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Formål 
 
Langs Græse Å (i folkemunde: Kedelsø-Langsø å) er der store muligheder og 
potentiale i at forøge den naturmæssige og rekreative værdi, samtidig med, at 
der skabes bufferkapacitet til håndtering af vand fra Lynge og Uggeløse ved 
kraftig eller længerevarende nedbør.  
 

 
Figur 1 Kortudsnit viser Lynge og Uggeløse placeret nord for Kedelsø Ådal, og Langsø Ådal beliggende syd for 
Uggeløse Skov. 

 
Projektet gennemføres med det formål, at udnytte ådalens potentiale og 
samtidig løse interessekonflikterne i ådalen. Der er konflikter mellem 
landbrugsinteresser, naturinteresser, klimainteresser og urbanisering.  
Landbrugsarealer går tabt som følge af oversvømmelser i ådalen, naturen har 
behov for plads og er trængt som følge af landbrugsinteresser og byens 
udvikling. Eksisterende byområder har behov for at aflede rent overfladevand 
og klimaet fordrer til behovet for at lagre CO2 på ådalens lavbundsarealer.  
 
Men der er også interessekonflikter mellem fremtidige ønsker og planer om by-
udvidelser og dermed et tiltagende behov for at lede mere og rent 
overfladevand til ådalen 
 
Desuden kan planer om centralisering af spildevandsrensningsanlæg, ændre de 
hydrauliske forhold i ådalen, ligesom der nu er restrektive krav 
grundvandsindvinding i oplandet til Lynge Å, der er hydraulisk påvirket som 
følge af nedlæggelsen af et renseanlæg. 
 
Endelig er der et stigende sundhedsmæssigt behov for at øge befolkningens 
rekreative udfoldelsesmuligheder som bl.a. vil kunne opnås ved at etablere og 
retablere adgangsmuligheder til ådalen og de rige naturværdier knyttet hertil. 
 
Der er behov for at skabe løsninger, hvor de mange interesser tilgodeses i 
synergi. Formålet med dette projekt er således, at foreslå løsninger, der i så høj 
grad som muligt afklarer og inddrager alle interesser og aspekter.  
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Som grundlag for at kunne foreslå holdbare og langtidssigtede løsninger, er der 
brug for at finde en samlet løsning på de hydrologiske udfordringer i området. 
Udfordringerne er bl.a. at der udledes renset spildevand og overfladevand til 
Kedelsø Å. Lynge har haft to spildevandsanlæg, der har afledt vand til hhv. 
Lynge Å og Kedelsø-Langsø Å. Dette er senere samlet i et anlæg, der leder 
renset spildevand til Kedelsø-Langsø Å. Da det i begyndelsen af 1990’erne blev 
besluttet at nedlægge det ene renseanlæg, blev vandet flyttet over vandskel og 
medførte, at der i dag er for meget vand i Kedelsø-Langesø Å i forhold til 
vandløbets naturlige opland. Jorden i ådalen, og dermed lodsejere og 
forpagtere, langs Kedelsø-Langesø Å lider som følge heraf og problemerne vil 
kun stige i takt med klimaændringers hyppigere oversvømmelser. Som følge af 
sammenlægningen af spildevandsanlæggene mangler Lynge Å i perioder vand 
og kan som følge heraf ikke opfylde målsætningen iht. statens Vandplaner. 
Dette forhold kan føre til krav om reduktion i grundvandsindvinding i oplandet 
til Lynge Å, både for private drikkevandsboringer og den almindelige 
vandforsyning. 
 
Kedelsø-Langesø Å har sin naturlige grænse for at kunne bortlede vand og vil i 
de kommende år blive yderlige udfordret, da der er planlagt udvidelse af 
boligarealer i Lynge. Dette vil være en stor hydrologisk udfordring for vandløbet 
og dermed for landbruget i ådalen. 
 
For at gøre problemstillingen endnu mere kompleks skal der i løsningen af de 
hydrologiske udfordringer også søges en så stabil vandstand som muligt. Der 
skal tages højde for et gammelt affaldsdepot. En hævning af vandstanden i åen 
vil bringe åens vand tættere på giftigt perkolat. For lav vandstand kan udløse 
udfældning af okkerholdige materialer, der allerede nu i perioder påvirker åens 
tilstand negativt. 
 
I øjeblikket er de rekreative tilbud i Kedelsø-Langesø Ådal minimale. Nord for 
Kedelsø Ådal ligger Lynge og Uggeløse og syd for ådalen et af Nordsjællands 
Natura 2000 områder Øvre Mølleå, blandt andet med Buresø og Bastrup sø. 
Området forventes udpeget til Naturpark i 2017, i et samarbejde mellem 
interesseorganisation og kommunerne i fællesskab med fokus på de rekreative 
værdier. 
 
Synergiprojektets formål er at tænke en løsning af de hydrologiske udfordringer 
sammen med målsætningen i Vandområdeplan 2016-21, hvor en indsats i 
Kedelsø-Langsø Å (Græse Å) indgår med regnvandsbetingede udløb som 
virkemiddel. Desuden er det projektets formål at sikre og højne de terrestriske 
naturmæssige værdier og øge de rekreative interesser i området.  
 
 
Leverancer 
 
1. En hydrologisk model: der kan anvendes til helhedsplanlægning i ådalen 
og give løsninger til følgende udfordringer: 
 

•  Klimatilpasning af Lynge og Uggeløse ift. tilbageholdelse af afstrømninger 
fra byen 

•  Skitse for tilpasning af Kedelsø Ådal til stabil håndtering af vandtilførsel 
uden påvirkning af værdifulde landbrugsarealer 
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•  Skitse til løsning af forureningsproblematikken fra affaldsdeponierne 
•  Hydraulisk vurdering af amtets skitseprojekt for restaurering af Langsø Å 
•  Hydraulisk vurdering af placering af stisystem i Kedelsø Ådal og Langsø 

Ådal.  
•  Et fornyet grundlag til regulativrevision for Kedelsø-Langsø Å 

Modelværktøjet kan anvendes og danne grundlag for vurdering af de enkelte 
punkter, men vigtigst til vurdering af samspillet mellem de forskellige løsninger 
for delområderne. Ovenstående problemstilling og løsningsforslag analyseres 
ved anvendelse af en dynamisk hydrologisk model, der inkorporerer vandløb, 
grundvand, umættet zone, overfladeafstrømning, nedbør og fordampning. 
Allerød Kommune har en grundvandsmodel, opstillet i MIKE SHE/MIKE 11, der 
dækker projektområdet. Det anbefales, at grundvandsmodellen konverteres til 
modelværktøjet MIKE Hydro River, som er en ny version af MIKE 11, og 
opdateres med kommunens nye opmålinger af vandløbet. De nye opmålinger er 
i dag indarbejdet i det stationære hydrauliske modelværktøj VASP. Ved denne 
procedure/øvelse er der mulighed for at føje ”forlængede” tværsnit til seneste 
opmåling, således af hele ådalen og oversvømmelse i ådalen kan beskrives med 
det dynamiske modelværktøj, MIKE Hydro River. Med modellen er det muligt at 
vurdere effekten af opstrøms tilbageholdelse af afstrømninger fra byen, 
ændringer i rørdimensionen under Krogenlundvej samt en genslyngning af 
Langsø Å i forbindelse med naturgenopretning for håndtering af den øgede 
vandføring. Desuden er det muligt, at vurdere hvilken påvirkning ændringerne i 
vandstanden i åen har på udsivning af perkolat fra affaldsdeponierne.  
 

 
Figur 2. Område, den hydrologiske model dækker 

 
 
2. Afkobling af vejvand fra Lynge, nord: Allerød Kommune og Forsyningen 
Allerød Rudersdal har allerede i samarbejde gennemført etablering af naturlige 
lavninger/forsinkelsesbassiner til forsinkelse af overfladevand fra befæstede 
arealer til Lynge Å. Planen er, i dette projekt, at afskære overfladevand fra to 
veje, samt fra Lynge skoles arealer, fra at gå i kloakken med udløb i Kedelsø-
Langesø Å og i stedet lede vandet til disse lavninger/bassiner og dermed til 
Lynge Å. Kedelsø-Langså Å vil herefter være aflastet for dette vand, der 
’stammer’ fra et andet vandopland, og Lynge Å vil igen få tilført vandet renset 
og neddroslet. 
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Lynge Skoles udearealer indgår i mindre grad i denne leverance, idet det er 
hensigten at der på skolens udearealer i forbindelse med vandafledningen 
etableres rekreative/læringsmæssige elementer, der vil kunne benyttes i 
undervisningen (en form for miniklimaskole) samtidig med afvandingen.  
 
Der foreligger allerede skitseprojekt ideer for begge tiltag. 
 

 
Figur 3. Afkobling af vejvand fra Lynge, nord. Inden for det stiplede område er Lynge Skole desuden 
beliggende.  

 
3. Lavbundsprojekt i Langsø Ådal syd for Uggeløse Skov: 
Hovedformålet med etablering af lavbundsprojekter er at reducere landbrugets 
samlede udledning af drivhusgasser ved realisering af naturprojekter. Ydermere 
vil udtagning af lavbundsjorder også bidrage til en forbedring af natur og 
biodiversitet på arealerne, samt medvirke til en reduktion af 
kvælstofudvaskningen til vandmiljøet. Udenfor dette afgrænsede 
lavbundsområde vil landbruget tilgodeses i form af sikring af landbrugsarealer 
ved stabilisering af vandstanden i åen. 
 
Alle forslag skitseret i denne ansøgning vil blive tilpasset ikke bare de 
hydrauliske forhold men også lodsejerinteresser for at deltage i projektet. Alle 
tiltag i projektet, der gennemføres, vil være baseret på frivillige lodsejeraftaler 
og i tæt dialog med de berørte lodsejere.  
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Figur 4. Forslag til undersøgelsesområde (rødt omrids) for lavbundsprojekt.  

.  
Figur 4a. Udsnit af Langsø Ådal. Lavbundskort 

 
4. Rekreative interesser: Genetablering af nedlagt skolesti fra Lynge til 
Bastrup Sø hen over ånære arealer i Kedelsø Ådal. Retablering af stien 
forudsætter imidlertid opkøb af privat landbrugsjord. Dermed får Lynge og 
Uggeløses borgere en trafiksikker adgang fra byen gennem ådalen til bl.a. 
Bastrup sø. Der bliver med stien over Kedelsø Å forbindelse til hele stisystemet i 
øvre Mølleådal (herunder Buresø og Bastrup Sø). Mølleådalen er en regional 
naturperle, et Natura 2000-område, der besøges af mange udefrakommende. I 
øjeblikket prøver nabokommunerne at få området udpeget som naturpark (efter 
friluftsrådets kriterier). Endvidere går der en regional friluftsrute (cykelsti) fra 
dette område helt til Øresund langs Mølleåsystemet. 
 
Desuden er det ideen, at etablere yderlige en sti på tværs af Langsø Ådal, på 
arealerne, hvor lavbundsprojektet skal etableres. Stien vil skabe forbindelse 
mellem Uggeløse Skov og Buresø. Stien og broen over åen kan blive en vigtig 
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passage for borgere i Lynge og Uggeløse, men også for borgere i Frederikssund 
Kommune, herunder borgere i Slangerup, der også benytter Uggeløse Skov.  
 

 
Figur 5: To nye stiforløb i området 
 

Der bor omkring 4050 borgere i Lynge/Uggeløse, men besøgspotentielaet er 
meget større end Lynge og Uggeløses borgere. 
 

 
Figur 5a. Opkøb af landbrugs og naturarealer til bl.a.  stiforløb nær Lynge. 
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Som ovenfor nævnt vil gennemførelsen af stierne kræve accept af lodsejerne i 
området og også af fredningsmyndigheden, da der foreligger en fredning for 
dele af ådalen med et defineret eksisterende stisystem. 
 
5. Biodiversitet: Allerød Kommune har mulighed for at købe ånære arealer 
allerøverst i Kedelsø Ådal nær Lynge. Disse arealer indeholder både 
landbrugsjord i omdrift, mose og eng med store naturværdier (HNV score på 6 
omfattende bl.a. engblommer, orkideer m.fl.). Hensigten er at købe et mindre 
stykke landbrugsjord i omdrift til forsinkelse af overfladevand fra byen. Resten af 
den højtliggende gode agerjord vil fortsat være privatejet for at tilgodese de 
landbrugsmæssige erhvervsinteresser i området. 
De opkøbte arealer vil permanent overgå til offentligt ejet areal med en stor 
almennyttig værdi. De ådalsnære arealer vil herefter kunne plejes optimalt af 
kommunen for at opnå maksimal mulig naturværdi inkl. vandtilbageholdelse og 
rekreative faciliteter. Plejen vil være målrettet afgræsning og manuel pleje af 
mosen og engene med fokus på beskæring af krat for at undgå tilgroning af 
arealet herunder målrettet bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i mosen. Plejeplan 
udarbejdes i forbindelse med projektet. 
 
I mose og eng i Kedelsø Ådal vokser i dag en artsrig flora af bl.a. læge baldrian, 
engnellikerod, maj gøgeurt, ægbladet fliglæbe, vinget perikum og engblomme. 
Den fremtidige pleje vil tilgodese de sjældne planter og desuden bl.a. have fokus 
på at reducere en tæt bestand af kær star som udgør en trussel mod bl.a.  
engblommer og orkideer. På skråningerne i ådalen vokser overdrevsarter som 
bl.a. stor knopurt og liden blåklokke.  
 

 
Figur 6. Afgrænsning af private landbrugs og naturarealer. og deres naturværdi (HNV). 
 

 

HNV signatur,  
værdi fra 0-14 
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Engblommer og engnellikerod i den øverste del af ådalen. Foto: Allerød Kommune 

 
 
6. Kvælstofreducerende tiltag: I ansøgningen er der flere aktiviteter, der 
virker kvælstofreducerende: 
 
Udtagning af lavbundsjorder kan bidrage til en reduktion af kvælstofudvask-
ningen til vandmiljøet.  
 
Endvidere vil etablering af forsinkelsesbassiner i Kedelsø Ådal ved Lynge 
medvirke til at reducere kvælstof tilledningen til åsystemet. Ved at virke som 
first flush bassin, og især ved at mindske overbelastningen af 
spildevandssystemet og dermed risikoen for overløb af urenset spildevand til 
åerne (gælder begge åer) vil bassinerne have en væsentlig indflydelse på den 
hydrauliske belastning i ådalen, men også ved at gøre det muligt for kommunen 
at kunne opfylde statens vandplaner. 
 
Genslyngning af Kedelsø-Langesø Å har Frederiksborg Amt tidligere forsøgt at 
gennemføre i delområdet tæt på Lynge. Realisering af dele af dette forslag vil 
styrke de naturmæssige og rekreative værdier og i høj grad medvirke til at 
forsinke vandet i åen og skabe et bufferområde, hvor kvælstof vil denitrificere 
og fordampe, når vandet opholder sig længere tid i åen. I projektfasens 
indledning vil muligheder for opstuvning og genslyngning undersøges nærmere i 
forhold til det gamle projektforslag og der vil blive set på hvor åen delvis ved 
kommende naturlig meandring (ved ændret vandløbsvedligehold) kan skabe de 
optimale forhold i samspil med de lave naturarealer.  
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Figur 7. Kvælstofreducerende tiltag, berørte områder markeret med gult. Fra venstre: Lavbundsprojekt, 
genslyngning af å, etablering af forsinkelsesbassin. 

 
 
Succeskriterier 
 
Det overordnede succeskriterie er, at projektet gennemføres og opfylder sit 
mål, på en måde, så andre kommuner kan drage nytte af Allerød Kommunes 
erfaringer med at tænke i løsningsmodeller, der inddrager alle interesser og 
aspekter, så der opstår synergi mellem løsningerne. 
 

Leverance Indikator 

Projektledelse Projektets leverancer opfyldes 
Hydrologisk model Allerød Kommune har modtaget en hydraulisk 

model fra rådgiver, der kan vise, hvilke løsninger, 
der skal sættes i værk for at løse de hydrauliske 
udfordringer i ådalen  

Lavbundsprojekt ved Kedelsø - 
Langsø Å (Græse Å) syd for 
Uggeløse Skov 
 

Forundersøgelsen er gennemført og Allerød 
Kommune kan træffe beslutning om der er 
grundlag for at detailprojektere og realisere et 
lavbundsprojekt  

Afkobling af vejvand fra Lynge nord, 

Etablering af regnvandsbassiner, 
samt opstuvning af vand på 
Lynge Skole (regnvandsafkobling, 
ændring af udearealer til 
”klimaskole”) 
 

Regnvand ledes nu til Lynge Å, i stedet for til 
ådalen. 
De etablerede regnvandsbassiner modtager 
regnvand  
Lynge skoles udearealer og to veje (Ved 
Gadekæret og Lynge Bygade) er klimatilpasset 

Rekreative interesser Der er etableret bynære stier i ådalene med 
forbedret passage i naturområderne i dele af 
ådalen. 
Der er etableret 1,3 km sti og to broer over 
Kedelsø-Langsø Å så der er offentlig adgang til de 
ånære arealer og til Natura 2000 området Øvre 
Mølleå og rekreative ”trafikfrie” forbindelser 
mellem nord og syddelen af ådalen. 

Biodiversitet Naturarealer med høj HNV opkøbt.  
Plan for fremtidig optimal naturpleje udarbejdet.  
Bedre og renere vand i Kedelsø Langesø Å og i 
Lynge Å. 
Lavbundsområder med naturværdier 

Kvælstofreducerende indsats Lavbundsprojekt gennemført med størst hensyn til 
landbrugsarealer med stor værdi for ejere og 
brugere af ådalen. 
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Genslyngning af Kedelsø-Langsø å (hvis dette 
scenarie vælges) 
Etablering af forsinkelsesbassiner ved Lynge by 

 
 

 

Aktiviteter og milepæle 
 
Aktiviteter Milepæle 

Projektledelse 
Møde i styregruppen 
 
Møde i følgegruppen 
 
Kommunikation 

 
 

 
Afholdt møde i styregruppe 1 gang pr 
kvartal 
Afholdt møde i følgegruppe 1 gang pr 
kvartal 
Allerød Kommunes hjemmeside 
opdateret 
Omtale af projekt i lokalaviser 2 gange 
årligt 

Hydrologisk model 
Følgende data indsamles til brug i modelberegningerne: 
Opdaterede tidsserier af udledningsmængder fra 
punktkilder (Lynge Rensningsanlæg, overfladevand fra 
Lynge samt overløb fra fælleskloak). 
Vandløbsgeometri for Kedelsø Å og Langsø Å fra VASP og 
den øvrige del af Græse Å fra grundvandsmodellen.   
Vandføringsmålinger fra målestationer med tidsserier 
samt fra enkeltmålestationer. Der findes tre målestationer 
med daglige vandføringer, (st. 52.71 og st. 52.03 med 
målinger for 2013-2014 samt st. 52.07 med målinger for 
1946-2012).  
Eksisterende strukturer i vandløbet fra VASP. 
Terrænmodel 0,4 m til forlængelse af tværsnit, hentes fra 
Kortforsyningen. 
 
Følgende scenarier tænkes udført med modellen: 
Scenarie 0: Simulering af nuværende situation (reference 
scenariet) 
Scenarie 1: Tilbageholdelse af vand fra byen. 
Scenarie 2: Genslyngning af Langsø Å. 
Scenarie 3: Kombination af ovenstående scenarier 
Scenarie 4: Ændring i rørdimensionen under Krogenlundvej 
 
Allerød Kommune tager beslutning om hvilke scenarier, der 
skal gennemføres 

Model opstillet 
Dataindsamling afsluttet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenarier færdige 
 
 
 
 
 
Fremtidigt scenarie besluttet 

Lavbundsprojekt ved Langsø Å (Græse Å) 
syd for Uggeløse Skov 
Ansøgning til NaturErhvervstyrelsen indsendes 18. oktober 
2016 
Teknisk Forundersøgelse  
Udtagning af jordbundsprøver 
Ejendomsmæssig Forundersøgelse 
Detailprojektering og realisering af lavbundsprojekt 

 

 
 
 
 
Ansøgning indsendt 
Teknisk Forundersøgelse gennemført 
Udtagning af jordbundsprøver 
Ejendomsmæssig Forundersøgelse 
gennemført 
Allerød Kommune har taget beslutning 
om realisering af lavbundsprojekt 

Afkobling af vejvand fra Lynge, nord 
Overfladevand fra Lynge, nord ledes til Lynge Å 
Overfladevand fra Lynge Skole integreres i 
klimatilpasningsanlæg 

 

 
Afkoblingen er gennemført 
Lynge Skoles klimatilpasning 
gennemført 

Rekreative interesser 
Landbrugsareal opkøbes 

 
Arealer opkøbt 
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Ånære arealet opkøbes 
Sti til bro og overgang over Kedelsø Å 
Sti til bro og overgang over Langsø Å 
Naturstier/Bynære stier etableres på/ved opkøbte arealer 
 

Arealer opkøbt 
Sti og bro etableret 
Sti og bro etableret 
Sti etableret 

Biodiversitet 
Landbrugsareal opkøbes for at etablere bassin og 
tilbageholde næringsstoffer, miljøfremmede stoffer og 
tungmetaller til gavn for vandmiljø, mose og eng 
Ånære arealet opkøbes med fokus på målrettet pleje 
Vandløb meandreres eller forudsætninger skabes til at dette 
sker på naturlig vis 

 

 
Arealer opkøbt 
Arealer opkøbt 
Vandløb mere naturligt løbende 

Kvælstofreducerende 
indsats 
Lavbundsprojekt gennemført 
Genslyngning af øvre del af Kedelsø-Langsø å (hvis dette 
scenarie vælges) og muligvis i lavbundsprojektområdet 
Etablering af forsinkelsesbassiner ved Lynge  

 
Lavbundsprojekt gennemført 
Genslyngning af Kedelsø-Langsø å 
(hvis dette scenarie vælges) 
Etablering af forsinkelsesbassiner ved 
Lynge by 

 

 
 

Budget 
 

Samlet budget 7.429.500 kr   

Ansøgt     4.394.000 kr 
Medfinansiering   3.035.500 kr 69 % 
    

Løn 410.500 kr   

Ekstern bilstand 294.000 kr   

Anlæg 5.850.000 kr   

Indkøb 875.000 kr   
 
Detaljeret budget vedlægges som bilag. 
 
 
Interessentanalyse 
 

Interessent Rolle 
Borgerne i Lynge Kommende brugere af reakreative tiltag 
Lodsejere med jord i ådalen Med- og modspillere 

Har behov for at komme af med vand på 
markerne. 
Skal være med på ændret anvendelse/salg af 
jord. 

Lodsejere og medlemmer i ålauget Med- og modspillere 
Har behov for at komme af med vand på 
markerne 

Forsyning Allerød Rudersal A/S Behov for at udlede spildevand 
Affaldsdepoterne i Uggeløse (regionen) Potentiel forurening fra depoterne 
Mølleåens golfklub Jordejer i området og ”stiforbinder” 
Grønne organisationer  Høringsparter i det grønne råd 

Interesseorganisationernes har også rolle som 
formidler af projektets formål 
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Politikere i Allerød Kommune Har politisk gavn af at, projektet demonstrerer 
at kommunen ved at tænke helhedsorienteret 
kan løse borgernes problemer 

 

Allerød Kommune vil informere Lynges borgere om projektet gennem artikler i 
lokalaviserne.  
 
Lodsejernes repræsentant, den lokale landøkonomiske forening inviteres til at 
sidde i projektets følgegruppe. 
 
Formanden for Ålaugets bestyrelse vil blive inviteret til at sidde i projektets 
følgegruppe. 
 
To centrale lodsejere (jordsælger og omfattende lodsejer i ådalen) kan muligvis 
også blive inviteret med i følgegruppen eller være ”passive medlemmer”. 
 
Forsyningen Allerød Rudersdal A/S inviteres til at sidde i projektets styregruppe. 
 
Allerød Kommune afholder et møde med Mølleåens Golfklubs 
bestyrelsesformand og driftspasser om projektets ønsker om stiforløb og 
Golfklubben vil blive inviteret til at sidde i projekts følgegruppe. 
 
De grønne organisationer i Allerød Kommune holdes orienteret gennem 
møderne i Grønt Råd. Formand eller anden repræsentant vil muligvis blive 
inviteret til at deltage i følgegruppen. 
 
Repræsentanter for Allerød Kommunes afdelinger Natur og Miljø samt Plan og 
Byg bør begge sidde i styregruppen. 
 
 
Risikoanalyse 
 
Risiko Forebyggende tiltag 
Hydraulisk model kan levere svar pga. for 
dårlig kvalitet i data 

Fremskaffe nyeste og mest valide data 

Ansøgning om lavbundsprojekt ikke i 
mødekommet 

Ændre projektgrænser og søge igen forår 
2017 

Borgere klager over projekt Invitere borgerforenings repræsentant med i 
følgegruppe 

Lodsejer vil ikke afgive jord til projektet Invitere landboforening med i følgegruppe 
Medlemmer af ålaug er ikke tilfreds med 
den kommende afvanding 

Inviterer formand for ålaug med i følgegruppe 

Forsyningen Allerød-Rudersdal A/S får 
ikke indenfor årstidsfrist godkendt 
budget i Forsyningsdirektoratet 

Kan udsætte udvalgte aktiviteter op til 1 år 

Mølleåens golfklub ønsker ikke at lægge 
jord til stiforløb 

Invitere bestyrelsesformand og driftsansvarlig 
til et møde 

Grønne organisationer klager over 
tilladelsen til at etablere broer over åen 

Orientere om projekt og projektets fremdrift 
på Grønne Råds møder 

Ovenstående kan medføre at 
enkeltelementer i projektlisten ikke kan 
gennemføres. Dette vil blive justeret i 
budgettet 

Mindre justeringer af projektet kan muligvis 
finde sted andre steder for at kompensere for 
udgåede enkelt elementer i projektet så den 
samlede forventede målsætning nås  

 



Allerød Kommunes ansøgning til SVANAs Synergiprojekter og klimatilpasning 2016 

14 
 

 
 

Tidsplan 
 
  Tidsplan, grøn markering angiver forventet aktivitetsperiode. Årene er opdelt i 4 kvartaler. 
 

 2017 2018 2019 
Leverance 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Projektledelse og kommunikation                       
             
Hydrologisk model                
Lavbundsprojekt ved Kedelsø - Langsø Å (Græse Å) 
syd for Uggeløse Skov                
             
Afkobling af vejvand fra Lynge, nord                
Etablering af bassiner til byens regnvand, samt til 
opstuvning ved store nedbørshændelser                  
Lynge skole (regnvandsafkobling, ændring af 
udearealer til ”klimaskole”)               
Ændring i selve åen (bund, indsnævringer mv.)                  
             
Rekreative interesser             
Forhandlinger om køb af landbrugsarealer                    
Etalering af stiforløb og broer                      
             
Biodiversitet (indeholdt i anden aktivitet)             
Kvælstofreducerende indsats (indeholdt i anden 
aktivitet)             

 
 
 
 

Projektorganisering 
 

Styregruppe:  
Formand for styregruppen er Natur og Miljø afdelingschef  
 
Medlemmer er medarbejdere fra afdelingerne 

• Teknik og Drift 
• Natur og Miljø 
• Plan og Byg 

 
Forsyning Allerød-Rudersdal tilbydes også en plads i styregruppen. 
 
Følgegruppe:  
Følgegruppen består af udvalgte interessenter i projektet 
 
Projektledelse: 
Medarbejder fra Natur og Miljø leder projektet 
 
Kvalitetssikring:  
Allerød Kommune vil gennem de afholdte møder i styregruppen, 
sikre kvaliteten af projektet.  
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Rådgivere og Forsyning forventes at have egne kvalitetssikrings-
systemer.  
 
Tidsbudget:  For at sikre projektets fremdrift skal den fornødne 
tid til afsættes til hver enkelt medarbejder ifølge tidsplanen. Det er 
Allerød Kommunes vurdering, at projektet kan gennemføres med 
den nuværende bemanding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktoplysninger 
 
Ole Dahlqvist Sørensen 
Natur- og Vandmiljømedarbejder 
Allerød Kommune 
Natur og Miljø 
Rådhuset  
Bjarkesvej 2 
3450 Allerød  
 
Mail: olds@alleroed.dk 
Dir.tlf: 48100819 
 

Styregruppe 
ALLERØD KOMMUNE 

 
HYDROLOGISKE 
BEREGNINGER 

Rådgiver 
 

LAVBUNDSPROJEKT 
Rådgiver 

REKREATIVE OG 
NATURMÆSSIGE 

TILTAG  
Allerød Kommune 

ASSISTERENDE 
PROJEKTLEDER 

KVALITETSSIKRING 

PROJEKTLEDER 

Følgegruppe 
 

 
 

AFKOBLING AF 
VEJVAND 
Forsyningen 
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Højdeforskellen er tydelig mellem ådal og de høje arealer, hvor nogle af 
regnvandsbassinerne placeres af hensyn til naturområderne nede i ådalen. Foto: Allerød 
Kommune 
 
 

 


