Det Grønne H
Vision for klimatilpasningen
• Beskytte byens værdier
• Sikre kvalitet i bylivet
• Skabe synergier

Mission

En klimatilpasning, der kan beskytte værdier og samtidig udvikle rekreative områder og nye oplevelser til
glæde for kommunens borgere.

VÆRDI

Principper
• Synlige og omkostningseffektive løsninger
• Skabe synergi mellem tekniske løsninger og
rekreative anlæg og oplevelser
• Inddrage borgerne i udvikling af løsningerne

Konkrete udfordringer

Udviklingen af Vallensbæk har sin ”Rygrad” omkring Vallensbæk Torvevej, og udviklingen af Brøndby følger blandt
andet ”Det Store I” langs med Vestvolden og Ring 3. Disse
strukturer bindes sammen på tværs af kommunegrænsen
af Fingerplanens Grønne Kile, hvor der er behov for at
kunne lede regnvand og overfladevand til store bassiner.
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Løsninger

Vallensbæks ”Rygrad” omkring Vallensbæk Torvevej og Brøndbys ”Store I”
langs med Vestvolden og Ring 3 bindes sammen på tværs af kommunegrænsen ved hjælp af en række klimatilpasningsprojekter. Etablering af
regnvandsbassiner ved Ringsted-banen anvendes til at koble det overordnede rekreative stisystem bedre sammen. Oplevelsesværdierne i kommunerne styrkes ved at koble de grønne korridorer til de kommunale
LAR-projekter på tage, skoler, haver og veje og til de nye boldbane-anlæg.
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Projekter med “Grønne
veje” (med træer) – skaber
afvanding af veje i grønne
grøfter og synergi til de
grønne strøg i vores planstrategier
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I synergi med Rygradsprojektet
anvendes området langs Vallensbæk
Torvevej og V. Havnevej til at skabe
sammenhæng og rekreativ anvendelse af vand

Brøndby

Klimasikring ved inddragelse af offentlige
parker og skove. Ved at anvende skove
og parker som midlertidige oversvømmelsesområder, regnvandsbiotoper m.m.
kan vi forsinke regnvand

Det grønne H

Vallensbæk

Brøndby Strand Station

Renovering af regnvandsbassin ved Vejlegårdsparken
- vil øge kapaciteten og give
øget rekreativ værdi.

Høj prioritet
Mellem prioritet
Lav prioritet
Projekt er i gang

Brøndby-Vallensbæk Klimatilpasning
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Klimatilpasset erhvervs-og byudvikling
VÆRDI

Vision for klimatilpasningen
• Beskytte byens værdier
• Sikre kvalitet i bylivet
• Skabe synergier

SYNERGI
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Mission

En klimatilpasset erhvervs- og byudvikling, der skal
beskytte værdier i de to kommuner og samtidig udvikle
byrum til glæde for kommunens erhvervsliv og borgere.

Principper
• Synlige og omkostningseffektive løsninger
• Skabe synergi mellem veje, parker og
rekreative byrum
• Inddrage borgerne i udvikling af løsningerne

Konkrete udfordringer

Begge kommuner vil beskytte og udvikle erhvervs- og boligområder på bæredygtig vis, men også arbejde for at klimasikre vores institutioner, kommunale ejendomme og
arealer. Klimatilpasset byudvikling betyder beskyttelse af
værdier ved at sikre afvanding på overfladen og i kloakker,
samt udvikling af nye veje, parker og bymiljøer, hvor vand
og natur indgå i en rekreativ sammenhæng.

Indsatser - planlagt i 2013-2015

Løsninger

Vi vil afkoble regnvand fra kommunale ejendomme og vejarealer, og udvikle landskabsbaserede afvandingsløsninger i samarbejde med udvalgte
boligforeninger i Brøndby og Vallensbæk. Vi vil muliggøre udvikling af erhvervsområder med grønne tage og grønne forbindelser, samt eventuel udnyttelse af grundvand og regnvand til alternative formål.

4
LAR på Brøndby Rådhus

Brøndby

Lindelund SFO – et demonstrationsprojekt med lokal
anvendelse og afledning af
overfladevand ved kommunal
daginstitution for autistiske
børn Brøndbyøster.

Bassin ved Horsedammen –
aflastningsbassin for separatkloakeret område på stort
fredet græsareal ved Vestvolden

Afkobling af Vallensbæk
Skole

Vallensbæk

5
Forbedring af gaderum og
trafiksanering ved Horsbred,
Nørrebred og Syvhøjvænge i
Nordmarken

4
Genåbning af Rønnebækrenden - plan b-sikring af Silervejs-kvarteret og tilstødende veje,
samt private haver

Høj prioritet
Mellem prioritet
Lav prioritet
Projekt er i gang

Brøndby-Vallensbæk Klimatilpasning
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Tværkommunalt klimaberedskab
Vision for klimatilpasningen

VÆRDI

• Beskytte byens værdier
• Sikre kvalitet i bylivet
• Skabe synergier

Mission

SYNERGI
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Ved at udvikle et tværkommunale klimaberedskab, kan
vi sammen beskytte værdier gennem overvågning,
varsling og håndtering af oversvømmelser fra kloakker,
samt oversvømmelse af ejendomme og infrastruktur.

Principper
• Synlige og omkostningseffektive løsninger
• Inddrage borgere og samarbejde på tværs af de
kommunale beredskaber og Spildevandscenter Avedøre

Konkrete udfordringer

Klimaet stiller nye krav til beredskabet ved skybrud,
oversvømmelser og havvandsstigninger.
Brøndby, Vallensbæk og omegnskommunerne indgår i en
række beredskaber med det formål at redde menneskeliv
og værdier, når der opstår nødsituationer.

Løsninger

• Hurtig og effektiv overvågning, varsling og håndtering af utilsigtede overløb
og oversvømmelser.
• Risikostyring og beredskabsplaner, som sparer penge, forebygger oversvømmelser og reducerer sygdomsfremkaldende overløb.
• Hurtig udveksling af udstyr (Mobile pumper, sandsække m.m.) fra en beredskabsenhed til en anden ved koordinering af indsatserne.
• Beredskab og Spildevandscenter koordinerer overvågning og varsler via sms.

Indsatser - planlagt i 2013-2015
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Risikostyringsplaner for
de kommunale ejendomme

Overordnet beredskabsplan
for ekstremregn og oversvømmelser

Brøndby

2
Detailberedskabsplaner
(action cards) for prioriterede
risikoområder

Beredskabsøvelser
vedrørende ekstremregn og
oversvømmelser

Vallensbæk

3
Risikostyringsplaner for
Køge Bugt og St. Vejle Å

Koordinering af overvågnings- og varlingssystemer.

Høj prioritet
Mellem prioritet
Lav prioritet
Projekt er i gang

Brøndby-Vallensbæk Klimatilpasning
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Kystplanlægning
Vision for klimatilpasningen
• Beskytte byens værdier
• Sikre kvalitet i bylivet
• Skabe synergier

Mission

Med rettidig kystplanlægning, kan vi beskytte værdier
og samtidig udvikle de kystnære områder til glæde
for kommunens borgere.

VÆRDI

Principper
• Synlige og omkostningseffektive løsninger
• Både håndtere øget nedbør og stigende
havvand i kystnære områder - vandkredsløbet

SYNERGI
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Konkrete udfordringer

Løsninger
Køge Bugt, som er udpeget som et af de 10 nationale Brøndby
• Sikring af kloakudløb mod opstigende havvand.
risikoområder.
Stationsområderne rummer store værdier - blandt andet på
grund af nærhed til kyst og strand.
Strandsøerne rummer store potentialer og udfordringer i
forbindelse med havvandsstigninger, samt badevandskvalitet, når der er overløb fra kloakkerne.

• Sikring af badekvaliteten gennem afkobling af regnvand og etablering af
separate regnvandsledninger.
• Udløb fra St. Vejle Å og Fæstningskanalen sikres øget pumpekapacitet.
• Kystområderne sikres gennem risikostyringsplaner og stormflodssikring af
udsatte områder.
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Vallensbæk
St. Vejle Å-samarbejdsprojekt
(under ”Mulige Vandveje”)

4
Stormflodssikring af de
kystnære områder

Renovering af olieudskiller,
Saltøvej. Sikrer mod
havvandsstigning med
kontraklapper.

Renovering af olieudskiller,
Plantagevej. Sikrer mod
havvandsstigning med
kontraklapper.

3
5
Risikostyringsplaner for
Køge Bugt og St. Vejle Å

Høj prioritet
Mellem prioritet
Lav prioritet
Projekt er i gang

Brøndby-Vallensbæk Klimatilpasning
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Mulige vandveje
Vision for klimatilpasningen

VÆRDI

• Beskytte byens værdier
• Sikre kvalitet i bylivet
• Skabe synergier

Mission

SYNERGI
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Ved at udvide vandløb og åbne moser til håndtering af
regnvand, kan vi spare penge til dyre bassiner og sikre
værdier i de to kommuner.

Principper
• Synlige og omkostningseffektive løsninger
• Bruge kommunernes vandveje
• Inddrage borgere og skabe rekreativ værdi

Konkrete udfordringer

Løsninger

Fæstningskanalen, Bækrenden og Store Vejle Å
afleder store mængder overfladevand, når det regner.

Anvende vandløb og moser til at aftage mere nedbør og aflede vand.
• St. Vejle Å og kanalerne skal håndtere regn og havvand fra kysten
• Bækrenden skal tage mere regn og ikke oversvømme Vallensbæk
Landsby
• Rosenåen og Rønnebækrenden skal aflaste kloakker ved øget nedbør

Bækrenden afvander et stort opland og giver
udfordringer på tværs af kommunegrænsen.
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Øget kapacitet og forsinkelse
i Bækrenden og dens sideløb før
Vallensbæk Landsby.
Sikrer landsbyen mod
oversvømmelse fra oplandet i
Brøndby og Vallensbæk.

Brøndby

Bækrenden

Øget kapacitet i grøft ved
Vejlegårdsvej. Sikrer
afledning af regnvand fra
Vejlegårdsvej til Bækrenden

Fæstningskanalen
Rosenåen

Vallensbæk

Rønnebækrenden

St. Vejle Å

1

3

Ny pumpe ved St. Vejle Å
skal give øget kapacitet.
Vandet fra Tranegilde mose
kan pumpes i St. Vejle Å ved
oversvømmelser i mosen.

Genåbning af Rønnebækrenden.
Sikrer afledning af regnvand fra
villahaver i Brøndby Strand.

1
Højvandspumpe ved Ishøj Havn
sikrer, at vand som trænger op i
St. Vejle Å kan pumpes ud igen,
når havvandet stiger.

Høj prioritet
Mellem prioritet
Lav prioritet
Projekt er i gang

Brøndby-Vallensbæk Klimatilpasning
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Klimasikring af transportkorridorer
Vision for klimatilpasningen

VÆRDI

• Beskytte byens værdier
• Sikre kvalitet i bylivet
• Skabe synergier

Mission

SYNERGI
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Ved at etablere åbne regnvandsbassiner langs veje og
jernbaner sikrer vi eksisterende værdier og udvikler nye
(rekreative områder/stier) - samtidig med, at vi sparer
penge til lukkede bassiner.

Principper
• Synlige og omkostningseffektive løsninger
ved at etablere åbne regnvandsbassiner
• Inddrage borgere og skabe rekreativ værdi

Konkrete udfordringer

Løsninger

Vores kommuner er gennemskåret af trafikerede stier, veje
og jernbaner, som skaber fysiske barrierer for mennesker
og vand.

I samarbejde med statslige myndigheder vil vi klimasikre transportkorridorer
ved at:
• Sikre tunneler og tekniske anlæg med blandt andet regnvandsbassiner
og rør, der kan aflede tilstrækkeligt vand.

Erfaringer fra skybrud vidner om store problemer på mindre
veje, såvel som motorvejene, med enorme
samfundsmæssige omkostninger til følge.

Samidig vil vi forbedre muligheden for færden på tværs af veje og jernbaner
og udvikle et rekreativt stinet til glæde for alle.
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Undersøge muligheder for klimasikring af
Sdr. Ringvej på 4 lokaliteter:
Krydset Park Allé, Vallensbæk Torvevej,
Vallensbækvej og Bækkeskovvej
i forbindelse med gravearbejdet på
letbanen.

E47

Flytning og udvidelse
af regnvandsbassin ved
Brøndbyvej. Placeringen
af bassinet understøtter
regionalt stiforløb og skal
udvikles til rekreativ
anvendelse.

Letbane-tracé/
Sdr. Ringvej

Brøndby

21
2

Ringsted-banen
Rosenåen

Vallensbæk

Overjordisk rekreativt grøftebassin
ved Rosenåen. Sikrer, at regnvandet kan
løbe på overfladen, når kloakkerne er
fyldt. Samtidig skabes et nyt rekreativt
område med adgang for borgerne.

S-bane
Omlægning af en regnvandsledning
under Køge Bugt Motorvejen. Sikrer
færre oversvømmelser nord for
motorvejen.

Høj prioritet
Mellem prioritet
Lav prioritet
Projekt er i gang

Brøndby-Vallensbæk Klimatilpasning
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