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I forbindelse med Greve Kommunes klimatilpasningsplan for Greve Midtby ønskes etableret et bassin på 2.500 m i
fredskov-arealet mellem parkeringspladsen ved Greve Rådhus, Bakkevolden og Greve Centervej.

Eksisterende forhold
Området fremstår i dag som en del af den grønne kile i kommuneplanen og er omfattet af fredskovspligten.

Udløbsskema:
Udløb

Opland

Red.Areal (ha)

Recipient

Samlet bassin-

Q-maks
3

volumen i opland [m ]
U2

A1-A3, A18-A21, A23-A24

164,3

Køge Bugt

3

[m /s]

17.855

3,5

Fremtidige forhold
Etablering af bassinerne er et led i Greve Kommunes klimatilpasning for Greve Midtby-området. Bassinerne skal bruges
til opstuvning af vand i forbindelse med store nedbørsmængder, således at oversvømmelse af boliger og andre
bygninger forhindres. Bassinerne etableres som ”tørre” bassiner.
Projektet gennemføres således, at der kan bevares et bælte af skoven hele vejen rundt om hvert bassin. Disse
skovbælter forventes at blive mellem 4 og 8 meter brede. Bassinerne beplantes med bl.a. elletræer, således at arealerne
fortsat vil have skovpræg. I tørre perioder vil bassinerne kunne anvendes rekreativt. Bevarelsen af beplantningsbælter
omkring bassinerne vil visuelt sikre oplevelsen af den grønne kile langs Greve Centervej.
Skov- og Naturstyrelsen har den 1. februar 2010 givet tilladelse til ophævelse af fredskovspligten.

Udløbsskema:
Udløb
U2

Opland
A1-A3, A18-A21, A23-A24

Red.Areal (ha)
164,3

Recipient
Køge Bugt

Samlet bassin-

Q-maks

volumen i opland [m3]

[m 3/s]

20.355

3,5

Udledningstilladelsen for U2 vil blive revideret, når klimatilpasningen for oplandene, der er tilsluttet, er afsluttet. Det
større bassinvolumen vil blive indtastet i Miljøportalens register over regnbetingede udledninger (WinRis).
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Servitutpålæg og arealafståelse
Følgende matrikelnumre bliver berørt af bassinanlægget:
Matrikel 54f Greve By, Greve
Matrikel 54h Greve By, Greve

Tidsplan og økonomi
Økonomien i projektet er indlagt i Greve Spildevand A/S budget for 2011.
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