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Høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg til Udkast til
Skybrudspakke 2018

Hermed fremsender Vanløse lokaludvalg (VLU) høringssvar til
"Udkast til Skybrudspakke 2018".
Høringssvaret er behandlet på VLUs møde den 25. august 2016.
VLU er meget interesseret i skybrudsprojekterne for København Vest
og har en særlig interesse for blandt andet de projekter, der har
relation til Damhussøen, Damhusengen, Krogebjergparken og
Grøndalsparken samt til åerne Harrestrup Å og Grøndalsåen. Derfor
vil blandt andet projekterne KV26b Vigerslevparken Midt, KV36
Vigerslevparken Syd og især KV53 Grøndalsparken blive fulgt med
stor opmærksomhed.
For KV53 Grøndalsparken foreslår VLU, som del af de påtænkte
undersøgelser og udviklingsarbejdet at få en afklaring af de relevante
muligheder for løsninger og få valgt løsning for skybrudshåndteringen
i Grøndalsparken og for Grøndalsåen.
I beskrivelsen for KV53 Grøndalsparken er i indledningen anført, at
det skal undersøges om Grøndalsåen skal genetableres, og om
strømningsretningen skal ændres, således at vandet løber til
Harrestrup Å.
VLU har deltaget i drøftelser vedr. mulighederne for en videreførelse
af Grøndalsåen langs Damhussøen til Vigerslevparken og kobling af
åen til Harrestrup Å, og VLU finder det positivt, hvis der kan opstilles
forslag til en bevarelse af den nuværende strømretning for
Grøndalsåen i forbindelse med skybrud.
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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.

Blandt andet ville det give mulighed for at kunne bevare en større
overskudskapacitetsmargen i forhold til Harrestrup Å projekterne, og
det ville skabe mulighed for etablering af en alternativ
afvandingsmulighed for forsinkelsesbassinerne i tilknytning til
Harrestrup Å nord for Vigerslevparken, selv om den
dimensioneringsmæssigt ville blive væsentligt mindre end Harrestrup
Å.
Det kunne også være ønskeligt at undersøge status for en (tidligere
påtænkt) tilførsel af vand fra Emdrup Sø.
I relation til skybrudsløsningen for Grøndalsparken kunne det være
hensigtsmæssigt også at undersøge, om man kan indarbejde en løsning
af skybrudsforholdene for lavningen på Grøndals Parkvej syd for
Flintholm Station.
Fra VLUs side vil vi meget gerne medvirke i udarbejdelse,
kommentering og vurdering af de forskellige forslag i tilknytning til
Skybrudspakke 2018.

Med venlig hilsen
Vanløse Lokaludvalg

Side 2 af 2

