdeplanerne for Holte, Dronninggård og Øverød er: 

- At flere steder i de fælleskloakerede opland lever afløbssystemet ikke op til serviceniveauet 

om maksimal opstuvning til terræn maksimalt en gang hvert 10. år i dag, og miljøkravene er 

ikke opfyldt. 

- At omkostningerne for de fire afløbsstrategier ligger meget tæt og at forskellene er af samme 

størrelsesorden, som de usikkerheder der er på estimaterne. Det er derfor andre faktorer end de 

rent økonomiske (cost-benefit), som bør afgøre hvilken afløbsstrategi der vælges i områderne.  

- At omkostningerne ved vejseparering er meget dyrere end de øvrige scenarier. Det skyldes at 

vejseparering ikke kan stå alene, men at fællessystemet også skal opgraderes for at leve op til 

kravene. Der er derfor ikke beregnet skadesreduktion for vejseparering, da det forventes at 

skadesreduktionen vil få samme størrelsesorden som fællessystemet, som igen ligger tæt på 

skadesreduktionen for separatkloakering. Vejseparering anbefales derfor ikke. 

- At omkostningerne til delvis separering ligger tæt på omkostningerne til separatkloakering. 

Det skyldes, at ca. 2/3 af det befæstede areal skal afskæres, hvis den eksisterende 

fællesledning i fremtiden skal leve op til miljøkravene og kravene til, hvor ofte vand må stige 

op til terræn fra afløbssystemerne. Det betyder, at delvis separering vil pålægge nogen 

grundejere at separatkloakere og ikke andre i det samme opland, hvilket ikke er 

hensigtsmæssigt ud fra et retfærdighedsprincip. Delvis separering anbefales derfor ikke. 

- At det formentlig ikke kan betale sig at skybrudssikre områderne generelt, idet de resterende 

skader på bygningerne er relativt små. I de få enkelte områder hvor der fortsat er udfordringer, 

anbefales det, at der evt. gennemføres lokale skybrudssikringstiltag af grundejerne. 
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- I Holte er separatkloakering marginalt billigere end opgradering af de eksisterende systemer 

også hvis klimaændringer, større omkostning til grundejers separering og usikkerhed på 

driften medtages. Dog er det ikke muligt at opgradere det eksisterende fællessystem pga. den 

begrænsede kapacitet på renseanlægget og der er ikke plads til hverken våde 

regnvandsbassiner eller overløbsbassiner uden at der gennemføres ekspropriation. Det 

anbefales derfor at separatkloakere Holte ved etablering af rensning af regnvand med 

ACTIFLO® eller lignende ved Holte Havn. 

- I Dronninggård er separatkloakering med våde regnvandsbassiner marginalt billigere end 

opgradering af de eksisterende systemer også hvis klimaændringer, større omkostning til 

grundejers separering, usikkerhed på driften medtages og når der skal renses ned til naturlig 

fosforbelastning ved lokal rensning. Da det heller ikke er muligt at opgradere det eksisterende 

fællessystem pga. den begrænsede kapacitet på renseanlægget, anbefales det at separatkloakere 

Dronninggård ved etablering af våde regnvandsbassiner og evt. mindre renseforanstaltninger 

på de små udløb. 

- I Øverød er separatkloakering med våde regnvandsbassiner marginalt billigere end 

opgradering af de eksisterende systemer ved etablering af bassiner også hvis effekten af 

klimaændringer og usikkerhed på driften medtages. Hvis større omkostning til grundejers 

separering medtages og hvis der skal renses ned til naturlig fosforbelastning ved lokal 

rensning, så bliver opgradering af de eksisterende systemer marginalt billigere end 

separatkloakering, men det er marginalt og langt indenfor usikkerheden på beregningerne. 

Men hvis fællessystemet udbygges, vil der blive ledt meget lidt vand Søllerød Sø, hvilket vil 

betyde fastholdelse af den nuværende dårlige miljøstilstand i søen i en meget lang periode. 

Det anbefales derfor at separatkloakere Øverød med etablering af våde regnvandsbassiner, så 

søens tilstand forbedres løbende pga. vandudskiftning. 

 

I forbindelse med anbefalingen om afløbsstrategi for Øverød har det været en overvejelse om 

Øverød burde forblive fælleskloakeret, hvis Holte og Dronninggård blev separatkloakeret. Det 

skyldes, at denne afløbsstrategi ville være marginalt billigere, fordi der ikke skulle bygges så 

store bassiner og fordi afløbskapaciteten og rensekapaciteten på renseanlægget i det tilfælde 

ikke skulle øges. Det er dog vurderet, at alle andre parametre end cost-benefit-analysen taler 

for at Øverød skal separatkloakeres, særligt har vandudskiftningen af Søllerød Sø vægtet højt i 

denne vurdering. Hvis man opgraderer de eksisterende systemer, er det nødvendigt at 

reducere overløbsmængden til søerne pga. fosformængden, hvilket reducerer vandtilførslen og 

dermed forlænger opholdstiden. I Søllerød Sø er opholdstiden særligt afhængig af tilførslen af 

overfladevand (reference 19), da den ligger opstrøms de øvrige søer og dermed ikke modtager 

vand derfra. Det er derfor nødvendigt at separatkloakere Øverød, for at sikre, at søens 

fosforkoncentration reduceres på længere sigt. 

Det er vigtigt at pointere, at de ”samlede omkostninger”, som er beregnet i områdeplanerne, IKKE kan 

anvendes som projektøkonomi, men alene til sammenligning mellem de forskellige anlægsstrategier 

og løsninger. 
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2 Formål og indledning 

Som led i implementeringen af Spildevandsplanen 2017 (Reference 8), skal Rudersdal Forsyning A/S 

(en del af NOVAFOS koncernen) i perioden 2017-2027 udarbejde områdeplaner for de prioriterede 

områder, udpeget af Rudersdal Kommune i forhold til indsatser for miljøet.  

Formålet med områdeplanerne er at danne grundlag for en politisk beslutning, om hvilken 

afløbsstrategi hvert område i Rudersdal skal følge i fremtiden. Strategien skal sikre, at der sker en 

miljø- og klimatilpasning, der er så effektiv som mulig i forhold til økonomi og miljøforhold, og at de 

valgte løsninger bliver så let gennemførlige som mulig i forhold til ændringer i forudsætninger, 

rammer (særligt miljøkrav) og den teknologiske udvikling. 

I denne rapport rapporteres områdeplanerne for Holte, Dronninggård og Øverød. Efterfølgende 

udarbejder Novafos områdeplaner for de øvrige områder i Rudersdal Kommune. Når alle 

områdeplaner foreligger og det er besluttet hvilke afløbsstrategier der skal gennemføres i områderne, 

vil oplandene blive prioriteret og anlægsinvesteringerne, og dermed spildevandstaksten, vil blive 

fastlagt. 

I områdeplanerne gennemføres der en beregning af skaderne før og efter klimatilpasning af 

afløbssystemet ved fire forskellige afløbsstrategier. Forholdet mellem skadesreduktioner og 

løsningsomkostninger vil indgå i den politiske beslutning om afløbsstrategi i hvert område. 

I områdeplanerne i dette dokument er der således gennemført sammenligninger af skadesreduktioner, 

anlægsomkostninger og driftsomkostninger. Dette er gjort over en årrække og derfor er det nødvendigt 

at diskontere priserne, så de svarer til en nutidsværdi. Det er vigtigt at pointere, at det betyder at de 

”samlede omkostninger”, som er beregnet her, IKKE kan anvendes som projektøkonomi, men alene til 

sammenligning mellem de forskellige anlægsstrategier og løsninger.  
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3 Metode og forudsætninger og rammer for områdeplanerne 

I dette afsnit beskrives forudsætninger, metoder, input og randbetingelser, som skal anvendes til 

udarbejdelse af områdeplanerne. Forudsætninger og rammer er aftalt mellem Novafos og Rudersdal 

Kommune. 

Der dimensioneres som udgangspunkt efter Spildevandskomiteens Skrifter. De relevante skrifter er: 

• Skrift 27 som anbefaler minimum serviceniveau for afløbssystemet (Reference 1) 

• Skrift 30 som anbefaler brugen af den regionale model (CDS-regn) og klimafaktorer for 

forskellige gentagelsesperioder (Reference 2). 

• Skrift 31 som angiver forslag til metoder til at beslutte serviceniveau for vand på terræn når 

afløbssystemets kapacitet er opbrugt (Reference 3). 

3.1 Modelopbygning 

Der er opbygget en model i Mike Urban format med udgangspunkt i et udtræk fra DANDAS d.16. maj 

2018. Der er indsamlet bygværkstegninger og driftsinformationer for bygværker (bassiner, overløb og 

pumpestationer), hvor de foreligger. For de resterende bygværker er der foretaget en kvalificeret 

vurdering baseret på DANDAS, gamle modeller og hydrauliske beregninger. I bilag 9.2, vises en 

oversigt, over grundlaget for den modeltekniske opbygning af bygværkerne. 

Der er foretaget en gennemgang af alle ledningsstrækninger, og hvor der er observeret bagfald, lunker 

eller reduktion i dimensioner, er der indsamlet og gennemgået brøndrapporter eller foretaget en 

opmåling. I bilag 9.2 kan de strækninger der er opmålt ses.  

Alle søer der vurderes at have betydning for afløbssystemet er indlagt efter DTM (2015) med en 

opløsning på 0,4x0,4 m. Kritiske koter for søerne er beregnet vha. DTM som mindste kote før vand 

kan løbe over kronekant og nedstrøms i systemet. 

Styringen af afløbssystemet for de tre områder (Holte, Dronninggård og Øverød) er indlagt efter 

vejledning fra driften i Novafos. Der styres i dag efter en prioritering af recipienter, hvor Øresund har 

højst prioritet, dernæst Søllerød Sø, Vejlesø og Furesø, dvs. at der aflastes sidst til Øresund via Mølle 

Å værket. 

Oplandsbeskrivelsen er baseret på matrikeldata fra 2018 samt en kortlægning af overfladen. 

Kortlægningen af baseret på luftfoto, nærinfrarøde data og FOT kort fra 2017. Den detaljerede 

kortlægning af overfladen tager udgangspunkt i registreringer af overfladetypen foretaget af 

Geodatastyrelsen (FOT-data). De resterende befæstede flader er fundet ved at beregne et 

vegetationsindeks ud fra udstrålingen af overfladen. En nærmere metodebeskrivelse samt 

dokumentation findes i notat ” Kortlægning af overflader i Allerød Rudersdal Forsyning” (Novafos, 

2017). 

Der er opstillet et hydraulisk måleprogram for de tre områder og målere er opsat i november 2018. 

Ved opstilling af målere er der samtidig udarbejdet principskitser, som er anvendt til validering af 

modelbeskrivelsen. En gennemgang og sammenligning af måleresultater påbegyndes efterår 2019. Der 

er foretaget en indledende vurdering af målinger enkelte steder, hvor det har været nødvendigt, fx 

omkring bassin B33 ved Holte Havn. 
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3.2 Oplandsinddelingen 

Oplandene i Rudersdal er inddelt i områder som er hydraulisk sammenhængende. Der er taget 

udgangspunkt i, at matriklerne indenfor områderne har afløb til samme recipient og/eller renseanlæg. 

Ved miljø- og klimatilpasning af områderne ved de forskellige afløbsstrategier vil det i nogle tilfælde 

være nødvendigt at omdefinere hvortil matriklerne indenfor et opland afvander. Det betyder at 

oplandsgrænserne i princippet ændrer sig (så f.eks. regnvandsoplande i Holte løber via Dronninggård 

til recipienterne). Det er valgt her at fastholde grænserne for områder, for at kunne sammenligne 

størrelser og økonomi mellem afløbsstrategierne. 

Figur 1 viser oplandsinddelingen for hele kommunen og figur 2 for de tre områder Holte, 

Dronninggård og Øverød. 

3.3 Funktionskrav for afløbssystemerne 

Afløbssystemet dimensioneres og klimatilpasses så der, når systemet er udbygget, maksimalt sker 

opstuvning til terræn én gang hvert 5. år i separate systemer og hvert 10. år i fællessystemer frem til 

om 100. år jf. Spildevandsplanen. Ifølge Spildevandsplanen skal der klimatilpasses ved etablering af 

nye afløbssystemer, og når afløbssystemer skal renoveres. Klimatilpasningsplanen beskriver, at hele 

det eksisterende afløbssystem klimatilpasses ad åre. 

3.4 Nedbør 

Dimensioneringen af ledninger og den indledende bassindimensionering i afløbssystemerne 

gennemføres med CDS-regn i en hydraulisk model. Efterfølgende er der gennemført beregninger med 

historiske regn for det færdigdimensionerede bassinanlæg for alle afløbsstrategier. Således sikres det, 

at systemet også er robust overfor koblede hændelser. 

Der anvendes CDS regn med en gentagelsesperiode på 5 år i regnvandssystemer og 10 år i 

fællessystemer med klimafaktor jf. skrift 27 og 30.  

Til brug for oversvømmelsesberegningerne er der gennemført en følsomhedsanalyse af varigheden af 

regnen, som har vist, at der ikke er væsentlig forskel på oversvømmelserne ved 12 og 24 timers 

varighed. Der er derfor anvendt 12 timers varighed i områdeplanerne. 

Den historiske regntidsserie starter i 1979 og fortsætter til nu. For at sikre konsistens i beregningerne, 

anvendes nedbørsmåleren ved Vedbæk Renseanlæg. 

Overløbsberegninger er gennemført med langtidssimuleringer ved brug af regnmåleren på Vedbæk 

Renseanlæg med en tidsserie på 10 år fra 2008-2018 for gentagelsesperioder mindre end 1 år (T<=1 

år) og hele perioden fra 1979-2019 for T>1 år. Ved opstilling af joblister til beregning på historiske 

regn, er der taget udgangspunkt i de aktuelle tømmetider for systemet. Herved sikres at de beregnede 

effekter af koblede regn medtages og alle overløbshændelser er indeholdt i beregningen.  
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3.5 Dimensioneringsfaktorer 

Det er dansk praksis, at der anvendes hydrologiske reduktionsfaktorer, sikkerhedsfaktorer og 

scenariefremskrivningsfaktorer, når der skal dimensioneres afløbssystemer. Disse faktorer ganges på 

nedbøren, så der kun ganges faktorer på et sted i beregningsprocessen for at undgå fejl. Specifikke 

afgrænsede faktorer som f.eks. geografisk differentierede fortætningsfaktorer ganges på det specifikke 

afstrømningsopland. 

Klimafaktoren ganges på vandføringen i vandløb jf. statens anbefalinger afhængig af 

beregningsscenariet. 

Det er nødvendigt at beslutte forudsætninger og rammer nu, for at sikre projektets fremdrift. 

Sideløbende er Novafos i gang med at udarbejde forudsætninger og rammer for hele Novafos 

oplandet. 

De faktorer som anvendes i dette projekt, ligger i den høje ende, men ræsonnementet er, at det er mest 

rigtigt på ideniveau, at man får for meget med end for lidt. Dermed sikrer man dels, at økonomien ikke 

vurderes for lavt og dels at allokeringen af arealer til bassiner ikke bliver underestimeret.  Endelig er 

hovedfokus for projektet en beslutning om strukturen af afløbssystemet (separat, delvist separat eller 

fælles), og hvis man anvender samme usikkerhed og hydrologisk reduktionsfaktor i beregningerne af 

de fire afløbsstrategier, når de sammenlignes, så får man et relativt rigtigt billede. 

De anvendte faktorer kan tilrettes i planprojektfasen, hvis man på det tidspunkt, på et mere oplyst 

grundlag, har besluttet andre faktorer. 

Inden der gennemføres en prioritering mellem alle områderne, skal sikkerhedsfaktorer og hydrologiske 

reduktionsfaktorer evalueres. 

Ved dimensionering i forbindelse med klimatilpasning, byggemodninger mm. har projektgruppen 

besluttet, at der skal benyttes klimafaktor, fortætningsfaktor og randbetingelser svarende til år 2120. 

For statussituationen (nutid) skal der anvendes fortætningsfaktor på 1,0 og klimafaktor 1,0.  

I det følgende beskrives fastsættelsen af faktorerne i områdeplanerne for 2120. 

3.5.1 Sikkerhedsfaktor 

Sikkerhedsfaktoren skal altid benyttes ved dimensionering og klimatilpasning, og evt. vurderes 

indenfor det enkelte projekt. Det betyder, at hvis man for et specifikt, og afgrænset modelområde kan 

validere en model med målinger, og vise at den performer tilstrækkelig nøjagtigt til det formål den 

skal bruges, så kan sikkerhedsfaktoren evt. sættes ned. 

Til klimatilpasning af afløbssystemerne i områdeplanerne anvendes sikkerhedsfaktor 1,2 i henhold til 

skrift 27.   

3.5.2 Scenariefremskrivningsfaktorer 

Scenariefremskrivningsfaktorerne er faktorer, som afspejler ændringer i afstrømningen til 

afløbssystemet enten pga. arealanvendelsesændringer eller pga. ændringer i regnen. Faktorerne 

repræsenterer klimaudviklingen i regnen og fortætningen af byerne.  
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Ved beregninger som skal vise status quo for et område undlades scenariefremskrivningsfaktorer. 

3.5.2.1 Klimafaktorer 

Der benyttes altid standardklimafaktorer ved dimensionering frem til 2120. 

Der benyttes klimafaktor ved bassindimensionering ved dimensionering til gentagelsesperioder fra 2 

år og opefter. 

Der anvendes følgende klimafaktorer: 

Gentagelsesperiode Klimafaktor 
(2120) 

Status 1,00 

T<=1 1,00 

T=2 1,20 

T=5 1,24 

T=10 1,30 

T=20 1,31 

T=50 1,34 

T=100 1,40 
Tabel 1: Anvendte klimafaktorer. 

Der antages en lineær fremskrivning af klimafaktoren fra nu til 2120. 

3.5.2.2 Fortætning 

Der er mange matrikler, som ikke har opfyldt deres potentielle befæstelsesgrad jf. kommuneplanen. 

Den potentielle fortætningsfaktor per opland er beregnet og viser, at den potentielle fortætning i alle 

oplande ligger væsentligt over de 10%, der normalt regnes med. Der er kun medtaget matrikler, hvor 

den aktuelle befæstelsesgrad er mindre end den tilladte. Det betyder at veje som er næsten 100% 

befæstet udgår af analysen, og at det antages, at kommunen ikke kræver afkobling på matrikler, som er 

overbefæstede. Det anses for at være urealistisk, at alle matrikler inklusive parceller skulle fortættes 

meget mere end 10 %, da der er politisk ønske om at bevare åbne grønne områder i byen. Derfor 

regnes der i områdeplanerne med en fortætningsfaktor på 1 på matrikler, som har overskredet deres 

maksimale befæstelsesgrad, og 1,1 på matrikler, som ikke overskrider den maksimale befæstelse. 

3.6 Arealafstrømning- hydrologiske reduktionsfaktorer 

Hydrologiske reduktionsfaktorer ganges på de befæstede arealer og anvendes til at justere 

afstrømningen som følge af fordampning, nedsivning mm. 

Når der skal findes (befæstet) areal, som bidrager til regnafstrømningen, anvendes opgørelsen af 

befæstede arealer på matriklerne opgjort på arealtyper.  

Graden af regn som rammer en arealtype og som afstrømmer til afløbssystemet er betinget af 

regnintensiteten. En kraftig regn afstrømmer i højere grad vil til afløbssystemet end en mindre kraftig 

regn, da den i mindre grad vil kunne nå at nedsive i revner og sprækker.  

For hver arealtype beregnes det hvor meget arealet bidrager til regnafstrømningen ved at det befæstede 

areal ganges med en afstrømningsgrad. 
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Der anvendes samme afstrømningsgrader for alle gentagelsesperioder bortset fra afstrømningen fra 

grønne områder som sættes til 0 for gentagelsesperioder op til 10 år og til 10 % for 

gentagelsesperioder større end 10 år. 

Der anvendes følgende afstrømningsgrader (bemærk at grundlaget for fastsættelsen er meget 

usikkert og formentlig vil blive justeret i de kommende år): 

Klasse Beskrivelse Hydrologiskreduktionsfaktor (%) 

0 Grønt 0/10* 

1 Huse 100 

2 Veje 100 

3 Intern vej  100 

4 Parkering 100 

5 Cykelstier 100 

6 Anden vej 100 

7 Øvrigt befæstet med rist 100 

8 Øvrigt befæstet indenfor 13 m af vej 50/25** 

9 Øvrigt befæstet resten 50/25** 

10 Huse <50 m2 og >20 m fra vej 50 

11 Vådt regnvandsbassin/sø 100 

12 Motorvej 100 

 Tørt regnvandsbassin 0 
*10% for T>10 år og **25% for kategorien ”lav bebyggelse” 

Tabel 2: Anvendte afstrømningsgrader. 

Erfaringer med analyser af sammenhæng mellem model og målinger viser, at afstrømningsgraderne er 

yderligere reducerede for de små gentagelsesperioder under nuværende klimatiske forhold.  

Når afstrømningen for hver arealtype er beregnet kendes den samlede afstrømning fra den aktuelle 

matrikel. Denne afstrømning ganges med en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,9 jf. Novafos strategi.  

Der er p.t. ikke gennemført kalibrering og validering af modellerne. Det sikres, at en decideret 

kalibrering ved justering af de hydrologiske reduktionsfaktorer kun sker ved brug af en målt hændelse, 

som har samme størrelse i intensitet og mængde, som den hændelse, der efterfølgende skal anvendes 

til f.eks. dimensionering. Til validering af systemet kan der anvendes måleserier, som er mindre, idet 

valideringen blot skal afdække om dynamikken og fysikken i systemet er i orden.  
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3.7 Valg af afløbsstrategier 

Analysen, af hvilken afløbsstrategi der er mest hensigtsmæssig for hvert område, skal have sit 

udgangspunkt i et antal forudbestemte afløbsstrategier, sådan at det kan belyses, hvilken som er mest 

hensigtsmæssig. Der findes en lang række af mulige kombinationer, som man kunne undersøge. 

Novafos og Rudersdal Kommune har udvalgt nedenstående afløbsstrategier. De er valgt ud fra 

kommunens og forsyningens erfaringer med afløbssystemet i Rudersdal samt erfaringer med de 

politiske ønsker, som tidligere har været udtrykt. 

Strategierne inkluderer alene udbygning af afløbssystemet op til de krævede serviceniveauer og ikke 

skybrudstiltag, som i stedet inkluderes i analysen ved, at det undersøges, hvilket risikobillede der er, 

efter at afløbssystemerne er tilpasset. 

Følgende afløbsstrategier analyseres: 

  

 

Opgradering af eksisterende regnvands- og fællessystemer i det følgende kaldet: 

opgradering af de eksisterende systemer 

  

 

Afkobling af veje fra fælles- til regnvandssystem og dimensionering af 

regnvandssystem til vejvand. Fællessystem opgraderes. I det følgende kaldet: 

vejseparering 

  

 

Afkobling af veje og nødvendigt overfladeareal (for at fælleskloakken ikke skal 

opgraderes) fra fælles- til regnvandssystem og dimensionering af 

regnvandssystem til den afkoblede regnmængde. I det følgende kaldet: delvis 

separering 

  

 

Afkobling af veje samt overfladeareal fra alle ejendomme, i det følgende kaldet 

separatkloakering 

 

 

Hovedparten af afløbssystemet i Rudersdal Kommune er fælleskloakeret. I enkelte af de udvalgte 

oplande er mindre dele af oplandet separatkloakeret. For de separatkloakerede oplande udføres 

udelukkende beregninger, der sikrer, at Skrift 27 og miljøkrav overholdes. Alle afløbsstrategier skal 

leve op til de forudsætninger og rammer, som er beskrevet i afsnit 3. 

Afløbsstrategierne kan gennemføres med forskellige principper for løsninger: Man kan vælge at 

transportere vandet ud af området og rense det centralt, eller man kan forsinke og eventuelt rense 

vandet lokalt. Det gælder både for fælles- og regnvandssystemet. To hovedudfordringer i de tre 

områder i Rudersdal er:  
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• at der er relativt langt til kysten, og at de recipienter som er i nærheden af områderne, er 

relativt sårbare søer, hvorfor både overløb fra fælleskloak og regnvand vil skulle renses før 

udledning.  

• at afledningskapaciteten til Mølleåværket er relativt lille (0,8 l/s/red. ha.), hvilket betyder, at 

der enten skal bygges store bassiner eller etableres en større rensekapacitet på Mølleåværket, 

hvis de eksisterende systemer opgraderes. 

For at kunne identificere de billigste og mest hensigtsmæssige løsningsprincipper er det undersøgt: 

1) om det er mere hensigtsmæssigt at transportere regnvand til Øresund, end at forsinke det 

områdenært.  

2) om der i stedet for bassiner og rensning i centrale renseanlæg skal etableres lokal rensning ved 

søerne i form af ACTIFLO®. 

3.7.1 Overslagsberegning på ledning til Øresund 

Som udgangspunkt ønskes søerne i området anvendt til forsinkelse af regn. For at det kan tillades, skal 

der etableres våde regnvandsbassiner til rensning af fosfor med en størrelse på 250 m3/red. ha. i 

henhold til Reference 7. En transport af regnvand fra området til Øresund skal således økonomisk 

balancere etableringen af sådanne våde regnvandsbassiner, for at det økonomisk kan betale sig.  

Hvis der etableres en transportledning, må det alt andet lige forventes, at der skal etableres 

opstuvningsbassiner, som reducerer transportledningens størrelse. Det betyder, at omkostningerne til 

en transportledning og opstuvningsbassiner skal balancere etableringen af våde regnvandsbassiner. 

Omkostningerne til våde regnvandsbassiner ved separatkloakering af områderne ligger på ca. 87 mio. 

kr. svarende til en bassinkapacitet på ca. 32.780 m3, beregnet med en hydrologisk reduktionsfaktor på 

0,9. De reducerede arealer i områderne Øverød, Holte og Dronninggård er ca. 146 red. ha. 

Der skal kunne afvandes fra minimum kote 20 m i de fire områder. Afstanden fra områderne til 

Øresund er i størrelsesordenen 7 km, hvilket giver faldforhold på i størrelsesordenen 3 ‰. Figur 3 

viser en tænkt placering af en transportledning til Øresund.  

Hvis der etableres opstuvningsbassiner i områderne af samme størrelse som de våde 

regnvandsbassiner (32.780 m3) skal transportledningen kunne transportere i størrelsesordenen 5 m3/s 

(beregnet med en helt simpel overslagsberegning). Med et fald på 3 promille skal der etableres en 

Ø1600 mm ledning til en pris på 12.000 kr./m, hvilket vil sige, at omkostningen er ca. 84 mio. kr.  

Konklusionen er, at der ikke er nogen økonomisk gevinst ved at vælge regnvandstransport frem for 

våde regnvandsbassiner. Hvis opstuvningsbassinerne helt skal undgås, skal transportledningen være 

endnu større. Med andre ord så vil etablering af en transportledning være væsentlig dyrere end at 

etablere våde regnvandsbassiner ved søerne. Nogle steder stilles der også krav til rensning af regnvand 

inden udledning til havet, men det er endnu ikke inkluderet i Vandområdeplanerne, så der er ingen 

retningslinjer for det. Rensning af regnvand inden udledning til havet vil blot øge udgiften. 

Hvis der etableres en transportledning, vil kommunen og forsyningen være bedre stillet end, hvis 

miljøkravene ved søerne skærpes. Omvendt kan man risikere, at der vil komme et rensekrav for 

regnvand før udledning til Øresund. 
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På denne baggrund anbefales det ikke at medtage denne løsning i områdeplanerne. 

Dvs. at princip 1) transport af regnvand til Øresund ikke økonomisk vil kunne betale sig. Der er 

således kun gennemført beregninger af princip 2) lokal rensning af vand for alle afløbsstrategierne. 

 
Figur 3: Princip for placering af transportledning til Øresund. 

3.8 Randbetingelser: Vandstande og vandføringer i recipienter – hav, 

vandløb og søer 

Daglig vande eller dimensioneringsvandstanden i Søllerød Sø, Vejlesø og Furesø sættes til det niveau, 

som de har på højdekortene i dag, da kommunen ikke har valgt en dimensionerings/daglig vandstand.  

3.9 Overløbs- og udløbskrav til recipienter 

For at sikre vandområdernes vand- og naturtilstand, stiller myndighederne krav til hyppighed, mængde 

og kvalitet af overløb fra fællessystemer og udløb fra regnvandssystemer. 

Førhen har man anset regnvand for rent og ledt det direkte til søer og vandløb. Med vandplanerne og 

de efterfølgende Vandområdeplaner er det klart, at regnvand skal renses før det udledes til disse 

recipienter.  

Kravene stilles afhængigt af recipientens sårbarhed, som er forskellige mellem sø, vandløb og hav. I 

nogle tilfælde er det nødvendigt at stille krav til de hydrauliske forhold f.eks. vandhastighed i vandløb, 

hvorimod det i andre tilfælde er nødvendigt at stille krav om maksimale stofmængder til f.eks. søer. 

I Vandområdeplanerne stiller Miljøstyrelsen krav til fosforkoncentrationen i søerne, som afhænger af 

søernes tilstand. Novafos og Rudersdal Kommune har fået udarbejdet et notat, som beskriver 
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vandområdeplanernes krav til søerne i de aktuelle områder samt redegør for, hvordan Novafos og 

Rudersdal Kommune vil arbejde videre med belastning af søerne fra afløbssystemet, se Reference 6. 

Af notatet fremgår, at Rudersdal Kommune vil kræve, at der maksimalt udledes fosforkoncentrationer 

til søerne svarende til naturlig belastning, som er 0,05 mg P/l, i det følgende kaldet ”målbelastningen”. 

Omregnet svarer 0,05 mg P/l til 0,31 kg P/red ha pr år. Størrelsen af fosforkoncentrationen er fundet i 

målinger i vandløb fra lignende oplande. 

I det følgende beskrives de krav til udløb og overløbskrav, som er anvendt ved dimensionering af 

afløbssystemerne i Rudersdal. 

De løsninger som er anvendt i områdeplanerne, renser ikke ned til naturlig belastning men kun til et 

niveau svarende til Best Available Technology (BAT). I følsomhedsanalysen er det undersøgt hvad det 

vil betyde for konklusionerne, at alle scenarier skal rense ned til naturlig belastning. Analysen baseres 

på at der renses søvand i tørvejr. 

Der dimensioneres ikke med klima og usikkerhedsfaktorer, når der beregnes overløbs- og 

udløbsbassiner. Det skyldes, at der er stor usikkerhed på de fremtidige miljøkrav og på udviklingen af 

renseteknologier samt at der ikke findes en klimafremskrevet regnrække eller anbefalinger til hvilken 

klimfaktor man skal anvende ved gentagelsesperioder mindre end 2 år. Tilgangen her svarer til at man 

antager, at forbedrede rensemetoder vil balancere klimaudvikling og evt. skærpede krav til rensning i 

fremtiden. Denne tilgang anbefales af Spildevandskomiteen og indirekte af Miljøstyrelsen, som 

anbefaler våde regnvandsbassiner på 250 m3/red. ha.  

3.9.1 Metoder til rensning af regn- og fællesvand 

Rensning svarende til at nedbringe fosforudledningen til søerne til ”naturlig fosforbelastning” 0,31 kg 

P/år/red ha. for såvel regnvand som fællesvand beregnes på forskellige måder:  

1) ved etablering af lukkede overløbsbassiner, som tilbageholder fællesvandet, indtil det kan 

komme tilbage til afløbssystemet, så der kun sker overløb svarende til en maksimal 

søbelastning på 0,31 kg P/red. ha/å 

2) ved etablering af våde regnvandsbassiner, som sikrer rensning af regnvand til 0,15 mg P/l 

(som er et centralt skøn baseret på intervallet opgivet i anbefalingerne Reference 7). 

3) ved etablering af ACTIFLO®-anlæg til rensning af fællesvand ned til 0,3 mg/l og regnvand 

ned til 0,1 mg/l.  

I områdeplanerne er anlægsomkostningerne til hhv. etablering af bassiner og ACTIFLO® beregnet og 

præsenteret og i afsnit 5.10.  er der gennemført en følsomhedsanalyse på prisen af at rense ned til 

naturlig belastning ved at rense søvand i tørvejr. 

Principperne for rensemetoderne, og dermed de forskellige vand- og stofstrømme for rensemetoderne, 

er vist i figur 4.  

Figuren viser, at regnvand enten renses via våde regnvandsbassiner eller via ACTIFLO®. ACTIFLO® 

anlægget kan ikke håndtere alt regnvand i de store regnhændelser, hvor en del af vandet må sendes 

udenom anlægget. Der renses 90 % af årsregnafstrømningen og en returslammængde ledes tilbage til 

fællessystemet (eller i fremtiden spildevandssystemet) og videre til renseanlægget. Alternativt afledes 

hele årsafstrømningen til søerne via våde regnvandsbassiner.  
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Fællesvand tilbageholdes i forsinkelsesbassiner svarende til at fosforbelastningen fra overløb kun er af 

samme størrelse som naturlig afstrømning fra et tilsvarende reduceret areal. Alternativt renses overløb 

af fællesvand i ACTIFLO®, som regnvand, men til en højere fosforkoncentration og med risiko for at 

vandet er uhygiejnisk efter rensning i anlægget. Det er i beregningerne af omkostningerne antaget, at 

der skal etableres et ACTIFLO-anlæg for hvert overløb svarende til antallet af bassiner. Det er gjort 

for at kunne sammenligne med bassinløsningen. I virkeligheden vil anlæg fra forskellige overløb 

kunne slås sammen med en besparelse til følge. 

Det ikke er muligt ved hjælp af ACTIFLO® at rense overløbs- og udløbsvand til koncentrationen 

svarende til naturlig belastning. I stedet kan man rense søvand for fosfor, så det svarer til at netto 

fosformængden til søen ikke overstiger 0,31 kg P/år. Der gennemført en følsomhedsanalyse på prisen 

af at rense ned til naturlig belastning ved at rense søvand i tørvejr. 

For yderligere oplysninger om rensning i ACTIFLO® henvises der til Krüger notat reference 21. 

 
Figur 4: Princip for rensning og tilbageholdelse af regn- og fællesvand i bassiner og via ACTIFLO®. 

3.9.2 Overløb fra fællessystemet til vandløb 

Overløb fra bassiner med fællesvand er begrænset til et vist antal pr. år. Her er det nødvendigt at 

foretage beregninger med historiske tidsserier i forbindelse med dimensionering, for at sikre at 

overløbskravene overholdes. 
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Vandområdeplanernes krav til ikke hydraulisk belastede vandløb er maximalt 5 overløb om året (n=5) 

og til hydraulisk belastede vandløb maximalt et overløb hvert femte år (n=1/5). Dette har dog ændret 

sig med de seneste nævnsafgørelser.  

Dumpedalsrenden løber til Furesø, så der stilles samme krav til overløb til Dumpedalsrenden fra 

Dronninggård som fra afløbssystemet til søerne dvs. maximalt et overløb hvert andet år (n=1/2). 

3.9.3 Overløb fra fællessystemet til søer 

Årlig overløbsbelastning med fosfor må efter krav fra Rudersdal Kommune ikke overstige den årlige 

naturlige belastning. En indledende vandbalanceberegning viser, at det svarer til, at der maksimalt må 

ske overløb et sted mellem hvert og hvert andet år (se Reference 6). Analysen som er gennemført her 

med numeriske dynamiske modelberegninger, har vist, at kravet kan overholdes ved overløb 1-2 

gange om året (T=1-2). 

Alternativt skal der etableres renseforanstaltninger, som sikrer dette krav. Der er gennemført 

omkostningsberegninger for både etablering af overløbsbassiner og rensning med ACTIFLO® anlæg.  

Ud over kravet til stofbelastning vil der være krav til at der ikke sker en vandstandsstigning i søerne. 

Kravet kan enten skyldes, at der er beskyttet natur langs søbredden, som ikke kan tåle større 

fluktuationer, eller at der er bebyggelse som kan komme i fare for oversvømmelse ved større 

vandstandsstigninger.  

Der regnes med en overløbskoncentration på 2,5 mg P/l i det urensede overløbsvand og en 

koncentration for spildevand renset i ACTIFLO® på 0,3 mg P/l. Målbelastningen svarende til naturlig 

belastning er 0,31 kg P/red. ha/år, svarende til 0,05 mg P/l. Det er kun ved etablering af 

overløbsbassiner på fællessystemet, at naturlig belastning kan nås, hvis man ser bort fra ACTIFLO® 

løsningen med rensning af søvand i tørvejr.  

Fosforbelastningen af søerne er gennem tiderne ophobet i bundsedimentet. Denne interne fosforpulje 

frigives til vandfasen ved iltfattige forhold, typisk om sommeren, og giver anledning til øget algevækst 

som potentielt falder til bunds og igen indgår i den interne fosforpulje. Hvis opholdstiden i søerne er 

kort, vil en del af såvel fosforen som algerne blive transporteret ud af søen og vil dermed reducere 

belastningen af søen, hvis fosfortilledningen ikke er for stor. Det er derfor et kvalitativt mål, at 

opholdstiden i søerne ikke øges, men tværtimod reduceres, sådan at den samlede fosforpulje i søerne 

reduceres med god økologisk tilstand til følge. Det betyder bl.a. at fosfortilledningen skal reduceres og 

at vandudskiftningen skal øges. 

3.9.4 Udløb fra regnvandssystemet til vandløb 

Udløbskrav til vandløb afhænger af vandløbets robusthed overfor dels erosion, hvilket afhænger af 

vandhastigheden, dels oversvømmelsesrisikoen, som afhænger af vandløbets kapacitet.  

Der er gennemført beregninger for to udløbskrav i områdeplanerne: 0,5 og 1,5 l/s/red. ha.  

Rensekravet svarende til BAT (Best Available Technology) er vådbassiner på 250 m3/red. ha.  

Bassiner dimensioneres til T=5 år i regnvandssystemet (dvs. bassinet løber over hvert 5. år med de 

specificerede udløb). 
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Der er udløb til Dumpedalsrenden fra Dronninggård. En indledende robusthedsanalyse har dannet 

grundlag for beregninger af volumenerne af de våde regnvandsbassiner. Omkostningen til bassinerne 

er alt andet lige relativt små i forhold til den samlede omkostning for alle scenarierne. 

3.9.5 Udløb fra regnvandssystemet til Søer 

Regnvand, som ledes til søer, skal efter krav fra Rudersdal Kommune renses for fosfor ned til en årlig 

belastning svarende til naturlig belastning. De teknologier, der er til rådighed i dag, er enten etablering 

af våde regnvandsbassiner (250 m3 vådt volumen/red. ha.) eller aktiv rensning f.eks. ved brug af et 

ACTIFLO® anlæg.  

Separatkloakering og rensning vha. våde regnvandsbassiner fjerner kun ned til 0,15 mg/l (0,05 – 0,2 

mg P/l) og målbelastning vil derfor aldrig nås, hvis der ikke suppleres med yderligere rensning. Men 

metoden udgør ifølge statens virkemiddelkatalog Best Available Technology - BAT. 

Separatkloakering og rensning vha. ACTIFLO® fjerner ned til 0,1 mg/l og målbelastning vil derfor 

kun kunne nås ved rensning af søvand i tørvejr. 

Ud over kravet til stofbelastning vil der være krav til vandstandsstigningen i søen. Kravet kan enten 

skyldes, at der er beskyttet natur langs søbredden, som ikke kan tåle større fluktuationer eller at der er 

bebyggelse som kan komme i fare ved større vandstandsstigninger.  

De mindre søer i oplandene anvendes ikke til regnvandshåndtering, da det, på grund af pladsmangel 

ikke er muligt at etablere våde regnvandsbassiner ved dem. Regnvand ledes i stedet til våde 

regnvandsbassiner langs de tre søer: Søllerød Sø, Vejlesø og Furesø. 

Regnmængderne, der ledes til Furesø, antages ikke at påvirke søens vandspejl nævneværdigt, men det 

bør undersøges, inden Furesø anvendes som recipient i fremtiden. Kanalen mellem Vejlesø og Furesø 

er så stor, at vandspejlet ikke vil nå at fluktuere som følge af regnvandsafstrømning til Søllerød Sø og 

Vejlesø. 

Det er altså kun Søllerød Sø, som kan give fluktuationer, som kan være kritiske. Der er derfor set på 

kritiske koter langs Søllerød Sø. Søens fluktuationer vil afhænge dels af udløbet gennem Bækrenden, 

dels af afstrømningerne fra oplandet. 

I DTM 2015 overflyvningen var vandstanden i Søllerød Sø i kote 21,55 m. På baggrund af DTM 2015 

vurderes det, at vandstanden må variere op til kote 21,80 m for at sikre udbredelsen langs brinkerne 

mod oversvømmelser (når overfladearealet af Søllerød sø har størrelsesordenen 13,5 ha) og for at sikre 

afstrømningen med en rimelig vandstandsgradient mellem Søllerød sø og Vejlesø på (1 promille). Det 

svarer til en vandstandsstigning på 25 cm. 

Ved separatkloakering ledes regnvand fra 40,6 ha til Søllerød sø, hvilket vil være maksimum 

tilledning for alle afløbsstrategier. Der er gennemført overslagsberegninger af regnmængderne fra de 

40,6 ha, og vandstandsstigningerne er fundet som funktion af rørdiameter på forbindelsen mellem 

Søllerød sø og Vejlesø. Der er anvendt gentagelsesperioder på 5 og 10 år med sikkerhedsfaktor, 

fortætningsfaktor og klimafaktor. Resultatet ses på figur 6. Afhængig af det ønskede sikkerhedsniveau 

og den ønskede vandstandsvariation (maksimalt 25 cm) skal rørdimensionen have størrelsesordenen 

Ø400-Ø600 mm. 
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Figur 5: Overblik over vurderingen af kritiske koter langs Søllerød Sø. 

 
Figur 6: Vandstandsvariation i Søllerød Sø som funktion af ledningsdimensionen mellem Søllerød Sø og 

Vejlesø. 
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3.10 Afledning til renseanlæg 

Under eksisterende forhold er der for alle tre områder: Holte, Dronninggård og Øverød kun en 

afledningskapacitet til Mølleåens Renseanlæg på 100 l/s. Det svarer til 0,8 l/s/red. ha.  

Overslagberegninger viser, at denne kapacitet svarer til, at der kun kan afledes spidsbelastningen af det 

grå spildevand til renseanlægget. Hvis det samtidig regner, sker der derfor overløb af opspædet 

spildevand til søerne. 

Den meget lille afledningskapacitet til renseanlægget betyder, at hvis der skulle etableres bassiner for 

at undgå overløb af fællesvand til søerne, så vil disse bassiner have meget lange tømmetider - helt op 

til 15 døgn. De lange tømmetider er en stor udfordring, da der kan opstå lugtgener og forrådnelse, som 

i sidste ende kan give eksplosionsfare. Det er projektgruppens vurdering, at denne risiko ikke er 

acceptabel, og der må derfor findes en anden løsning end bassiner med lange tømmetider. Der arbejdes 

derfor videre med løsninger, hvor der enten separatkloakeres i en eller anden grad, etableres lokal 

rensning eller hvor afledningen til renseanlægget forøges til 2 l/s/red. ha. 

De beregnede opholdstider (dage) for bassiner i fællessystemet for en afledning på hhv. 0,8 og 2,0 

l/s/red. ha. er vist i tabel 3. Normalt accepteres der ikke opholdstider længere end et par døgn, hvilket 

kan overholdes med 2 l/s/red. ha. 

 Afløbstal 
 

0,8 l/s/red. ha. 2 l/s/red. ha. 

Status [dage] 1,5 
 

Opgradering af de eksisterende systemer [dage] 15,4 1,6 

Vejseparering [dage] 8,8 1,0 

Delvis separering [dage] 1,5 0,3 

Tabel 3: Beregnede opholdstider for de forskellige afløbsstrategier for hhv. 0,8 og 2,0 l/s/red. ha.  

En konsekvens af koblede regnhændelser under eksisterende forhold er vist i figur 7. På figuren er 

vandstanden i bassinet ved Holte Havn (B32) vist med sort og aflastningen til Vejlesø er vist med blåt. 

Det ses tydeligt, at der ved 0,8 l/s/red. ha. sker en væsentlig større aflastning til Vejlesø, end ved 2 

l/s/red. ha, hvor der slet ikke ville være overløb i den konkrete situation. 
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Figur 7: Vandstand i bassin ved Holte Havn ved forskellige afløbstal. 

De tømmetider som er vist her, gælder for afløbsstrategierne opgradering af de eksisterende systemer 

og vejseparering, så det er i disse to afløbsstrategier, at der skal lægges en udgift til at øge afledningen 

af fællesvand fra området. Novafos har vurderet, at omkostningen til udbygning af renseanlæg 

(Mølleåværket eller udvidelse af et nyt renseanlæg) ligger på i størrelsesordenen 150 mio. kr. og en 

overslagsberegning viser, at prisen på en ekstra transportledning til renseanlægget, der kan aflede den 

ekstra vandmængde, er i størrelsesordenen 28 mio. kr. Ved delvis separering er afledningen til 

renseanlægget i størrelsesordenen 2 l/s/red. ha, da der frakobles meget store mængder regnvand til 

regnvandssystemet i dette scenarium. Derfor medtages udgiften til en øget afstrømning til renselægget 

ikke ved delvis separering. 

3.11 Beregning af løsningsomkostninger 

Der er gennemført beregning af anlægs- og driftsomkostningerne for hver af de fire afløbsstrategier. 

Anlægsudgifterne er udregnet som straks-investering uden låntagning, hvilket formentlig ikke er 

korrekt, da Novafos forventer at tage lån til investeringerne, det vurderes ikke at have indflydelse på 

konklusionerne, da det blot vil gøre dyre anlæg endnu dyrere end de billigere anlæg. 
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3.11.1 Ledningsanlæg 

Omkostninger til etablering af ledninger, brønde og pumper er fra Afløbsteknikken 2011, og 

fremskrevet til nutid med et tillæg på 6 % (jf. Finansministeriet). 

Strømpeforing beregnes med erfaringstal fra Novafos. Hvis en eksisterende ledning anvendes i det nye 

afløbssystem, gennemføres den økonomiske beregning med antagelse om, at der renoveres med 

strømpeforing. 

Der er anvendt følgende tilgang til beregning af løsningsomkostninger for ledningerne:  

Ved fuld separatkloakering:  

Omkostningen til klimatilpasningen beregnes ved at antage, at fælleskloakken 

strømpefores og anvendes som spildevandsledning, og at der lægges en ny 

regnvandsledning (T= 5 år).  

Ved vejseparering og opgradering af de eksisterende systemer: 

Der anlægges en ny regnvandsledning til vejvand (kun vejvand T= 5 år) og en ny 

fællesledning der hvor fællesledningen skal opgraderes pga. klima og miljø (T=10 

år). Der er beregnet renovering ved strømpeforing af de fællesledningsstræk som 

ikke opgraderes. Der er ikke skelnet mellem offentlige og private veje. 

Delvis separering: 

Fællesledningen renoveres ved strømpeforing og der lægges en ny regnvandsledning 

som kan indeholde regnvand svarende til at fællessystemet ikke skal opgraderes. I 

praksis svarer det til prisen for separatkloakering, da op mod 80% af arealet skal 

afkobles, for at fællessystemet lever op til serviceniveaukravet og miljøkravene. 

Opgradering af de eksisterende systemer: 

Der lægges en ny ledning der hvor fællesledningen skal opgraderes, og de øvrige 

ledninger strømpefores. 
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3.11.2 Bassinanlæg 

Figur 8 viser de priser som er anvendt til beregning af anlægsprisen på bassiner. Prisen på 

overdækkede betonbassiner og åbne bassiner er taget fra PLASK og for rørbassiner fra Reference 13. 

 
Figur 8: Benyttede overslagspriser for etablering af bassiner. 

3.11.3 Omkostninger til rensning med ACTIFLO® 

Omkostningerne til etablering af ACTIFLO® anlæggene er beregnet ud fra erfaringerne med 

etablering af et lignende anlæg, som Krüger er ved at projektere for Novafos ved Vejlesø. 

Krüger oplyser, at der skal regnes med en driftsomkostning til rensning af spildevand på 0,5 kr./m3 og 

to mandtimer pr måned til at tilse anlæg. Mandetimerne er anslået til 600 kr./time, da der både skal 

bruges driftsfolk og administrativt personale til opgaverne. Drift og reinvestering af selve 

bygværkerne er estimeret af Krüger til at være ca. 1,5 gange de tilsvarende udgifter til drift af bassiner 

dvs. 3,75 % årligt af anlægsomkostningerne. For yderligere oplysninger om beregningerne og 

omkostningerne til ACTIFLO® henvises der til Krügers rapportering i reference 21. 

3.11.4 Stik og tredjemandsudgifter 

Ved beregning af omkostninger til separatkloakering på privat grund anvendes der en enhedspris på 

60.000 kr./enhed. Denne omkostning er gennemsnitlig, hvilket betyder, at der nogle steder vil være 

større andre steder mindre omkostninger forbundet med separatkloakeringen.  

Vejstik er estimeret til 20.000 kr. per 100 m vej.  

Vejstik udgør (med en udgift på 20.000 kr./100 m ledning) 1 % af de samlede løsningsomkostninger. 

Hvis udgiften 5 dobles, udgør vejstik 3 % af de samlede løsningsomkostninger. Denne merudgift 

ligger indenfor usikkerheden på estimaterne, så de 20.000 kr./100 m anvendes i det videre arbejde. 

3.11.5 Drift og reinvestering 

Årlige driftsomkostninger og reinvestering af anlæg beregnes som 2,5 % af de rene anlægsudgifter. 

Tallene er fundet hos forskellige forsyningers regnskaber. 
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Drift for spildevandsledningerne, dvs. ved separatkloakering er det fællesledningen, er sat til 0.5% af 

anlægsprisen, jf. Reference 13, ud fra den betragtning at anlæg og drift vil være mindre på nummer to 

ledning i vejen end den man først lægger. Spildevandsledningens anlægsværdi estimeres til at være 

den samme som regnvandsledningens, hvilket formentlig er en smule for højt. 

3.11.6 Transport og rensning 

Regnvand, som ledes til renseanlæg, udgør en driftsudgift på 4,61 kr./m3 til rensning jf. Reference 15 

for Mølleåværket. 

3.12 Skadesreduktion 

Skadesreduktionen opgøres for at vurdere hvor stor effekt de forskellige afløbsstrategier har på 

oversvømmelsesrisikoen. Umiddelbart vil det være forventeligt at den direkte skade vil være større 

hvis man separatkloakerer frem for at opgradere fællessystemet, da separatsystemet kun tilpasses så 

det stuver op én gang hvert 5 år og dermed at der oftere kommer vand på terræn end hvis 

fællessystemet klimatilpasses til en 10 års hændelse. Det er naturligvis kun korrekt hvis man kun ser 

på vandskaden af en bygning uafhængigt af om det er opspædet spildevand (som i fællessystemet) 

eller om det er ”rent” regnvand som oversvømmer. Her er der kun set på skaden som følge af 

regnvand på terræn og ikke på skader som følger af indholdet i regnvandet bl.a. det at det er 

uhygiejnisk. 

Der beregnes kun skadesreduktion for klimatilpasning af afløbssystemerne i de tre oplande ved hhv. 

separatkloakering og opgradering af de eksisterende systemer. Skadesreduktionerne for de to andre 

strategier vurderes til at være stort set ens og ligge mellem skadesreduktionerne for separatkloakering 

og opgradering af de eksisterende systemer.  

Skadesreduktionen for hver af afløbsstrategierne beregnes efter følgende proces: 

1. Beregning af oversvømmelseskort (gennemført af Krüger) 

2. Beregning af skadesprofil 

3. Beregning af gennemsnitlig årlige skader (EAD) 

4. Beregning af skadesreduktion 

3.12.1 Oversvømmelseskort 

Der er udarbejdet oversvømmelseskort for det eksisterende afløbssystem, ved opgradering af de 

eksisterende systemer og ved separatkloakering nu og i fremtiden (2020 og 2120).  

Skadesreduktionen for separatkloakering og opgradering af de eksisterende systemer er stort set ens, 

hvilket formentlig skyldes at opstuvninger fra afløbssystemet kan løbe på vejene ned til søerne og 

derfor ikke giver skader, på trods af at fællessystemet stuver op sjældnere end regnvandssystemet. 

Det er valgt kun at gennemføre risikoberegninger for de to afløbsstrategier, da risikoen for 

vejseparering og delvis separering vurderes at ligge ”imellem” de to afløbsstrategier. Da det viser sig, 

at skadesreduktionen ved opgradering af de eksisterende systemer og separatkloakering er stort set 

ens, vil de to øvrige afløbsstrategier være magen til, og der udarbejdes derfor ikke 

oversvømmelseskort for dem.  
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Betydningen af varigheden af CDS-regnen, som anvendes til beregning af oversvømmelseskortene, er 

undersøgt for 12 og 24 timer. Figur 9 viser forskellen i maksimal vanddybde på terræn for 

regnvarigheder på 12 og 24 timer for referencesituationen (forskelle mindre end 2 cm er ikke vist). 

 
Figur 9: Forskellen i maksimal vanddybde på terræn for regnvarigheder på hhv. 12 og 24 timer 

(forskelle mindre end 2cm ikke vist). 

Det ses, at forskellene næsten udelukkende er afgrænset til søerne. 

På denne baggrund er det besluttet at anvende en varighed på 12 timer til udarbejdelsen af 

oversvømmelseskortene. 

3.12.2 Skadesopgørelse 

Ved beregningen af skadesreduktion ses der kun på bygningsskader, som følge af oversvømmelser, da 

disse udgør den største del af skaderne ved oversvømmelser i byer. Flere undersøgelser har vist, at 

bygningsskader udgør 80-90% af skaderne ved oversvømmelser i byer. 

Hvis det viser sig, at det kan betale sig at skybrudssikre alene på baggrund af bygningsskader, vil 

øvrige undgåede skader og positive effekter af tilpasningen gøre gevinsten endnu større, dvs. med den 

tilgang her beregnes der mindste skadesreduktion ved tilpasning. 

Øvrige positive effekter kan f.eks. være: 

- Reduktion af ødelæggelser af veje og anden infrastruktur 

- Reduktion af omkostninger pga. at trafikken ikke kan afvikles 
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- Reduktion af omkostninger pga. forsinkelser og ødelæggelse af forretninger 

- Bedre rekreative forhold 

- Glæden ved ikke at få sit hus oversvømmet 

- Tiltrækning af borgere som ikke frygter oversvømmelser i byen 

Disse øvrige positive effekter kaldes også ”merværdi”, og ville hvis de blev værdi sat, kunne forbedre 

den beregnede balance mellem den opnåede skadesreduktionen og omkostningerne til tilpasningen.  

Da der ved kun at inkludere bygningsskaderne opnås et konservativt resultat, og da der på dette niveau 

ikke er belæg for fastsættelsen af de øvrige gevinster, inkluderes de øvrige effekter ikke i nærværende 

analyse. 

Bygnings- og kælderskaderne opgøres i GIS baseret på matrikel-, bygnings-, og kældertemaerne samt 

oversvømmelseskortene, som er udarbejdet for statussituationen, for opgradering af de eksisterende 

systemer og for separatkloakering. 

For vandstande større end 10 cm beregnes bygningsskaderne med 2500 kr./m2 og for vandstande større 

end 0 cm 500 kr./m2 hvis bygningen har kælder. Hvis et hus kun berøres af en mindre oversvømmelse, 

medtages skaden ikke. I praksis er det gjort, ved at beregne, hvor stor en del af bygningsperimeteren 

som oversvømmes. Hvis den våde perimeter er større end 5 %, medtages oversvømmelsen med det 

fulde bygningsareal og det beregnede kælderareal. 5 % er valgt, fordi det er den procentdel der svarer 

til tidligere undersøgelser, som har vist, at hvis alle bygninger medtages, findes der en bygningsskade 

på 1100 kr./m2 (undersøgelser gennemført af Forsikrings og Pensions skadesdata for København og 

Greve). 

Oversvømmelseskortene er beregnet med en sikkerhedsfaktor på 1,2.  

Der antages ”Straks-investering” det vil sige, at det antages, at alle anlæg etableres straks og giver 

maksimum benefit med det samme. Det vil give det mest optimistiske billede på skadesreduktionen, 

men i samme størrelsesorden for alle scenerier. Tilsvarende vil løsningsomkostningerne reduceres 

relativt ens, så det har ingen betydning for sammenligningen af afløbsstrategier. Når der skal 

sammenlignes konkrete løsningsomkostninger og skadesreduktioner det vil sige, om der er balance 

mellem de to, så skal både skadesreduktion og løsningsomkostninger beregnes mere detaljeret ud fra 

rimelige antagelser om anlægstakt. 

Kældre er opgjort per matrikel ikke per bygning. Derfor kan man ikke vide, om den aktuelle bygning, 

som er oversvømmet, har en kælder, kun om bygningerne ligger på en matrikel, hvor en af de aktuelle 

bygninger har kælder. Novafos har opgjort, hvor mange bygninger, der er på hver matrikel, som har 

kælder. 

Udfordringen er derfor, at skaden i nogle tilfælde overestimeres. Hvis der f.eks. er en lille bygning 

med kælder (f.eks. en cykel kælder) på en industrigrund, hvor der også ligger en stor hovedbygning 

uden kælder, som oversvømmes, så bliver den estimerede skade alt for stor, fordi hovedbygningen slet 

ikke har en kælder. 

Kælderarealet, der oversvømmes, er derfor regnet som det samlede kælderareal delt med antal af 

bygninger med kælder på grunden.  
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Da kælderskaderne udgør en mindre del af de samlede bygningsskader, er førstnævnte metode til 

beregning af kælderskader anvendt her. Alternativt skal der gennemføres en ny mere detaljeret analyse 

af præcis hvilke bygninger, der har kælder. 

3.12.3 Beregning af skadesreduktion 

Den gennemsnitlige årlige skade beregnes for hver af afløbsstrategierne: Det eksisterende system nu 

og i fremtiden og for de tilpassede systemer nu og i fremtiden. Det antages, at der er en lineær 

udvikling af klimaændringerne vedr. ekstrem nedbør gennem de næste 100 år. Differencen mellem 

skaderne beregnet for eksisterende forhold og for klimatilpassede forhold over 100 år, er den gevinst 

der kan opnås ved klimatilpasning i form af reducerede skader (her i form af undgåede 

bygningsskader). Figur 10 illustrerer beregningen af skadesreduktionen. 

 

Figur 10: Illustration af beregning af skadesreduktion = gevinst i form af undgåede bygningsskader. 

Når den årlige skadesrisiko (Estimated Annual Damage, EAD) nu og i fremtiden er kendt - med og 

uden klimatilpasning, kan gevinsten i nutidskroner i form af reduceret skade beregnes. 

Kalkulationsrenten sættes til 3 % over 100 år. 

Skadesreduktionen beregnes ud fra en tænkt ”straks-investering”. I virkeligheden kan der ikke 

gennemføres en fuld klimatilpasning af hele kommunen indenfor få år, hvilket betyder, at der er en fejl 

i form af en skadesreduktion i starten af perioden, som ikke burde tælles med. Fejlen er lille, hvis 

investeringen i kommunen forløber over en kort periode, men erfaring viser, at klimatilpasning af hele 

kommuner ikke kan/bør foretages over få år, da der ikke ressourcer til at gøre det. Når man ser på 

oplandsniveau, er straks-investeringen dog en rimelig antagelse, idet områderne må forventes at blive 

klimatilpasset over relativt få år. Dertil kommer, at skadesberegningen, når den anvendes til 

prioritering, er relativ mellem oplandene.  

Det antages at investeringstakten vil være lige hurtig uanset hvilken afløbsstrategi som vælges. Derfor 

påvirker valget af straks-investering ikke sammenligningen mellem scenarierne. 
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I det følgende anvendes straks-investering på områdeniveau.  

Når der senere i analysen ses på prioritering af oplandene og anlægstakt, inddrages den 

nødvendige/ønskede investeringstakt for hele kommunen.  

Anvendelse af ”straks-investering” betyder, at den beregnede skadesreduktionen er for stor, da 

skadesreduktionen først opleves når anlægget er implementeret og det gør det senere hvis der er en 

længerevarende anlægstakt, men også at investeringerne/omkostningerne til tilpasning er for store. 

På denne baggrund er skadesreduktionen for hvert opland beregnet.  

3.13 Ledningernes fysiske tilstand 

Der er meget stor viden om ledningernes tilstand i Rudersdal Kommune, fordi der er kørt TV-

inspektion på 86 % af alle ledninger. Afløbsledningernes fysiske tilstand er angivet ved et 

renoveringsindeks, som baserer sig på TV-inspektionen.  

3.14 Grundvandsforhold 

Særligt Holte er præget af højtstående grundvand, hvilket skyldes, at byen ligger lavt og omgivet af 

eksisterende og tidligere vådområder. Novafos og Rudersdal Kommune er ikke forpligtede til at sikre 

dræning af områderne, og må ikke betale for dræning, men når afløbene tilpasses og gøres tætte, så 

skal der tages stilling til, hvordan der skal informeres om det, så grundejerne kan tage deres 

forholdsregler. Når der alligevel skal gennemføres store anlægsarbejder pga. miljø- og 

klimatilpasningen, kan dræning indtænkes, så omkostningen til dræning bliver så lille som mulig.  
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4 Områdeplaner 

Holte, Dronninggård og Øverød er beliggende tæt på de relativt store søer Furesø, Vejlesø og Søllerød 

Sø, og der findes en række mindre søer i områderne. De tre områder der behandles i nærværende 

rapport, er vist på figur 11. Vandet fra områderne renses på Mølleåværket via bassinet ”Ravnholm” (se 

placeringen på figur 11). Afledningen fra Holte, Dronninggård og Øverød foregår med ca. 0,8 l/s/red. 

ha, hvoraf den gennemsnitlige spildevandsafledning udgør ca. 0,4 l/s/red. ha.  

 
Figur 11: Placeringen af de fire områder. 

De tre områder Holte, Dronninggård og Øverød leder alle fællesvand til Mølleåværket og ”deles” om 

transportledningen til renseanlægget. De tre oplande aflaster også til de samme søer, som er forbundet 

hydraulisk. Det er derfor væsentligt at danne et samlet overblik over de tre områder, hvilket er 

beskrevet her. 

Under de eksisterende forhold er der en styring som gør, at afstrømningen fra Øverød har første 

prioritet. I forbindelse med klimatilpasningen af systemerne er det antaget, at afstrømningen fra de tre 

områder får ligeret til afstrømningen. 

Figur 12 viser en oversigt over Naturbeskyttelse og Natura2000 fra Miljøstyrelsen. Særligt ses det, at 

der er beskyttet natur på vestsiden af Vejlesø og på østsiden af banen i den nordlige det af 

Dronninggård, hvilket betyder, at der skal tages særligt hensyn til disse områder ved placering af 

bassiner. 
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Figur 12: Oversigt over Naturbeskyttelse og Natura2000 (fra Miljøstyrelsen). 
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Figur 13 viser en oversigt over beskyttet natur, fredede områder og søbeskyttelseslinjer i de tre 

områder. Særligt bemærkes fredningerne i området omkring vest for Vejlesø og øst for Søllerød Sø, 

hvor det ville være nærliggende at placere bassiner. 

 
Figur 13: Oversigt over beskyttet natur, fredede områder og søbeskyttelseslinjer (fra Miljøportalen). 

I det følgende gennemgås de særlige udfordringer og løsninger i de tre områder. 

  

Vejles

ø 

Søllerød Sø 

Furesø 



   

 Områdeplaner Rudersdal 

 

13. december 2019  Side 37 af 143 

4.1 Holte 

Holte er karakteriseret ved at have et centrum med relativt tæt by og offentlige anlæg, S-banen i syd 

og parcelhuse i den nordlige del af området. Holte ligger ned til Vejlesø. 

Området er prioriteret i Kommunens Klimatilpasningsplan, særligt pga. oversvømmelser i Holte 

midtby. 

4.1.1 Eksisterende afløbs- og miljøforhold 

Figur 14 viser en oversigt over det eksisterende afløbssystem i Holte, som for størstedelen er 

fælleskloakeret. En stor del af Kongevejen er separatkloakeret og ledes til Vejlesø. Undervejs er der 

mulighed for udløb til to mindre søer. I den nordlige del af oplandet drænes regnvand fra Valdkær til 

det rørlagte Bækrenden. Den fælleskloakerede del af vandet ledes nordfra mod Holte Havn (B33) og 

fra øst ledes fællesvandet via overløbsbygværker til Holte Havn. Undervejs aflastes til Bækrenden. 

Ved Holte Havn opsamles fællesvand i bassin B33 (ca. 1000 m3) og pumpes herfra videre til 

Ravnholm med 90 l/s.  

 
Figur 14: Oversigt over det eksisterende afløbssystem i Holte. 
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Nøgletal for Holte er vist i tabel 4. 

Holte Værdi 

Totalt areal [ha] 94,7 

Befæstet areal [ha] 71,7 

Reduceret areal [ha] 37,5 

Separatkloakeret reduceret areal [ha] 11,8 

Fælleskloakeret reduceret areal [ha] 25,7 

Separat bassinvolumen [m3] 0 

Fælles bassinvolumen [m3] 1140 

Antal fællesudløb 3 

Antal regnvandsudløb 6 

Antal overløbsbygværker 11 

Antal pumpestationer 4 

Antal aflastninger [n/år] 20 

Fosforbelastning af søer [kg P/år] 119 

Målbelastning til søer [kg P/år] 12 

Nødvendigt antal ha der skal afkobles (ha/%) 18,1/70 

Vejareal [ha] 10,9 

Tabel 4: Nøgletal for Holte. 

I Holte aflaster alle overløbsbygværker til Vejlesø. Fra den nordlige del af byen ledes vandet sydover 

gennem Holte Midtby til havnen (bassin B33) med aflastning undervejs til Vejlesø gennem 

regnvandssystemet som kommer fra Kongevejen. Fra havnen er der direkte aflastning til Vejlesø. Der 

opsamles vand fra den østlige del af oplandet, som ledes gennem pumpestation enten til P153 eller 

Bækrenden (via overløb). Et systemdiagram for Holte er vist i figur 15. Hver boks i diagrammet 

repræsenterer oplandet til det bygværk, som er angivet i boksen. I bilag 9.3, figur 85 og figur 86, er 

angivet oplandets størrelse, reducerede areal, tørvejrsvandføringen, lednings- og bassinvolumen i 

oplandet. 

 
Figur 15: Systemdiagram for Holte oplandet. Et detaljeret diagram findes i bilag 9.3. 
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Der aflastes forholdsvis ofte til Vejlesø fra bassin B33 (P153 i figur 14), hvor der neddrosles fra 90 l/s 

til ca. 15 l/s, når systemet nedstrøms er fyldt. Samtidig modtages vand fra Dronninggård (60 l/s). 

Spildevandet fra Holte er estimeret til ca. 15 l/s, så den tilbageværende kapacitet til regnvand fra Holte 

er kun ca. 15 l/s. Holte Midtby er placeret forholdsvist lavt i forhold til vandspejlet i Vejlesø og ved 

overløb fra B33 (P153) er ledningen gennem Holte Midtby fra bassinet op til bygværk C100010w1 

under tryk. Aflastninger til det rørlagte vandløb Bækrenden sker både ved pumpning fra 

fællessystemet og ved gravitation fra regnvandssystemet. 

Den beregnede overløbshyppighed samt estimerede stofbelastning er vist i tabel 5. 

Stofkoncentrationer i regn- og fællesvand er fundet i Reference 6. 

 
Figur 16: Oversigt over overløb i det eksisterende afløbssystem i Holte. 

Strukturdiagram n Vand  

m3/år 

BOD 

kg/år 

COD 

kg/år 

Tot-N 

kg/år 

Tot-P 

kg/år 

Recipient 

P153 20 30.700 1013 5004 399 77 Vejlesø 

C100010w1 15 3900 129 636 51 10 Vejlesø 

P116 21 3550 117 579 46 9 Vejlesø 

C210011w1 12 900 30 147 12 2 Vejlesø 

C080B10w1 11 500 17 82 7 1 Vejlesø 

C180010w1 4 350 12 57 5 1 Vejlesø 

P134 6 300 10 49 4 1 Vejlesø 

C190010w1 3 200 7 33 3 1 Vejlesø 

C120010w1 3 200 7 33 3 1 Vejlesø 

 Total 0 40.600 1340 6618 528 102   

Tabel 5: Beregnede antal aflastninger, mængder og kvaliteter fra overløbsbygværker i Holte. 
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De separate udløb er vist i figur 17. De to udløb udleder direkte til Vejlesø og begge udløb modtager 

fælles overløbsvand fra kloaksystemet. Det separatkloakerede område i den nordøstlige del af Holte 

afleder til Valdkær sø, hvorfra vandet ledes videre til Bækrenden. En del af området der afleder til 

Valdkær sø er spildevandskloakeret. 

 
Figur 17: Placering af separate regnvandsudløb i Holte. Udløb til Valdkær sø er angivet med navn. 

Regnvandsmængder og estimerede stofbelastninger er vist i tabel 6. 

Udløb Areal 

ha 

Areal Vand 

m3/år 

BOD 

kg/år 

COD 

kg/år 

Tot-N 

kg/år 

Tot-P 

kg/år 

Recipient 

red. ha 

BAE0921 9,76 6,77 33.790 203 1689 68 10,1 Vejlesø 

UC1100 4,41 3,56 17.760 107 888 35,5 5,3 Vejlesø 

Valdkær 4,84 1,5 7480 45 374 15 2,2 Valdkær 

Total 19,01 11,83 59.030 355 2951 118,5 17,7 
 

Tabel 6: Beregnede udløbsmængder og kvaliteter fra separate udløb i Holte. 

Som det fremgår af tabel 4, er fosforbelastningen til Vejlesø fra Holte 10 gange højere end naturlig 

belastning og med overløbshyppigheder væsentligt over målet på én gang hvert 2. år. 

Der er beregnet gentagelsesperioder for stuvning til terræn for perioden 1979-2018, se i figur 18 og 

figur 19. I Holte midtby er serviceniveauet ikke overholdt. Det skyldes hovedsageligt lavninger i 

terrænet, begrænsninger på ledninger ned mod bassinet og vandspejlskoten i Vejlesø. Et større område 
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vest for Kongevejen er tilsvarende hårdt belastet. Dette skyldes en kombination af lokale 

begrænsninger og lavninger i terrænet. I langt de fleste områder viser beregningerne opstuvning til 

terræn med lave gentagelsesperioder (T<5 år). Enkeltstående brønde viser opstuvning, som ofte 

skyldes at de er topbrønde (længst opstrøms i systemerne), og der kan være modelteknikaliteter, som 

forårsager, at der vises opstuvninger, som ikke er reelle.  

 
Figur 18: Brønde hvor serviceniveau ikke er opfyldt (T=10 år for fællessystem og T=5 år for 

regnvandssystem). 
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Figur 19: Beregnede gentagelsesperioder for stuvning til terræn. 

Kloaksystemet i Holte midtby er under tryk selv for lave gentagelsesperioder, fordi overløbskoten 

ligger lige over vandspejlet i søen og på grund af lave terrænkoter, se figur 20. 

 
Figur 20: Længdeprofil af beregnet opstuvning på strækningen gennem Holte Midt. 
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Figur 21 viser renoveringsindeks, som svarer til fysisk indeks for fælles- og regnvandsledningerne i 

Holte. Det ses, at ledningerne i regnvandssystemet (i Kongevejen) er i god stand, men at 

fællesledningerne særligt mellem Kongevejen og jernbanen ligger over 7 og derfor er i dårlig stand og 

bør gennemgås og renoveres. 

 
Figur 21: Renoveringsindeks (FI) for fælles- og regnvandsledningerne i Holte. 

Ledningernes tilstand hænger i nogen grad sammen med ledningernes alder. Figur 90 i bilag 9.4 viser 

hvornår de forskellige afløbsledninger er etableret. 

4.1.2 Klima- og miljøtilpasning af afløbssystemet 

Da Holte Midt ligger meget lavt sammenlignet med vandstanden i Vejlesø, er der en del udfordringer 

ved at gravitere vand til Holte Havn.  

Ved klimatilpasning af det eksisterende fællessystem foreslås dette afhjulpet ved at lede vandet 

udenom midtbyen og etablere en overløbsmulighed ved Vejlesøvej. Afløbet fra overløbet ved 

C100010w1 mindskes og ledes til de nye ledninger. Derudover kan der etableres nedgravede kasser i 

stedet for cirkulære ledninger på de mest kritiske strækninger for at sikre nok kapacitet med relativt 

ringe faldforhold (se figur 22). 
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Figur 22: Strækninger hvor gravitation i fællessystemet er meget vanskelig. Hvor det forventes at der 

skal etableres parallelle ledninger eller nedgravede kasser er markeret med rød. 

Fyldning af bassin B33 ved Holte Havn kan styres via et spjæld, som sikrer, at der ikke sker overløb 

fra bassinet og herved opstuvning tilbage til rundkørslen ved C100010w1. Ellers bør der kun ledes 

vand til bassinet fra de helt lokale områder. Samtidig kan alt overløbsvand ledes til et nyt bassin 

placeret opstrøms for det eksisterende.  Alt overløbsvand der tidligere løb til Bækrenden samt 

overløbsvand fra C08 kan ledes til det nye bassin.  

Ved pumpestation P116 (vist på figur 23) kan pumpekapaciteten til regnvand øges fra 100 l/s til op til 

400-500 l/s (afhængigt af scenariet). Herved sikres at området opstrøms ikke overbelastes for højere 

gentagelsesperioder.  

Den eksisterende rørlagte Bækrenden modtager i dag en del vand fra både regnvandsledninger og 

overløbsledninger. Ved fremtidig klimatilpasning lægges en ny forbindelse mellem Søllerød sø og 

Vejlesø. Vand der ledes til det eksisterende rørlagte vandløb renses inden udløb i Vejlesø. Således 

sikres det, at der ikke blandes søvand fra Søllerød Sø med udløb og overløbsvand fra afløbssystemet. 

En skitse af den anvendte løsning er vist i figur 23, hvor ledningsomlægning er vist med gult. 

Ved vejseparering i Holte fjernes omkring 21 % af det reducerede areal, hvilket reducerer prisen for 

udvidelse af ledningerne tilsvarende. Ved delvis separering skal der fjernes 68 % af det reducerede 

areal, hvis fællessystemet ikke skal udvides.  

  



   

 Områdeplaner Rudersdal 

 

13. december 2019  Side 45 af 143 

Figur 24 viser hvilke ledninger i fællesystemet, som skal udvides i Holte ved opgradering af de 

eksisterende systemer. 

 
Figur 23: Opgradering af fællessystemet: Omlægning af Holte Midt samt opsamling af overløbsvand der 

tilgår Bækrenden.  

  
Figur 24: Opgradering af fællesledninger i Holte. Der er ikke nogen væsentlig forskel på, hvor mange 

ledninger, der skal udvides ved opgradering af de eksisterende systemer og ved vejseparering. 
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Ved klimatilpasning ved hjælp af opgradering af eksisterende regnvandssystemer i Holte ledes alt 

vand til Holte Havn, hvor der skal etableres rensning. Derudover ledes vandet fra et mindre areal fra 

Dronninggård oplandet til Holte. Alternativt skal der etableres et lokalt bassin for dette opland. Ved 

opgradering af eksisterende regnvandssystemer afhjælpes stuvningsproblemer i Holte midtby ved 

etablering af et mindre forsinkelsesbassin samt etablering af nedgravede kasser på de mest kritiske 

strækninger (se figur 27). 

Ved vejseparering af regnvand fra fællessystemet kan udfordringerne i forhold til gravitation til Holte 

Havn yderligere afhjælpes ved at afkoble Holte arealer, dels til Øverød oplandet og dels til 

Dronninggård oplandet. 

 
Figur 25: Klimatilpasning af regnvandsledninger i Holte ved opgradering af de eksisterende systemer. En 

lille del af vandet fra Dronninggård oplandet ledes til Holte Havn. 
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Figur 26: Klimatilpasning af ledninger i Holte ved vejseparering, delvis separering og separatkloakering. 

Kun en mindre del af vandet fra det oprindelige Holte opland ledes til Holte Havn.  

 

 
Figur 27: Strækninger hvor gravitation er meget vanskelig ved separatkloakering af fællessystemet. Hvor 

det forventes at der skal etableres parallelle ledninger eller nedgravede kasser er markeret 

med rødt. 

Det nødvendige bassinbehov ved klimatilpasning ved en opgradering af de eksisterende systemer og 

ved vejseparering er vist i figur 28. 
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Figur 28: Fællesbassinbehov i Holte ved klimatilpasning ved opgradering af de eksisterende systemer og 

ved vejseparering. 

En konsekvensberegning af en øget tilledning til renseanlæg på nødvendigt bassinbehov er vist i tabel 

7. Det er ikke nødvendigt med etablering af bassiner ved scenariet med tilstrækkelig afkobling af vand 

for at undgå udvidelser af fællessystemet. 

 
Tabel 7: Beregnede bassinbehov for 0,8 og 2,0 l/s/red. ha. i afledning til rensning i Holte. 

Ved klimatilpasning ved opgradering af de eksisterende regnvandssystemer ledes regnvand fra 

Kongevejen til Bækrenden og så meget som muligt af Dronninggård regnvandsoplandet afleder til 

Holte Havn, hvor vandet skal renses. Hvis der vælges et ACTIFLO® anlæg, bør alt vand så vidt 

muligt ledes til Holte Havn. Hvis man vælger bassinløsningen, vil det være næsten umuligt at finde 

tilstrækkelig plads, og det kan være nødvendigt at etablere flere mindre våde regnvandsbassiner andre 

steder. Et mindre bassin ved Holte midtby kan dog ikke helt undgås. 
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Figur 29: Vådt regnvandsbassin eller ACTIFLO® ved Holte Havn ved klimatilpasning af eksisterende 

system. 

Ved separatkloakering af fællessystemet og etablering af et nyt regnvandssystem søges så meget vand 

som muligt ledt uden om Holte Midt. Alligevel er det nødvendigt med et mindre forsinkelsesbassin i 

Holte midtby til magasinering af regnvand, der falder i de lavest liggende områder, RC10013RV på 

figur 30. 

 

 
Figur 30: Forsinkelsesbassin og våde regnvandsbassiner i Holte ved separatkloakering af systemerne. 

Volumen angivet for vejseparering, delvis separering og separatkloakering. 

4.1.3 Oversvømmelsesrisiko og skadesreduktion 

Oversvømmelsesrisikoen i Holte i det eksisterende system nu og om 100 år er vist på figur 31. Det ses, 

at risikoen for skadevoldende oversvømmelser af bygninger i høj grad stiger med 

klimaforandringerne, særligt vest for Kongevejen ned mod Vejlesø, hvor der både vil være flere 

bygninger som rammes, og gentagelsesperioden falder (eller sandsynligheden for oversvømmelser 

stiger). Skadesrisikoen over de næste 100 år er beregnet til en nutidsværdi på 168 mio. kr. hvoraf de 

26 % skyldes oversvømmelser af kældre med vand fra overfladen.  
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Hvis der klimatilpasses ved enten opgradering af de eksisterende systemer eller ved 

separatkloakering, falder skadesrisikoen til hhv. 15 og 31 mio. kr., svarende til en skadesreduktion på 

hhv. 153 og 137 mio. kr.  

Effekten af klimatilpasningen ses tydeligt på figur 32, hvor risikoen for oversvømmelsen af bygninger 

om 100 år er vist efter klimatilpasning ved opgradering af de eksisterende systemer og ved 

separatkloakering. Som forventet, ses der opstrøms i systemerne lidt større risiko ved 

separatkloakering, hvilket skyldes, at der kun tilpasses til maksimal opstuvning til terræn hvert 5. år i 

regnvandssystemet og i fællessystemet hvert 10. år. Nedstrøms i systemerne nær søerne er risikoen 

størst ved opgradering af de eksisterende systemer, fordi de større fællesledninger transporterer vand 

hurtigere mod søerne. 

Overordnet er skadesreduktionen markant uanset hvilket scenarium som anvendes til klimatilpasning. 

 
Figur 31: Oversvømmelsesrisiko i Holte med det eksisterende afløbssystem nu (til venstre) og om 100 år 

(til højre). 
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Figur 32: Oversvømmelsesrisikoen i Holte vist med gentagelsesperioden for oversvømmelser af 

bygninger når der er klimatilpasset ved opgradering af de eksisterende systemer (til venstre) og 

ved separatkloakering (til højre). 

4.1.4 Løsningsomkostninger 

Tabellen tabel 8 viser de samlede løsningsomkostninger i nutidsværdi over 100 år for klima- og 

miljøtilpasning af afløbssystemet i Holte for hhv. løsningen med bassiner og ACTIFLO®. 

Omkostningerne er opgjort for alle fire afløbsstrategier. 

Øverst i den sorte ramme vises omkostninger til ledninger, opstuvningsbassiner, renovering og drift 

over 100 år, som er omkostninger, som alt andet lige skal afholdes. I den grønne ramme vises 

omkostningerne til anlæg og drift af bassiner samt omkostninger til transport og rensning i 

renseanlægget, ved en kapacitet til renseanlægget på 2 l/s/red. ha. I den gule ramme vises 

omkostninger til anlæg og drift af ACTIFLO® anlæg samt transport og rense udgifter til det vand som 

ledes til renseanlægget. Nederst vises udgifterne til etablering af private stik som er en 

grundejerudgift, til vejstik som formentlig er en forsyningsudgift, samt omkostningerne til etablering 

af en ekstra afledning til renseanlægget, hvor det er nødvendigt. Nederst i tabellen er de samlede 

udgifter til de to løsningsmuligheder for de fire afløbsstrategier opgjort (bassiner med grønt og 

ACTIFLO® med gult). 

Vejseparering er som forventet den dyreste løsning, da det her er nødvendigt også at opgradere 

fællessystemet, samtidig med at der lægges en vejvandsledning. 

Det ses at prisen for delvis separering og separatkloakering ligger meget tæt, hvor stort set hele 

forskellen ligger på udgiften til borgernes egen separatkloakering, men usikkerheden på den er så stor, 

at det må siges, at omkostningerne ved de to afløbsstrategier er stort set ens. 

Beregningerne viser, at hvis der etableres våde regnvandsbassiner kan der opnås en besparelse (38 

mio. nutidskroner) ved at separatkloakere.  
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Beregningen viser, at bassinløsningen umiddelbart er 40 mio. kr. billigere end ACTIFLO® dvs. en 

marginal forskel. 

 
Tabel 8: Samlede løsningsomkostninger i nutidsværdi for klima- og miljøtilpasning af afløbssystemet i 

Holte for hhv. løsningen med bassiner og ACTIFLO®. Omkostningerne er opgjort for alle fire 

afløbsstrategier i nuværdi over 100 år. 

Tabel 9 viser forholdet mellem skadesreduktion og løsningsomkostninger for opgradering af de 

eksisterende systemer og separatkloakering. Det ses at der er samme forhold i de fire scenarier, 

marginalt mindre ved separatkloakering med ACTIFLO®. Det betyder, at effekten af klimatilpasning 

på skadesreduktionen er den samme for de fire scenarier. 

 
Tabel 9: Cost-benefit forholdet (skadesreduktion/løsningsomkostninger) for Holte. 

 

  

HOLTE  (mio. kr. nuværdi over 100 år) Opgrad. af eks. syst. Vejseparering Delsvis separering Separatkloakering

ledninger+opstuvningsbas anlæg 123 160 104 113

ledninger renovering 10 9 19 19

ledninger+opstuvningsbassiner drift og reinvestering 103 140 98 106

Ledninger i alt nuværdi over 100 år 235 309 220 238

bassiner (2 l/s/red Ha) - anlæg 52 40 32 38

bassiner - drift og reinvestering 41 32 25 30

bassiner - Transport og rensning til RA 36 32 23 18

bassiner - Vandmængde til rensning m3/år 246894 220993 158790 121729

bassiner i alt nuværdi over 100 år 128 104 80 86

Actiflo - anlæg-fælles 40 23 0 0

Actiflo - anlæg-separat 23 46 46 47

Actiflo - drift nuværdi over 100 år 76 83 57 60

Actiflo - drift mio. kr/år 2.39 2.63 1.82 1.89

Actiflo - Vandmængde renset gennem AF m3/år 26584 101753 146962 187378

Actiflo - Transport og rensning til RA 32 31 24 19

Actiflo - Vandmængde til rensning RA mio. kr/år 1.02 0.98 0.77 0.60

Actiflo - Vandmængde til rensning RA m3/år 221669 211836 166156 131098

Actiflo i alt nuværdi over 100 år 171 182 127 127

Private stik 0 0 24 34                            

matrikler til separering 0 0 *70 % af fuld separering 567

Vejstik 0 2.38 2.38 2.38

Vejledninger separat km 0 11.9 11.9 11.9

Udbygning af renseanlæg fra 0.8 til 2 l/s/red Ha 36 36 0 0

Pris i alt bassiner (2l/s/Red Ha) nuværdi over 100 år 399 451 326 361

Pris i alt ACTIFLO nuværdi over 100 år 407 494 373 401

Holte Opgr. af eksisterende Separatkloakering

Cost-benefit forhold bassiner 0.38 0.38

Cost-benefit forhold ACTIFLO® 0.38 0.34
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4.1.5 Stofbelastning 

I dette afsnit er stofbelastningen under statusforhold og for separatkloakering og opgradering af de 

eksisterende systemer opgjort, så de kan sammenlignes. I bilag 9.7 er vist de årlige vand- og 

stofmængder for regnvand som ledes til søerne for BOD, COD og Total-N. 

Tabel 10 viser fosforbelastningen fra Holte til Vejlesø som følge af de forskellige afløbsstrategier. 

 
Tabel 10: Den årlige fosforbelastning til søerne fra Holte området. Med rødt er angivet 

bassinbelastningen i stedet for ACTIFLO® belastningen, da disse regnvandsudløb er for små 

at rense på. 

I det følgende betegnes løsningen hvor der anlægges bassiner (dvs. våde regnvandsbassiner for separat 

regnvand og overløbsbassiner jf. figur 4) ”bassin-løsningen” og rensning via ACTIFLO® for 

ACTIFLO® -løsningen. 

Ved ingen af afløbsstrategierne kan målbelastningen (naturlig belastning) overholdes. Grunden til at 

målbelastningen ikke helt overholdes er, at de våde regnvandsbassiner og ACTIFLO® anlæggene ikke 

kan rense helt ned til naturlig belastning svarende til 0,05 mg/l. 

Ved vejseparering, delvis separering og separatkloakering udledes en større mængde regnvand via det 

separate system og dermed via de våde regnvandsbassiner og den afledte fosformængde stiger. For 

separatkloakering udledes der næsten dobbelt så meget fosfor som ved opgradering af de eksisterende 

systemer. Udledningen vil uanset valg af strategi blive væsentligt reduceret fra 119 kg fosfor pr år til 

16-28 kg fosfor pr år.  

Ved ACTIFLO®-løsningen udledes der nogenlunde lige meget fosfor ved opgradering af de 

eksisterende systemer og separatkloakering. Det ses, at der ved vejseparering og delvis separering 

udledes mindre fosfor pr år. Det skyldes at fosforbelastningen fra de mindre udløb, ikke er medtaget i 

beregningen for de to afløbsstrategier. Det vurderes, at fosforbelastningen for de to afløbsstrategier 

ligger i samme størrelsesorden, som for separatkloakering og opgradering af de eksisterende 

systemer. 

Fosforbelastningen ved separatkloakering er mindre, når der anvendes ACTIFLO® end når der 

anvendes våde regnvandsbassiner fordi ACTIFLO® anlægget renser til 0,1 mg P/l og våde 

regnvandsbassiner til 0,15 mg P/l. 

For at kunne sammenligne omkostninger til fosforrensning mellem de to metoder er de samlede 

løsningsomkostninger delt med fosforreduktionen for hhv. bassiner og ACTIFLO®-anlæggene. 

Resultatet ses i tabel 11. Bemærk dog, at de først bør sammenlignes, når der renses ned til samme 

niveau, da de sidste kg i nogen tilfælde er dyrere end de første. 

HOLTE (Kg P/år) Opgr. af eksisterende Vejseparering Delsvis separering Separatkloakering

Statusbelastning 119 kg P/år

Forfor målbelastning af søer fra afløbssystem 12 12 12 12

Fosforbelastning fra regnvandssyst. ved rensning i bassiner 9 13 22 28

Fosforbelastning fra fællessyst. ved overløb fra bassiner 8 6 2 0

I alt forforbelastning af søer med bassiner 16 19 24 28

Fosforbelastning fra regnvandssystemet ved 

rensning af 90 % af årsafstrømning 9 11 19 24

Fosforbelastning fra fællessyst. ved "kosteffektiv" rensekapacitet 15 8 2 0

I alt ACTIFLO forforbelastning af søer 24 19 21 24
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Det ses, at det er marginalt mere omkostningseffektivt i forhold til fosforreduktionen at 

separatkloakere, når der anvendes våde regnvandsbassiner i forhold til ACTIFLO® -løsningen. For 

ACTIFLO® -løsningen er det mest effektivt at udvide det eksisterende afløbssystem, men der er stadig 

kun tale om en marginal forskel, som formentlig ligger indenfor usikkerheden på estimatet.  

 
Tabel 11: Omkostninger til reduktion af fosforbelastningen af søerne fra Øverød ved opgradering af de 

eksisterende systemer og ved separatkloakering. 

4.1.6 Fordele og ulemper 

I tabel 12 er fordele og ulemper vist for opgradering af de eksisterende systemer og separatkloakering. 

ACTIFLO® til rensning af fællesvand har kommunen ikke set som en mulighed, da der er andre 

problematiske stoffer i spildevand som ACTIFLO® ikke renser for. Den løsning omtales derfor ikke 

nærmere i dette afsnit.  

Vejseparering er meget dyrere end de øvrige scenarier og delvis separering ligger i samme 

størrelsesorden som separatkloakering. De to scenarier er derfor ikke nærmere belyst her. 

Scenarie Opgradering af de eksisterende systemer Separatkloakering 

Fordele Reduktion af fosfor til naturlig belastning 
Kun udgifter via spildevandstaksten 

Der ledes ikke uhygiejnisk vand til vandområder, 
kældre og terræn 
Ny teknologi kan relativt let implementeres ved 
ACTIFLO anlæg 
Giver mulighed for større afstrømning fra andre 
oplande til renseanlægget 

Ulemper Afhænger af at renseanlæg udbygges 
Der er ikke plads i Holte til bassiner, så 
etablering af bassiner kræver 
ekspropriation 
Mindre fleksibel pga. underjordiske 
betonbassiner 
Uhygiejnisk vand ledes til søer og terræn 

Ekstra udgift til grundejere 
Der skal være plads til en ekstra ledning 
Der skal renses søvand i tørvejr for at nå naturlig 
fosforbelastning 
Der er ikke plads til bassiner, men regnvand kan 
renses i et anlæg 

Tabel 12: Fordele og ulemper for opgradering af de eksisterende systemer og separatkloakering i Holte. 

  

Holte Opgr. af eksisterende Separatkloakering

Omkostning til red af fosforbelastningen i bassiner mio. nutidskr/kg P 3.90 3.96

Omkostning til red af fosforbelastningen i ACTIFLO mio. nutidskr/kg P 4.30 4.21
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4.2 Dronninggård  

Oplandet er afgrænset i forhold til ledningsnettet og udgør en del af kommuneplanens hovedopland 

”Holte”. Området består hovedsagelig af parceller i det sydlige område og parceller og tæt lav 

bebyggelse i den nordlige del af området. Dronninggård ligger ned til Furesø og Vejlesø. 

4.2.1 Eksisterende afløbs- og miljøforhold 

Oplandet er hovedsageligt fælleskloakeret med undtagelse af enkelte områder ved Kongevejen, 

Vejlesøparken og Dronninggårds Alle. Afløbssystemet er traditionelt opbygget med en række 

overløbsbygværker, hvorfra der hovedsageligt aflastes til Furesø. De fælleskloakerede områder i 

Dronninggård afleder fællesvand til Mølleåværket via pumpestationen i Holte. Fra Dronninggård 

opsamles fællesvand i bassin B32 (ca. 1500 m3) og pumpes videre til Holte (fra P152, 60 l/s). Der sker 

overløb til en rende, som løber til Furesøen. En oversigt over området er vist i figur 33 og figur 34. 

 
Figur 33: Oversigt over det eksisterende afløbssystem i den nordlige del af Dronninggård. 
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Figur 34: Oversigt over det eksisterende afløbssystem i den sydlige del af Dronninggård. 

Nøgletal for Droninggård er vist i tabel 13. 

Dronninggård Værdi 

Totalt areal [ha] 185,9 

Befæstet areal [ha] 94,6 

Reduceret areal [ha] 53,4 

Separatkloakeret reduceret areal [ha] 4,1 

Fælleskloakeret reduceret areal [ha] 49,3 

Separat bassinvolumen [m3] 0 

Fælles bassinvolumen [m3] 1555 

Antal regnvandsudløb 3 

Antal fællesudløb 13 

Antal overløbsbygværker 16 

Antal pumpestationer 8 

Antal aflastninger [n/år] 41 

Fosforbelastning af søer [kg P/år] 310 

Målbelastning til søer [kg P/år] 17 

Nødvendigt antal ha der skal afkobles (ha/%) 33,1/67 

Vejareal [ha] 16,7 

Tabel 13: Nøgletal for Dronninggård. 
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Der findes 12 overløbsbygværker som aflaster fra afløbssystemet til recipienter, samt 4 interne 

overløbsbygværker, dvs. overløb internt i afløbssystemet ikke til recipienter. Helt opstrøms aflastes 

fællessystemet til Dumpedalsrenden og Rude Sø. I den sydøstlige del af Dronninggård aflaster 

fællessystemet til Vejlesø. Et systemdiagram for den fælleskloakerede del af Dronninggård ses i figur 

35. Hver boks i diagrammet repræsenterer oplandet til det bygværk, som er angivet i boksen. I bilag 

9.3, figur 87 – figur 88 ses oplandets størrelse, det reducerede areal, tørvejrsvandføringen samt 

lednings- og bassinvolumen i oplandet. 

 
Figur 35: Systemdiagram for Dronninggård oplandet. Et detaljeret diagram findes i bilag 9.3. 

Der aflastes forholdsvis ofte til Furesøen, især fra bassin B32 ved P152. Den gennemsnitlige 

spildevandsmængde er estimeret til ca. 20 l/s. Under eksisterende forhold bremses afstrømningen ved 

større regn via fællesledningen til renseanlægget fra Dronninggård, fordi der stort set ikke er plads til 

mere, end hvad der kan afstrømme fra Øverød oplandet. Det betyder, at der under langvarig regn med 

denne konservative styring kontinuerligt kan ske overløb af fællesvand til søerne. Den beregnede 

overløbshyppighed samt mængde er vist i tabel 14. 
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Figur 36: Oversigt over overløb i det eksisterende afløbssystem i den nordlige del af Dronninggård. 

 
Figur 37: Oversigt over overløb i det eksisterende afløbssystem i den sydlige del af Dronninggård. 
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Bygværk N m3 BOD 

kg/år 

COD 

kg/år 

Tot-N 

kg/år 

Tot-P 

kg/år 

Recipient 

P152 28 87.500 2888 14.263 1138 219 Furesø 

A030B10w1 41 7100 234 1157 92 18 Rude sø 

P127 23 6850 226 1117 89 17 Dumpedalen 

A060010w1 38 8650 285 1410 112 22 Furesø 

A090B10w1 20 3650 120 595 47 9 Furesø 

A140B10w1 7 1800 59 293 23 5 Furesø 

A070B10w1 9 1500 50 245 20 4 Furesø 

P132 15 2250 74 367 29 6 Vejlesø 

P128 13 1050 35 171 14 3 Furesø 

P130 7 1150 38 187 15 3 Furesø 

A030060w1 >1 200 7 33 3 1 Rudekær (Sø) 

P129 >1 10 0 2 0 0 Vejlesø 

Sum 
 

121.710 4016 19.839 1582 304   

Tabel 14: Beregnede antal aflastninger og mængde fra overløbsbygværker i Dronninggård. 

De separate udløb er vist i figur 38. 

Som det fremgår af tabellerne, så ligger fosforbelastningen til søerne fra oplandene 10 gange højere 

end naturlig belastning og med høje overløbshyppigheder. 
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Figur 38: Placering af separate regnvandsudløb i Dronninggård. Udløb er angivet med navn. 

De opgjorte mængder er vist i tabel 15. 

Udløb Areal 

ha 

Areal Vand 

m3/år 

BOD 

kg/år 

COD 

kg/år 

Tot-N 

kg/år 

Tot-P 

kg/år 

Recipient 

red. ha 

UA19000 0,26 0,13 650 4 33 1,3 0,2 Furesø 

UA17000 0,28 0,12 610 4 30 1,2 0,2 Furesø 

UA28000 0,60 0,45 2230 13 111 4,5 0,7 Vejlesø 

UA27000 0,72 0,64 3170 19 158 6,3 1,0 Vejlesø 

UA12000 0,92 0,35 1750 10 87 3,5 0,5 Vejlesø 

UA14000 0,35 0,20 1010 6 50 2 0,3 Furesø 

Rude Sø 2,71 2,24 11.160 67 558 22 3,4 Rude Sø 

Total 5,84 4,13 20.570 123 1027 40,8 6,2 
 

Tabel 15: Beregnede udløbsmængder fra separate udløb i Dronninggård. 



   

 Områdeplaner Rudersdal 

 

13. december 2019  Side 61 af 143 

Der er beregnet gentagelsesperioder for stuvning til terræn for perioden 1979-2018 for det 

eksisterende system. Brønde, hvor serviceniveau ikke er opfyldt, er vist i figur 39 (maksimal 

opstuvning til terræn for T=10 år i fællessystemet og T=5 år i regnvandssystemet i dag).  

Figur 40 viser de beregnede gentagelsesperioder, hvor der sker opstuvning til terræn i det eksisterende 

system. Der er enkelte områder, der er hårdt belastede for lave gentagelsesperioder (T<2 år). Dette 

skyldes, at der enkelte steder er lavninger i terrænet. På en strækning syd for B32 ved Parcelvej 

beregnes der vand på terræn oftere end hvert andet år. Det skyldes begrænsninger på ledningen ned til 

overløbet ved B32. Ved Furesøen (et område mellem Furesøen og Vejlesøen) er systemet under stort 

tryk pga. en begrænsning på overløbsledningen.  

  
Figur 39: Brønde, hvor funktionskravet ikke er opfyldt i dag, er vist med rødt (T=10 år for fællessystem 

og T=5 år for regnvandssystem). 
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Figur 40: Beregnede gentagelsesperioder for opstuvning til terræn.  

Figur 41 viser renoveringsindeks, som svarer til fysisk indeks for fælles og regnvandsledningerne i 

Dronninggård. Fællesledningerne i store dele af området og særligt nord for Vejlesø ligger over 7 og 

er derfor i dårlig stand og bør gennemgås og evt. renoveres. 

Ledningernes tilstand hænger i nogen grad sammen med ledningernes alder. Figur 90 i bilag 9.4 viser, 

hvornår de forskellige afløbsledninger er etableret. 
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Figur 41: Renoveringsindeks (FI) for fælles og regnvandsledninger i Dronninggård. 

4.2.2 Klima- og miljøtilpasning af afløbssystemet 

Figur 42 og figur 43 viser dels, hvilke ledninger som skal udvides i Dronninggård, ved opgradering af 

de eksisterende systemer. Der er ikke nogen væsentlig forskel på, hvor mange ledninger, der skal 

udvides ved vejseparering og ved opgradering af de eksisterende systemer.  

Ved vejseparering i Dronninggård fjernes omkring 27 % af det reducerede areal fra fællessystemet, 

hvilket dog ikke reducerer prisen for udvidelse af ledningerne tilsvarende, da en stor del af prisen er 

startomkostninger, som er de samme stort set uanset ledningsdimensionen.  

Ved delvis separering skal der fjernes 67 % af det reducerede areal, hvis fællesledningerne ikke skal 

udvides. 
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Figur 42:  Klimatilpasning af fællesledninger i den nordlige del af Dronninggård. Der er ikke nogen 

væsentlig forskel på hvor mange ledninger, der skal udvides ved opgradering af de eksisterende 

systemer og ved vejseparering. 

 
Figur 43:  Klimatilpasning af fællesledninger i den sydlige del af Dronninggård. Der er ikke nogen 

væsentlig forskel på hvor mange ledninger, der skal udvides ved opgradering af de eksisterende 

systemer og ved vejseparering. 
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Dronninggård er primært fælleskloakeret, så ved opgradering af det eksisterende regnvandssystem er 

det kun en enkelt mindre ledningstrækning, der skal udvides. Figur 44 viser, hvilke ledninger som skal 

udvides i det eksisterende regnvandssystem for at systemet lever op til funktionskravet. 

 
Figur 44: Klimatilpasning af regnvandsledninger i Dronninggård ved opgradering af de eksisterende 

systemer. 

Ved vejseparering, delvis separering og separatkloakering skal der opbygges et helt nyt 

regnvandssystem. Figur 45 og figur 46 viser det nye regnvandssystem og hvilke ledninger, som 

tidligere ledte vand via Holte, men i stedet skal leder via Dronninggård. For at afhjælpe 

oversvømmelsesproblemer i de lavt liggende områder i Holte midtby, skal alt ”Holte vand” nord for 

Gl. Dronninggård Allé afskæres og ledes til Furesø via et vådt regnvandsbassin (RA100000), som 

ligger ved Fredskovsvej. 

To områder ligger lavt (oplandet til RA110020 og RA210020), og der må derfor etableres 

forsinkelsesvolumen og pumper, som supplerer ledningssystemet for at det samlede system kan 

tilpasses kravene. 
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Figur 45:  Klimatilpasning i den nordlige del af Dronninggård oplandet ved vejseparering, delvis 

separering og separatkloakering. En større del af Holte oplandet ledes til Dronninggård. 

 
Figur 46:  Klimatilpasning i den sydlige del af Dronninggård oplandet ved vejseparering, delvis separering 

og separatkloakering. En større del af Holte oplandet ledes til Dronninggård. 
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Det nødvendige bassinvolumen ved opgradering af det eksisterende fællessystem og ved vejseparering 

er vist i figur 47. Der er ikke vist delvis separering, da dette scenarium bygger på, at man ikke skal 

udvide fællessystemet og derfor ikke har brug for bassinplads til fællesvand men i højere grad til 

separat regnvand. 

Der er beregnet bassinbehov alle de steder i afløbssystemet, hvor der sker overløb af fællesvand til 

søerne. Langt det største behov beregnes ved det eksisterende bassin B32 (P155), som skal udvides 

med ca. 3800 m3. I den nordlige del af oplandet ved Rude Sø og Rudekær er der ikke plads til et 

bassin, og det vurderes ikke hensigtsmæssigt at placere et rørbassin i Kongevejen. I stedet ledes 

overløbsvand herfra videre nedstrøms til A060010w1, hvor der er behov for et bassin på 2275 m3. 

 
Figur 47:  Nødvendigt bassinbehov i fællessystemet ved opgradering af de eksisterende systemer eller 

vejseparering. 

En vurdering af, hvorvidt det er muligt at placere bassiner i direkte forbindelse med eksisterende 

overløbsbygværker, er vist på figur 48. Kortet er udarbejdet baseret på kommunens umiddelbare 

tilbagemeldinger på, hvor der kan etableres bassiner. Ved A09, P128 og A14 er der ikke plads til et 

bassin ved overløbsbygværkerne, men her antages det, at der kan anlægges rørbassiner i vejene 

Dronninggårds Alle (A09 og A14) og Ved Furesøen (P128).  



   

 Områdeplaner Rudersdal 

 

13. december 2019  Side 68 af 143 

Ved A07 er der på grund af de lave terrænkoter omkring overløbsbygværket udfordringer med vand på 

terræn. Ledningerne krydser her jernbanen under viadukten.  

Ved bassin B32 (P152) og pumpestation P130 skal bassiner etableres i områder, hvor kommunen 

vurderer, at det vil være vanskeligt at bygge (rødt område i figur 60). 

  
Figur 48: Vurdering af pladsforhold ved placering af overløbsbassiner på fællessystemet. 

Det nødvendige bassinbehov ved en tilledning til renseanlægget på 0,8 og 2 l/s/red. ha er vist i tabel 

16. Bassinbehovet mere end halveres, når afledningen til renseanlægget øges til 2 l/s/red. ha. 

 
Tabel 16: Beregnede bassinbehov for 0,8 og 2,0 l/s/red. ha som funktion af afledning til renseanlægget i 

Dronninggård. 
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Regnvand fra noget af Kongevejen ledes i dag til Rude Sø (se figur 49). Her kræves et vådt 

regnvandsbassin i størrelsesordenen 500 m3. Pladsforholdene bevirker, at bassinet enten skal lægges i 

Kongevejen eller at der skal etableres ca. 500 meter ledning i vestlig retning til området omkring 

Rønnebærvej, hvor det ser ud til at der er bedre plads. Regnvandet kan også ledes til Holte Havn, men 

denne ledningstrækning er længere, og der er i forvejen udfordringer i forhold til rensning af 

regnvandet. 

 
Figur 49: Vådt regnvandsbassin ved Rude Sø ved opgradering af de eksisterende systemer. 

Ved Dronninggårds Alle er der et par mindre regnvandsledninger der i dag ledes direkte ud i Furesø. 

Til trods for at det kun drejer sig om mindre bassiner er det tvivlsomt, om der er plads til dem. 

Regnvand, som i dag er separat, kan eventuelt kobles på fællesledningerne og ledes til fællesbassiner 

nedstrøms, hvis der ikke vælges at separatkloakere.  

 
Figur 50: Vådt regnvandsbassin ved Dronninggårds Alle ved opgradering af de eksisterende systemer. 

To mindre regnvandsledninger afvander i dag en mindre del af Parcelvej. Her er der rigelig plads til 

våde regnvandsbassiner før udledningen til Furesø. 
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Figur 51: Våde regnvandsbassiner ved Parcelvej ved opgradering af de eksisterende systemer. 

 
Figur 52: Vurdering af pladsforhold ved opgradering af eksisterende regnvandssystem. 

Figur 53 viser en oversigt over forsinkelses- og våde regnvandsbassiner ved separatkloakering i 

Dronninggård oplandet. 
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Figur 53: Oversigt over behov for bassiner i Dronninggård ved separatkloakering, samt vurdering af 

pladsforhold. 

Det nordligste bassin ved RUA01000 leder vand videre til Dumpedalsrenden, så her kræves både et 

vådt regnvands- og forsinkelsesbassin. Dimensionerne for forsinkelsesbassinet er angivet i henhold til 

kapacitetsanalysen for Dumpedalsrenden. 

 
Figur 54: Bassiner i Dronninggård omkring Rudeskrænten ved separatkloakering, der leder til 

Dumpedalsrenden. Volumen angivet for vejseparering, delvis separering, og separatkloakering. 
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Ved Rønnebærvej skal der etableres et vådt regnvandsbassin på 2300 m3 se figur 55, men der har pt. 

ikke kunnet allokeres et brugbart område til bassinet.  Det skal undersøges, hvorvidt det kan være en 

mulighed at allokere arealer vest for jernbanen. 

 
Figur 55: Vådt regnvandsbassin i Dronninggård omkring Rønnebærvej ved separatkloakering. Volumen 

angivet for vejseparering, delvis separering, og separatkloakering. 

Bag Holte Roklub eller nord for er der behov for ca. 400 m3 – 1350 m3 bassin (RUA07001) til 

rensning af regnvand. Mulige placeringer i en hensigtsmæssig kote skal undersøges. 

 
Figur 56: Vådt regnvandsbassin i Dronninggård omkring Holte Roklub ved separatkloakering. Volumen 

angivet for vejseparering, delvis separering, og separatkloakering. 

Vandet, der i dag er en del af Holte-oplandet, ledes så vidt muligt til området sydvest for Lille 

Frederikslund, hvor der er arealer, som kan allokeres til bassin. Herudover pumpes fra den lavt 

liggende vej ”Ved Furesøen”.  Ved vejen ”Ved Furesøen” er der ingen ledige arealer til etablering af 

våde regnvandsbassiner og området ligger så lavt at vand ikke kan gravitere til andet end Furesø. Det 

foreslås, at vand pumpes op til bassinet RA10000, se figur 58. Pumpens størrelse vil afhænge af, hvor 

meget volumen, der kan etableres i selve vejen via rørbassiner eller andet. For at sikre at de 

økonomiske overslag ikke underestimeres, er der i nærværende overslag regnet med en meget stor 

pumpe på 200 l/s. I praksis forventes det, at kapaciteten på denne kan reduceres. 
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Figur 57: Bassiner i Dronninggård ved vejen ”Ved Furesøen” ved separatkloakering. Volumen angivet 

for vejseparering, delvis separering, og separatkloakering. 

 
Fra den sydlige del af Dronninggård ledes så meget regnvand som muligt til området vest for Vejlesø 

(Dronningestien), se figur 58, hvor det forventes, at der kan allokeres tilstrækkelige arealer. Enkelte 

mindre områder kan ikke gravitere til Dronningestien, så der må etableres mindre våde 

regnvandsbassiner. 

 
Figur 58: Bassin i Dronninggård ved separatkloakering. Volumen angivet for vejseparering, delvis 

separering, og separatkloakering. 

 
Et mindre lavtliggende område syd for Vejlesø forsynes med rørbassin og en pumpe på 30 l/s, der 

leder til systemet forbundet med et vådt regnvandsbassin ved ”Dronningestien”, se figur 59. Pumpens 

størrelse kan optimeres i forhold til, hvor stort bassinvolumen det er muligt og hensigtsmæssigt at 

lægge i Malmmosevej. 
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Figur 59: Forsinkelsesbassin i Dronninggård ved separatkloakering. Volumen angivet for vejseparering, 

delvis separering, og separatkloakering. 

Ved de tre mindre oplande, der ikke kan gravitere til Dronningestien, skal der enten allokeres plads 

eller der må etableres pumpeledninger. Pt. har det ikke være muligt at finde plads til bassiner, men i de 

økonomiske overslag er det antaget, at det lykkes at allokere plads i de ubebyggede områder. Se figur 

60. 

 
Figur 60: Våde regnvandsbassiner i Dronninggård ved separatkloakering. Volumen angivet for 

vejseparering, delvis separering, og separatkloakering. 
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4.2.3 Oversvømmelsesrisiko og skadesreduktion 

Oversvømmelsesrisikoen i det eksisterende system i Dronninggård er vist på figur 61. Det ses at 

risikoen for skadevoldende oversvømmelser af bygninger i nogen grad stiger i fremtiden, både fordi 

der er flere bygninger som rammes, men også fordi gentagelsesperioden falder (eller sandsynligheden 

for oversvømmelser stiger). Skadesrisikoen over de næste 100 år er beregnet til en nutidsværdi på 207 

mio. kr. hvoraf de 14 % skyldes oversvømmelser af kældre med vand fra overfladen.  

Når der klimatilpasses ved enten opgradering af de eksisterende systemer eller ved separatkloakering 

falder skadesrisikoen til hhv. 30 og 36 mio. kr., svarende til en skadesreduktion på 177 og 171 mio. kr.  

Effekten af klimatilpasningen ses tydeligt på figur 62 hvor risikoen for oversvømmelsen af bygninger 

er vist efter klimatilpasning ved opgradering af de eksisterende systemer og ved separatkloakering. 

Som forventet, er der lidt større risiko ved separatkloakering særligt opstrøms i systemerne, hvilket 

skyldes at der kun tilpasses til maksimal opstuvning til terræn hvert 5. år og i fællessystemet hvert 10. 

år. 

Overordnet er skadesreduktionen markant, uanset hvilket scenarium som anvendes til klimatilpasning. 

 
Figur 61: Oversvømmelsesrisiko i Dronninggård med det eksisterende afløbssystem nu (til venstre) og 

om 100 år (til højre). 
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Figur 62: Oversvømmelsesrisikoen i Dronninggård vist med gentagelsesperioden for oversvømmelser af 

bygninger når der er klimatilpasset ved opgradering af de eksisterende systemer (til venstre) og 

ved separatkloakering (til højre). 

4.2.4 Løsningsomkostninger 

Tabellen tabel 17 viser de samlede løsningsomkostninger i nutidsværdi over 100 år for klima- og 

miljøtilpasning af afløbssystemet i Dronninggård for hhv. løsningen med bassiner og ACTIFLO®. 

Omkostningerne er opgjort for alle fire afløbsstrategier. 

Den sorte ramme viser omkostninger til ledninger, opstuvningsbassiner, renovering og drift over 100 

år. Det er omkostninger som alt andet lige skal afholdes. I den grønne ramme vises omkostningerne 

til anlæg og drift af bassiner samt omkostninger til transport og rensning i renseanlægget, ved en 

kapacitet til renseanlægget på 2 l/s/red. ha. I den gule ramme vises omkostninger til anlæg og drift af 

ACTIFLO® anlæg samt transport og renseudgifter til det vand som ledes til renseanlægget. Nederst 

angives udgifterne til etablering af private stik, som er en grundejerudgift, til vejstik samt 

omkostningerne til etablering af en ekstra afledning til renseanlægget, hvor det er nødvendigt. Nederst 

i tabellen er de samlede udgifter til de to løsningsmuligheder for de fire afløbsstrategier opgjort 

(bassiner med grønt og ACTIFLO® med gult). 

Vejseparering er som forventet den dyreste løsning, da det her er nødvendigt også at opgradere 

fællessystemet, samtidig med at der lægges en vejvandsledning. 
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Det ses, at prisen for delvis separering og separatkloakering ligger tæt på hinanden, hvor stort set hele 

forskellen ligger på udgiften til borgernes egen separatkloakering, men usikkerheden på den er så stor 

at det må siges, at omkostningerne ved de to afløbsstrategier er stort set ens. 

Beregningerne viser, at hvis der etableres bassiner, kan der opnås en besparelse (32 mio. nutidskroner) 

ved at separatkloakere. Omvendt vil det bedst kunne betale sig at opgradere de eksisterende systemer, 

hvis der etableres ACTIFLO®, sidstnævnte med en forskel på 77 mio. nutidskroner.  

Beregningen viser, at ACTIFLO® er den dyreste af de to renseløsninger. 

 
Tabel 17: Samlede løsningsomkostninger i nutidsværdi for klima- og miljøtilpasning af afløbssystemet i 

Dronninggård for hhv. løsningen med bassiner og ACTIFLO®. Omkostningerne er opgjort for 

alle fire afløbsstrategier i nuværdi over 100 år. 

Tabel 18 viser forholdet mellem skadesreduktion og løsningsomkostninger for opgradering af de 

eksisterende systemer og separatkloakering. Det ses, at der er stort set samme forhold i de fire 

scenarier, dog et lidt mindre forhold ved ACTIFLO®. Det betyder, at effekten af klimatilpasning på 

skadesreduktionen er marginalt størst ved bassinløsningerne. 

 
Tabel 18: Cost-benefit forholdet (skadesreduktion/løsningsomkostninger) for Dronninggård. 

 

DRONNINGGÅRD (mio. kr. nuværdi over 100 år) Opgrad. af eks. syst. Vejseparering Delsvis separering Separatkloakering

ledninger+opstuvningsbas anlæg 140 263 174 189

ledninger renovering 11 12 34 34

ledninger+opstuvningsbassiner drift og reinvestering 112 230 162 177

Ledninger i alt nuværdi over 100 år 262 504 370 400

bassiner (2 l/s/red Ha) - anlæg 107 71 17 24

bassiner - drift og reinvestering 85 56 13 19

bassiner - Transport og rensning til RA 62 53 38 27

bassiner - Vandmængde til rensning m3/år 424059 362522 262513 183540

bassiner i alt nuværdi over 100 år 254 180 68 70

Actiflo - anlæg-fælles 185 163 79 0

Actiflo - anlæg-separat 11 127 134 138

Actiflo - drift nuværdi over 100 år 234 346 258 168

Actiflo - drift mio. kr/år 7.42 10.95 8.09 5.32

Actiflo - Vandmængde renset gennem AF m3/år 77510 127540 191334 269633

Actiflo - Transport og rensning til RA 51 48 39 29

Actiflo - Vandmængde til rensning RA mio. kr/år 1.62 1.52 1.24 0.91

Actiflo - Vandmængde til rensning RA m3/år 352326 330638 269219 197021

Actiflo i alt nuværdi over 100 år 482 684 510 335

Private stik 0 0 52 74                            

matrikler til separering 0 0 *70 % af fuld separering 1239

Vejstik 0 4.8 4.8 4.8

Vejledninger separat km 0 24 24 24

Forsinkelsesbassiner regnvand til Dumpedalsrenden (kapacitet) 0 2 5 7

Udbygning af renseanlæg fra 0.8 til 2 l/s/red Ha 71 71

Pris i alt bassiner (2l/s/Red Ha) nuværdi over 100 år 588 761 500 556

Pris i alt ACTIFLO nuværdi over 100 år 744 1195 942 821

Dronninggård Opgr. af eksisterende Separatkloakering

Cost-benefit forhold bassiner 0.30 0.31

Cost-benefit forhold ACTIFLO® 0.24 0.21
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4.2.5 Stofbelastning 

I dette afsnit er stofbelastningen under statusforhold og for de fire afløbsstrategier opgjort, så de kan 

sammenlignes. I bilag 9.7 vises de årlige vand- og stofmængder for regnvand, som ledes til søerne for 

BOD, COD og Total-N. 

Tabel 19 viser fosforbelastningen fra Dronninggård til søerne som følge af de forskellige 

afløbsstrategier. 

 
Tabel 19: Den årlige fosforbelastning til søerne fra Dronninggård området. Med rødt er angivet 

bassinbelastningen i stedet for ACTIFLO® belastningen, da disse regnvandsudløb er for små 

at rense på. 

I det følgende betegnes løsningen hvor der anlægges bassiner (dvs. våde regnvandsbassiner for separat 

regnvand og overløbsbassiner jf. figur 4) ”bassin-løsningen” og rensning via ACTIFLO® for 

ACTIFLO® -løsningen. 

Ved opgradering af de eksisterende systemer kan målbelastningen for fosfor (naturlig belastning) 

overholdes med bassin-løsningen, hvilket skyldes, at fællesbassinerne netop er dimensioneret til at 

have en størrelse som svarer til, at der maksimalt afledes målbelastningen. Ved vejseparering, delvis 

separering og separatkloakering udledes en større mængde regnvand via det separate system og 

dermed via de våde regnvandsbassiner, og den afledte fosfor mængde stiger. For separatkloakering 

udledes der mere end dobbelt så meget fosfor som ved opgradering af de eksisterende systemer. 

Udledningen vil uanset valg af strategi blive væsentligt reduceret fra 310 kg fosfor pr år til 17-34 kg 

fosfor pr år. 

Ved ACTIFLO®-løsningen udledes der nogenlunde lige meget fosfor ved opgradering af de 

eksisterende systemer og separatkloakering. Det ses, at der ved vejseparering og delvis separering 

udledes mindre fosfor pr år. Det skyldes at fosforbelastningen fra de mindre udløb ikke er medtaget 

for de to afløbsstrategier. Det vurderes, at fosforbelastningen for de to afløbsstrategier ligger i samme 

størrelsesorden, som for separatkloakering og opgradering af de eksisterende systemer. Der ses størst 

belastning ved opgradering af de eksisterende systemer, hvilket skyldes at fosforkoncentrationen af 

fællesvand efter rensning i ACTIFLO® (0,3 mg P/l) ligger væsentlig højere end fosforkoncentrationen 

i renset regnvand (0,1 mg P/l). Fosforbelastningen ved separatkloakering er mindre, når der anvendes 

ACTIFLO® end når der anvendes bassiner, fordi ACTIFLO® anlægget renser til 0,1 mg P/l og 

bassinerne til 0,15 mg P/l. 

For at kunne sammenligne omkostninger til fosforrensning mellem de to metoder er de samlede 

løsningsomkostninger delt med fosforreduktionen for hhv. bassiner og ACTIFLO®-anlæggene. 

DRONNINGGÅRD  (Kg P/år) Opgr. af eksisterende Vejseparering Delsvis separering Separatkloakering

Statusbelastning 310 kg P/år

Forfor målbelastning af søer fra afløbssystem 17 17 17 17

Fosforbelastning fra regnvandssyst. ved rensning i bassiner 3 13 28 40

Fosforbelastning fra fællessyst. ved overløb fra bassiner 14 12 5 0

I alt forforbelastning af søer med bassiner 17 25 33 40

Fosforbelastning fra regnvandssystemet ved 

rensning af 90 % af årsafstrømning 3 11 24 34

Fosforbelastning fra fællessyst. ved "kosteffektiv" rensekapacitet 30 18 3 0

I alt ACTIFLO forforbelastning af søer 33 29 27 34
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Resultatet ses i tabel 20. Bemærk dog, at de først bør sammenlignes, når der renses ned til samme 

niveau, da de sidste kg i nogen tilfælde er dyrere end de første. 

Det ses at det er marginalt mere omkostningseffektivt i forhold til fosforreduktionen at separatkloakere 

når der anvendes bassin-løsningen. For ACTIFLO® -løsningen er det mest effektivt at udvide det 

eksisterende afløbssystem, men der er stadig kun tale om en marginal forskel, som formentlig ligger 

indenfor usikkerheden på estimatet. Det er mest effektivt at anvende bassin-løsningen. 

 
Tabel 20: Omkostninger til reduktion af fosforbelastningen af søerne fra Dronninggård ved opgradering 

af de eksisterende systemer og ved separatkloakering. 

4.2.6 Fordele og ulemper 

I tabel 21 er fordele og ulemper beskrevet for opgradering af de eksisterende systemer og 

separatkloakering. ACTIFLO® til rensning af fællesvand har kommunen ikke set som en mulighed, 

da der er andre problematiske stoffer i spildevand som ACTIFLO® ikke renser for. Den løsning 

omtales derfor ikke nærmere i dette afsnit. 

Vejseparering er meget dyrere end de øvrige scenarier og delvis separering ligger i samme 

størrelsesorden som separatkloakering. De to scenarier er derfor ikke nærmere belyst her. 

Scenarie Opgradering af de eksisterende systemer Separatkloakering 

Fordele Reduktion af fosfor til naturlig belastning 
Kun udgifter via spildevandstaksten 

Der ledes ikke uhygiejnisk vand til vandområder, 
kældre og terræn 
Ny teknologi kan relativt let implementeres ved 
ACTIFLO anlæg 
Giver mulighed for større afstrømning fra andre 
oplande til renseanlægget 

Ulemper Afhænger af at renseanlæg udbygges 
Der er ikke plads til bassiner ved alle 
udløbene til søerne fra Dronninggård, så 
etablering af bassiner kræver 
ekspropriation 
Mindre fleksibel pga. underjordiske 
betonbassiner 
Uhygiejnisk vand ledes til søer og terræn 

Ekstra udgift til grundejere 
Der skal være plads til en ekstra ledning 
Der skal renses søvand i tørvejr for at nå naturlig 
fosforbelastning 
Der er ikke plads til bassiner ved alle udløb, men 
søvand kan renses i tørvejret i et anlæg ved 
Holte Havn 

Tabel 21: Fordele og ulemper for opgradering af de eksisterende systemer og separatkloakering i 

Dronninggård. 

 

  

Dronninggård Opgr. af eksisterende Separatkloakering

Omkostning til red af fosforbelastningen i bassiner mio. nutidskr/kg P 2.00 2.06

Omkostning til red af fosforbelastningen i ACTIFLO mio. nutidskr/kg P 2.68 2.97
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4.3 Øverød 

Øverød rummer et blandet bolig- og erhvervsområde med fortrinsvis mindre, lokale virksomheder. 

Øverød er karakteriseret ved et istidslandskab med mange små søer og omkranset af relativt højt 

terræn med skov. 

4.3.1 Eksisterende afløbs- og miljøforhold 

Hovedparten af Øverød er fælleskloakeret og vand ledes til rensning på Mølleåværket gennem 

oppumpning til bassinet ved Ravnholm. Mod nordøst findes et separatkloakeret område, som afvander 

til hhv. Aborredammen, Skalledammen og Sudedammen. I Øverød opsamles vand fra fællessystemet i 

to lukkede bassiner ved Søllerød Sø på hhv. ca. 500 m3 og ca. 1.600 m3 samt et enkelt 

overløbsbygværk mod vest, som aflaster til Søllerød Sø. Søllerød Sø, afleder gennem Bækrenden til 

Vejlesø. Fra Øverød pumpes fællesvandet videre (85 l/s) mod et overløbsbygværk ved Ravnholm. Så 

længe der er plads i bassinet ved Ravnholm, pumpes der efter behov 85 l/s direkte til bassinet (som er 

ca. 2.000 m3). Fra Ravnholm ledes vand mod Mølleåværket (100 l/s). Der er overløbsmulighed ved 

Ravnholm til en overløbsledning, der føres helt til Øresund kaldet ”Øresundsledningen”. I praksis 

aflastes der til de lokale søer fremfor til Øresund via denne ledning. 

 
Figur 63: Oversigt over det eksisterende afløbssystem i Øverød.  
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Nøgletal for Øverød er vist i tabel 22. 

Øverød Værdi 

Totalt areal [ha] 161,0 

Befæstet areal [ha] 119,2 

Reduceret areal [ha] 54,8 

Separatkloakeret reduceret areal [ha] 5,3 

Fælleskloakeret reduceret areal [ha] 49,5 

Separat bassinvolumen [m3] 0 

Fælles bassinvolumen [m3] 2110 

Antal fællesudløb 4 

Antal regnvandsudløb 3 

Antal overløbsbygværker 7 

Antal pumpestationer  2 

Antal aflastninger [n/år] 19 

Fosforbelastning af søer [kg P/år] 109 

Målbelastning til søer [kg P/år] 17 

Nødvendigt antal ha der skal afkobles (ha/%) 35,4/72 

Vejareal [ha] 14,3 

Tabel 22: Nøgletal for Øverød. 

I Øverød aflastes der fra tre overløbsbygværker til Søllerød Sø. Et systemdiagram for Øverød er vist i 

figur 64. Hver boks i diagrammet repræsenterer oplandet til det bygværk, som er angivet i boksen. I 

bilag 9.3, figur 89 vises oplandets størrelse, det reducerede areal, tørvejrsvandføringen samt lednings- 

og bassinvolumen i oplandet. 

 
Figur 64: Systemdiagram for Øverød oplandet. Et detaljeret diagram findes i bilag 9.3. 

De største og hyppigste aflastninger til Søllerød Sø sker fra bassin B26 (P118). Den gennemsnitlige 

spildevandsmængde er beregnet til 15 l/s. Der aflastes forholdsvist sjældent fra bassin B34 (P155), da 
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der altid ledes mindst 85 l/s videre mod Mølleåværket. Dog betyder koter og stuvningsforhold øst for 

Søllerød Sø og ledningen syd om Søllerød Sø, at systemet er under tryk ved aflastninger fra B34 

(P155). 

 
Figur 65: Oversigt over overløb i det eksisterende afløbssystem i Øverød oplandet. 

Strukturdiagram n Vand  

m3/år  

BOD 

kg/år 

COD 

kg/år 

Tot-N 

kg/år 

Tot-P 

kg/år 

Recipient 

P155 7 15.150 500 2469 197 38 Søllerød Sø 

P118 19 23.350 771 3806 304 58 Søllerød Sø 

C220010w1 14 2000 66 326 26 5 Søllerød Sø 

  
 

40.500 1337 6602 527 101   

Tabel 23: Beregnede antal aflastninger og mængder fra overløbsbygværkerne i Øverød. 

De separate udløb er vist i figur 66 og der afledes direkte uden rensning til hhv. Aborredammen, 

Skalledammen og Sudedammen. 

 
Figur 66: Placering af separate regnvandsudløb i Øverød. Udløb er angivet med navn. 

Udledte stofmængde og arealer for regnvandssystemet er vist i tabel 24. 
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Udløb Areal 

ha 

Areal Vand 

m3/år 

BOD 

kg/år 

COD 

kg/år 

Tot-N 

kg/år 

Tot-P 

kg/år 

Recipient 

Red. ha 

UC33000 1,91 0,88 4410 26 220 8,8 1,3 Aborredammen 

UC35000 8 2,76 13.770 83 689 27,5 4,1 Skalledammen 

UC36000 3,89 1,68 8400 50 420 16,8 2,5 Sudedammen 

Total 13,8 5,32 26.580 159 1329 53,1 8,0 
 

Tabel 24: Beregnede udløbsmængder fra separate udløb i Øverød. 

Figur 67 viser, i hvilke brønde funktionskravet ikke er opfyldt. Det er ikke opfyldt i den nordlige del af 

området samt i områder tæt på Søllerød Sø. 

Figur 68 viser de beregnede gentagelsesperioder, og hvor der kommer stuvning til terræn i det 

eksisterende system. Der er enkelte områder, der er hårdt belastede for lave gentagelsesperioder (T<2 

år). Dette skyldes hovedsageligt lavninger i terrænet eller de lave koter på overløbskanterne ud til 

søerne.  

 
Figur 67: Brønde hvor funktionskravet ikke er opfyldt (T=10 år for fællessystem og T=5 år for 

regnvandssystem). 
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Figur 68: Beregnede gentagelsesperioder for stuvning til terræn. 

Området øst for Søllerød Sø og ned til bassin B34 er ofte under tryk, da vandspejlet i Søllerød Sø 

ligger relativt højt, og da ledningsforløbet i dalen ligger lavt. Figur 69 viser et længdeprofil af 

gentagelsesperioder for vandstand på strækningen. Bemærk overløbsledningens placering (ved 

C430010) i forhold til terrænkoter opstrøms (mod venstre på figuren). 
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Figur 69: Længdeprofil af beregnede gentagelsesperioder for opstuvning på strækningen syd om 

Søllerød Sø. 

Figur 70 viser renoveringsindeks som svarer til fysisk indeks for fælles- og regnvandsledningerne i 

Øverød. Det ses. At ledningerne i regnvandssystemet (nordøst og sydvest i figuren) er i god stand, 

men at fællesledningerne i store dele af området ligger over 7 og derfor er i dårlig stand og bør 

gennemgås og evt. renoveres. Det passer med, at kommunen oplever store rotteproblemer i området. 

Ledningernes tilstand hænger i nogen grad sammen med ledningernes alder, Figur 90 i bilag 9.4 viser, 

hvornår de forskellige afløbsledninger er etableret, 

 
Figur 70: Renoveringsindeks (FI) for fælles og regnvandsledninger i Øverød. 
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4.3.2 Klima- og miljøtilpasning af afløbssystemet 

Hvis man skal opgradere det eksisterende system, er en mulighed at etablere et nyt bassin opstrøms 

B34 i dalen øst for Søllerød Sø med aflastningsmulighed til den åbne rende, der løber til Søllerød Sø. 

Samtidig styres afløbet til det eksisterende bassin B34, så aflastninger og herved opstuvninger herfra 

undgås. En skitse af løsningen er vist i figur 71, hvor nye ledninger er vist med rødt. 

 
Figur 71: Etablering af nyt bassin opstrøms B34 til afhjælpning af stuvningsproblemer i området. 

Figur 72 vist hvilke ledninger der skal udvides ved opgradering af de eksisterende systemer. Ved 

vejseparering i Øverød fjernes omkring 26 % af det reducerede areal fra fællesledningen, hvilket dog 

kun reducerer prisen for udvidelse af ledningerne minimalt. Ved delvis separering skal der fjernes 73 

% af det reducerede areal, hvis fællessystemet ikke skal udvides. 
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Figur 72: Klimatilpasning af fællesledninger i Øverød. Der er ikke nogen væsentlig forskel på hvor 

mange ledninger der skal udvides ved opgradering af de eksisterende systemer og ved 

vejseparering. 

Øverød har under eksisterende forhold et mindre separatkloakeret opland med tre udløb ved 

Skalledammen, hvor der umiddelbart er plads til våde regnvandsbassiner og mulighed for at aflede 

regnvand ved gravitation. Ved separering af regnvand fra det eksisterende fællessystem (enten ved 

separatkloakering, delvisseparering og vejseparering), kan en del af de tidligere fælleskloakerede 

områder ledes til Skalledammen. 

I vest ledes regnvand i dag til Valdkær Sø, og der er ikke mulighed for etablering af våde 

regnvandsbassiner. I stedet kan vandet afskæres og ledes til et bassin ved vestsiden af Søllerød sø: 

Søengen. En del af de oplande, hvorfra der ledes vand til Søengen er i dag defineret som en del af 

Holte oplandet. 
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Figur 73: Klimatilpasning af regnvandsledninger i Øverød ved opgradering af de eksisterende systemer. 

 
Figur 74: Klimatilpasning af regnvandsledninger i Øverød ved vejseparering, delvis separering og 

separatkloakering, En del af Holte oplandet leder regnvand til Øverød oplandet. 
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Det nødvendige bassinvolumen i Øverød ved opgradering af de eksistrende systemer samt 

vejseparering er vist i figur 75. 

 
Figur 75: Fællesbassinbehov i Øverød opgradering af de eksisterende systemer og ved vejseparering. 

Tabel 24 viser de nødvendige bassinvoluminer ved afløb til renseanlægget på hhv. 0,8 og 2,0 l/s/red. 

ha, Ved en forøgelse af afledningen beregnes der en markant reduktion i det nødvendige bassinbehov. 

 
Tabel 25: Beregnede bassinbehov for 0,8 og 2,0 l/s/red. ha i afledning til rensning i Øverød. 

Ved C22 skal der etableres et 600 m3 stort bassin, men det anses ikke for muligt at placere det ved 

bygværket. I stedet antages det, at der etableres et rørbassin i Øverødvej. Ved B26 (P118) er det 

nødvendige bassinbehov på 3300-10.000 m3 afhængig af afløbstal mod Mølleøværket. På grund af 

pladsmangel og da bassinet ville skulle ligge i private haver, er det ikke en løsning. I stedet kan 

afstrømningen transporteres til et nyt bassin opstrøms B34 (P155). 

Ved de eksisterende regnvandsoplande, der leder vand til Aborredammen, Skalledammen og 

Sudedammen (se figur 66 og figur 77), skal der etableres et bassin med en størrelse på omkring 1200 

m3. Syd for området er der givet mulighed for allokering af bassinareal, men dette område ligger i kote 

44-49 m, mens vandstanden ved udløbsledningerne ligger i kote 41-42 m. Det vil kræve afgravning af 

meget store mængder jord at placere et vådt regnvandsbassin her, så af økonomiske hensyn vil det 

være hensigtsmæssigt at finde et område tættere på udløbsledningerne. 

Udløbskravet til Kikhanerenden fra de tre søer giver forskellige volumenbehov. Figur 76 viser 

bassinbehovet som funktion af udløbskravet til vandløbet og udbredelserne ved forskellige 

vandstande. Det ses at udbredelserne ved 1,5 l/s/red. ha formentlig giver acceptable opstuvninger, og 

da det ikke kan anbefales, at der stilles et større afløbskrav end 1,5 l/s/red. ha pga. koblede effekter, er 

det ikke antaget, at der bør etableres mere bassinvolumen end der allerede er i de eksisterende søer i 

prisberegningerne. 
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Figur 76: Figuren viser bassinbehovet i Aborredammen, Skalledammen og Sudedammen som funktion 

af udløbskravet for T= 5år med faktorer i alt på 1,64 til venstre (tillæg for koblet effekt er 

20%). Til høje ses de tilhørende udbredelser for de tre volumenbehov. 

  
Figur 77: Våde regnvandsbassiner ved Højbjerggårdsvej ved opgradering af de eksisterende systemer. 

Syd for Skalledammen er der givet mulighed for allokering af et bassinareal, men som beskrevet under 

scenariet, hvor det eksisterende system klimatilpasses, vil det være hensigtsmæssigt at finde et område 

tættere på udløbsledningerne. 
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Figur 78: Vådt regnvandsbassin i Øverød ved separering. Volumen angivet for vejseparering, delvis 

separering, og separatkloakering. 

Størstedelen af de områder i Øverød, der ikke kan gravitere til Skalledammen, skal lede vand til den 

østlige side af Søllerød sø: Søllerød Sø Øst figur 79. Der skal etableres store bassiner her og 

koteforholdene er særdeles ugunstige, fordi terrænet er så fladt ud til søen. Formodentlig må der 

etableres en række mindre våde regnvandsbassiner. 

 
Figur 79: Vådt regnvandsbassin ved separering. Volumen angivet for vejseparering, delvis separering, og 

separatkloakering. 

Dele af et eksisterende Holteopland og dele af Øverød oplandet leder vand til den vestlige side af 

Søllerød Sø: Søengen figur 80. Her skal der etableres et forholdsvis stort bassin, og det kan blive 

nødvendigt at indrage hovedparten af det ubebyggede område øst for Genoptræningscenter 

Skovbrynet (Søengen 4). 
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Figur 80: Vådt regnvandsbassin i Øverød ved separering af systemerne. Volumen angivet for 

vejseparering, delvis separering, og separatkloakering. 

4.3.3 Oversvømmelsesrisiko og skadesreduktion 

Oversvømmelsesrisikoen i Øverød for det eksisterende system er vist på figur 81. Det ses, at risikoen 

for skadevoldende oversvømmelser af bygninger med det eksisterende system i nogen grad vil stige 

over de næste 100 år, både fordi der er flere bygninger som rammes, men også fordi 

gentagelsesperioden falder, hvorved sandsynligheden for oversvømmelser stiger. Skadesrisikoen over 

de næste 100 år er beregnet til en nutidsværdi på 294 mio. kr., hvoraf de 10 % skyldes 

oversvømmelser af kældre.  

Når der klimatilpasses ved enten opgradering af de eksisterende systemer eller ved separatkloakering, 

så falder skadesrisikoen til hhv. 34 og 27 mio. kr. svarende til skadesreduktioner på 260 og 267 mio. 

kr. 

Effekten af klimatilpasningen ses tydeligt på figur 82, hvor risikoen for oversvømmelsen af bygninger 

er vist efter klimatilpasning ved opgradering af de eksisterende systemer og ved separatkloakering. 

Som forventet, ses der lidt større risiko ved separatkloakering særligt opstrøms i systemerne, hvilket 

skyldes at der kun tilpasses til maksimal opstuvning til terræn hvert 5. år og i fællessystemet hvert 10. 

år. Nedstrøms i systemerne nær søerne er risikoen størst ved opgradering af de eksisterende systemer 

fordi de større fællesledninger transporterer vandmængder mod søerne hurtigere. 

Overordnet er skadesreduktionen markant, uanset hvilket scenarium som anvendes til klimatilpasning. 

Ved Skovlyporten og Skovlytoften er der stadig risiko for oversvømmelser ved 20 års hændelser i 

fremtiden. I forbindelse med klimatilpasningen i området kan der ses på, om der ved enkle udvidelser 

af systemet, som kan balancere skadesreduktionen, kan findes løsninger, som sikrer området til et 

højere niveau. Alternativt kan der informeres lokalt, så grundejerne kender risikoen og kan forebygge 

selv. 
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Figur 81: Oversvømmelsesrisiko i Øverød med det eksisterende afløbssystem nu (til venstre) og om 100 

år (til højre). 

 
Figur 82: Oversvømmelsesrisikoen i Øverød om 100 år vist med gentagelsesperioden for oversvømmelser 

af bygninger, når der er klimatilpasset ved opgradering af de eksisterende systemer (til venstre) 

og ved separatkloakering (til højre). Området ved Skovlyporten og Skovlytoften er markeret 

med en cirkel. 
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4.3.4 Løsningsomkostninger 

Tabel 27 viser de samlede løsningsomkostninger i nutidsværdi over 100 år for klima- og 

miljøtilpasning af afløbssystemet i Holte for hhv. løsningen med bassiner og ACTIFLO®. 

Omkostningerne er opgjort for alle fire afløbsstrategier. 

Øverst i den sorte ramme vises omkostninger til ledninger, opstuvningsbassiner, renovering og drift 

over 100 år. Det er omkostninger som alt andet lige skal afholdes. I den grønne ramme vises 

omkostningerne til anlæg og drift af bassiner samt omkostninger til transport og rensning i 

renseanlægget, ved en kapacitet til renseanlægget på 2 l/s/red. ha. I den gule ramme ser man 

omkostninger til anlæg og drift af ACTIFLO® anlæg samt transport og renseudgifter til det vand som 

ledes til renseanlægget. Nederst vises udgifterne til etablering af private stik, som er en 

grundejerudgift, til vejstik som formentlig er en forsyningsudgift, samt omkostningerne til etablering 

af en ekstra afledning til renseanlægget, hvor det er nødvendigt. Nederst i tabellen er de samlede 

udgifter til de to løsningsmuligheder for de fire afløbsstrategier opgjort (bassiner med grønt og 

ACTIFLO® med gult). 

Vejseparering er som forventet den dyreste løsning, da det her er nødvendigt også at opgradere 

fællessystemet, samtidig med at der lægges en vejvandsledning. 

Det ses, at prisen for delvis separering og separatkloakering ligger meget tæt. Stort set hele forskellen 

ligger på udgiften til grundejernes egen separatkloakering, men usikkerheden på den er så stor, at det 

må siges at omkostningerne ved de to afløbsstrategier er stort set ens. 

Beregningerne viser, at hvis der etableres våde regnvandsbassiner, kan der opnås en besparelse på 18 

mio. nutidskroner ved at separatkloakere. Omvendt vil det bedst kunne betale sig at opgradere de 

eksisterende systemer, hvis der etableres ACTIFLO®. Der er en forskel i nutidsprisen på 89 mio. 

nutidskroner, hvor separatkloakering er dyrest.  

Beregningen viser, at de billigste to løsninger er lige dyre (ACTIFLO® er marginalt billigst). 

Hvis Holte og Dronninggård blev separatkloakeret ville der blive plads i transportledningen til 

Mølleåværket, og omkostningerne for opgradering af de eksisterende systemer med bassiner ville 

falde med 71 mio. kr. (udbygning af renseanlæg samt transport) plus det ekstra volumen, der kan 

spares i oplandet. En beregning af det nødvendige bassinvolumen, når afledningen fra Øverød kan 

øges, viser en anlægsudgift til fællesbassiner på i alt ca. 59 mio. kr. Det betyder, at det koster i 

størrelsesordenen 425 mio. kr. og at opgradering af de eksisterende systemer med bassiner dermed 

bliver billigst.  

 Bassin behov (type) Pris (mio. kr.) 

C220010w1 600 m3 (rørbassin) 3,4 

P155 3600 m3 (betonbassin) 28,8 

B26 3330 m3 (betonbassin) 27,2 

I alt  59,4 
Tabel 26: Beregning af nødvendigt bassinbehov i Øverød ved separatkloakering af Dronninggård og 

Holte. 
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Tabel 27: Samlede løsningsomkostninger i nutidsværdi for klima- og miljøtilpasning af afløbssystemet i 

Øverød for hhv. løsningen med bassiner og ACTIFLO®. Omkostningerne er opgjort for alle 

fire afløbsstrategier i nuværdi over 100 år. 

Tabel 28 viser forholdet mellem skadesreduktion og løsningsomkostninger for opgradering af de 

eksisterende systemer og separatkloakering. Det ses, at der er stort set samme forhold i de fire 

scenarier. 

 
Tabel 28: Cost-benefit forholdet (skadesreduktion/løsningsomkostninger) for Øverød. 

 

4.3.5 Stofbelastning 

I dette afsnit er stofbelastningen under statusforhold og for de fire afløbsstrategier opgjort, så de kan 

sammenlignes. I bilag 9.7 vises de årlige vand- og stofmængder for regnvand som ledes til søerne for 

BOD, COD og Total-N. 

Tabel 29 viser fosforbelastningen fra Øverød til søerne som følge af de forskellige afløbsstrategier. 

ØVERØD (mio. kr. nuværdi over 100 år) Opgrad. af eks. syst. Vejseparering Delsvis separering Separatkloakering

ledninger+opstuvningsbas anlæg 137 249 149 161

ledninger renovering 15 14 38 38

ledninger+opstuvningsbassiner drift og reinvestering 109 217 140 153

Ledninger i alt nuværdi over 100 år 261 480 327 351

bassiner (2 l/s/red Ha) - anlæg 65 48 19 25

bassiner - drift og reinvestering 52 38 15 19

bassiner - Transport og rensning til RA 59 50 34 24

bassiner - Vandmængde til rensning m3/år 403370 340706 230628 162410

bassiner i alt nuværdi over 100 år 176 136 67 68

Actiflo - anlæg-fælles 65 64 38 0

Actiflo - anlæg-separat 2 48 54 55

Actiflo - drift nuværdi over 100 år 81 135 112 70

Actiflo - drift mio. kr/år 2.57 4.26 3.53 2.23

Actiflo - Vandmængde renset gennem AF m3/år 58813 119349 208359 275755

Actiflo - Transport og rensning til RA 50 46 35 26

Actiflo - Vandmængde til rensning RA mio. kr/år 1.59 1.47 1.11 0.81

Actiflo - Vandmængde til rensning RA m3/år 345783 319110 240400 176198

Actiflo i alt nuværdi over 100 år 199 293 238 151

Private stik 0 0 47 67                            

matrikler til separering 0 0 *70 % af fuld separering 1120

Vejstik 0 4 4 4

Vejledninger separat km 0 20 20 20

Udbygning af renseanlæg fra 0.8 til 2 l/s/red Ha 71 71

Pris i alt bassiner (2l/s/Red Ha) nuværdi over 100 år 508 691 445 490

Pris i alt ACTIFLO nuværdi over 100 år 460 777 616 574

Øverød Opgr. af eksisterende Separatkloakering

Cost-benefit forhold bassiner 0.51 0.54

Cost-benefit forhold ACTIFLO® 0.57 0.46
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Tabel 29: Den årlige fosforbelastning til søerne fra Øverød området. Med rødt er angivet bassinprisen i 

stedet for ACTIFLO® prisen, da disse regnvandsudløb er for små at rense på. 

Ved opgradering af de eksisterende systemer kan målbelastningen 17 kg fosfor pr år, svarende til 

naturlig belastning, stort set overholdes med overløbsbassiner, da disse netop er dimensioneret til at 

have en størrelse, som svarer til, at der maksimalt afledes målbelastningen. Grunden til at 

målbelastningen ikke helt overholdes er, at våde regnvandsbassiner ikke kan rense helt ned til naturlig 

belastning (kun til 0,15 mg P/l ikke 0,05 mg/l). Ved vejseparering, delvis separering og 

separatkloakering udledes en større mængde regnvand via det separate system og dermed via våde 

regnvandsbassiner og den afledte fosformængde stiger. For separatkloakering udledes der mere end 

dobbelt så meget fosfor som ved opgradering af de eksisterende systemer. Udledningen vil uanset valg 

af strategi blive væsentligt reduceret fra 109 kg fosfor pr år til 17-41 kg fosfor pr år. 

Ved ACTIFLO®-løsningen udledes der nogenlunde lige meget fosfor ved opgradering af de 

eksisterende systemer og separatkloakering. Det ses, at der ved vejseparering og delvis separering 

udledes mindre fosfor pr år. Det skyldes at fosforbelastningen fra de mindre udløb ikke er medtaget 

for de to afløbsstrategier. Det vurderes, at fosforbelastningen for de to afløbsstrategier ligger i samme 

størrelsesorden som for separatkloakering og opgradering af de eksisterende systemer. 

Fosforbelastningen ved separatkloakering er mindre, når der anvendes ACTIFLO®, end når der 

anvendes våde regnvandsbassiner, fordi ACTIFLO® anlægget renser til 0,1 mg P/l og bassinerne til 

0,15 mg P/l. 

For at kunne sammenligne omkostninger til fosforrensning mellem de to metoder er de samlede 

løsningsomkostninger delt med fosforreduktionen for hhv. bassin-løsningen og ACTIFLO®-

løsningen. Resultatet ses i tabel 30. Bemærk dog, at de først bør sammenlignes, når der renses ned til 

samme niveau, da de sidste kg i nogen tilfælde er dyrere end de første. 

Det ses at det er mest omkostningseffektivt i forhold til fosforreduktionen at udvide det eksisterende 

afløbssystem, og at omkostningen per reduceret kg fosfor er stort set ens for de to renseløsninger. 

 

 
Tabel 30: Omkostninger til reduktion af fosforbelastningen af søerne fra Øverød ved opgradering af de 

eksisterende systemer og ved separatkloakering. 

Prisen for fosforreduktion er væsentligt større her end for de øvrige oplande. Grunden er, at 

afledningen fra Øverød til renseanlægget har haft fortrinsret i forhold til Holte og Dronninggård. Det 

har givet færre overløb til Søllerød Sø og derfor en væsentlig mindre belastning. I en ny situation, hvor 

ØVERØD  (Kg P/år) Opgr. af eksisterende Vejseparering Delsvis separering Separatkloakering

Statusbelastning 109 kg P/år

Forfor målbelastning af søer fra afløbssystem 17 17 17 17

Fosforbelastning fra regnvandssyst. ved rensning i bassiner 4 15 31 41

Fosforbelastning fra fællessyst. ved overløb fra bassiner 14 11 5 0

I alt forforbelastning af søer med bassiner 18 26 35 41

Fosforbelastning fra regnvandssystemet ved 

rensning af 90 % af årsafstrømning 4 13 26 35

Fosforbelastning fra fællessyst. ved "kosteffektiv" rensekapacitet 35 17 4 0

I alt ACTIFLO forforbelastning af søer 39 30 30 35

Øverød Opgr. af eksisterende Separatkloakering

Omkostning til red af fosforbelastningen i bassiner mio. nutidskr/kg P 5.61 7.21

Omkostning til red af fosforbelastningen i ACTIFLO mio. nutidskr/kg P 6.55 7.40
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de tre oplande bliver ligestillet i forhold til afledning til renseanlægget, vil det blive dyrere at 

nedbringe belastningen her, da det kræver relativt større bassiner end de øvrige oplande. 

Fosforreduktionen er derfor væsentligt lavere end i de to andre oplande og dermed bliver effekten af 

løsningerne lavere her. 

4.3.6 Fordele og ulemper 

I tabel 31 er fordele og ulemper beskrevet for opgradering af de eksisterende systemer og 

separatkloakering. ACTIFLO® til rensning af fællesvand har kommunen ikke set som en mulighed, 

da der er andre problematiske stoffer i spildevand som ACTIFLO® ikke renser for. Den løsning 

omtales derfor ikke nærmere i dette afsnit. 

Vejseparering er meget dyrere end de øvrige scenarier og delvis separering ligger i samme 

størrelsesorden som separatkloakering. De to scenarier er derfor ikke nærmere belyst her. 

Scenarie Opgradering af de eksisterende systemer Separatkloakering 

Fordele Reduktion af fosfor til naturlig belastning 
Kun udgifter via spildevandstaksten 
Der er plads til bassiner og overløbene kan 
samles ved ét bassin  

Der ledes ikke uhygiejnisk vand til vandområder, 
kældre og terræn 
Ny teknologi kan relativt let implementeres ved 
ACTIFLO anlæg 
Sikrer vandudskiftningen i Søllerød Sø 

Ulemper Afhænger af at renseanlæg udbygges, hvis 
ikke de øvrige områder separatkloakeres 
Mindre fleksibel pga. underjordiske 
betonbassiner 
Uhygiejnisk vand ledes til søer og terræn 
Sikrer ikke vandudskiftningen i Søllerød Sø 

Ekstra udgift til grundejere 
Der skal være plads til en ekstra ledning 
Der skal renses søvand i tørvejr for at nå naturlig 
fosforbelastning  

Tabel 31: Fordele og ulemper for opgradering af de eksisterende systemer og separatkloakering i Øverød. 
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5 Følsomhedsanalyse af konklusionerne på områdeplanerne  

I dette afsnit er der gennemført en analyse af, hvilken konsekvens det vil have, at en række parametre 

er usikkert bestemt. Der er fokuseret på at afgøre, om usikkerhederne ændrer anbefalingerne til 

afløbsstrategi i de fire områder. 

5.1 Følsomhed af omkostningen til udvidelse af renseanlægget 

Tømmetiderne for bassiner bliver meget lange - op til 15 dage, hvis det eksisterende afløb til 

renseanlægget ikke udvides. Renseanlægget skal kunne modtage 2 l/s/red. ha fra de tre oplande Holte, 

Dronninggård og Øverød for at tømmetiderne med fastholdelse af fælleskloakeringen ikke bliver for 

lange. Novafos har vurderet, at en udvidelse til 2 l/s/red. ha vil ligge på ca. 178 mio. kr. Mølleåværket 

ligger i fredede omgivelser, så det kan være at en udvidelse vil blive endnu dyrere, eller reelt ikke er 

mulig. Transport af fællesvand til et nyt fælles renseanlæg (der tidligst etableres om ca. 10-15 år) kan 

være en anden mulighed. 

Hvis omkostningen til etablering af 2 l/s/red. ha. øges, vil forskellen mellem at opgradere eksisterende 

systemer og separatkloakering øges, da opgradering af de eksisterende systemer stiger og 

separatkloakering er uændret.  

Det er konkluderet, at hvis Holte og Dronninggård separatkloakeres, så vil det bedst kunne betale sig 

at opgradere eksisterende systemer i Øverød oplandet. Denne konklusion bygger på en antagelse om, 

at Mølleåværket ikke opgraderes og har derfor ikke indflydelse på konklusionen. 

Det vil sige, at konklusionerne i denne rapport enten er uændrede, eller blot bliver endnu mere klare, 

hvis omkostningen til en udvidelse af rensekapaciteten på Mølleåværket stiger. 

5.2 Følsomhed af afløbskapaciteterne til renseanlægget  

Anlægsudgifterne for afløbskapaciteterne til Mølleåværket på hhv. 0,8 og 2 l/s/red. ha. er vist i bilag 

9.4. Det fremgår, at prisen for etablering af forsinkelsesbassiner i fællessystemet øges med 30-40 

mio.kr. Men da en forøgelse af afledningskapaciteten fra 0.8 til 2 l/s/red. ha. koster i alt ca. 178 mio. 

vil det se ud til, at det er en bedre forretning at etablere bassiner frem for at etablere øget kapacitet til 

renseanlægget. Men hvis afløbet på 0,8 l/s/red. ha. fastholdes, så vil det ikke være muligt at fastholde 

fælleskloakeringen, pga. gener fra de lange opholdstider i bassinerne. 

5.3 Følsomhed af variation af udgiften til separatkloakering på privat grund 

Udgiften til at separatkloakere på privat grund er naturligvis meget variabel, da den afhænger af, 

hvordan den tekniske installation kan gennemføres og hvilke forhold der er helt lokalt på grunden med 

f.eks. belægninger. 

Der er derfor gennemført en analyse af følsomheden på de samlede omkostninger som følge af, at man 

fordobler stikudgiften. Resultatet ses i tabel 32. 

Beregningerne viser, at separatkloakering på egen grund udgør mellem 8 og 14 % af de samlede 

omkostninger. Øges enhedsomkostningen til det dobbelte, udgør udgiften 15-25 % af omkostningen 

ved klimatilpasning med separatkloakering.  
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Hvis udgiften for stik fordobles, betyder det, at de samlede løsningsomkostninger for 

separatkloakering og opgradering af de eksisterende systemer kommer til at ligge endnu tættere. 

Det ses, at den billigste anlægsstrategi for Holte er separatkloakering uanset stikomkostningen, men 

for Dronninggård og Øverød er opgradering af de eksisterende systemer (marginalt) billigst, når man 

fordobler stikudgiften. Pga. de store usikkerheder i øvrigt kan det konkluderes, at der ikke er en 

signifikant effekt på konklusionen ved en fordobling af stikudgiften.  

Modsat vil en reduktion af stikudgiften vise, at separatkloakering bliver billigere og dermed mere 

økonomisk fordelagtig i forhold til opgradering af de eksisterende systemer. 

 
Tabel 32: Samlede omkostninger med 60.000 kr./stik og 120.000 kr./stik. 

5.4 Følsomhed af at medtage klimafaktorer til dimensioneringen af bassiner 

Det er vanskeligt og forbundet med stor usikkerhed at forudsige fremtidige overløbshyppigheder og 

nødvendige voluminer fordi der, dels ikke findes en regnserie, som afspejler fremtidens klima, dels 

ikke er anbefalinger fra Spildevandskomiteen vedrørende klimafaktorer for gentagelsesperioder 

mindre end 2 år.  

Spildevandskomiteens faglige udvalg er ved at gennemføre et VUDP-projekt i samarbejde med en 

række aktører (hvor Novafos er projektleder), som skal afklare forholdene. I mangel af bedre, ganger 

man ofte hele regnserien med en klimafaktor svarende til den gentagelsesperiode, som man vil 

analysere eller dimensionere for. Ved en 10 års hændelse ganger man f.eks. med 1,3. I forbindelse 

med beregning af overløbsbassiner er det naturligvis ikke korrekt, da f.eks. en 2 års hændelse vil 

kræve en klimafaktor 1,2. Det betyder at alle regn, også hverdagsregn, ganges med en faktor 1,2 og 

regnmængden bliver for stor.  

I områdeplanerne er der derfor ikke regnet med klimfaktorer ved modelberegninger af 

overløbshyppigheder og voluminer.  

I oplandene til søerne er våde regnvandsbassiner stort set uafhængige af klimaændringerne. Dog Vil 

en mindre stigning i årsnedbør formindske opholdstiden i et vådt bassin og hermed reducere 

rensningsgraden en smule. I fællessystemet vil overløbsbassiner skulle være større for at 

fosforbelastningen til søerne ikke stiger.  

Fordi omkostningen til etablering af overløbsbassiner er større end for våde regnvandsbassiner 

vurderes det, at der vil være en større omkostning til anlæg af overløbsbassiner end til våde 

regnvandsbassiner i forbindelse med klimaændringerne. Heraf følger, at omkostningen til opgradering 

Samlede omkostning (mio. nutidskroner over 100 år) Opgrad. af eks. syst. Vejseparering Delsvis separering Separatkloakering

HOLTE (mio. kr.)

Samlet pris med stikomkostning på 60.000 kr/matrikel 399 451 326 361

Samlet pris med stikomkostning på 120.000 kr/matrikel 399 451 350 395

ØVERØD (mio. kr.)

Samlet pris med stikomkostning på 60.000 kr/matrikel 508 691 445 490

Samlet pris med stikomkostning på 120.000 kr/matrikel 508 691 492 558

DRONNINGGÅRD (mio. kr.)

Samlet pris med stikomkostning på 60.000 kr/matrikel 588 761 500 556

Samlet pris med stikomkostning på 120.000 kr/matrikel 588 761 552 630

BISTRUP (mio. kr.)

Samlet pris med stikomkostning på 60.000 kr/matrikel 219 281 217 220

Samlet pris med stikomkostning på 120.000 kr/matrikel 219 281 228 236
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af de eksisterende systemer vil stige mere end omkostningerne til separatkloakering og dermed at 

separatkloakering er relativt billigere. 

5.5 Følsomhed af ændringer i drift og reinvesteringer 

Drift og reinvesteringer betyder relativt meget, da det er en udgift som summeres over 

planlægningsperioden (100 år). Tabel 33 viser drift- og reinvesteringsomkostningerne over 100 år, 

hvis faktoren sættes ned fra 2,5 % til 1,5 % af den samlede anlægsomkostning. Effekten er at drifts- og 

reinvesteringsomkostningerne falder til under det halve. De samlede løsningsomkostninger falder med 

ca. 20 %. 

Den reducerede drifts- og reinvesteringsudgift giver ikke anledning til et andet valg af anlægsstrategi.  

 
Tabel 33: Følsomhed på de samlede omkostninger ved ændring af driftsomkostningerne fra 2,5 %/år til 

1,5 %/år af anlægsomkostningerne. 

Da 2,5 % er baseret på konkrete tal og da det ikke har betydning for valg af scenarie, ændres der ikke 

på konklusionerne. 

5.6 Følsomhed af beregning af bygningsskader på skadesreduktionen 

Hvis den våde perimeter er større end 5 % medtages oversvømmelsen med det fulde bygningsareal 

og det beregnede kælderareal. Valget af procentdel har meget stor effekt på beregningen af 

nutidsværdien af skaderne. Hvis der anvendes en procentdel på nul, dvs. hvis alle bygninger medtages, 

findes der en samlet skadesreduktion for de fire områder på 1,4 mia. kr., ved 5 % ca. 700 mio. kr. og 

for 10 % ca. 380 mio. kr. Der er samme relative forskel på resultatet for både opgradering af de 

eksisterende systemer og separatkloakering, 5 % er valgt, fordi det er den procentdel, der svarer til 

tidligere undersøgelser, som har vist, at hvis alle bygninger medtages, findes der en bygningsskade på 

1100 kr./m2 (svarende til undersøgelser af reelle skader gennemført af Forsikrings og Pensions 

skadesdata for København og Greve). 

For samtlige anlægsstrategier bliver skadesreduktionen den samme i tre oplande og ændrer derfor ikke 

på konklusionen. 

5.7 Følsomhed af sikkerhedsfaktoren på skadesreduktionen 

Oversvømmelseskortene er regnet med en sikkerhedsfaktor på 1,2. En screening af betydningen af at 

gennemføre beregningerne uden en sikkerhedsfaktor viser, at nutidsværdien af skader over 100 år 

falder fra 700 mio. kr. til 400 mio. kr. Skaderne efter klimatilpasning bliver også omtrent det halve. 

Det betyder, at der vil være en væsentlig mindre skadesreduktion ved klimatilpasningen, hvis der 

regnes uden sikkerhedsfaktor. Når det skal vurderes, hvilket klimatilpasningsscenarium, som bedst kan 

Samlede omkostning (mio. nutidskroner over 100 år) Opgrad. af eks. syst.Vejseparering Delsvis separering Separatkloakering

HOLTE (mio. kr.)

Samlet pris m. drift og reinvestering på 2.5 %/år 399 451 326 361

Samlet pris m. drift og reinvestering på 1.5 %/år 344 388 283 313

ØVERØD (mio. kr.)

Samlet pris m. drift og reinvestering på 2.5 %/år 508 691 445 490

Samlet pris m. drift og reinvestering på 1.5 %/år 444 597 392 432

DRONNINGGÅRD (mio. kr.)

Samlet pris m. drift og reinvestering på 2.5 %/år 588 761 500 556

Samlet pris m. drift og reinvestering på 1.5 %/år 509 656 439 489

BISTRUP (mio. kr.)

Samlet pris m. drift og reinvestering på 2.5 %/år 219 281 217 220

Samlet pris m. drift og reinvestering på 1.5 %/år 187 240 191 195
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betale sig, gør det ikke stor forskel om der anvendes sikkerhedsfaktor, da skadesreduktionerne for de 

valgte afløbsstrategier ligger så tæt på hinanden. Dette valg ændrer derfor ikke på konklusionerne. 

5.8 Følsomhed af svært tilgængelige bassinplaceringer 

I denne rapport er der jf. afsnit 0 anvendt priser på bassiner på mellem 2000 og 11.000 kr./m3. 

Placeringerne af bassiner i de tre områder kan være vanskelig både fordi flere skal ligge i den tætte by 

i Holte og fordi de fleste skal ligge sønært, hvilket betyder at de skal sikres særligt mod opdrift. 

Priserne for underjordiske fællesbassiner kan derfor være særligt dyre i de tre områder og ligge 

væsentligt over de 11.000 kr/m3. Større priser på fællesbassiner vil betyde at forskellen i de samlede 

omkostninger til opgradering af de eksisterende systemer og separering bliver større, så det bedre kan 

betale sig at separere. 

5.9 Følsomhed af at omkostningen til rensning af fællesvand falder 

I analysen er anvendt en omkostning til rensning på 4,61 kr./m3. Tallet er fra Reference 15 fra 

DANVA og er beregnet til 4,61 kr./debiteret vandmængde m3. Af Reference 15 fremgår det også, at 

omkostningen til rensning i et fuldt separatkloakeret opland ligger på samme niveau f.eks. Greve 

Spildevand A/S med 4,10 kr/m3 og lidt højere for Solrød Spildevand på 5,99 kr/m3.  

Indløbet på Mølleåværket fra de tre oplande svarer i dag til, at det stort set kun er spildevand som 

renses. Antagelsen om at debiteret vandmængde kan sidestilles med vandmængden der sendes til 

renseanlægget, er derfor rimelig. Hvorvidt omkostningen per afledt m3 vil være mindre i fremtiden, 

hvis der bliver ledt mere regnvand til renseanlægget, er uvist. Regnvand som føres til renseanlægget 

betyder, at der er større risiko for f.eks. slamflugt, hvilket betyder at det er dyrere at drifte anlægget.  

Det taler for at det ikke er dyrere at separatkloakere. Hvis der sættes en lavere pris på rensning af 

fællesvand i renseanlægget, vil omkostning mellem opgradering af de eksisterende systemer og 

separatkloakering komme tættere på hinanden. 

5.10 Følsomhed på konklusionen af at der skal renses ned til 

fosforkoncentrationer svarende til naturlig belastning på 0,05 mg P/l 

I områdeplanerne er der regnet med at udløbskravene til søerne fra regnvandssystemet skal overholde 

BAT, dvs. 0,15 mg P/l. I dette afsnit er det undersøgt, hvilken (økonomisk) effekt det vil have på 

vurderingen af afløbsstrategi, at der skal renses søvand i tørvejrssituationer, så det kommer til at svare 

til, at der kun sker en naturlig fosforbelastning af søerne. 

Reference 18 konkluderer, at der ikke er andre rensemetoder end rensning af søvand for fosfor i 

tørvejr i et fosforfældningsanlæg (ACTIFLO®), som kan sikre at den årlige fosforbelastning bringes 

ned, så den svarer til naturlig belastning. 

Referencen konkluderer også, at anlæggene ikke yder optimalt, hvis der er ujævn belastning af 

anlægget. Med ujævn belastning menes, ”at en drift af anlægget med mange starter og stop skal 

undgås, da det vil give en ustabil renseproces. Selvom ACTIFLO® renser straks efter opstart, går der 

erfaringsmæssigt 10-20 min før en stabil rensning er etableret. Erfaringsmæssigt bør et ACTIFLO® 

ikke drives ved en belastning lavere end 20-25 % af anlæggets maks. belastning i for lang tid." Det 

betyder, at man skal være opmærksom på, at ACTIFLO® anlæg ikke nødvendigvis yder optimalt og 
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ikke nødvendigvis kan anvendes både til rensning af ”peakflow” og søvand i tørvejrssituationer, da de 

to situationer er meget forskellige i vandføringsstørrelse og vandmængde. Her er det antaget, at der 

kan etableres ét anlæg, der kan fungere i begge situationer. 

Reference 17 (Mølle Å rapporten) oplyser at ”Fosforkoncentration i Søllerød Sø lå i 2006-07 som 

gennemsnit omkring 0,30 – 0,25 mg P/l” og ”I Vejle sø måles der fra 0,1 mg/l og op til 0,2 – 0,3 mg/l 

Total P.” Fosforkoncentrationerne i søerne ligger jf. rapporten således på ca. 0,25 mg P/l.  

Der er gennemført overslagberegninger af hvad det vil koste at fjerne fosfor fra søvandet svarende til 

at den urbane nettotilstrømning reduceres til naturlig belastning. Dette er gjort ved at beregne udgiften 

til at rense søvand ned til 0,1 mg P/l for fosforkoncentrationer i søvand på hhv. 1) 0,125 mg/l, 

svarende til koncentrationerne når belastningen er reduceret efter en årrække og 2) 0,25 mg P/l, 

svarende til eksisterende fosforkoncentrationer i søerne jf. Reference 17. Begge regnes over 100 år, så 

yderpunkterne for omkostningerne findes. I virkeligheden er det formentlig den høje koncentration i 

starten og den lave til slut, men med denne tilgang findes yderpunkterne. 

Der regnes kun på ekstra rensning af søvand for afløbsstrategien Separatkloakering, da opgradering af 

fælles med bassiner lever op til kravene for fællessystemet, og det er ikke interessant at inddrage 

omkostningen for ekstra rensning af regnvand fra eksisterende regnvandssystemer i denne betragtning, 

da den er marginal. ACTIFLO® er ikke ønsket som lokal rensning af overløbsvand, så det alternativ 

medtages heller ikke (betegnes som ”udgået”). Tilbage er beregning af omkostningerne for separering 

med bassiner og ACTIFLO®. 

5.10.1 Forudsætninger 

For Dronninggård og Holte: der er allerede etableret et ACTIFLO® anlæg ved Vejle Sø, som kan 

rense søvand i tørvejr for både Vejle Sø og Furesø (udløbene fra Dronninggård og Holte), så den 

eneste udgift er drift på 0,5 kr./m3 og rensning af reject-vand på 4,61 kr/m3 (svarende til 5 % af den 

rensede vandmængde). Læg mærke til, at det her er antaget, at udløb fra våde regnvandsbassiner, som 

faktisk løber til Furesø renses i anlægget ved Holte Havn. Dvs. at det antages, at der kompenseres for 

den ekstra fosfor mængde som løber til Furesø fra Dronninggård, ved at der renses ekstra meget 

søvand i tørvejr i Holte Havn. 

Øverød: Ud over omkostningen til driften, som for Holte og Dronninggård, skal der etableres et anlæg, 

som kan rense 100 l/s på søvand fra Søllerød Sø til en omkostning på 15 mio. kr. (pris oplyst af 

Novafos/Sølvi), når der regnes med separatkloakering med bassin. Denne omkostning udelades 

naturligvis i scenariet, hvor der regnes på separatkloakering med ACTIFLO®. 

Følgende to scenarier for fosforkoncentrationen i søvandet er således vist: 

1. Fosforkoncentrationen i søvand er 0,125 mg P/l. Der skal renses 40.000 m3 søvand per kg P 

der skal fjernes jvf. Reference 18. Det koster ifølge Krüger 0,5 kr/m3. Dertil kommer reject-

vand til renseanlægget på 4,61 kr./m3, som ifølge Krüger svarer til 5 % af den rensede 

vandmængde. Dvs. 2000 m3/kg P. Dvs. at der i alt kan regnes med en ren driftsomkostning på 

40.000∙0,5+2000∙4,61 = 29.220 kr./kg P/år. 

2. Fosforkoncentrationen i søvand er 0,25 mg P/l. Der skal renses 6700 m3 søvand per kg P der 

skal fjernes jvf. Reference 18. Driftsomkostningen bliver således 4894 kr./kg P/år.  
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De ekstra omkostninger for separatkloakering med hhv. bassiner og ACTIFLO® er vist i tabel 34. 

 
Tabel 34: Oversigt over ekstraomkostning til fjernelse af fosfor ved separatkloakering. 

5.10.2 Resultater for fosforkoncentrationer i søvand på 0,125 mg P/l 

Den samlede pris for opgradering af de eksisterende systemer og separatkloakering er vist i tabel 35. 

 
Tabel 35: Omkostninger til samlede omkostninger til opgradering af de eksisterende systemer og 

separatkloakering, når fosforkoncentrationen i søerne er 0,125 mg/l. 

Resultaterne viser følgende: 

• Holte: Ved en koncentration i søen på 0,125 mg P/l stiger omkostningen til separering med 

rensning med ACTIFLO® med 11 mio. kr. Det betyder at omkostningen fortsat er næsten den 

samme som med opgradering af de eksisterende systemer med bassiner og fortsat ca. 10 % 

dyrere end separering med våde regnvandsbassiner. Pga. at det er meget svært at få plads til 

bassiner uden ekspropriering er konklusionen derfor fortsat, at det anbefales at separatkloakere 

og rense regnvand i ACTIFLO® anlæg. 

• Øverød: Ved en koncentration i søen på 0,125 mg P/l stiger omkostningen til 

separatkloakering med bassiner med 37 mio. kr., hvilket betyder, når der både skal etableres 

bassiner og et supplerende ACTIFLO®, så kan det (marginalt) bedst betale sig med 

opgradering af de eksisterende systemer, hvis der skal renses ned til naturlig belastning.  

• Dronninggård: Ved en koncentration i søen på 0,125 mg P/l stiger omkostningen til separering 

med rensning med ACTIFLO® med 21 mio. kr., men separatkloakering er fortsat den 

for scenariet Separatkloakering Holte Dronninggård Øverød

Kg fosfor/år som skal renses fra søvand i tørvejr (Bassiner) 16 23 24

Kg fosfor som skal renses fra søvand i tørvejr (Actiflo) 12 17 18

Driftpris på rensning af søvand i tørvejr (Bassiner. Søkonc. 0.125 mgP/l) mio. nutidskr 15 21 22

Driftpris på rensning af søvand i tørvejr (Actiflo. Søkonc. 0.125 mgP/l) mio. nutidskr 11 16 17

Driftpris på rensning af søvand i tørvejr (Bassiner. Søkonc. 0.25 mgP/l) mio. nutidskr 2.48 3.56 3.71

Driftpris på rensning af søvand i tørvejr (Actiflo. Søkonc. 0.25 mgP/l) mio. nutidskr 1.81 2.65 2.77

Anlægspris på rensning af søvand i tørvejr (Bassiner) mio. nutidskr 0 0 15

Anlægspris på rensning af søvand i tørvejr (Actiflo) mio. nutidskr 0 0 0

Samlede omkostning (mio. nutidskroner over 100 år) Opgrad. af eks. syst. Separatkloakering

HOLTE (mio. kr.)

Samlet pris ved rensning af regnvand i bassiner til BAT 399 361

Samlet pris ved rensning af regnvand i basiner til nat. bel. 399 376

Samlet pris ved rensning af regnvand i ACTIFLO til BAT udgået 401

Samlet pris ved rensning af regnvand i ACTIFLO til nat. bel. udgået 412

ØVERØD (mio. kr.) Opgrad. af eks. syst. Separatkloakering

Samlet pris ved rensning af regnvand i bassiner til BAT 508 490

Samlet pris ved rensning af regnvand i basiner til nat. bel. 508 527

Samlet pris ved rensning af regnvand i ACTIFLO til BAT udgået 574

Samlet pris ved rensning af regnvand i ACTIFLO til nat. bel. udgået 591

DRONNINGGÅRD (mio. kr.) Opgrad. af eks. syst. Separatkloakering

Samlet pris ved rensning af regnvand i bassiner til BAT 588 556

Samlet pris ved rensning af regnvand i basiner til nat. bel. 588 577

Samlet pris ved rensning af regnvand i ACTIFLO til BAT udgået 821

Samlet pris ved rensning af regnvand i ACTIFLO til nat. bel. udgået 837

BISTRUP (mio. kr.)

Samlet pris m. drift og reinvestering på 2.5 %/år 219 220

Samlet pris m. drift og reinvestering på 1.5 %/år 187 195
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billigste løsning, når det forudsættes at der er etableret et ACTIFLO® anlæg i Holte Havn som 

kan anvendes til at rense søvand i tørvejr. Hvis der skulle etableres et anlæg alene til at rense 

søvand for regnvand fra Dronninggård, ville udgiften stige til 592 mio. kr. dvs. marginalt (4 

mio. kr.) højere end opgradering af de eksisterende systemer.  

5.10.3 Resultater for fosforkoncentrationer i søvand på 0,25 mg P/l 

Hvis der regnes med en fosforkoncentration i søerne, svarende til nuværende forhold på 0,25 mg P/l, 

er konklusionerne stort set de samme som ved fosforkoncentrationen i søen på 0,125 mg P/l. Den 

eneste forskel er, at omkostningen til separatkloakering og opgradering af de eksisterende systemer 

ligger endnu tættere og nærmer sig mere konklusionen om separatkloakering. Resultaterne ses i tabel 

36. 

 
Tabel 36: Omkostninger til samlede omkostninger til opgradering af de eksisterende systemer og 

separatkloakering, når fosforkoncentrationen i søerne er 0,25 mg/l. 

  

Samlede omkostning (mio. nutidskroner over 100 år) Opgrad. af eks. syst. Separatkloakering

HOLTE (mio. kr.)

Samlet pris ved rensning af regnvand i bassiner til BAT 399 361

Samlet pris ved rensning af regnvand i basiner til nat. bel. 399 363

Samlet pris ved rensning af regnvand i ACTIFLO til BAT udgået 401

Samlet pris ved rensning af regnvand i ACTIFLO til nat. bel. udgået 403

ØVERØD (mio. kr.) Opgrad. af eks. syst. Separatkloakering

Samlet pris ved rensning af regnvand i bassiner til BAT 508 490

Samlet pris ved rensning af regnvand i basiner til nat. bel. 508 509

Samlet pris ved rensning af regnvand i ACTIFLO til BAT udgået 574

Samlet pris ved rensning af regnvand i ACTIFLO til nat. bel. udgået 576

DRONNINGGÅRD (mio. kr.) Opgrad. af eks. syst. Separatkloakering

Samlet pris ved rensning af regnvand i bassiner til BAT 588 556

Samlet pris ved rensning af regnvand i basiner til nat. bel. 588 559

Samlet pris ved rensning af regnvand i ACTIFLO til BAT udgået 821

Samlet pris ved rensning af regnvand i ACTIFLO til nat. bel. udgået 823
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6 Sammenfatning og konklusion 

I de følgende afsnit er konklusionerne på valg af afløbsstrategi i Holte, Dronninggård og Øverød 

præsenteret baseret på analyserne i afsnit 4.1 til 4.3.6 samt følsomhedsanalysen. 

6.1.1 Holte - sammenfatning og konklusion 

Flere stedet i det fælleskloakerede opland i Holte lever afløbssystemet i dag ikke op til serviceniveauet 

om maksimal opstuvning til terræn maksimalt en gang hvert 10. år. Særligt i det lavtliggende 

parkeringsområde vest for Holte midtpunkt er der risiko for opstuvninger. Der er mange ledninger som 

trænger til renovering særligt i området vest for Kongevejen. Fosforbelastningen af Vejlesø fra Holte 

oplandet er med 119 kg fosfor pr år ca. 10 gange større end målbelastningen svarende til naturlig 

belastning på 12 kg fosfor pr. år. 

En af hovedudfordringerne ved tilpasning af afløbssystemet i Holte midtby er, at terrænet ligger lavt, 

og det derfor er svært at få transporteret regnvand fra de lavtliggende områder til Vejlesø. Ved 

tilpasning af afløbssystemet er det derfor nødvendigt at lede regnvand nord om Holte Midt og vestover 

og ned til Vejlesø. Afløbssystemet skal af den grund, uanset afløbsstrategien, gentænkes, for at der kan 

leves op til funktionskravet. 

Vejseparering er meget dyrere end de øvrige scenarier og delvis separering ligger i samme 

størrelsesorden som separatkloakering. Disse to scenarier anses derfor ikke for relevante og anbefales 

derfor ikke. 

Omkostningerne ved separatkloakering er lavere end opgradering af de eksisterende systemer både 

ved etablering af våde regnvandsbassiner og ACTIFLO®.  Fosforbelastningen fra Holte til Vejlesø vil 

ved alle fire afløbsstrategier blive reduceret væsentligt fra 119 til 16-28 kg pr år dvs. med 76 – 87 %. 

Størst reduktion af fosforbelastningen fås ved opgradering af de eksisterende systemer med etablering 

af overløbsbassiner, og prisen på fosforreduktionen for denne anlægsstrategi er stort set den samme 

som ved separatkloakering med våde regnvandsbassiner og ACTIFLO® med omkostninger mellem 

3,9 mio. kr./kg fosfor til 4,3 mio. kr./kg fosfor. 

Der er meget dårlig plads til bassiner i Holte, og etablering af bassiner vil formentlig kun være muligt, 

hvis der gennemføres ekspropriation, så der bliver plads. Det vil derfor formentlig være mest 

hensigtsmæssigt at etablere ACTIFLO® i Holte Havn (som allerede er under projektering). 

ACTIFLO® løsningen ligger umiddelbart 40 mio. kr. højere end med våde regnvandsbassiner, hvilket 

dog skal vægtes mod ekspropriation af flere ejendomme, som er dyre og ligger nær søen i Holte. 

ACTIFLO® vil give mulighed for, at der kan renses søvand, når det ikke regner. Derved kan 

nettofosforbelastningen nedbringes, så den svarer til naturlig belastning samlet set over året jf. afsnit 

5.10. 

En separatkloakering af Holte vil give bedre plads til afledning til renseanlægget fra andre oplande, 

hvilket kan udgøre en væsentlig ekstra besparelse i de øvrige oplande. 

Efter klimatilpasningen af afløbssystemerne vil der fortsat være behov for at enkelte bygninger sikres, 

hvis de ikke skal have skader oftere end hver 100 år. Det vurderes at lokale tiltag ved de enkelte 
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ejendomme formentlig vil være mest hensigtsmæssigt pga. terrænforholdene i området. Se figur 91 - 

figur 94. 

Hvis der gennemføres separatkloakering, vil det vand, som løber på terræn og til søerne, være mere 

hygiejnisk, end hvis det var opblandet med uhygiejnisk spildevand som i fællessystemet. 

Skadesreduktionen ligger på ca. 137 mio. nutidskroner, hvilket giver et cost-benefit forhold (CBR) på 

34 %, når de samlede omkostninger over 100 år ved etablering af separatkloakering med ACTIFLO® 

er 401 mio. nutidskroner. 

Projektgruppen har vurderet, at det ikke muligt at opgradere det eksisterende fællessystem pga. den 

begrænsede kapacitet på renseanlægget og at det ikke er muligt at øge kapaciteten på renseanlægget. 

I afsnit 5 er der gennemført en vurdering af følsomhederne på de parametre som projektgruppen har 

anset for vigtigst. Vurderingerne giver ikke anledning til en ændret anbefaling.  

Det kan på denne baggrund anbefales at separatkloakere Holte og etablere lokal rensning af 

regnvandet. 

6.1.2 Dronninggård - sammenfatning og konklusion 

Flere stedet i det fælleskloakerede opland i Dronninggård lever afløbssystemet ikke op til 

serviceniveauet om maksimal opstuvning til terræn maksimalt en gang hvert 10. år i dag. Særligt i 

området vest for Vejlesø er der risiko for opstuvninger hvert 2. år allerede i dag. Også i det nordligste 

system i Kongevejen er opstuvningerne markante. Store dele af ledningerne i området trænger til 

renovering med høje fysiske indeks. Fosforbelastningen af Vejlesø og Furesø fra Dronninggård 

oplandet er med 310 kg fosfor pr år, dvs. ca. 20 gange større end målbelastningen svarende til naturlig 

belastning. 

Der er dårligt plads til våde regnvandsbassiner inde i byen, men der er umiddelbart god plads ved 

Vejlesø og Furesø. Områderne er imidlertid ikke udpeget som egnede af kommunen, hvilket bør 

afklares. I områderne skal der tages hensyn til fredninger og beskyttet natur. 

Omkostningerne ved vejseparering er meget dyrere end de øvrige scenarier og delvis separering ligger 

i samme størrelsesorden som separatkloakering. Disse to scenarier anses derfor ikke for relevante og 

anbefales derfor ikke. 

Den billigste afløbsstrategi er separatkloakering med etablering af våde regnvandsbassiner.  

ACTIFLO® er væsentlig dyrere for alle afløbsstrategier, hvilket skyldes, at der er relativt mange 

enkeltudløb som ikke umiddelbart kan samles, og at man derfor skal have et ACTIFLO® anlæg per 

overløb og udløb. 

Fosforbelastningen fra Dronninggård vil ved alle fire afløbsstrategier blive reduceret væsentligt fra 

310 kg til 17-34 kg dvs. med 87 – 95 %. Størst reduktion af fosforbelastningen fås ved opgradering af 

de eksisterende systemer med etablering af overløbsbassiner. Prisen på fosforreduktionen er stort set 

ens ved separatkloakering og opgradering af de eksisterende systemer med bassiner (ca. 2 mio. kr/kg 

P). Det er kun ved opgradering af de eksisterende systemer, at målbelastningen kan nås. Vælges 
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ACTIFLO®-løsningen i Holte kan der renses på søvand i tørvejr og herved kan målbelastningen nås, 

også ved separatkloakering. 

En separatkloakering af Dronninggård vil give plads i transportledningen og på renseanlægget til 

andre oplande, hvilket kan udgøre en væsentlig ekstra besparelse i de øvrige oplande. 

Efter klimatilpasningen af afløbssystemerne vil der fortsat være behov for, at enkelte bygninger sikres, 

hvis de ikke skal have risiko for oversvømmelsesskader oftere end hver 100 år. Det vurderes, at lokale 

tiltag ved de enkelte ejendomme formentlig vil være det mest hensigtsmæssige, da de relativt få skader 

formentlig ikke vil kunne balancere en udvidelse af det offentlige system. 

Hvis der gennemføres separatkloakering, vil det vand, som ved store regnhændelser løber på terræn 

og til søerne være mere hygiejnisk, end hvis det var opblandet med uhygiejnisk spildevand som i 

fællessystemet. 

Skadesreduktionen ligger på ca. 171 mio. nutidskroner hvilket giver et cost-benefit forhold (CBR) på 

31%, når de samlede omkostninger over 100 år ved etablering af separatkloakering med bassiner er 

ca. 528 mio. nutidskroner. 

Projektgruppen har vurderet, at det ikke muligt at opgradere det eksisterende fællessystem pga. den 

begrænsede kapacitet på renseanlægget og at det ikke er muligt at øge kapaciteten på renseanlægget. 

I afsnit 5 er der gennemført en vurdering af følsomhederne på de parametre som projektgruppen har 

anset for vigtigst. Vurderingerne giver ikke anledning til en ændret anbefaling. 

Det kan på denne baggrund anbefales at separatkloakere Dronninggård og etablere våde 

regnvandsbassiner. 

6.1.3 Øverød - sammenfatning og konklusion 

Flere steder i det fælleskloakerede opland i Øverød lever afløbssystemet i dag ikke op til 

funktionskravet om maksimal opstuvning til terræn maksimalt en gang hvert 10. år. Særligt i områder 

umiddelbart nord og øst for Søllerød Sø er der risiko for opstuvninger hvert 2. år allerede i dag. Også i 

den nordligste del af Øverød er der områder, hvor afløbssystemet ikke opfylder kravet. Store dele af 

ledningerne i området trænger til renovering med høje fysiske indeks og der er oplevet rotteproblemer. 

Fosforbelastningen af Søllerød Sø oplandet er 109 kg fosfor, ca. 7 gange større end målbelastningen 

17 kg fosfor pr år, svarende til naturlig belastning. 

Der er dårligt plads til våde regnvandsbassiner inde i oplandene, men rimelig plads ved østsiden af 

Søllerød Sø, hvor der er et grønt område. Området er dog ikke udpeget som egnet af kommunen, 

hvilket bør afklares. Terrænet i det grønne område øst for Søllerød Sø er meget lavt i forhold til søens 

vandspejl, hvilket gør, at der formentlig skal etableres våde regnvandsbassiner i ”trapper”, for at der 

opnås nok rensevolumen. Et underjordisk bassin med overløb til søen vil kunne etableres. 

I dette opland vil det være relativt enkelt at samle de overløb, som ligger langs med søen, i et 

fællesbassin på østsiden at Søllerød Sø modsat i Dronninggård, hvor overløbene ikke uden videre kan 

samles. 
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Omkostningerne ved vejseparering er meget dyrere end de øvrige scenarier og delvis separering ligger 

i samme størrelsesorden som separatkloakering. Disse to scenarier anses derfor ikke for relevante og 

anbefales derfor ikke. 

Hvis Øverød betragtes uafhængig af de to øvrige områder som afleder spildevand til Mølleåværket, er 

det billigst og giver stort set samme omkostning at separatkloakere Øverød ved etablering af våde 

regnvandsbassiner og at opgradere de eksisterende systemer med ACTIFLO® rensning. Etablering af 

separatkloakering med våde regnvandsbassiner vil være kompliceret pga. at terrænkoterne ligger tæt 

på søens vandspejl. 

Hvis man derimod ser på Øverød under forudsætning af at Holte og Dronninggård separatkloakeres, så 

vil der kunne opnås væsentlige besparelser på opgradering af de eksisterende systemer med bassiner, 

idet kapaciteten til renseanlægget alene kunne bruges til regnvand fra Øverød. Det ville betyde at 

anlægsudgiften til transportledning og udvidelse af renseanlæg på 178 mio. kr. samlet set for de tre 

oplande bortfalder, og at omkostningen er 71 mio. kr. mindre i Øverød samt en besparelse på 13 mio. 

nutidskroner for lokale bassiner inklusive drift. Denne besparelse er nok til, at den samlede oversigt 

viser, at en opgradering af de eksisterende systemer med bassiner er billigst (423 mio. kr.). Dertil 

kommer, at der vil være en besparelse på bassinvoluminet i Øverød på ca. 13 mio. nutidskroner 

(anlæg, reinvestering og drift), som cementerer denne konklusion. Det mindre bassinbehov vil betyde, 

at der kan skaffes plads til bassin. 

Fosforbelastningen fra Øverød vil ved de fire afløbsstrategier blive reduceret fra 109 kg til 18-41 kg 

dvs. med 62 – 83 %. Størst reduktion af fosforbelastningen fås ved etablering af bassiner. Prisen på 

fosforreduktionen er billigst ved opgradering af de eksisterende systemer, med en pris på 5,6 mio. 

nutidskroner/Kg P. 

Efter klimatilpasningen af afløbssystemerne vil der fortsat være behov for udbygninger, hvis der ikke 

skal forekomme oversvømmelsesskader på bygninger oftere end hver 100 år. Ved Skovlyporten og 

Skovlytoften er der stadig risiko for oversvømmelser ved 20 års hændelser i fremtiden efter 

klimatilpasning. I forbindelse med klimatilpasningen i området kan der ses på, om der ved enkle 

udvidelser af systemet, som kan balancere skadesreduktionen, kan findes løsninger, som sikrer 

området til et højere niveau. Alternativt kan der informeres lokalt, så grundejerne kender risikoen. 

Skadesreduktionen ligger på 260 - 267 mio. nutidskroner, hvilket giver et cost-benefit forhold (CBR) 

på 57 % for både separatkloakering med våde regnvandsbassiner og opgradering af de eksisterende 

systemer med ACTIFLO®. 

De samlede omkostninger over 100 år ved etablering af separatkloakering med våde 

regnvandsbassiner er ca. 490 mio. nutidskroner og ved opgradering af de eksisterende systemer og 

under forudsætning af separatkloakering i Holte og Dronninggård i størrelsesordenen 424 mio. 

nutidskroner. 

Rudersdal Kommune har udarbejdet et notat der viser, at det vil tage uforholdsmæssigt lang tid, før 

den interne fosforpulje i Søllerød Sø kan være fjernet, hvis vandudskiftningen udelukkende foregår 

som følge af overløb fra fællesbassinerne (ca. hvert – hvert andet år). Hvis der ses bort fra dette 

forhold og hvis Dronninggård og Holte separatkloakeres så er det billigere at bevare fællessystemet og 
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etablere overløbsbassiner ved Søllerød Sø, hvis det er praktisk muligt, end at separatkloakere. I vest 

kan der etableres et mindre fælles-rørbassin.  

Følsomhedsanalyserne rykker på disse overvejelser og da priserne ligger relativt tæt (dvs. inden for 

usikkerhederne på estimaterne), vil det formentlig være andre forhold end priserne, som bliver 

afgørende for den politiske beslutning om, hvilken afløbsstrategi som skal vælges i Øverød. 

Projektgruppen har vurderet, at det ikke muligt at opgradere det eksisterende fællessystem pga. den 

begrænsede kapacitet på renseanlægget og at det ikke er muligt at øge kapaciteten på renseanlægget. 

Det anbefales her at separatkloakere Øverød og etablere våde regnvandsbassiner evt. suppleret med 

rensning af søvand i Vejle Sø, som pumpes tilbage til Søllerød Sø. 
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9 BILAG  

9.1 Ordliste 

Afløbsstrategi: er den strategi som lægges for hvert område og som fortæller om systemet i fremtiden 

skal være fælles kloakeret, separatkloakeret eller noget derimellem. 

Løsningsprincipper: Typen af løsninger som anvendes til at sikre miljøkrav og skrift 27, f.eks.: om 

der etableres bassiner til tilbageholdelse eller større ledninger til transport, om der etableres bassiner til 

resnings lokalt eller transporteres til centrale renseanlæg. 

Bassiner: kan være en af flere typer:  

Våde regnvandsbassiner: bassiner som ligger mellem et separat regnvandssystem og en 

recipient. Bassinet indeholder ”et (permanent) vådvolumen” til rensning og evt., hvis der er 

tale om en recipient med et hydraulisk kapacitetskrav, et ”forsinkelsesvolumen”. BAT 

(Best Available Technology) er etablering af et vådvolumen på 250 m3/ red ha (se figur 4). 

Forsinkelsesbassin: bassin som sikrer en maksimal afstrømning til en recipient 

Overløbsbassiner: bassiner som skal sikre at der kun er et vist antal overløb fra 

fællessystemet til en recipient (se figur 4). 

Opstuvningsvolumen: bassin som er placeret som en del af afløbssystemet og som skal sikre at der 

ikke sker opstuvning til terræn oftere end hvert 5/10 år. 

Forsinkelsesvolumen: det vandvolumen som skal forsinkes for at overholde de hydrauliske 

opstuvningskrav. F.eks. bassinvolumen ved en pumpe. 

Overløb/aflastning: begge ord kan bruges. Hændelser hvor fællessystemet er fyldt og løber via en 

overløbskant ud til et vådområde. Ikke at forveksle med hændelsen hvor regnvandsbassiner er fyldte 

og løber over (se figur 4). 

Opgradering af de eksisterende systemer: Opdimensionering og fornyelse af eksisterende systemer. 

Klimatilpasning: Overholdelse af funktionskravet i SVK27 (maksimale opstuvning til terræn hvert 

5/10 år) 

Funktionskrav: de konkrete krav til afløbssystemets funktion: f.eks. maksimal opstuvning til terræn 

hvert 5/10. år, maksimalt overløb til søer hvert 2. år osv. De samlede funktionskrav for et afløbssystem 

giver et serviceniveau for afløbssystemet. 

ACTIFLO®: Bundfældningsanlæg til fjernelse af fosfor (se figur 4). 

Udløb: Regnvand som løber til en recipient – eller renset fællesvand som ledes til en recipient (se 

figur 4). 

Fysisk indeks: ledninger gennemgås løbende af forsyningen ved brug af TV-inspektioner. TV-

inspektionerne danner grundlag for observation af fejl og mangler ved de aktuelle afløbsledninger. 
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Disse observationer giver en samlet skadesprocent for ledningen som omregnes til et fysisk indeks fra 

0-10, hvor 10 angiver at en ledning skal renovering og 0 at den er i god stand. 

9.2 Datagrundlag for modelopbygning 

 
Figur 83: Oversigt over datagrundlag i brønde. 
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Figur 84: Oversigt over datagrundlag i overløbsbygværker. 
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9.3 Systemdiagrammer 

 

 
Figur 85: Systemdiagram for Holte – Del 1. Bemærk af ledningskapaciteter er teoretiske og er afhængig 

af gentagelsesperioden. 
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Figur 86: Systemdiagram for Holte – Del 2. Bemærk af ledningskapaciteter er teoretiske og er afhængig 

af gentagelsesperioden. 
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Figur 87: Systemdiagram for Dronninggård – del 1. Bemærk af ledningskapaciteter er teoretiske og er 

afhængig af gentagelsesperioden. 
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Figur 88: Systemdiagram for Dronninggård – del 2. Bemærk af ledningskapaciteter er teoretiske og er 

afhængig af gentagelsesperioden. 
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Figur 89: Systemdiagram for Øverød. Bemærk af ledningskapaciteter er teoretiske og er afhængig af 

gentagelsesperioden. 
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9.4 Afløbsledningernes alder 

 
Figur 90: Oversigt over hvilket årstal de forskellige afløbsledninger er etableret. 
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9.5 Sammenligning af anlægsudgifter for afløbskapaciteterne til 

renseanlægget på 0,8 og 2 l/s/red. ha. 

I tabellen herunder er vist anlægsøkonomien (uden projekteringsudgifter, uforudsete udgifter osv.). 

For regnvandssystemet er vist prisen for udløbskravet svarende til den kapacitet vandløbet kan klare i 

dag. 

Beskrivelse 

 

Udvidelse af 

eksisterende 

system 

Pris [mio. kr] 

Vej-

separering 

                     

Pris [mio. kr] 

Delvis 

separering 

                          

Pris [mio. kr] 

Separat-

kloakering 

                          

Pris [mio. kr] 

Holte – Regnvandssystem stuvning 38 90 107 116 

Holte – Regnvandssystem miljø 22 22 32 38 

Holte – Fællessystem stuvning 95 79 16 16 

Holte – Fællessystem miljø 0,8 l/s/red. ha 70 49 0 0 

Holte – Fællessystem miljø 2 l/s/red. ha 29 18 0 0 

Holte i alt 184 – 225 209 – 240 154 170 

      

Øverød – Regnvandssystem stuvning 7 128 149 161 

Øverød – Regnvandssystem miljø 2 9 19 25 

Øverød – Fællessystem stuvning 145 135 38 38 

Øverød – Fællessystem miljø 0,8 l/s/red. ha 154 92 6 0 

Øverød – Fællessystem miljø 2 l/s/red. ha 63 39 0 0 

Øverød i alt 217 – 308 311 – 364 205 – 211 223 

      

Dronninggård – Regnvandssystem stuvning 9 156 179 196 

Dronninggård – Regnvandssystem miljø 11 8 17 24 

Dronninggård – Fællessystem stuvning 142 121 34 34 

Dronninggård – Fællessystem miljø 0,8 l/s/red. ha 179 103 18 0 

Dronninggård – Fællessystem miljø 2 l/s/red. ha 96 63 0 0 

Dronninggård i alt 258 – 341 347 – 387 229 – 247 254 

Tabel 37: Oversigt over anlægsomkostningerne for de forskellige miljøkrav i alle tre områder. 

I summeret pris er udledning til Dumpedalsrenden svarende til den eksisterende kapacitet antaget.  

I tabellen ses beregning af miljøbassinvolumener under antagelse af, at der er dels eksisterende afløb 

til renseanlæg, dels en forøgelse til 2 l/s/red. ha. Det ses, at der ikke er den helt store besparelse (10-20 

%) forbundet med at øge afløbet til renseanlægget, hvis man ser på priserne på bassinerne. Forskellene 

er i størrelsesordenen 30-40 mio. kr., hvis der etableres en større afledning til renseanlægget. Novafos 

vurderer, at en ny renselinje vil koste i størrelsesordenen 150 mio. kr. plus en transportledning på ca. 

28 mio. kr. frem til renseanlægget. Der er således ikke en økonomisk besparelse ved denne løsning. 

Der er dog en anden udfordring, som gør at man alligevel vil være nødt til at øge afløbet fra områderne 

på den ene eller den anden måde. Det er, at tømmetiderne for fællesbassinerne ved 0,8 l/s/red. ha er op 

til 15 døgn. Det er en stor udfordring, da det vil betyde at der opstår lugtgener og forrådnelse, som i 

sidste ende kan give eksplosionsfare. Det er projektgruppens vurdering, at denne risiko ikke er 

acceptabel og at der må findes en anden løsning end bassiner med lange tømmetider. Der arbejdes 

derfor videre med løsninger, hvor der enten separatkloakeres i en eller anden grad, etableres lokal 

rensning eller en større afledning til renseanlægget på 2 l/s/red. ha. 
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9.6 Resultat af skadesberegning 

Tabel 38 viser resultatet af skadesberegningen. Det fremgår at skadesreduktionen stort set er den 

samme ved klimatilpasning af systemerne ved en opgradering af de eksisterende systemer og ved 

separatkloakering på trods af at der klimatilpasses til hhv. maksimal opstuvning til terræn hvert 10. år 

og hvert 5. år. Ved separatkloakering ses der større skader højere opstrøms i systemerne, og ved 

opgradering af de eksisterende systemer længere nedstrøms fordi fællessystemet kan transportere 

større regnintensiteter end separatsystemet. Men den større transport gør systemerne nedstrøms mere 

sårbare, så skaderne bliver af samme størrelsesorden.  

 
Tabel 38: Gennemsnitlig årlig skade (EAD) nu og i fremtiden, nutidsværdien af skaden over 100 år for 

stue- og kælderniveau samt skadesreduktionen ved opgradering af det eksisterende afløbssystem 

og ved separatkloakering.  

Status Bistrup P019 fælles Dronninggaard Holte Øverød I alt

EAD2020 mio. kr/år 4.29 5.47 4.35 7.99 22.10

EAD2120 mio. kr/år 5.98 9.29 7.74 12.59 35.60

NV Skade mio. kr 151 207 168 294 820

NV Kældre mio. kr 12 29 43 28 112

NV Stue mio. kr 139 179 125 265 708

KTPS

EAD2020 mio. kr/år 0.11 0.69 0.55 0.38 1.73

EAD2120 mio. kr/år 0.72 2.24 2.06 2.04 7.06

NV Skade mio. kr 9 36 31 27 103

NV Kældre mio. kr 2 4 8 4 18

NV Stue mio. kr 7 32 23 23 85

KTPF

EAD2020 mio. kr/år 0.08                          0.43                       0.16                       0.30 0.96

EAD2120 mio. kr/år 1.02                          2.23                       1.29                       2.98 7.52

NV Skade i alt mio. kr 11 30 15 34 90

NV Skade Kældre mio. kr 1 4 5 3 13

NV Skade Stue mio. kr 10 26 10 31 77

Skadesreduktion

KTPS NV mio. kr 142                            171                        137                        267                        717                        

KTPF NV mio. kr 140                            177                        153                        260                        730                        
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9.7 Vand og stofmængder for status og afløbsstrategier 

For status samt de forskellige afløbsstrategier er der beregnet udledte vand- og stofmængder. Det er 

opgjort pr. område og vist i tabel 39. 

Status m3 fælles m3 regnvand BOD 

kg/år 

COD 

kg/år 

Tot-N 

kg/år 

Tot-P 

kg/år 

Dronninggård 121710 20564 4140 20867 1623 310,4 

Holte 40600 59020 1694 9569 646 119,2 

Øverød 40500 26575 1496 7930 580 109,2 

 

Udvidelse af det 

eksisterende system 

m3 fælles m3 regnvand BOD 

kg/år 

COD 

kg/år 

Tot-N 

kg/år 

Tot-P 

kg/år 

Dronninggård 5536 19563 261 1489 95 16,8 

Holte 3051 59007 337 2268 110 16,5 

Øverød 5795 26575 298 1742 107 18,5 

 

Vejseparering m3 fælles m3 regnvand BOD 

kg/år 

COD 

kg/år 

Tot-N 

kg/år 

Tot-P 

kg/år 

Dronninggård 4661 85824 497 3334 164 24,5 

Holte 2311 86151 421 2961 133 18,7 

Øverød 4301 99059 538 3673 175 25,6 

 

Delvis separering m3 fælles m3 regnvand BOD 

kg/år 

COD 

kg/år 

Tot-N 

kg/år 

Tot-P 

kg/år 

Dronninggård 2197 184848 812 5904 250 33,2 

Holte 805 146251 612 4519 186 24,0 

Øverød 1828 206045 884 6479 271 35,5 

 

Separatkloakering m3 fælles m3 regnvand BOD 

kg/år 

COD 

kg/år 

Tot-N 

kg/år 

Tot-P 

kg/år 

Dronninggård 0 266717 1067 8002 320 40,0 

Holte 0 186827 747 5605 224 28,0 

Øverød 0 273339 1093 8200 328 41,0 

Tabel 39: Beregnede udløbsmængder for status og de forskellige afløbsstrategier. 
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9.8 Oversvømmelseskort 

 
Figur 91: Oversvømmelsesudbredelse i Holte for referencesystemet 2020. 
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Figur 92: Oversvømmelsesudbredelse i Holte for referencesystemet 2120. 
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Figur 93: Oversvømmelsesudbredelse i Holte efter opgradering af de eksisterende systemer 2120. 

  



   

 Områdeplaner Rudersdal 

 

13. december 2019     Side 131 af 143 

 
Figur 94: Oversvømmelsesudbredelse i Holte efter separatkloakering 2120. 
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Figur 95: Oversvømmelsesudbredelse i Dronninggård for referencesystemet 2020. 
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Figur 96: Oversvømmelsesudbredelse i Dronninggård for referencesystemet 2020. 
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Figur 97: Oversvømmelsesudbredelse i Dronninggård for referencesystemet 2120. 
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Figur 98: Oversvømmelsesudbredelse i Dronninggård for referencesystemet 2120. 
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Figur 99: Oversvømmelsesudbredelse i Dronninggård efter opgradering af de eksisterende systemer 2120. 
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Figur 100: Oversvømmelsesudbredelse i Dronninggård efter opgradering af de eksisterende systemer 2120. 
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Figur 101: Oversvømmelsesudbredelse i Dronninggård efter separatkloakering 2120. 
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Figur 102: Oversvømmelsesudbredelse i Dronninggård efter separatkloakering 2120. 
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Figur 103: Oversvømmelsesudbredelse i Øverød for referencesystemet 2020. 
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Figur 104: Oversvømmelsesudbredelse i Øverød for referencesystemet 2120. 
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Figur 105: Oversvømmelsesudbredelse i Øverød efter opgradering af de eksisterende systemer 2120. 
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Figur 106: Oversvømmelsesudbredelse i Øverød efter separatkloakering 2120. 


