
Hvor er vi? 



Andre projekter 

- Oplevelsesstien, også en del af projektet 

- Helhedsplan for søerne 



Baggrund, -sanering af kloakker 

• Ringsted midtbyes kloakker er udtjent 

 

• Midtbyen er fælleskloakeret  

 

• Regn- og spildevand skal skilles  

 

• Politisk ønske, at regnvandet skal  

     håndteres i det naturlige opland 

 

• Tillæg til spildevandsplanen 

 
 



Baggrund –Kommune og Forsyning 

har fælles udfordringer 

Vi skal altså finde plads til regnvandet fra byen  

 

• Ca. 16.000 m3 måske endda mere med tidens klima 

 

• Rammebetingelser – jernbanen 

 

•  Planmæssige grundlag: §3, åbeskyttelse, dyreliv, 
vandløbsregulativ/hydraulik 

 

• Mange interesser i ådalen  

 

 



Ideen og formålet med helhedsplanen 

• Intern workshop i januar 2015; deltagere fra 
kommunes naturteam og miljøteam, forsyningen og 
rådgiver  

 

• Vi vil se på vandet hele vejen rundt  

 

• For overblik planlægning en og visioner for 
udviklingen af Ringsted By  

 

• Overholde de planmæssige bindinger  

 

• Få  overblik over tilstanden af naturen i  

    ådalen.  
 

 



Køreplan og proces 

 

• Projektgruppe  

• Styregruppe og kommissorium  

• Studietur – Sillebro Ådal  

• Forundersøgelser: planmæssige bindinger, dyre- og 
planteliv, botaniske undersøgelser 

• Orientering af politikere, bestyrelse og Grønt Råd  

• Borgerinddragelse - ideworkshop - aktivering af 
interessenter , lodsejere og borgere  

• Mer borgerinddragelse –præsentation af forslag til 
plan 

• Politisk beslutning om helhedsplan og 
spildevandstillæg  

• Budgetforhandlinger  
 



Borgerinddragelse 

Workshop oktober 2016 

• Inspirationsoplæg 

• Gåtur i området 

• Ideindsamling 

 

Workshop januar 2016 

• Skitse præsenteret 

• Tilbagemeldinger 

 



Politisk behandling 

Sendt i offentlig høring i 8 uger i april 2016 

• Høringssvar behandlet 

 

Politisk behandling september 2016 

• Både tillæg til spildevandsplan og helhedsplan  

• Tillæg blev vedtaget 

• Helhedsplan skulle have en tur til 

 

og igen i oktober 2016  

• Dialogmøde mellem politikere og borgere, 

    der havde kommentarer til planen 

 

Bevilget penge på budgettet de næste 4 år 
 



Helhedsplanen 

-placering af bassiner 

          - En nødvendighed for    
                                           spildevandsplanen 

 

       - Bassiner etableres bla. ved at  
          hæve stier 

               
       - Planens principper: 

        natur/aktiviteter    



Bindinger og overvejelser 

Bindinger i forhold til naturværdier i vandløbet og ådalen, afklaret 

ved forundersøgelser. 

 

Øvrige overvejelser: 

• Anvendelse af regnvand til naturforbedring 

• Afløbstal 

• Bassintype 

• Relation til helhedsplan 

• Æstetik 

• pleje 



        5 delområder 

•         - Kommunalt ejede jord 

 

  



Område F 

Eriksvej (2023-2024) 200.000,- 





Område E 

Ahorn Alle (2021-2022) 1.360.000,- 







Område D 

Søndervang (2019-2018) 465.000,- 







Område C 

Sorøvej (2019-2020) 825.000,- 







Område B 

Havemøllevej (2017-2018) 1.055.000,- 





Foreløbige overvejelser om bassin 









Status 

 

Eksisterende forhold 









Område A 

Bjergbakken (2017-2018) 415.000,- 



Flytning af ca jord 20.000 m3 

 

Giver bedre kælkebakkemuligheder, stisystem og bløder landskabet 

i området og ved gammelt regnvandsbassin op. Udsivningsområde 

bibeholdes. 



Andre ideer, når man nu er i gang… 







Hvor er vi? 

Det må vel være her vi kort fremhæver de vigtigste erfaringer og anbefalinger fra projektet. 

Jeg skal lige have tænkt grundigt over denne slide, og vi kunne lige tage en snak over tlefonen. 

Bud på stikordene til sliden kunne være: 

Tæt samarbejde Forsyning/Kommune, Rikke 

Projektgruppe med forankring i forhold til ledelse og politikere, Rikke  

Borgerinddragelse, Rikke 

Udledning af regnvand til naturområder - naturhensyn, æstetik, forøgelse af rekreativ værdi og bassinkapacitet, HPE 

En helhedsplan er ikke et dokument, men i princippet starten på en proces, der løbende fører nye ideer med sig i samspil mellem alle 

aktørerne. Rikke HPE 

En ny samarbejdsform i forhold til borgere i stedet for den traditionelle høring, når alt er vedtaget. Spændende og givende for alle parter, 

men ny og ikke altid uden hovedbrud. Rikke HPE 

Havde vi nu en god tegner, ser jeg for mig en tegning, hvor der sidder en medarbejder fra Forsyning/Kommune i midten omgivet af 

diverse kloge mennesker i form af politikere, chefer, lodsejere (skulle vi være lidt frække ser jeg for mig en bondemand med en høtyv), 

lystfiskere,  naturfredere, fuglefolk  og ikke mindst - konsulenter med mange gode ideer.    

 



Tak for ordet  


