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Fra: Halldór Ómarsson / Per Korsgaard 

Sted, dato København, 2017-05-30 

Kopi til:   

Oversvømmelsessikring - OF Kvistgård 

I forbindelse med konkretisering af OF-Kvistgaard ønske om en bedre oversvømmelsessikring og 

forbedring af drænforhold er efter aftale udarbejdet følgende notat, for at angive retning og 

indsatsområder, for på den baggrund at kunne danne sig et helhedsoverblik og på det grundlag kunne 

udarbejde en samlet løsningsmodel.   

Notat er udarbejdet dels på baggrund af forundersøgelse udført af Orbicon i 2012, dels på baggrund 

af de observationer der er gjort ifb med besigtigelse af forholdene på stedet, samt det 

baggrundsmateriale der foreligger fra tidligere.  

Da det er er 5 år siden forundersøgelsen blev gennemført af Orbicon, vil en del af disse skulle 

verificeres for at være sikre på, at grundlaget er validt. 

Konkretisering af mål for projektet 

Efter vor opfattelse er målet for projektet: 

 Øget drænkapacitet –  mere tørre områder i dele af OF-Kvistgaard 

 Skybrudsikring –  på baggrund af en beslutning for hvilket serviceniveau der forventes 

(dimensionsgivende regn / sikkerhed mod oversvømmelse i delområder ) 

Ud fra disse projektmål skal der gennemføres følgende baggrundsundersøgelser:  

Helsingør Kommune 

Der anbefales at der indledningsvis afholdes et møde med Helsing Kommune angående planlagte 

klimasikringstiltager der kan bidrage til aflastning af Munkesøvandløbet eller mulig udledning af 

regnvand fra ny boligområde til Mergelgraven.  

Drøftelse af løsninger for en mulig aflastning af Munkesøvandløbet til fredskovsområdet i for 

ekstremhændelser. 

Yderligere bør der undersøges om der forligger tinglyst aftale mellem OF-Kvistgård og Helsingør 

Kommune angående afledning af overfladevand fra Hornbækvej til søen ved fælleshuset. 

Afklaring af hydrauliske forudsætninger. For at kunne dimensionere og dokumenter effekt af endelige 

tiltager er det nødvendigt at få afklaret følgende med Helsingør Kommune/forsyning: 

 Udledning af regnvand fra Hornbækvej til sø ved fælleshus. 

 Munkesøvandløbets opland, belastning og regnbetingede udledninger  

 Udledning fra ny boligområde til Mergelgraven 

Yderligere forundersøgelser 

Følgende forundersøgelser eller registreringer skal udføres eller vurderes: 

 Registrering af eksisterende terrænforhold samt vandspejl i søer. 

 Registrering af eksisterende terrænforhold Fredskoven samt Munkesøvandløbet. 
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 Geotekniskforundersøgelse. 

 Indhentning af ledningsoplysninger i LER 

 Registrering af eksisterende afløbsforhold og bygværk fra søer. 

o Vurdering af eksisterende kapacitet. 

 

Opgaven 

Opgaven deles op i følgende delprojekter: 

 Gennemgang og validering af tidligere forundersøgelser. 

 Kontakt til myndigheder, samt vurdering om der er behov for yderligere ansøgninger til 

myndigheder. 

 I tilfælde af hydrauliskmodel af Munkesøvandløbet kan udleveres eller de nødvendige data, 

anbefaler Norconsult at der udføres en hydrauliskberegning til vurdering af 

opmagasineringsbehovet, samt til validering af valgte løsninger. 

 Vanløbsreguleringsprojekt, hævning sti langs åben grøft ved fredskoven og mulig aflastning af 

Munkesøvandløbet til fredskoven under ekstremhændelser. 

 Drænprojekt, etablering af ny dræn og tilslutning eller afpropning af eksisterende dræn samt 

tilslutning recipient. 
o Omfang af drænprojekt må afklares 

 Projekt udvidelse af sø ved fælleshus. 

 Projekt udvidelse af Mergelgraven. 

Der er muligt at ovenstående delprojekter kan ændres eller ny tilføres efter dialog med myndigheder 

eller validering af forundersøgelser. 

Økonomi 

Ovenstående indsamling af baggrundsinformationer og forundersøgelser vil skønsmæssigt give 

følgende omkostninger: ( beløb er ekskl. moms ) 

Landmåleropmålinger        10.000 kr.  

Geotekniske undersøgelser        15.000 kr. 

Norconsult timeforbrug til møder med kommunen, modellering, notater m.v. 70.000 kr. 

I alt skønnet         95.000 kr. 

Vi vil foreslå at vor medvirken afregnes efter medgået tid, og ovenstående skal derfor betragtes som 

en ramme. 

 

For notat 

Halldór Ómarsson / Per Korsgaard 

Norconsult A/S 

 

 

 

 


