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Figur 1. Gul markering angiver oplandet til Blårenden. 

 

Nærværende notat udgør en opdateret version af det notat vedr. spildevandsbelastning 

til Blårenden, der blev udarbejdet i december 2016. Notatet indeholder tilretninger 

efter høringssvar fra de to forsyninger i Hørsholm og Rudersdal Kommune. Der er fore-

taget ændringer af udledningsmængder og tilføjet to nye udløb, der indeholder tag- og 

vejvand. Desuden er en del af de eksisterende udledningsmængder skilt ud og indgår pt. 

som særskilte poster i spildevandsberegningen. 

Beregningsmetoden anvendt i notatet fra december 2016 er fastholdt.  
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Opland 

Blårenden afvander et opland på knap 4 km2 (se Figur 1), beliggende i både Rudersdal 

og Hørsholm Kommuner. Vandløbet modtager vand både fra det ubefæstede opland og 

via regnvandsudløb og overløb fra fælleskloakerede områder. 

Den årlige spildevandsmængde stammer dels fra overløb fra fælleskloakken og udløb 

fra separate regnvandssystemer (der primært afvander vej- og tagarealer). Overløb fra 

fælleskloakken optræder under kraftig regn til Blårenden, når fælleskloakken ikke læn-

gere kan følge med. Udløb fra separate regnvandssystemer optræder hver gang det 

regner. 

Samlet vandmængde i Blårenden 

Ifølge / 1/ er middelafstrømningen for Usserød Å ved Nive Mølle 7,8 l/s/km2. Oplandet 

for Blårenden er 3,917 km2. Hvis det antages, at afstrømningen fra Blårenden er sam-

menlignelig med Nive Mølle, bliver den årlige middelvandføring i Blårenden på 30,55 l/s, 

svarende til en årlig afstrømning på 963.507 m3. 

Herfra skal trækkes den andel af oplandet der er befæstet, idet dette afleder til spilde-

vandssystemet. Ifølge oplysninger fra Jens Anders Johnsen (Hørsholm Kommune) og en 

efterfølgende oplandsanalyse i GIS, udgør den befæstede del af oplandet 28%, hvilket 

betyder at den årlige afstrømning fra det ikke-befæstede opland bliver: 

0,72 x 963.507 m3/år = 693.725 m3/år 

Hertil skal lægges bidraget fra spildevandssystemet (se nedenfor), der i alt udgør 

137.775 m3/år. 

Den samlede vandføring i Blårenden bliver således 831.500 m3/år. 

En del af dette vand stammer som sagt fra spildevandsudledninger, hvilket uddybes i de 

nedenstående afsnit. 

Hørsholm Kommune - spildevandsudledninger 

Data for spildevandsudledninger i Hørsholm Kommune er modtaget fra Jens Anders 

Johnsen, Hørsholm Kommune, i form af excelark med vand- og stofmængder for de 

enkelte udløb i oplandet, hentet fra / 2/.  

Overløb fra fælleskloakken udgør 28.106 m3/år, mens der fra separate regnvandssyste-

mer udledes 64.316 m3/år til vandløbet. Dertil kommer to udledninger af vejvand, der 

ikke fremgår af / 2/. Disse afvander henholdsvis et vejareal (Hørsholm Allé nord) og et 

bebygget område med både vej- og tagareal (Byporten). Disse to tilledninger udgør 
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henholdsvis 1.448 m3/år og 4.874 m3/år. Den årlige belastning fra spildevands- og vej-

vandssystemet i Hørsholm er dermed totalt på 98.744 m3/år.  

Ud af ovenstående spildevandsmængde stammer 24.738 m3 fra vejarealer, der enten er 

ejet af Hørsholm Vej eller af private boligforeninger. Det betyder at NOVAFOS’ udled-

ning er på 74.006 m3/år. 

Derudover er der et privat udløb til Kodammen, der modtager overfladevand fra to 

områder (se Figur 2): 

Dianas Have bidrager med 5.088 m3/år  

Jægerparken bidrager med 4.218 m3/år. 

 

Figur 2. Områderne Jægerparken og Dianas Have, der begge udleder til Kodammen. 

Rudersdal Kommune - spildevandsudledninger 

Data for spildevandsudledninger i Rudersdal Kommune blev i første udgave af dette 

notat hentet fra den bilag 3 til den gældende spildevandsplan / 3/. I høringssvaret fra 

Hørsholm Vand er det oplyst at der er udført nye reviderede beregninger af udled-

ningsmængderne. Disse anvendes derfor i nærværende udgave.  

Der findes 3 nødoverløb fra pumpestationer i oplandet. Disse er dog, ifølge Kim Juul 

Kofoed fra NOVAFOS, ikke i brug når der ikke er driftsproblemer, hvorfor der ikke udle-

des vand til Blårenden fra disse. 
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Desuden findes et enkelt regnvandsudløb, UE02, der udleder til Brådebæk Sø. Den årli-

ge vandmængde fra dette udløb er, efter de reviderede beregninger, opgjort til 13.425 

m3.   

Afvanding fra Helsingørmotorvejen 

Helsingørmotorvejen afvander via et bassin til Brådebæk Sø og dermed videre ned til 

Blårenden. Vejdirektoratet har oplyst at bassinet i den nuværende situation afvander et 

ukendt areal af motorvejen, men at man med den planlagte vejudvidelse ønsker mulig-

heden for at afvande et vejareal på 3,2 ha vej / 4/, hvilket svarer til 16.300 m3/år. 

I ovenstående beregning er anvendt en 10-årig regnserie fra nærmeste SVK-regnmåler 

(Vedbæk renseanlæg for perioden 2000 – 2009), samt en hydrologisk reduktionsfaktor 

på 0,9 og en befæstelsesgrad på 0,9. Desuden er der indregnet et initialtab på 0,6 mm 

pr. regnhændelse. 

Afvanding af vejarealer i Hørsholm Kommune 

I høringssvar fra Hørsholm Vand er der angivet 6 vejarealer der afvander til Blårenden. I 

dialog med Hørsholm Kommune er det efterfølgende afklaret, at 4 af disse arealer udle-

der via eksisterende udløb, der allerede er omfattet af udledningsskemaet i / 2/. Disse 

udledninger er således allerede medregnet i den spildevandsmængde der udledes til 

Blårenden. To af vejarealerne udleder dog, som tidligere nævnt, via udløb der ikke er 

opført i / 2/. 

 

Vejarealerne er vist i nedenstående tabel, hvor de to nye udløb er markeret med kursiv.  

 

Vejareal Areal (m2) 
Vandmængde 

(m3/år) 
Ejer/betaler 

1 - Hørsholm Allé nord 3.000 1.448 Hørsholm Vej 

2 - Hørsholm Allé syd 6.300 3.040 NOVAFOS 

3 - Birkeparken, kommunalt 10.000 4.826 Hørsholm Vej 

3 - Birkeparken, privat areal 7.000 3.378 Birkeparken 

4 - Gågaden 3.160 1.525 Hørsholm Vej 

5 - Byporten 10.100 4.874 Byporten 

6 – Hørsholm Midtpunkt 18.000 8.687 Hørsholm Midtpunkt 
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Spildevandets andel i Blårenden 

På baggrund af ovenstående oplysninger om spildevandsudløb, kan den samlede spilde-

vandsbelastning i Blårenden opgøres til 137.775 m3, hvilket svarer til 16,57% af den 

samlede vandføring. Belastningen er fordelt på følgende poster: 

 Vandmængde (m3/år) % af vandføring 

NOVAFOS, Hørsholm 74.006 8,90 % 

Privat udledning, Dianas Have 5.088 0,61 % 

Privat udledning, Jægerparken 4.218 0,51 % 

NOVAFOS, Rudersdal 13.425 1,61 % 

Hørsholm Vej, 3 vejarealer 7.799 0,94 % 

Privat udledning, Birkeparken 3.378 0,41 % 

Privat udledning, Byporten 4.874 0,59 % 

Privat udledning, Hørsholm Midtpunkt 8.687 1,04 % 

Vejdirektoratet, Helsingørmotorvejen 16.300 1,96 % 

Samlet 137.775 16,57 % 
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