
Rensebassiner ved Rødhøjgårdsvej
og Røglegrøften
Erstatningsanlæg for olieudskilleranlæg i Vallensbæk Sø
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Baggrund: 
Vandets vej i Store Vejleå til Køge bugt

Vallensbæk Sø er et 
knudepunkt i denne 
sammenhæng



Nyt jernbanespor til Ringsted
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Den nye bane til Ringsted kræver, at en del af 
Vallensbæk sø inddrages til banedæmning. 



Vallensbæk Sø og ejerforhold
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Vallensbæk sø har status af et såkaldt ”Spildevandsteknisk anlæg”, og rummer en række 
funktioner;

- Bassinvolumen (holder meget vand og forsinker dets udledning)

- Rensevolumen (i kraft af passagen gennem søen renses vandet)

- Olieudskilleranlæg (i tilknytning til søen er et betonbygværk som 
udfører udskillelse af olie fra vandet)

- Sandfang (betonbygværket virker endvidere som sandfang)

Og derudover er søen også et rekreativt område.

Ejeren af Vallensbæk Sø får fra baneprojektet udbetalt en erstatning til at lave 
erstatningsanlæg for ovenstående.

I alt gives samlet 40 mio. kr. til arealerstatning til berørte kommuner, og til funktionserstatning 
til Vallensbæk Søs ejer: Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose, som er et tværkommunalt 
selskab, ejet af:

Albertslund-, Høje Tåstrup-, Ishøj-, Vallensbæk-, Glostrup- og Brøndby- Kommunes 
forsyningsselskaber. 
(Dog med forskellig størrelse ejerandel svarende til hvor meget de udleder af vand til Vallensbæk Sø, eller har på anden 
måde har interesser heri)



Før og nu –og hvad nu?
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”Oprindeligt var området åbent 
landbrugsland med mosearealer 
ned mod Store Vejleå. I 
forbindelse med områdets 
udbygning i 60’erne og 70’erne, 
blev der behov for at sikre Store 
Vejleås nærområder mod 
oversvømmelse, og det var 
årsagen til at Tueholm- og 
Vallensbæk Sø blev etableret i 
1972 –til udligning af 
regnvandstilstrømningen fra de 
store nye bebyggede arealer i 
området (specielt i Albertslund 
og Høje-Taastrup)”

Luftfoto af samme område fra 1945 hhv. 2012

Den nye jernbane giver 
anledning til at
tænke tingene om; 

- til at opgradere til nutidige 
standarder, hvor muligt og

- Imødegå nogle af de 
udfordringer, der er i dag, der 
er kommet til siden 1972.
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Her bruges pengene!

12,5 mio. kr. 
Rensning af vandet fra 
Mølleåen og Røglegrøften, 
inkl. olieudskiller – og 
sandfangsfunktion

1,5 mio. kr. 
Til forsinkelse og rensning 
af regnvand fra Albertslund

10 mio. kr. 
Til forsinkelse ved 
kontrolleret 
oversvømmelse af 
Tranegilde Mose

5 mio. kr. 
Til nødpumpestation, til 
sikring af, at bortledning af 
vandet er mulig

5,5 mio. kr. 
Til forsinkelse af regnvand 
fra Høje Taastrup



Tiltag i Høje Taastrup

• I Høje Taastrup skal etableres 
anlæg til rensning af vandet fra 
Mølleåen og Røglegrøften, inkl. 
olieudskiller – og 
sandfangsfunktion.

Der anlægges en række søer, som 
vandet renses af, ved at passere 
igennem. 
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• Det lyder meget avanceret og 
teknisk, og er det også, men den 
valgte løsning er en biologisk 
tilgang i stedet for en mekanisk; 

Rense-søer
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Hvor kan rense-søerne placeres?

Et areal i motorvejstrekanten 
er undersøgt, og fundet ikke-
egnet pga. forekomsten af 
beskyttede naturtyper, samt 
højt grundvandsspejl der gør 
anlægsomkostningerne for 
høje

Arealer syd for Rødhøjgårdsvej, og parallelt med motorvejen 
er undersøgt, og fundet ikke-egnet pga. højt grundvandspejl 
der gør anlægsomkostningerne for høje.

Det skal være i forbindelse med vandet og på ledigt og tilgængeligt areal 

Kommunalt ejede arealer nord 
for Rødhøjgårdsvej er 
undersøgt vurderet egnede

Privat ejede arealer ved 
Røglegrøften er undersøgt 
vurderet egnede
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Rensning af vand fra Mølleåen og 
Røglegrøften

Vandet renses før det kommer i 
Vallensbæk sø, og gøres på en måde så 
det blive til rekreative elementer i stedet 
for tekniske anlæg



Dette forventes opnået:

- Væsentlig bedre rensning af 
vandet; anslået rensegrad på ca. 
80% imod ca. 10% i det 
nuværende anlæg.

- Ekstra volumen til tilbageholdelse 
af regnvand

- Rekreativ værdi i form af 
blå/grønne arealer, frem for kun 
grønne arealer
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Sådan forventer vi det kommer til at se ud 
nord for Rødhøjgårdsvejbebyggelsen
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Her er vi nu, og dette er projektets 
tidsplan
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Startdato
ma 04-11-13

Slutdato
ti 17-02-15

marts maj juli september november januar

Myndighedsarbejder, tilladelser mv.
ma 04-11-13 - to 23-10-14

Detailprojektering
ma 05-05-14 - to 04-09-14

Licitation og udførelse
to 23-10-14 - ti 17-02-15

Dags dato


