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Nu skal alle i Rudersdal sortere affald

GRUNDEJER!NFO
Velkommen til nyeste udgave af
Grundejer!NFO der henvender sig til
alle grundejere i Rudersdal Kommune.
Læs om den nye affaldsordning
hvor vi alle skal til at sortere vores
husholdningsaffald. Etageboliger
kommer først, og fra næste år følger
villaer og rækkehuse med egen
beholder.
Der er årsmøde for kommunens
grundejerforeninger tirsdag den 19.
november, og en ny lokalplan for
bevaringsværdige bygninger er sendt i
høring.
Se også nyt om plan for Holte bymidte.
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Nu skal vi sortere vores affald
det er dog endnu ikke besluttet, hvordan og hvornår det skal
foregå.
Rudersdal Kommune leverer affaldsbeholderen til de forskellige typer affald, og renovationsvirksomheden City Container
Cph afhenter affaldet. Typen af beholder varierer, alt efter om
man bor i etagebyggeri eller enfamiliebolig.
- Jeg er glad for, at vi nu kan tilbyde borgerne i Rudersdal, at
de kan sortere derhjemme. Vi ved, at sortering af vores affald
ved husstandene er den bedste vej til at højne vores genanvendelsesprocent. Affaldssortering og genbrug er en vigtig del af
den miljømæssige omstilling, som vi alle har et ansvar for at
løfte, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Etageboliger har fået nye beholdere
Fra efteråret 2019 kan beboere i lejligheder sortere deres affald i nye beholdere placeret på bebyggelsens fællesområde.
Alle beboere har fået en velkomstmappe med sorteringsvejledning og en introduktion til den nye ordning i deres postkasse.
Ud over de beholdere til pap, papir, plast, glas og metal, som
netop er taget i brug, forventer Rudersdal Kommune, at der
inden for få år også kommer beholdere til at sortere madaffald.
(Foto: Søren Svendsen)

Så er det alvor: Alle borgere i Rudersdal skal sortere
deres affald, og det samme gælder skoler, børnehaver og kommunens øvrige institutioner.
Fra september er de første beboere i lejligheder i etageboliger
begyndt at sortere - fra 2020 gælder det beboere i villa / rækkehus med egen affaldsbeholder.
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I den nye ordning skal papir, plast, glas og metal sorteres fra
restaffaldet. Borgere i villa eller rækkehus med egen beholder
kan også få en affaldsbeholder til pap, så man slipper for at
køre på genbrugspladsen med pap.
Alle skal sortere, uanset om man har en beholder eller ej.
På sigt får man også mulighed for at sortere madaffald fra,

Sidstnævnte udgør en særlig udfordring, da man i Hovedstadsområdet ikke har så mange biogasanlæg som i Jylland, og
derfor er det sværere p.t. at afsætte det organiske affald.
- Men vi skal også finde en løsning på det organiske affald, ellers kan vi ikke indfri den nationale målsætning om at genanvende 50 pct. af vores husholdningsaffald, siger Court Møller.

Læs mere næste side
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I 2020 får beboere i villa deres beholder
I 2020 kommer turen til beboere i villaer / rækkehus
med egen beholder. I begyndelsen af oktober fik den
første gruppe borgere besked om den nye ordning i
deres e-Boks.
Her kan man bl.a. tilmelde sig, hvis man også ønsker at få en beholder til pap
Rudersdal Kommune fortsætter med at udsende
infobreve i grupper inddelt efter område, indtil vi er
nået ud til alle, hvilket sandsynligvis vil være medio
2020.

det sorterede affald på genbrugspladsen, og man
medvirker i den solidariske ordning med samme
betaling.
Man kan også vælge kun at få en enkelt beholder til
fx plast og papir.
Følg med på:
rudersdal.dk/sorter
rudersdal.dk/affald

Du skal ikke foretage dig noget, før du modtager
brevet.
Det er ikke frivilligt, om man vil sortere, men ønsker
man ikke at få sine egne beholdere, skal man køre

Øget genanvendelse
af plast
Norfors styrker nu muligheden for at genanvende plast. På genbrugspladserne i Birkerød og Nærum kan du nu aflevere rengjort
husholdningsplast.
Konkret kan du aflevere følgende slags emballage:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plastflasker- og dunke
Plastbakker
Plastbøtter
Plastlåg
Omslag til cd’er og dvd’er
Plasticposer
Plastfolie
Bobleplast
Slikposer

Når du kører på genbrugspladsen, skal du fremover benytte disse containere:

De tre affaldsbeholdere som er i spil for beboere i villaer og rækkehuse med egen beholder.
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•
•
•

41 Rengjort husholdningsplast
42 Rene klare plastfolier
16 Stor hård plast
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Rudersdal Kommune
inviterer grundejerforeningerne til årsmøde
På årets dialog- og informationsmøde orienterer Rudersdal Kommune om aktuelle
og kommende sager samt projekter af betydning for grundejerforeningerne.
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Mødet finder sted tirsdag den 19. november
kl. 19-21 på Kulturcenter Mariehøj (Richard
Mortensen-salen), og dagsorden er denne:

For indlæggene står Axel Bredsdorff, formand for Byplanudvalget, og Court Møller,
formand for Miljø- og Teknikudvalget.

1. Velkomst
2. Ny affaldsordning med sortering i 2020
3. Afskaffelse af serviceordninger for private

Af hensyn til den praktiske afvikling har vi
brug for jeres tilbagemelding med antal deltagere fra hver grundejerforening.

4.
5.
6.
7.

Tilmelding senest 11. november 2019 til
Birgit Hemmingsen på mail:

fællesveje – og hvad så?
Klima- og kystsikring – nye planer på vej
Planstrategi 2019 og nye boligprojekter
Grønne hegn – hvad gør vi?
Eventuelt

•

bhe@rudersdal.dk
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Ny portal sætter scenen
for grøn omstilling
Med en ny portal får borgere og virksomheder en let adgang til viden om
og inspiration til, hvordan de kan komme godt i gang med grønne initiativer.
Miljø- og Teknikudvalget vedtog i efteråret 2018, at der laves en ”Grøn Portal” på Rudersdal Kommunes hjemmeside. Portalen skal fungere som en digital forlængelse
af klima- og energipolitikken.
Klima- og energipolitikken blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i foråret 2017 og
indeholder en række konkrete indsatser, der skal sikre en grøn omstilling i Rudersdal Kommune i tråd med det nationale mål om et fossilfrit Danmark i 2050.
Siderne om grøn omstilling er et dynamisk udstillingsvindue for indsatser til interesserede borgere og erhvervsdrivende. På portalen kan borgere og virksomheder også
finde råd og inspiration til, hvordan de selv kan tage aktiv del i den grønne omstilling.
rudersdal.dk/GroenPortal

Samlet indsats – fælles ansvar
Klima- og energipolitikken lægger op til en samlet indsats, hvor borgere og erhverv
sammen med kommunen tager ansvar for den grønne omstilling.
Rudersdal Kommune arbejder på denne baggrund målrettet på at skabe grønne
energiløsninger, grønnere transportformer samt at understøtte grøn omstilling i
erhvervslivet.

De besøgende får også præsenteret klima- og energipolitikken og baggrunden for, at Rudersdal Kommune
har valgt at udarbejde en politik på dette område.
Desuden er tilknyttet en underside, der beskriver, hvordan de indsatser, kommunen har udført, bakker op
om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Se undersiden her:
rudersdal.dk/FNsVerdensmaal.dk.

FN's 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling

Det er afgørende, at borgere og virksomheder tager del i det fælles ansvar og bidrager til den grønne omstilling. For at skabe en samlet indsats kræver det, at de relevante aktører dels kender til kommunens indsatser og dels får viden om, hvordan de
selv påvirker en lokal bæredygtig udvikling.
Portalen er kommunens digitale løsning på dette, den præsenterer kommunens aktiviteter for den grønne omstilling overordnet, tematisk og ned på indsats- og initiativniveau.
RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 2, OKTOBER 2019
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Vi passer på de flotte huse

Den nye lokalplan for bevaringsværdige bygninger er i offentlig høring fra den 11. september 2019 til og med 20. november
2019. I denne periode kan du give dit høringssvar, som indgår i
Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.
Forslag til Lokalplan 264

Gassehaven, Gl. Holte (Foto: Lars Engelgaar)

Fire dialogmøder i oktober
I høringsperioden holder Rudersdal Kommune en række dialogmøder, hvor ejere af bevaringsværdige bygninger kan drøfte lokalplanen med kommunen og spørge ind til, hvad den vil
og kan betyde for deres konkrete ejendom.
Dialogmøderne afholdes:
Mandag den 21. oktober kl 17 -19 på Vedbæk Bibliotekscenter, Henriksholms Alle 2, 2950 Vedbæk.
• Tirsdag den 22. oktober kl. 17-19 på Nærum Bibliotek,
Biblioteksalle 3, 2850 Nærum.
• Mandag den 28. oktober kl. 17-19 på Birkerød Bibliotek,
Stationsvej 38, 3460 Birkerød.
• Tirsdag den 29. oktober kl. 19 - 21 på Holte Bibliotek,
Holte Midtpunkt 23, 2.sal, 2840 Holte.
•

Eksisterende lokalplaner gælder fortsat
Udpegningen af de bevaringsværdige bygninger er sket gennem en længere årrække efter den såkaldte SAVE-metode.

Mange huse i Rudersdal er arkitektoniske perler og
skal bevares for eftertiden. Men hvad gør du, hvis du
ejer et bevaringsværdigt hus? Få svar på fire dialogmøder i efteråret.

- Vi har mange bevaringsværdige huse i kommunen, som
bidrager til mange smukke bymiljøer i kommunen. Dem vil vi
gerne passe bedre på, og det gør vi ved at samle dem i en ny
lokalplan, siger Axel Bredsdorff, formand for Byplanudvalget.

Ejer du et af de mange bevaringsværdige huse i kommunen?
Hvad betyder det egentlig, hvis du vil bygge til eller ændre på
huset? Det kan du få svar på, når kommunen holder dialogmøder i oktober måned.

- Den nye lokalplan giver en fornuftig ramme for arbejdet med
at bevare den gode arkitektur, når en ejer gerne vil foretage
ændringer på sin bolig.

En ny lokalplan for bevaringsværdige bygninger og de røde
porte, ”Temalokalplan 264”, skal sikre, at eventuelle ændringer på de bevaringsværdige bygninger sker ud fra bygningernes bevaringsværdi og arkitektoniske kvaliteter.
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Samtidig giver planen et mere ensartet lovgrundlag at administrere ud fra og medvirker dermed til, at ejerne oplever en
hurtigere og mere klar proces ved sagsbehandling af deres
boliger.

Her vurderes de enkelte bygninger efter en række parametre,
hvor særligt bygningernes arkitektur, indpasning i det omkringliggende miljø, originalitet og kulturhistorie tillægges
betydning.
De bevaringsværdige bygninger har i en årrække været optaget i den gældende kommuneplan
Temalokalplanen er et tillæg til de eksisterende lokalplaner,
og disse lokalplaner er fortsat gældende. Nogle ejendomme
kan derfor være reguleret af flere lokalplaner.
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Fremtiden for
Holte bymidte
venter på
dit input

Konsulentfirmaet Hauxners
bud på et nyt torv

Nyt forslag til helhedsplan for Holte bymidte og det omkringliggende område er
nu i høring – kom med din mening og vær
med på borgermøde den 5. november.
Bycenterudvalget nikkede midt i september til
forslag til ”Helhedsplan for Holte bymidte”, og
det er nu klar til at blive vurderet og kommenteret af alle med interesse i, hvordan Holte skal
udvikle sig – både på den korte og den lidt længere bane.
Vi værdsætter dit engagement og meninger, og
hvis du skriver til os senest tirsdag den 10. december, vil dit svar indgå i den videre behandling
og blive forelagt politisk.
Læs mere på rudersdal.dk/helhedsplan-Holtebycenter, hvor du også finder link til høring.

Et bytorv i Holtes hjerte
Et af de store ønsker for Holte er at understøtte
byliv og hyggelige steder at mødes, når de daglige indkøb skal ordnes.
Dette kunne bl.a. ske ved, at Holte Midtpunkt får
en ny facade med butikker og / eller cafe i stueetagen og boliger ovenpå samt et nyt bytorv i
midten, hvor der i dag er parkeringspladser.
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Måske kunne biblioteket eller en anden publikumsrettet funktion
placeres i gadeplan og danne en ny bymæssig sammenhæng og nyt
mødested?
Arealet bag Holte Midtpunkt fungerer i dag som Holtes mødested,
men parkeringspladserne fylder meget og kan måske indrettes på

en ny og mere hensigtsmæssig måde. Det er bare en af de ting, som
helhedsplanen tager fat på.

Læs mere næste side
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Et andet vigtigt formål er at knytte stationsområdet bedre
sammen med centerområdet og videre også at skabe en bedre
forbindelse med Vejle Sø og Geels Skov.

landets andre bymidter er der risiko for tomme butikslokaler.
Det er derfor vigtigt, som Rudersdal Kommune nu gør; at understøtte en debat om den ønskede fremtidige udvikling.

Andre elementer i planen er:

Det videre forløb - borgermøde

•
•
•
•
•
•
•
•

Flere boliger i bymidten – blandt andet til singler, yngre og
seniorer
Flere steder at mødes og være sammen, - både ude og inde
Mere byliv og kultur for alle aldersgrupper – også efter kl.
18.00
En levedygtig, attraktiv, grøn og bæredygtig bymidte
Bedre forbindelser gennem bymidten og på tværs af vej og
bane
Mere effektiv udnyttelse af parkeringsarealer
Større kundegrundlag for detailhandel og serviceerhverv og
bredere udvalg af butikker og spisesteder
Et styrket samarbejde mellem de lokale aktører om byliv,
handel og kultur.

Plan viser rettidig omhu
Det er kommunens Bycenterudvalg, som har arbejdet med
planen i dialog med butikker og ejendomsejere og interesserede borgere. Formanden for Bycenterudvalget Erik Mollerup
siger:

Fin retning for udvikling af Holte bymidte.
- Vi er glade for, at de mange input, vi har fået med store og
små ønsker, nu er samlet i et helhedsforslag, siger formand
for Bycenterudvalget Erik Mollerup.

Dialogen med borgere og butikker blev indledt med gå hjemmøder og byvandring i februar og marts. I høringsperioden
bliver der afholdt et informationsmøde om helhedsplanen
tirsdag den 5. november på Dronninggårdskolen.

- Det er jo en langsigtet proces, og vi må være lidt tålmodige
med, hvornår der sker noget konkret. Men planen, som den
ligger nu, sætter en fin retning for udviklingen af Holte bymidte.

Det forventes, at helhedsplanen kan vedtages i februar 2020.
Herefter skal man se på, hvordan de forskellige projekter kan
realiseres, der skal måske være en arkitektkonkurrence, og
der skal sandsynligvis udarbejdes forslag til en ny lokalplan.

- Vi har forsøgt at finde den rette skala og de rette værdier at
styre efter, så bymidten på lang sigt udvikler sig, som både
borgere og forretningsdrivende ønsker. Holte skal ikke tage
konkurrencen op med Lyngby, men være et lokalt mødested og
centerområde med fokus på kvalitet og byliv, slutter Erik Mollerup.

En ny lokalplan vil skulle i høring, og derfor vil væsentlige byggerier ikke kunne begynde før allertidligst om en halvandet
års tid.
Byggemuligheder (Kilde:
Konsulentfirmaet Hauxner

Frist for indsendelse af
forslag: 3. juli 2019

- Det er vigtigt at udvise rettidig omhu og understøtte et langsigtet bæredygtigt butiksliv i Holte. Vi har gennem årene fået
mange henvendelser fra ejendomsejere, der ønsker at udvikle
deres ejendomme med flere butikker og flere boliger.
- Derfor er det nødvendigt med en langsigtet plan, der giver en
ramme, som vi kan arbejde videre inden for. Det er det, vi har
gjort med en helhedsplan, som vi nu fremlægger i høring.
Rådgiver på planen har været konsulentfirmaet Hauxner:
- I disse år etablerer nye familier sig i Holte, og der opstår nye
behov og ønsker til byliv, butikker og boliger, siger bystrategisk rådgiver Katinka Hauxner. Samtidig ændrer detailhandlen
sig i takt med den stigende nethandel, og ligesom i mange af
RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 2, OKTOBER 2019
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Nu må Rudersdal bruge mere sol
Ny lovgivning åbner op for, at solen i stigende grad
kan bruges som energikilde i Rudersdal Kommunes
bygninger. Ny institution, Skovlyhuset, får solceller på
taget.

dermed forhåbentlig kan inspirere borgere og virksomheder
til at give den endnu en tand med at tænke i energibesparelser
og generelt i grøn omstilling.

Rudersdal Kommune investerer løbende i løsninger, der sparer strøm og varme samt reducerer udledningen af CO2. Sidste
år blev gennemført ca. 30 projekter, og det høje aktivitetsniveau fastholdes i år.

Sidste år blev gennemført 31 energispareprojekter, der samlet
gav en årlig besparelse på:

Ydermere betyder nye regler, at det er blevet lettere for det offentlige at installere solceller til at producere strøm.
Da solen formodes at eksistere et stykke tid endnu, ca. fem
mia. år, er den i princippet en global kilde til ubegrænset
energi, hvis man kan - og må - udnytte den.
Hidtil har det dog været sådan, at hvis fx en kommune ønskede at bruge solceller, skulle strømproduktionen udskilles i et
selvstændigt selskab med egen økonomi. Nu kan der dispenseres, fx hvis et solcelleanlæg sættes op i forbindelse med nybyggeri, som netop er tilfældet med institutionen Skovlyhuset.
Desuden kan et solcelleanlæg på en bygning nu også få lov at
forsyne en nabobygning med strøm, hvis de to bygninger hænger naturligt sammen på tværs af matrikler.
At kunne udnytte en varig energiform som solen er selvsagt
ekstra afgørende i en tid med knappe ressourcer og deraf øget
fokus på bæredygtighed.
- Det er glædeligt, at vi fortsat kan forbedre udnyttelsen af
ressourcerne i vores egne bygninger med en række spændende projekter, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget. Som kommune er det naturligt, at vi går forrest og
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Konkrete energiprojekter i 2018 og 2019

El: 153.000 kWh.
• Varme: 1.244 MWh.
• CO2-reduktion: 272 Ton
•

Projekterne gik bl.a. på at udskifte belysning til LED, optimere
ventilation og varmeanlæg, bedre isolering samt teknisk adfærd på skolerne.
Også i 2019 har Rudersdal Kommune fortsat niveauet og bruger ca. 6,5 mio. kr. på en række initiativer i de kommunale
ejendomme - herunder:
•
•
•
•
•
•
•

Udskiftning til LED-armaturer i fag- og møderum på skoler
og kulturinstitutioner
Energibesparende motorer på ventilationsanlæg
Færdiggørelse af installeringen af elektronisk bygningsstyring for alle større ejendomme i kommunen
Elektronisk styring på varmevekslere og radiatorer
Energioptimering på bl.a. gasfyr, ventilationsanlæg og varmeforsyning
Opsætning af solceller på ny institution, Skovlyhuset
Modernisering af vejbelysning til LED-lys

Solceller på Trørødskolen
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- Målet er, at vi i 2028 har mere end 5.000 træer i vores bycentre og langs vejene, og det er cirka 500 mere end i dag, fortæller Court Møller, formand for
Miljø- og Teknikudvalget. Samtidig vil vi gøre en stor indsats for, at træerne
er i god vækst, så de trives.

Sådan bekæmper vi kæmpebjørneklo

- Det er også vigtigt, at vi har en større variation, dels så vi har forskellige
slags træer at kigge på og kan glædes over i det daglige, dels så vores træbestand er mere modstandsdygtig, hvis en sygdom eller følgerne af klimaændringer rammer en bestemt trætype, fortsætter Court Møller.

1.000 træer mistrives
I dag er der omkring 4.500 træer i byområder og langs vores veje. Af disse er
cirka 1.000 i så dårlig stand, at de inden for et overskueligt tidsrum skal fjernes og erstattes af nye.
Målet er det enkle, at alle træer skal være i så god vækst, at de kan holde i
mange år og blive gamle træer. Træer er gunstige for vores klima, bl.a. fordi
de binder C02, producerer ilt og forbruger regnvand. Og træer giver liv og gør
byen behagelig at opholde sig i.

Vedbæk Stationsvej
ved stationen

Rudersdal planter
træer for fremtiden
For nylig rullede den landsdækkende kampagne ”Danmark planter træer” over landet, og
imens er Rudersdal i fuld sving med at sørge
godt for sine træer: Over de næste ti år vil omkring 500 nye træer forskønne kommunens
større veje.
Rudersdal er en grøn kommune, og det grønne skal
styrkes. En ny træstrategi skal sikre, at vejtræer, som
RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 2, OKTOBER 2019

ikke trives, erstattes med nye vejtræer. Samtidigt er
målet, at flere veje beplantes med træer.
Træstrategien er et led i projektet ”Smukke, grønne
veje”, som sætter fokus på forskønnelse af vejenes
udformning, brug af materialer, belysning, blomster i
vejkanter og beplantning.

Rudersdal har i dag ca. 100 forskellige vejtræer fordelt på ca. 25 slægter, 75
arter og 50 sorter. Ved fremtidig plantning vil kommunen vælge træer, så der
skabes større variation.
En stor bestand af bestemte slægter, fx Ahorn / Løn og Lind, kan være uheldig. Rammer en dødelig plantesygdom en af disse slægter, er der risiko for,
at hvert femte vejtræ i Rudersdal dør. I 1990’erne resulterede elmesygen i, at
alle elmetræer forsvandt langs kommunens veje.
De 10 mest plantede slægter udgør over 87 pct. af Rudersdals træer i bycentre og langs veje, og de tre slægter Ahorn / Løn, Lind og Eg udgør alene ca.
halvdelen af kommunens træer i bycentre og langs veje.
- Når vi udskifter de dårlige vejtræer, sker det én til én, og vi genplanter efter
de nyeste principper. Men vi ønsker også at styrke den grønne kommune med
500 helt nye vejtræer. Samtidigt gør vi lidt for klimaet. Vi hører gerne fra borgere, som har forslag til veje og byrum, som kan gøres grønnere med træer,
slutter Court Møller.

Projekt ”Smukke, grønne veje”
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Ny planstrategi
er snart færdig

- Jeg er glad for, at vi nu kan skabe tryghed for cyklisterne med et sammenhængende cykelstinet. Samtidig får vi en forbindelse til Kystbanestien, som vi i øvrigt
også har forbedret i år, siger formand for
Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller
(B).

Arbejdet med en ny planstrategi for Rudersdal
Kommune er snart til ende – sidst på måneden
behandler kommunalbestyrelsen en række
høringssvar fra organisationer, virksomheder
og borgere.

Denne sammenhæng har længe været et
stort ønske fra beboerne i området samt
øvrige brugere.
De knap 300 meter ny cykelsti får samme
tværsnit som den cykelsti, der blev gjort
færdig i 2018, dvs. med fællessti i den ene
side (hvor der i dag er grusfortov) og delt
sti med flisefortov i den anden side.

Siden den nye planstrategi blev besluttet i kommunalbestyrelsen og efterfølgende sendt i høring, har Rudersdal Kommune modtaget omkring 20 høringssvar,
de fleste fra organisationer og virksomheder, men
også fra borgere.

Samtidig suppleres med det nødvendige
antal pudebump, så det nuværende område med fartdæmpning på 40 km/t kan
udvides.

Svarene fordeler sig på en lang række emner såsom
befolkningsudvikling, erhverv, trafik, sundhed, stier,
klima og FN’s verdensmål.
På sit møde onsdag den 30. oktober behandler kommunalbestyrelsen høringssvarene og vurderer, om det
giver anledning til at justere på indholdet af planen. I
alle tilfælde vil planstrategien derefter foreligge i sin
endelige udgave.
Planstrategien er et politisk dokument, som indeholder strategien for, hvordan vores kommune skal udvikle sig.
Planstrategien sætter samtidig retningen for en ny
kommuneplan, der skal være færdig i 2021 og dermed
afløser den nuværende ”Kommuneplan 2017”.
Planstrategi 2019
Kommuneplan 2017

Endelig ændres de midlertidige gummibump ved nr. 53 til permanente asfaltbump.

Cykelsti på Frydenlundsvej
gøres nu færdig
290 meter ny cykelsti på Frydenlundsvej giver øget tryghed for cyklisterne.
En ny cykelsti på Frydenlundsvej i Vedbæk skal koble den eksisterende cykelsti, der går
fra rundkørslen ved Trørødvej til Grisestien, sammen med den nuværende cykelbane, der
går fra Aggersvej i Vedbæk til Frydenlundsvej 43.
Anlægsarbejdet afsluttes i slutningen af oktober.

RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 2, OKTOBER 2019
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Sådan foregår det
Den gamle asfalt fræses af (det øverste lag, slidlaget), hvorefter ny asfalt lægges på.
Her har det vist sig, at kvaliteten og holdbarheden af slidlaget kan bevares med op til
30 pct. genbrugsasfalt blandet i.

Det store asfalttog har
netop kørt på Sandbjergvej
og Gøngevangen.

Genbrug af asfalt
er vejen frem

Genbrug af asfalt kræver dog, at leverandøren, som udfører arbejdet, har mulighed
for at opbevare den asfalt, der fræses af, inden den skal blandes med ny asfalt og
lægges på igen.
Det skyldes, at man får den bedste kvalitet ved at genbruge asfalten det samme sted,
hvor den er fræset af fra.

Asfalt med op til en tredjedel genbrug er så småt på
vej ind i Rudersdal Kommune, når der skal nyt slidlag
på vejene. I nogle tilfælde kan en særlig metode give
100 pct. genanvendelse med mindre CO2-udslip.

Remix af asfalt kan hæve genbrug til 100 pct.

Når asfaltmaskinen fremover gør sit arbejde på vejene i Rudersdal, kan det meget vel være med op til 30 pct. genbrugsasfalt.

Her kører en kolonne af maskiner efter hinanden. De tre forreste varmer den gamle asfalt op, den næste trækker den gamle
asfalt af og mixer den varme asfalt med noget bindemiddel og
andre materialer for at rette op på ujævnheder og skader.

Det åbner op for, at cirkulær økonomi, et centralt element i
regeringens stratregi for genanvendelse, også kan finde vej til
vedligeholdelse af veje.
Samtidig bliver asfaltproduktionen mere miljøvenlig og bæredygtig, idet udledningen af CO2 kan reduceres med op til 22
pct.
Derudover er der også en samfundsøkonomisk besparelse på
grund af sparet råstofimport.
RUDERSDAL KOMMUNES GRUNDEJER!NFO NR. 2, OKTOBER 2019

En anden metode til at genbruge asfalt er den såkaldte ”remix”, hvor genanvendelsen af asfalt kommer helt op på omkring de 100 pct.

Men på trods af det store setup kan remix faktisk være billigere på veje, hvor den gamle asfalt alligevel skal fræses helt af.
Der er derudover mindre kørsel med tung trafik til og fra arbejdsstedet, hurtigere afvikling af arbejdet, mindre CO2-udslip
og bedre totaløkonomi.
En mindre omfattende udgave af remix kan bruges til at reparere fx vejkanter og dermed give den samlede vej en længere
levetid.

Til sidst lægges asfalten ud igen som ny belægning. Oven på
den nye gamle belægning kan der afsluttes med et tyndt lag
helt ny asfalt for yderligere at forlænge levetiden af vejen, alt
sammen i én arbejdsgang.
Metoden er dog ikke velegnet på alle veje, da den kræver meget plads. Desuden vil der også være mere støj, røg og lugt,
når så mange maskiner kører sammen.
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Ny skovlegeplads ved Skodsborg Station med historisk vingesus
Fælles projekt mellem Naturstyrelsen, Kurhotel
Skodsborg, Rudersdal Kommune, DSB og Banedanmark har skabt en række nye spændende friluftstilbud.
Alt gik op i en højere enhed, da nye spændende aktiviteter for
børn og voksne blev indviet i området ved Skodsborg Station.
Det skete i sensommeren, hvor et truende regnvejr blev omsat til en dejlig dag med solskin og flot deltagelse af en lang
række gæster.
Naturstyrelsen har været initiativtager til en række nye friluftstilbud, som er kommet til verden i samarbejde med Kurhotel Skodsborg, Rudersdal Kommune samt DSB og Banedanmark.
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Spændende skovlegeplads og motionsbane
for de trænede
De nye aktiviteter, som tager deres udgangspunkt i den fine
gamle stationsbygning, omfatter en ny spændende og anderledes skovlegeplads, Kronhjorten, med historisk inspiration fra
kongernes jagter i skoven.
Dertil kommer en udfordrende motionsbane, Skodsborg Fitness Track, som Kurhotel Skodsborg har finansieret.
Her kan man prøve kræfter med 25 forhindringer, der er fysisk
krævende og målrettet unge og voksne motionister.

Nyt liv til stationsforpladsen
Endelig er etableret en rekreativ plads ved Skodsborg Station,

som Rudersdal Kommunes har stået for. Stationsforpladsen
har fået nyt liv, de parkerede biler er væk, pladsen har fået ny
belægning og ny indretning til ophold, motion og leg.
Pladsen skal gerne blive det naturlige mødested for naturelskere, motionister, familier og mange andre, der vil ud og
prøve faciliteterne i disse smukke omgivelser.
En større skare børnehavebørn tog med stor iver den nye
skovlegeplads Kronhjorten i brug, mens en særlig indbudt
gruppe af motionister begav sig ud på den nye motionsbane.
Forinden havde borgmester Jens Ive, direktør for Kurhotel
Skodsborg Susanne Åberg og skovrider Kim Søderlund haft
ordet og hver især fortalt om områdets nye muligheder.
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Fakta

Områder i Vaserne
plejes til glæde for
sårbare insekter
To sjældne insekter får nye levesteder i Rudersdal
Kommune.
”Lys skivevandkalv” og ”Stor kærguldsmed”. To navne på insekter, en bille og en guldsmed, der måske ikke siger én så
meget, men de er faktisk hovedpersonerne i et nyt projekt i
Vaserne.
De to insekter er nemlig både sjældne og defineret som sårbare. Derfor ønsker Rudersdal Kommune at forbedre deres
leve- og ynglesteder ved vandhuller og tørvegrave i Vaserne.
Både vandkalven og kærguldsmeden er sjældne i Danmark,
og for den første er Vaserne et af de få levesteder, der findes.
Men flere af deres yngle- og opholdssteder er ved at gro til, og
der synes at være en tilbagegang i bestanden af lys skivevandkalv.

Mange forbedringer i Vaserne
- Vi har i igennem en årrække udført mange forbedringer i
Vaserne, som har givet både dyr og planter bedre levesteder
og vilkår. Indsatsen for øget biodiversitet er høj prioriteret.
Med dette projekt har vi fokus på at skabe bedre vilkår for to af
vores sjældne insekter, siger Court Møller, formand for Miljøog Teknikudvalget.
I projektet er et firma med speciale i naturpleje i gang med at
arbejde ved ni søer og tørvegrave. Konkret bliver der ryddet
og tyndet ud i træopvækst, der graves af ved søbredder for at
skabe levesteder med lavt vand på 30-50 cm. Enkelte steder
oprenses sumpvegetation og mudder.
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Et af de to nye vandhuller i Vaserne. Indsat: Lys skivvandkalv

Endelig anlægges to nye lavvandede vandhuller, der til forskel
fra de øvrige søer og tørvegrave i Vaserne ikke er dybe med
koldt vand og fisk.

få gavn af ændringerne, det vil en række andre vandhulsdyr
også, herunder insekter og padder. Vadefugle som vibe og
dobbeltbekkasin vil formentlig også få gavn plejetiltagene.

Fravær af fisk, som kan æde yngel af vandinsekter og padder,
samt vand, der hurtigt bliver opvarmet af solen, er to faktorer,
som er afgørende for ynglesucces for smådyrene.

Sammen med fravær af fisk, der kan jage yngel af vandinsekter og padder, vil de lavvandede nye vandflader udgøre et nyt
og vigtigt levested i Vaserne.

Fordelene opvejer tab af beskyttet mose- og engareal

Indsatsen for de to insekter foretages også for at opfylde målsætningen i en handleplan for Natura 2000-området: Øvre
Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Den nye naturpleje kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da man ændrer tilstanden på stedet og gør det
eksisterende beskyttede mose- og engareal mindre.
Kommunen mener imidlertid, at fordelene ved plejetiltagene
opvejer tabet af beskyttet areal. Ikke kun de to insekter vil

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af særligt vigtige
naturområder i EU-landene. Finansieringen af projektet skyldes midler fra EU.
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Vi vil gerne
leje med dig
– vil du leje os?
Ja

Måske

Nej

Vi har lokaler der rummer
6 – 600 personer, rigeligt med
gratis p-pladser, lys, lyd og service
i verdensklasse.
Vi lejer allerede med bl.a. TDC,
Rotary og Furesø Golfklub.
– skal vi også leje med dig?
Tlf. 46 11 56 13 el. 46 11 56 15
for din næste lejeaftale
Se mere på Mantzius.Rudersdal.dk

... et koncert- og kulturhus der
gerne vil lejes
Johan Mantziusvej 7 A i Birkerød
3 min. fra Birkerød Station

RUDERSDAL
KOMMUNE

Teknik og Miljø
Øverødvej 2
2840 Holte
Tlf. 46 11 23 00
tom@rudersdal.dk

Udgivet 2.2017

Øverødvej 2, 2840 Holte
Tlf. 46 11 00 00
rudersdal@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk

