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Til Rudersdal Kommune Værløse, den 20. januar 2020 
 Øverødvej 2 
 2840 Holte 
 
 
Ansøgning om udledningstilladelse fra nyt bassin med opland i nybygget område ”Kajerødgrunden”. 
 
På vegne af Novafos A/S ansøges hermed om udledningstilladelse for nyt bassin, der anlægges på 
matrikelnummer 4eh, Kajerød, på omtrentlig samme lokalitet som den i 1968 drænede sø, se figur 1 
herunder. 
 

 
Figur 1: Historisk lave målebordsblad projekteret ind på orthofoto 2018. Den røde cirkel viser søen på ca. 
1.600 m², der blev drænet ca. 1968, som delvis genskabes på samme sted som regnvandsbassin. 
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Indløb 
Ved indløbet bliver et 50 m³ af bassinet afsnøres til et forbassin jfr. /3/, ved etablering af en barriere under 
vandet. 
 
Opstuvningsvolumen 
Følgende data er brugt til beregnings af opstuvningsvolumenet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med ovenstående data beregnes jfr /3/ et opstuvningvolumen på 635 m³. 
 
Permanent vådt volumen, opbygning og udløb 
Bassinet bør være 1,0-1,5 meter dybt /4/ 
Bassinets permanente volumen skal være 180-250 m³ pr ha red /2/, svarende til 205-286 m³, der anvendes 
et permanent vådt volumen på 270 m³. 
 
Med dette våde volumen, også kaldet rensevolumen, forventes en stoftilbageholdelse (rensning) på: 
80 % for SS, 30% for BOD, 40% for kvælstof og 70% for fosfor. /3/ 
 
Kanterne skal have hældning 1:5 indtil vanddybde på 40 cm, og belægges med singles/pigsten, for at skabe 
et fodfast underlag, så børn (og andre) selv nemt kan komme op af bassinet /5/. 
 
Bassinet etableres med tæt bund. For at sikre en evt. udsivning tætnes bassinet ved traktose. (Traktose er 
en sammenpakning af jorden der kan frembringes ved tæt komprimering af jorden, traktosen kan forhindre 
gennemtrængning af vand). Jorden i området består af ca. 50% ler og 50% råjord og egner sig til traktose. 
 
Der var en sø på stedet inden den blev drænet. Eksistensen af en naturlig sø viser, at der ikke er nedsivning 
vand på lokaliteten, enten fordi jorden er naturlig tæt, eller fordi, der er en naturlig opstigning af 
grundvand for neden af skrænten lige syd for bassinet.  
 
Vandet afledes fra udløbsbrøndens vandbremse via regnvandsledning mod til søen lige nord for Byagervej 
og får udløb i udløbspunkt U04G. 
 
Med ovenstående er bassinets samlede volumen: 905 m³ (270 m³ + 635 m³) 
 
Bassinets permanent våde areal bliver 350 m² 
 
Bassinet vil blive udformet som et spejlvendt D for at mest muligt ligne den historisk tidligere beliggende 
sø. En væsentlig forskel er størrelsen, der historiske er ca. 1.600 m², men bassinet bliver knap en fjerdedel 
så stor. 
 

Oplandsdata  Afledningstal Reduceret areal 

Befæstet 10.798 m² 0,9 9.718 m² 

Ubefæstet 17.204 m² 0,1 /1/ 1.720 m² 

Totalt opland 28.002 m² Vægtet gns. 0,41 11.438 m² 

Sikkerhedsfaktorer Klima Fortætning Model Total 

Fra /6/ 1,3 1,0 1,1 1,43 

Dimensionering T=5 år    

Udløb fra bassin Krav Areal Afløb 

 1,5 l/sek/ha 28.002 m² (2,8 ha) 4,2 l/sek 
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Udløb 
Der laves et dykket udløb fra bassinet. Herved sikres at flydestoffer, fx oliespild, tilbageholdes i bassinet. 
Udløbet føres til en udløbsbrønd med vandbremse, (4,2 l/sek), hvor der også er en overløbskant eller en 
øvre skildpadde-rist svarende til bassinets maksimale opstuvningshøjde. Ved at lave et styret overløb til 
hændelser udover 5-års hændelserne sikres, at overløbene føres styret til recipienten og ikke ud på terræn 
og oversvømmer på sin vej mod nord, hvilket teoretisk vil ske hvert 5 år ved et fremskrevet 100 års klima og 
10% fortætning. Ved det aktuelle klima og befæstningsgrad er overløbshyppigheden hvert T=26 år. 
 
Recipienten og nedstrøms påvirkning 
Recipienten er søen på figur 2 herunder, og vandet vil tilledes den eksisterende Ø300 tilløbsledning, der i 
dag fører vand fra dræning af samme område som bebygges. Ledningen genbruges opstrøms søen og 
regnvandsbassinet skydes ind på ledningen, så at sige. Søen ved HF Sjælsø har udløb i en Ø150 mm ledning 
til regnvandssystemet, der har udledningspunkt til Kajerød Å, 500 m opstrøms Sjælsø. 
 

 
Figur 2: Recipienten, søen nord for Byagervej, der leder til søen ved HF. Sjælsø, der afvander til 
regnvandsystemet, der har udledning til Kajerød Å, 500 m opstrøms Sjælsø. Selve udløbet fra bassinet sker 
gennem et bygværk til Ø300 ledningen gennem en vandbremse og et Ø200 rør, der ikke er vist her. 
 
Ved tilsyn er der i recipienten (begge søer) fundet grønfrø, en række undervandsplanter, Begge søer 
fremstår som parksøer, er plejet og brinkvegetationen klippet. Der er ikke fundet bilag IV-arter og 
udledningen vil ikke give anledning til en tilstandsændring (NBL§3).  
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Det nærmeste Natura-2000område er Furesø, som er 3,3 km væk i et andet vandopland, der er dermed 
ingen påvirkning fra projektet.  
 
Vandets vej i ekstremsituation 
For at forhindre oversvømmelse i ekstremregnsituationer skal udløbsrøret skal have samme dimension som 
indløbsrøret og bassinet har overløb til ledningen uden om vandbremsen, så vandet fra bassinet ledes til 
uforsinket ledes til sø nord for Byagervej.   
 
Herunder på figur 3 ses vandets vej på terræn, som sker ved skybrud ud over serviceniveauet. Byagervej 
virker som en uhensigtsmæssig dæmning på vandets ellers forholdsvis uproblematiske løb mod nord, 
hvorfor en krydsning af for skybrudsvandet giver god mening. 
 
På figur 3 ses vandets vej, såfremt overløb i ekstremsituationer ikke føres til søen nord for Byagervej. 
 

 
Figur 3: Vandets naturlige vej (blå) på terræn væk fra bassinet mod nordvest til Kajerød Å, i det ekstreme 
tilfælde, at alle rør og afløb, inkl. vejriste er stoppede eller overbelastede, og vand kun kan løbe på terræn. 
Vandet ses at ville løbe forholdsvist uproblematisk ad veje og haver, bortset fra ved krydsning af Byagervej - 
se kortudsnit - hvor der vandet oversvømmer vejen og tre bebyggede matrikler mod syd, da den ca. 1 
meter høje vold på nordsiden af Byagervej stuver vandet op inden det kan løbe videre.  
(Det grønne og brune område viser bassinets opland og er uden betydning her). 
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Figur 4: Som figur 3, men med søen mod nord som udspring for oversvømmelsen. Ved at bassinet får 
overløb til røret under Byagervej til søen mod nord, skånes bebyggelsen ved Kajerød Have for 
oversvømmelse, idet vandet er ført om på nordsiden af volden lige nord for vejen.  (Det grønne og brune 
område viser søens opland og er uden betydning her). 
 
 
I og med, at området omkring Byagervej og de tre matrikler på figur 3 udgør en lokal lavning i landskabet, 
vil der her sandsynligvis ske oversvømmelser med andet vand i ekstremsituationer, men ikke fra 
nærværende bassin og dets opland, såfremt udløbsrøret fra bassinet dimensioneres til at håndtere 
overløbssituationer. I praksis betyder det, at udløbsrøret skal have samme dimension som indløbsrøret og 
bassinet har overløb til ledningen uden om vandbremsen. 
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