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En del af Blårenden – vist herunder med rød streg – trænger til renovering. 
TV-inspektion senest i 2015 har vist, at der er risiko for sammenfald på 
strækningen. For at undgå dette-  og demed oversvømmelser -  er det 
nødvendigt, at renovere rørlægningen. Den bedste måde at renovere 
rørstrækningen på er strømpeforing, da vandløbet ligger i vejstrækninger, 
under huse o.l.  
Ved strømpeforingen levetidsforlænges røret med omkring 50-100 år. 
 
 

 
Strømpeforing af den røde markering. 
 
Strømpeforingen sker ved, at der i den ene ende af en rørstrækning 
opstilles apparatur til nedsænkning af ”strømpen”, dampgenerator m.m. 
samt det tilhørende hjælpeudstyr. Strømpen er lavet af Ortho-NGP 
Polyester kunstharpiks. Ved hver opstilling trækkes en ”strømpe” frem til 
den anden ende af rørstrækningen. Derefter hærdes strømpen op med 
vanddamp, hvorved strømpen samtidig udvides ud til det eksisterende rørs 
sider, hvor den bliver presset fast. ”Strømpen hærder op og bliver en hård 
indre belægning på det eksisterende rør. De tilløb, der er på de 
renoverede strækninger skæres efterfølgende op. Brøndene lukkes imens 
arbejdet står på, idet vandet i brøndene pumpes udenom. Arbejdet på en 
rørstrækning vare ca. 14 timer. Hele renoveringen forventes afslutte i 
løbet af en måned. 
 
Når strømpeforingen er gennemført på hele strækningen kontrolleres 
denne ved TV-inspektion. 
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Arbejdet vil komme til at foregå med opstillinger på dels offentlig vej og 
dels privat grund. 
 
Overskudsvand fra strømpeforingen ledes til kloak. Evt. andet affald 
bortskaffes efter de gældende regler. Arbejdet anmeldes som midlertidig 
aktivitet af entreprenøren senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. 
 
Skiltning o.l. er aftalt med Hørsholm Kommunens Vejteam. 
 
Udbudsmaterialet er et omfattende materiale. Dette sendes derfor ikke ud 
til de enkelte. Materialet kan ses ved henvendelse til Hørsholm Kommune 
på mail tek-post@horsholm.dk . 
 
Oversigt med udgiftsfordeling på matrikelnumre for de omfattede 
ejendomme og brugere/nyttehavere kan ses i vedlagte  ”Redegørelse om 
vurderinger i forbindelse med udarbejdelse af partsfordeling efter 
nytteprincippet ved regulering af det offentlige vandløb Blårenden”. 
 
Projektet forventes at koste 2.5 mio. kr., som i første omgang betales af 
Kommunen og efterfølgende opkræves jf. udgiftsfordelingen. Kommunen 
betaler i første omgang, da det er vigtigt, at gennemføre 
levetidsforlængelsen indenfor kort tid. 
 
 Arbejdet forventes udført i perioden 1. august 2016 til 1. november 2016 
 
Projektet er VVM-vurderet af vandløbsmyndigheden. Da projektet ikke 
ændrer væsentligt på de eksisterende forhold ud over, at rørlægningen 
levetidsforlænges, så vurderes det, at der ikke skal udarbejdes VVM-
redegørelse. 
 
Projektet er ikke hørt hos interesserede myndigheder o.l., da der ikke 
ændres væsentligt på de eksisterende forhold i relation til myndigheder. 
 
Projektet sendes i høring direkte til de berørte parter og på Hørsholm 
Kommunes hjemmeside. 
Efter høringen, som varer min. 4 uger fra offentliggørelsen/modtagelsen af 
projektforslaget, træffer Kommunen endelig afgørelse i sagen.   
  
Bilag: 

o Redegørelse for udgiftsfordelingen – med bilag: 
o Kort med beliggenhed af Blårenden og matrikler, inkl. 

længdemålinger (Bilag A) 
o Kort med sø-oversvømmelser, nordlig del (Bilag B) 
o Kort med sø-oversvømmelser, sydlig del (Bilag C) 
o Beregnet partsfordeling for rørlægnings- og 

afvandingsinteressenterne (Bilag D) 
o Kort over strømningsretning ved opstuvning i Blårenden 

(Bilag E) 
o Skema med udgiftsfordeling 
o VVM-Vurdering 


