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Vand - og naturplaner

Oversvømmelse i forbindelse med den vold
somme regnhændelse i sommeren 2007, fik 
politikerne i Allerød kommune til at vedtage 
nyt og skærpet serviceniveau for en 25 års 
regn til sokkelkote. Det er nok det hidtil 
skrap peste serviceniveau i Danmark. 

I sommeren 2007 blev flere steder i Dan
mark oversvømmet, da en 25 års regnhæn
delse ramte landet. I forvejen havde det reg
net i en lang periode, så alle jordlag var 
mæt tede med vand. Resultatet blev oversvøm
melse en lang række steder, blandt andet i 
Rørmoseområdet i Allerød kommune.

Rørmoseområdet modtager cirka en 
tredje del af Lillerød by´s regnvand samt vand 
fra dele af Hillerødmotorvejen. Området var i 
sin tid et større moseområde med vand afl ed
ning til Rørmose Å.  

I 70érne og 80erne skulle området bebyg
ges med parcelhuse. Afvandingen blev nu æn
dret til et nyt rørlagt afløb fra Rørmosen til 
Rørmose Å. Røret lå lavere end det oprinde
li ge afvandingsvandløb. Resten af det gamle 
afløb blev afskåret fra Rørmosen af en dæm
ning.

I sommeren 2007 gik det galt. De store 
vandmængder medførte overløb med en 
blan ding af regnvand og spildevand. På et en
kelt af områdets huse steg vandet op over 
sok kelkote. Kommunens daværende service
niveau lød på et 5 års regnskyl med vand til 
dækselkote.

Efter den voldsomme regnhændelse i 2007 
besluttede man politisk at lave et bassin i Rør
mosen, som skulle kunne klare en 25 års 
regn. I årene 2011 – 2012 blev det nye bassin 
på 20.000 m3 etableret. 

Endvidere besluttede byrådet, at man ville 
have et nyt serviceniveau for HELE kommu
nen svarende til en 25 års regn til sokkelkote. 
Vel at mærke 25 år fremskrevet på grund af 
klimaændringer. 
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Fra monsterregn til ny skov
Oversvømmelse i forbindelse med den voldsomme regnhændelse i 
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Projektet udviklede sig til nyt natur 
og fritidsområde
I 2009 henvender Direktør Søren Holst 
Pedersen, fra den lokale møbelproducent PP 
møbler sig til Allerød kommune. Søren Holst 
Pedersen har nemlig en drøm om at plante 
en skov.

”Vi har i flere generationer fremstillet møb
ler i træ, der skal kunne holde ligeså længe, 
som det tager et nyt træ at vokse op. Planter 
vi en skov med de samme træsorter, som vi 
laver møbler af, sluttes en naturlig cirkel”, 
siger Søren Holst Pedersen.

Byrådet i Allerød vil gerne imødekomme 
den lokale møbelproducents ønske om at 
plante en skov i kommunen. Så i stedet for 
blot at lave et traditionelt regnvandsbassin i 
Rørmoseområdet, beslutter byrådet et pro
jekt, hvor regnvandsbassinet indpasses i land
skabet med naturlige former, og PP møbler 
planter 12 hektar skov rundt om.  

PP Møbler betaler for træerne. Kommunen 
stiller jorden til rådighed og anlægger nye 
stier, mens det lokale forsyningsselskab, Al le
rødRudersdal Forsyning bekoster anlægget af 
de nye søer. 

For Allerøds borgmester er den nye skov 
svaret på mange spørgsmål:

”Udover en dejlig ny skov med reference til 
byens stolte tradition for møbelproduktion, 
får vi også flere nye søer, der fungerer som 
buffer, når der kommer skybrud og ”monster
regn”. Dermed forebygger vi på bedste vis 
nye oversvømmelser af et stort boligområde i 
kommunen”, siger Erik Lund.
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