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Projektelementer 

• Opsamling og transport på veje 

• Decentral håndtering af vejvand 

• Central håndtering af vejvand 



Afkobling af vejvand i 
grundejerforeningen Kildeåens Haveby 
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Forøgelse af kapacitet  i 
kloakken via: 

• Afkobling af vejvand 

• Transport af vand  i 
Krogebjergparken 

• Magasinering af vand 
i Krogebjerg-renden 

• Rensning af vand vha. 
ny teknik 

 

 

Hvad skal der ske i området?  
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Ørhagevej 

• På Ørhagevej afblændes 4 
vejbrønde midlertidigt 

• Vandet skal løbe langs 
kantsten til opsamling i 
lavpunkt på Ørhagevej 

• Herfra etableres ny ledning 
til Krogebjergparken 
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Roshagevej 

• På Roshagevej foreslås det , at der  
udføres en alternativ løsning med 
transport i vejsiden 

• Vejen har pt. gamle kantsten, der flere 
steder trænger til opretning 

• I krydset Roshagevej / Krogebjerg vil det 
være nødvendigt at udarbejde en løsning 
for hvordan vandet kan passere 
Krogebjerg 

• Vi vil gerne have en synlig løsning når 
vejvandet skal krydse Krogebjerg 

• Der holdes løbende møder mellem 
bestyrelse og konsortiet 
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Krogebjergparken 

• I Krogebjergparken graves alle rør ned 

• Projektet skal godkendes af Fredningsmyndighederne 
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Tidsplan for projektet 

• Præsentation af projekt på generalforsamling den 14. 
marts 2012 

• Marts – Juni 2012: Projektering og godkendelse hos 
myndigheder og bestyrelse 

• Aug. –Sep. 2012: Udførelse af anlægsarbejder 

• Okt. 2012 – Okt. 2014: Måling og registrering af 
regnhændelser 

• Dec. 2014: Afslutning af projekt 
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Regnbede 



Udfordringer 

• Opsamling og transport af vejvand på vejene.  
• Placering af decentrale opsamlingssteder i forhold til 

topografi og indkørsler 
• Central opsamling af vejvand udelukkende ved gravitation  
• Udvikling af innovative løsninger 
• Indtænkning af ”Plan B”, ekstrem regn 
• Samarbejde med beboerne ( beboergener, forskønnelser) 
• Model til gennemførelse af byggearbejder 
• Opstilling af udstyr og indsamling af prøver 
• Afvikling af projekter 
• ..og sikkert mange flere som vi endnu ikke har opdaget 

 


