Vanløse Lokaludvalg; Høringssvar vedr. Skybrudsplan.
Vanløse Lokaludvalg har med interesse læst Københavns Kommunes
udkast til skybrudsplan. Det udsendte er en meget ambitiøs
skybrudsplans udkast, der har som mål at hele byen på 20 år skal
sikres mod 100-års regn. Vanløse Lokaludvalg er meget enig i planens
fokus på løsninger der afkobler regnvandet fra kloaksystemet. Set ud
fra et helhedsperspektiv vil en satsning på at reducere mængden af
regnvand i kloakken mindske problematikken. Skybrudsplanen
indebærer, at kloakkerne skal bruges til spildevand, mens
skybrudsregnvand skal ledes ud i havnen og i mindre omfang til
ferske vande. Vanløse Lokaludvalg ser en fordel i, at
skybrudsløsningerne i videst muligt omfang etableres i samklang med
andre anlægsarbejder, for bedst muligt at udnytte de arealmæssige og
økonomiske ressourcer.
I planen står det beskrevet, at man samtidig ønsker at gøre København
til en blå by, hvilket vi støtter i Vanløse. I planen står der, at
skybrudsvandet i videst mulig udstrækning skal ledes via overfladen,
fordi det er billigst og giver rekreative muligheder. I Vanløse har vi
flere muligheder for opmagasinering af nedbør i de eksisterende
grønne områder, eksempelvis i den eksisterende 100-års grøft langs
Damhusengen og søen. I Grøndalsparken er der mulighed for at
retablere et mindre å-løb, der ud over sin rekreative funktion, kan
fungere som aftager for øgede regnvandsmængder ved skybrud.
Derudover vil det være en samfundsmæssig fordel at sætte fokus på
mulighederne for at udnytte regnvandet som lokal ressource, til
eksempelvis have-vanding, vaskemaskine og toiletskyl, hvilket
samtidig vil give en samfundsmæssig gevinst. Der findes mange gode
eksempler med lokal udnyttelse af regnvand i eksempelvis i Stenløse
syd.
I planen er der fokus på, at vandet ved 100-års skybrud primært skal
ledes til havet. En mindre del af nedbøren skal ledes til de ferske
vande. I Vanløse har vi flere områder med ferske vande, eksempelvis
Damhussøen. Vi ønsker fortsat at bevare Damhussøen som et
rekreativt naturområde for både dyr og mennesker og vil derfor
understrege behovet for at få undersøgt den potentielle
miljøbelastning ved udledning af vejvand til ferske vande. Derfor vil
vi opfordre til at der hurtigst muligt gennemføres projekter, således at
vi kan få kortlagt mulighederne og barriererne for at anvende de
ferske vande. Vanløse Lokaludvalg ser gerne, at et sådant projekt
gennemføres i Vanløse.
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Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen
og politikerne på Københavns Rådhus.

At gennemføre planen kræver store investeringer de private
boligejerne er selv ansvarlige for at sikre deres ejendom ved skybrud.
Sikring af ens grund imod skybrud kan være indviklet for den enkelte
boligejer, både forståelsesmæssigt og økonomisk, hvorfor der under
finansieringsformerne bør inddrages et punkt omkring oplysning og
borgerinddragelse. En anden problemstilling er at problematikken med
en oversvømmet kælder, i nogle tilfælde kan/skal løses i eksempelvis
nabo/genbo haven længere oppe/nede af vejen. Derfor kan der være
flere fordele ved at problematikker forbundet med skybrud løses i
fællesskab i eksempelvis grundejerforeningen. I Vanløse er der
igangsat et LAR-prestige projekt på Bangsbo Plads, der har til formål
at afklare muligheden for at etablere fælles projekter i forbindelse med
nedsivning af vejvand fra private fællesveje og
nedsivningshastigheden under de eksisterende geologiske forhold.
Projektet kan tjene som inspiration for andre grundejerforeninger,
andelsboligforeninger mm. der måtte have en interesse i fælles
løsninger.
Med venlig hilsen

Bent Christensen
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