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HOFOR skal snart grave en regnvandsledning ud til Sundby Sejlforenings Havn
Kære brugere af Sundby Sejlforening
Hverken den eksisterende spildevands- eller vejafvandingsledning i Amager Strandvej har
kapacitet til at modtage de øgede regnvandsmængder.
Vi har derfor allerede gravet en regnvandsledning ned langs Amager Strandvej. Efter
grundige analyser samt møder med sejlforeningen, er det videre besluttet, at udløbet til havet
skal ske fra havnebassinet i Sundby Sejlforenings Havn. Se strækningen på nedenstående
kort:

Regnvandsledning og udledningspunkt til Sundby Sejlforenings Havn

Udløbspunktet er valgt, fordi det giver færrest gener i anlægsperioden, gør ledningen kortere
og giver bedst mulig opfriskning af vandet i havnebassinet.
Hvad betyder det for medlemmerne af Sundby Sejlforening?
•
•
•
•

En enkelt landplads må desværre inddrages permanent (grønt område på billede
nedenfor), fordi vi skal anbringe en brønd på landpladsen.
Et område må midlertidig inddrages i anlægsperioden (blåt område på billede
nedenfor)
Udløbet i havnen udformes, så det hverken generer mennesker, dyreliv eller
strømforhold.
Udledningen består udelukkende af regnvand, der ikke er forurenet, da det kommer
fra tagflader og befæstede arealer mellem bygningerne.
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Hvornår sker det?
Marts/April 2020:
Den 30. marts foretager HOFOR et par prøveboringer inde på sejlforeningens område. Dette
vil vare i ca. 10 dage og ske ved de røde markeringer, som ses på billedet nedenfor:

Blå: Område som inddrages i anlægsperioden
Grøn: Landplads som nedlægges permanent på grund af brønd.
Rød: Prøveboringer
Gul: Udløb i havnebassin B
Sommer 2020 er anlægsperiode:
Selve anlægsperioden er planlagt til at foregå hen over sommeren. Der vil komme opslag op
i sejlforeningen, når den præcise periode kendes.
Vi håber meget på forståelse for projektet og beklager eventuelle gener i den forbindelse.
HOFOR står selvfølgelig til rådighed for spørgsmål og kommentarer.
Med venlig hilsen
Dorthe Rømø
Projektleder, HOFOR
24-03-2020
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