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Til borgere i Jersie Strand 

 

 

 

Vi arbejder på at forebygge oversvømmelser i 

Jersie Strand 

 

KLAR Forsyning går snart i gang med at klimasikre Jersie Strand for at 

kunne håndtere de stigende mængder af nedbør og minimere risikoen 

for oversvømmelser i fremtiden.  

Kloaksystemet skal udvides, så det kan håndtere fremtidens stadig 

større mængder af regnvand og overfladevand. I den forbindelse plan-

lægger vi blandt andet at anlægge større rør, flere regnvandsbassiner og 

større pumpestationer.  

Vi foretager lige nu forundersøgelser i området 

Inden arbejdet kan gå i gang, foretager vi forskellige fysiske forundersø-

gelser i området, så vi kan planlægge projekterne bedst muligt og tage 

højde for mulige udfordringer.  

I vil derfor opleve, at vi indimellem ”rumsterer” i området ved Strandgår-

den og Birkeholmen langs med Ankerhusstien.  

Vi starter anlægsarbejdet op med udgangen af 2022 

Selve anlægsarbejdet planlægges at starte op allertidligst i slutningen af 

2022.  

Her starter vi med at anlægge et nyt stort regnvandsrør og to underjordi-

ske bassiner, som bedre vil kunne håndtere fremtidens stigende vand-

mængder.  

Det nye regnvandsrør anlægges under jorden på strækningen fra stitun-

nellen ved motorvejen og langs med Ankerhusstien og under Taastrup-

vejen til Lindeholmen (se billede på efterfølgende side hvor ledninger og 

bassiner er vist med gul streg).  

Når vi alligevel har gravet asfalten op, anlægger vi samtidig i samme ud-

gravning det nye spildevandsrør, som skal tilsluttes det nye erhvervsom-

råde (beliggende umiddelbart vest for motorvejen). På den måde mini-

merer vi gener, da vi undgår at skulle grave igen på et senere tidspunkt.   

 

Vi forventer at afslutte projektet i starten af 2024 

Vi udsender yderligere information om anlægsarbejdet og tidsplanen, 

når vi nærmer os projektets opstart. Her forventer vi også at indkalde til 

et borgermøde, hvor I har mulighed for at stille spørgsmål til projektet. 

Det samlede projekt forventes afsluttet primo 2024. 
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Er der spørgsmål til projektet inden da, er I velkommen til at kontakte 

projektleder Charlotte B. Jersborg via mailadressen klar@klarforsy-

ning.dk 

 

Venlig hilsen  

 

Charlotte B. Jersborg 

Projektleder 

Tlf. 56652222  

 
Billede 1: Etablering af ledninger og bassiner ved området Strandgården og Ankerhuse. 

 
 
Billede 2: Etablering af ledninger ved området Birkeholmen og Lindeholmen. 
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