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1 Indledning 

Københavns Kommune har i 2012 udarbejdet en Skybrudsplan, der overordnet be-

skriver, hvordan byen skal sikres mod risiko for skader som følge af oversvømmel-

ser i forbindelse med kraftig nedbør. På grundlag af Skybrudsplanen skal der udar-

bejdes en konkretisering i form af beskrivelse/projektskitser af forslag til mulige 

løsninger på bydelsniveau.  

Københavns Kommune har truffet afgørelse om, at Konkretiseringen af skybruds-

planen på bydelsniveau for området Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård skal mil-

jøvurderes iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 

03/07/2013).  

Formålet med en miljøvurdering af en plan er at sikre, at miljøhensyn integreres i 

planen, og at planen hermed bedre fremmer en bæredygtig udvikling og sikrer et 

højt miljøbeskyttelsesniveau. 
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2 Ikke-teknisk resumé 

Miljøvurderingen 

Københavns Kommune har besluttet, at Skybrudsplanen for området Bispebjerg, 

Ryparken og Dyssegård skal miljøvurderes.  

Formålet med en miljøvurdering af en plan er at sikre, at miljøhensyn indarbejdes i 

planen, og at planen hermed fremmer en bæredygtig udvikling og medvirker til at 

beskytte miljøet. Denne rapport indeholder en miljøvurdering af Skybrudsplanen 

for området Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård. 

Planen 

Formålet med planen er at sikre København, så byen højst oplever skadesvoldende 

oversvømmelser ved skybrud, der statistisk set kun falder én gang hvert 100. år. 

Skadesvoldende oversvømmelse betyder, at der gennemsnitligt ikke står mere end 

10 cm vand på f.eks. gader og pladser mere end én gang hvert 100. år, med undta-

gelse af steder, der specifikt er udpeget til skybrudsveje eller opmagasinering af 

vand ved oversvømmelser. Skybrudsplanen omfatter tiltag, som beskytter byen 

mod skybrud og aflaster kloakkerne på alle andre nedbørsdage. Der skal derfor og-

så vælges løsninger, der håndterer den almindelige regn, som der fremover vil falde 

mere af, på grund af klimaforandringerne 

Skybrudsplanen for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård giver mulighed for, at der 

kan etableres følgende tiltag til afledning af vand: 

› Etablering af en vandtunnel til Svanemøllen til brug i situationer med såvel 

almindelig regn som skybrud samt periodevis udledning af søvand fra Emdrup 

Sø.  

› Etablering af en ca. 1 km lang udløbsledning i Svanemøllebugten for udled-

ning af søvand og regnvand fra almindelig regn.  

› Etablering af 5 skybrudsbassiner dvs. nye søer og vådområder, som etableres i 

eksisterende og nye parker. 

› Etablering af nye vandløb i Lersøparken. 
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› Etablering af regnbede, skybrudskanaler (overjordiske vandrender), skybruds-

ledninger (underjordiske rør), sænkning af terræn og hævning af kantstene til 

håndtering af regnvand. Dette opnås i nogen udstrækning gennem indsnævring 

af færdselsarealer, f.eks. kørebaner. 

› Separering af regnvand og vand fra tage, så det ikke løber i kloakken og over-

belaster spildevandssystemet. Vandet skal i stedet ledes til søer, vandløb eller 

Svanemøllebugten. 

 

Figur 2-1 Eksempler på skybrudstiltag i oplandet til Svanemøllebugten. 

 

Vurderingen af planens virkninger sker i forhold til den situation, hvor skybruds-

planen ikke realiseres, det såkaldte 0-alternativ. Dette indebærer en fremskrivning 

af den udvikling og de udfordringer med håndtering af regnvand, som må forven-

tes, hvis der ikke gennemføres de tiltag til håndtering af vandet, som er beskrevet i 

planen. 0-alternativet udgør sammenligningsgrundlaget i miljøvurderingen. 

Forhold til øvrige planer og lovgivning 

Det vurderes, at ingen af skybrudstiltagene i Københavns Kommune vil være i væ-

sentlig konflikt med hverken lokalplanlægning eller kommende trafikprojekter. I 

forhold til omlægning af veje og pladser, må disse projekter konkret tilpasses sky-

brudstiltagene.  
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Derimod er der en del skybrudstiltag, som vil påvirke fredninger og beskyttede na-

turområder. Derfor vil gennemførelse af planen kræve dispensation fra naturbe-

skyttelsesloven.  

Landskab og byrum 

Etablering af underjordiske regnvandsledninger og vandtunneller vil kun i meget 

begrænset omfang være synlige over jorden i form af brønddæksler, riste mv. På-

virkningerne vurderes derfor, at være ubetydelige for byrum og arkitektur. 

Anlæg af flere vådområder og søer kan medføre store (positive) ændringer i land-

skab og byrum. Overjordiske anlæg som bassiner, regnbede og regnvandsrender, 

skybrudslavninger eller åbne kanaler forventes etableret, så de tilpasses byrumme-

ne og byens arkitektur. Anlæggene vil med den rette udformning kunne bidrage 

positivt til byens arkitektoniske og æstetiske værdi ved at erstatte asfaltbelagte are-

aler med bevoksning og åbent vand.  

 

 

Figur 2-2 Lersøparken – vejvandssø og skybrudsbassin. Vejvandssøen er vist fyldt helt op 

efter regn. Vandspejlet i søen vil falde til et lavere niveau efterhånden som bas-

sinet tømmes til vandtunnelen, indtil niveauet for det permanente vandspejl i 

søen er nået. Under skybrud vil vandspejlet stå højere end vist og oversvømme 

et areal omkring vejvandssøen (skybrudsbassinet). 

Kulturmiljø 

Gennemførsel af skybrudsplanens tiltag, vil i de fleste tilfælde ikke medføre væ-

sentlige påvirkninger i kulturmiljøerne. De skybrudsbassiner, kanaler, riste, lavnin-

ger og hævede kantsten, der bliver et resultat af planens realisering, vil være af så 

relativt lille skala, at de ikke påvirker de særlige kulturværdier. De største ændrin-

ger vil ske i Lersøparken, hvor skybrudstiltagene vil ændre de store, åbne, ensarte-

de græsplæner til et mere varieret landskab. 
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Etablering af anlæg til klima- og skybrudssikring vil ikke medføre ændringer af 

bygninger eller kirker, men kan derimod føre til en bedre bevarelse af bygninger, 

når oversvømmede kældre og andre ulemper hurtigere afhjælpes som følge af pla-

nen.  

Planens gennemførelse kan medføre fysiske ændringer inden for 100 m beskyttel-

seszonerne omkring de fredede gravhøje og Vestvolden, men vil dog ikke påvirke 

selve fortidsminderne.  

Anlæg af vandtunnel og underjordiske regnvandsledninger kan medføre udgrav-

ninger i kulturlag som rummer fortidsminder. Der vil også være mulighed for, at 

der gøres nye arkæologiske fund ved udgravninger til bassiner, lavninger og kana-

ler.  

 

Figur 2-3 Ryparken - vejvandssø og skybrudsbassin efter etablering af vandtunnel til 

Svanemøllebugten. Regnvandsbassinet er vist, som det vil se ud et stykke tid ef-

ter regn, når bassinet er tømt ned til niveauet for det permanente vandspejl. 

Under skybrud vil vandet stå højere end vist og oversvømme et areal omkring 

vejvandssøen. I en ekstremsituation vil også boldbanerne (skybrudsbassinet) 

blive oversvømmet. 

Grønne områder og friluftsliv 

Planen vil øge omfanget af grønne områder i form af skybrudsbassiner, oversvøm-

melsesarealer, regnbede og kanaler. Dette vil medføre en væsentlig, positiv påvirk-

ning af de rekreative værdier. 

Der kan dog også ske negative påvirkninger, hvis det f.eks. bliver nødvendigt at 

inddrage boldbaner til vådområder. Ved selve udformningen af skybrudstiltagene 

er der dog lagt vægt på, at indpasse sportsplæner så de kun oversvømmes ved sky-

brud. Til gengæld skal en del af pladsen bruges til skybrudsbassiner. Skybrudsbas-

sinerne udformes som søer med et ekstra stuvningsvolumen, der fyldes op ved 
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regn. Det forventes, at skybrudsvandet kun skal stå i få dage i de dele af bassinerne, 

der er beregnet til brug i skybrudssituationerne. Det forventes derfor ikke, at op-

stuvning af vand vil give anledning til lugtgener. 

Etableringen af udløb fra en vandtunnel i Svanemøllebugten vil kunne påvirke ba-

devandskvaliteten i bugten, men planen minimerer påvirkningen ved udformning 

med to udløb, hhv. A og B (Figur 4-1): 

Udløb A 

Havudløb i bugten på ca. 5 m vanddybde via en ca. 1 km lang udløbsledning. Ud-

løbet udleder søvand fra Emdrup Sø og separat regnvand. Udledning vil ske perio-

devis og vil for søvandets vedkommende kunne vare adskillige dage. I rapporten 

COWI 2013a vurderes skønsmæssigt, at badevandskvaliteten ikke vil blive påvir-

ket mere af udledningen, end at badevandskriterierne kan overholdes. 

Udløb B 

Et skybrudsudløb ved kysten syd for Tuborg Havn. Udløbet benyttes kun i forbin-

delse med meget kraftig regn, som optræder sjældnere end gennemsnitligt hvert 10. 

år. Under sådanne regnhændelser og et stykke tid derefter, vil der ikke kunne bades 

i bugten på grund af udledningen af forurenet vand. Dette er dog ikke anderledes 

end i dag, hvor der ved skybrud og anden kraftig regn sker udledning af overløbs-

vand fra kloaksystemet og afstrømmet vand fra overfladen. 

Myndighederne vil overvåge badevandskvaliteten i Svanemøllebugten, og informe-

re om, hvornår det er usikkert at bade. 

Natur og biologisk mangfoldighed 

Planen medfører, at der vil blive etableret nye, potentielle naturområder, bl.a. på 

det gamle baneterræn mellem Rovsinggade og Lersøparken og ved Ryvangens 

idrætsanlæg. Der findes en del arter af dyr og planter, som har tilpasset sig leveste-

der i byen og som kan få gavn af nye vand- og parkområder. 

Etablering af flere søer og vandhuller vil betyde, at der bliver flere mulige leveste-

der for den vilde flora og fauna. Det forventes, at ændringerne vil kunne medføre 

væsentlige forbedringer af f.eks. paddernes levevilkår, og at biodiversiteten gene-

relt vil øges.  

Planen vurderes samlet set at kunne medføre væsentlige positive virkninger for 

naturen. Samtidig mindskes belastningen af naturområder og vandløb med overløb 

af kloakvand, som bidrager til forurening med næringsstoffer. 

Grundvand 

Det er vurderet, at jordbund og grundvandsforholdene i området ikke er velegnede 

til lokal nedsivning af regnvand. Desuden vil der i områder med forurening være 

risiko for yderligere nedsivning og udvaskning af jordforureninger til grundvandet. 

Nedsivning indgår derfor ikke som en væsentlig mulighed til håndtering af sky-

brudsvandet i dette område.   
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Overfladevand og vandkvalitet 

Ved gennemførsel af Skybrudsplanens tiltag vil det være muligt effektivt at afhjæl-

pe de problemer med opstuvet vand på terræn, som har været baggrunden for at 

iværksætte skybrudsplanen. Et af de overordnede formål med planen er ligeledes at 

modvirke oversvømmelser fra kloakken under skybrud og at reducere aflastningen 

af overløbsvand fra kloakken under regn til Utterslev Mose og Emdrup Sø vandsy-

stemet og Svanemøllebugten og den deraf følgende forurening af søer, vandløb og 

kystnære farvande. 

Skybrudsvandet bliver i så stort omfang som muligt håndteret lokalt, så transport af 

store vandmængder over lange afstande minimeres. Løsningerne kombinerer hånd-

tering af skybrudsafstrømning med aflastning af kloaksystemet for regnvand. Dette 

vil reducere udledningen af spildevand til de ferske og marine vandområder. 

Etablering af anlæg til klima- og skybrudssikring vil give en øget udledning af 

overfladevand til Øresund ud for Svanemøllen. Det er beregnet, at udledningen af 

kvælstof vil forøges med 0,4 tons pr. år i forhold til de nuværende 3,8 tons/år, mens 

udledningen af fosfor vil blive reduceret med 28 kg pr. år i forhold til de nuværen-

de 1.046 kg/år. Næringsstofbelastningen af Svanemøllebugten fra den foreslåede 

vandtunnelløsning vil derfor blive uden væsentlige ændringer i forhold til i dag. 

Den foreslåede skybrudsløsning med udledning fra vandtunnellen til Svanemølle-

bugten vurderes ikke, at medføre behov for rensning af udledningerne i forhold til 

den nuværende situation. 

Forurenet jord 

Realisering af planen vil berøre arealer med jordforurening f.eks. ved udgravning 

til nye søer tæt på gamle fyld-, fabriks- og banearealer. Realiseringen af planen vil 

ikke i sig selv give anledning til risiko for jordforurening, men i forbindelse med 

udførelse af skybrudstiltagene kan der være risiko for spredning og flytning af jord-

forurening. Jordarbejder i anlægsfasen skal derfor håndteres i henhold til gældende 

lovgivning. 
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Figur 2-4 En illustration af hvordan vejen kunne se ud efter planens gennemførelse med 

et grønt forsænket bælte som regnbedskanal og opstuvningsbassin. Illustratio-

nen viser situationen efter regn. Regnbedskanaler vil normalt stå tørre, hvis det 

ikke har regnet. 
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3 Miljøvurderingens omfang 

Københavns Kommune har udført en afgrænsning (scoping) af projektets mulige 

miljøeffekter og gennemført høring af relevante myndigheder i perioden 15. juli 

2013 - 15. august 2013. På baggrund af scopingen og høringen er det besluttet, at 

følgende emner skal indgå i miljøvurderingen: 

› Landskab og byarkitektonisk værdi. 

› Kulturhistoriske forhold og bevaringsværdige bygninger. 

› Grønne områder, friluftsliv og rekreative interesser. 

› Natur og biologisk mangfoldighed, fredning og naturbeskyttelse. 

› Grundvand og drikkevand. 

› Overfladevand og vandkvalitet. 

› Jordforurening og kortlagte grunde. 

Ifølge Lov om miljøvurdering skal der, udover en stillingtagen til de enkelte miljø-

parametre som beskrevet ovenfor, tages stilling til det indbyrdes forhold mellem 

disse miljøparametre (de såkaldte synergistiske effekter). Der vil i miljøvurderin-

gen blive taget stilling til planens kumulative effekter i forhold til andre planer, og 

det vil blive vurderet, om de er af væsentlig karakter. 

For hvert miljøemne er behandlet: 

› Metode.  

› Eksisterende forhold og 0-alternativet. 

› Miljøpåvirkninger af konkretiseringen af skybrudsplanen. 

› Afværgeforanstaltninger og overvågning. 

Gener i anlægsfasen behandles ikke i miljøvurderingen, da det på nuværende stadie 

ikke er muligt at foretage en kvalificeret vurdering af påvirkningerne, der vil af-

hænge af de konkrete projekter og anlægsmetoder. Dette forhold skal der derimod 

tages hensyn til i den fremtidige planlægning og projektering evt. i forbindelse med 

en VVM-redegørelse på projektniveau. 
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Forslaget til Konkretiseringen af skybrudsplanen for Bispebjerg, Ryparken og Dys-

segård gælder for det område af de pågældende oplande, der ligger i Københavns 

Kommune. Området fremgår af Figur 3-1. Gennemførelsen af planens initiativer 

kan også medføre indvirkninger ud over kommunens grænser, eksempelvis i for-

bindelse med trafikomlægninger og ændrede afvandingsforhold.  

Planen indeholder således også en løsning til afhjælpning af oversvømmelserne 

langs Gentofterenden og Søborghusrenden i Gentofte Kommune. Disse over-

svømmelser skyldes manglende kapacitet i vandsystemet til håndtering af de store 

vandmængder, der under skybrud strømmer til Søborghusrenden fra Gladsaxe og 

Gentofte kommuner. 

  

Figur 3-1  Kort over projektområdet Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård.  
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4 Beskrivelse af planen 

Forslaget til Konkretisering af skybrudsplanen for Bispebjerg, Ryparken og Dysse-

gård er en del af udmøntningen af Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012, 

som blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 13. december 2012.  

Konkretiseringen af skybrudsplanen for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård vil 

ikke i sig selv have indvirkning på miljøet, men de tiltag og projekter, som planen 

muliggør, vil potentielt kunne påvirke miljøet. Konkretiseringen af skybrudsplanen 

for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård indebærer følgende tiltag og projekter: 

› Etablering af en vandtunnel til Svanemøllen til brug i situationer med såvel 

almindelig regn som skybrud. Tunnelen vil også i perioder af året blive benyt-

tet til udledning af søvand fra Emdrup Sø. Vand fra skybrud udledes til kysten 

i Svanemøllebugten. 

› Etablering af en ca. 1 km lang udløbsledning i Svanemøllebugten for udled-

ning af søvand og regnvand fra almindelig regn. Udløbet foreslås placeret væk 

fra badestedet i Svanemøllebugten.  

› Opmagasinering af regnvand i 5 skybrudsbassiner dvs. nye søer og vådområ-

der, som etableres i eksisterende og nye parker. 

› Etablering af nye vandløb i Lersøparken. 

› Etablering af regnbede, skybrudskanaler (overjordiske vandrender), skybruds-

ledninger (underjordiske rør), sænkning af terræn og hævede kantstene til 

håndtering af overfladeafstrømning. Dette opnås i nogen udstrækning gennem 

indsnævring af færdselsarealer, f.eks. kørebaner. 

› Separering af regnvand fra spildevandssystemet og afkobling af tagvand som 

ledes til søer, vandløb eller Svanemøllebugten. 

4.1 Vandtunnel til Svanemøllebugten 

Som udgangspunkt vil et åbent vandvejssystem være det hydraulisk mest fordelag-

tige. Men på grund af projektområdets topografi, tætte bebyggelse, infrastruktur og 

forventede fremtidige klimaændringer og vandstandsstigninger i Øresund, er det 
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ikke realistisk med et åbent hovedvandvejssystem til skybrudsafvanding af pro-

jektområdet til Svanemøllebugten.  

Planen indeholder derfor en løsning med en vandtunnel til Svanemøllebugten som 

hovedsystem til skybrudssikring i området.  

Forslag til hovedsystem og hovedstruktur for skybrudsløsning i projektområdet er 

en Y-formet vandtunnel, der udleder i Svanemøllebugten syd for Tuborg Havn. Fra 

tunnelens udløbsbygværk ved kysten planlægges en ca. 1 km lang udløbsledning i 

nordvestlig retning til Udløb A til udledning af søvand fra Emdrup Sø og regnvand 

fra almindelig regn. Vandtunnellen er vist i Figur 4-1. 

 

Figur 4-1 Vandtunnel som hovedsystem for skybrudsløsning i projektområdet. 

 

De to arme i Y-et begynder hhv. ved Fyrbødervej i Bispebjergs sydlige del tæt på 

grænsen til Ydre Nørrebro og ved Gentofterendens sammenløb med Søborghus-

renden ved Emdrupparkens Idrætsanlæg i Bispebjergs nordlige del. Ved disse to 

armes begyndelse samt langs Y-et samles afstrømmende vand og tilsluttes tunnelen 

før udledning i Svanemøllebugten.  

4.2 Skybrudsbassiner 

I forbindelse med vandtunnellen etableres der 5 åbne skybrudsbassiner:  

› I Lersøparken.  
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› På det gamle baneareal syd for Ringbanen over for Lersøparken.  

› På arealet øst for Lersø Parkallé mellem Farumbanen og Ringbanen. 

› På arealet øst for Lyngbyvej mellem Nordhavnsvej, Ryparken bebyggelsen og 

Ryparken Hallen og Idrætsanlæg.  

› På "trekant"-området ved Svanemøllen Kasserne. 

Funktionen af bassinerne under skybrud er at reducere tilstrømningen til vandtun-

nellen. Skybrudsbassinerne udformes, så de under normale regnhændelser fungerer 

som vejvandssø til rensning af separat vej- og tagvand inden udledning gennem 

tunnelen til Svanemøllebugten. 

4.3 Afkobling af regnvand 

En del af planen indebærer at regnvand skal separeres fra, så det ikke løber i kloak-

ken og overbelaster spildevandssystemet. Herved forhindres utilsigtet udledning af 

spildevand til vandmiljøet. 

Separering af regnvand kræver recipienter at udlede vandet i. I området er det for-

udsat at der kan ske afledning af regnvand til følgende recipienter:  

› Gøngemose og Bademosen. 

› Fæstningskanalens øvre bassin mellem Frederikssundsvej og Utterslev Mose. 

Afvander til Utterslev Mose. 

› Utterslev Moses tre bassiner samt Kirkemose Afvander til Emdrup Sø via Sø-

borghusrenden. 

› Søborghusrenden, hvortil Gentofterenden i Gentofte Kommune afvander. 

› Emdrup Sø. Afvander til Lygte Å. 

› Lygte Å (rørlagt). Afvander til Ladegårds Å (også rørlagt) og herfra videre til 

De Indre Søer og via kastellet til Københavns Havn. 

› Sø i Ryvangens Naturpark. Afvander gennem Vilhelmsdalsløbet. 

› Degnemosen. 

› Sø i Brønshøjparken. 

› Svanemøllebugten. 

4.4 Udledning fra vandtunnel i Svanemøllebugten 

Ifølge planen vil udledningen gennem udløbsledningen i Svanemøllebugten ske i 

tørvejr (afløb fra Emdrup Sø) og under normale regnhændelser (regnvand og afløb 

fra Emdrup Sø) via en udløbspumpestation i udløbsbygværket for enden af tunne-

len. Dette er dels for at undgå at hele tunnelen permanent står vandfyldt, og dermed 

ikke har nogen reservoirkapacitet under kraftig regn, og dels for at hindre havvand 

fra Øresund i at trænge ind i og fylde tunnelen. 
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I udløbsbygværket er der store spjæld til Svanemøllebugten, som normalt er lukke-

de for at vandet i bugten, ikke skal trænge ind og fylde tunnelen. Når vandets ni-

veau i tunnelen under skybrud når op på samme niveau som i Svanemøllebugten 

åbnes udløbsspjældene, så vandet kan strømme frit ud i bugten. Dette vil statistisk 

set ske sjældnere end hvert 10.år. Når skybruddet er ovre, lukkes udløbsspjældene 

og tunnelen tømmes via udløbspumpestation gennem udløbsledningen. 

Selv om vandet pumpes ud, betyder dette samlet set mindre energiforbrug til 

pumpning mv. end i det eksisterende system, idet vandet ellers skulle være ledt til 

kloaksystemet med gentagen pumpning på vandets vej til Renseanlæg Lynetten. 

Her vil der yderligere skulle bruges energi til rensning og transport gennem rense-

anlægget og udløb i Øresund. 

Nye udløb A og B i Svanemøllebugten 

Planen indeholder, at der etableres et nyt regnvands- og søvandsudløb i Svanemøl-

lebugten gennem en lang udløbsledning, Udløb A, samt et kystnært skybrudsudløb 

fra vandtunnelen, Udløb B. 

Udløb A er et havudløb i bugten på ca. 5 m vanddybde via en ca. 1 km lang udløbs-

ledning væk fra badestedet i Svanemøllebugten. Udløbet udleder søvand fra Em-

drup Sø samt separat regnvand, efterhånden som regnvand afkobles fra kloaksy-

stemet og tilsluttes vandtunnellen.  

Udløb B er et skybrudsudløb ved kysten syd for Tuborg Havn, som kun benyttes i 

forbindelse med meget kraftig regn, som optræder sjældnere end gennemsnitligt 

hvert 10. år. 

4.5 Skybrudstiltag i de forskellige vandoplande 

Løsningselementerne i skybrudsplanens vandoplande er overvejende åbne overfla-

deløsninger, som berører vejtekniske forhold, trafiksikkerhed og tilgængelighed. 

De er i hovedtræk: 

› Grøfter, render, kanaler til transport af vej- og tagvand, måske i separate sy-

stemer, til hovedsystem eller direkte til recipient. 

› Regnbede, regnbedskanaler eller lignende grønne elementer. 

› Anvendelse af kinnekullerender eller lignende elementer på tværs af fortove 

for tilledning af tagvand til bedene. 

› Hævning af lavtliggende kantsten/fortov eller sænkning af kørebaner/cykelsti 

for anvendelse af kørebaner/cykelstier som transportveje for vand under sky-

brud. 

› Store (lange) ristearealer til opsamling af vand til lukkede systemer. 

› Bump på tværs af kørebaner og cykelstier for at lede vand til ønskede vandve-

je under skybrud. 

› Lokal sænkning af kantsten og fortove for at lede vand til f.eks. grønne områ-

der under skybrud. 
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› Reduktion af indløbsareal på nedløbsriste til reduktion af indstrømning af 

regnvand til fællessystem under skybrud. 

› Indsnævring af kørebaner, fortove eller cykelstier, reduktion af antal køreba-

ner eller parkeringspladser, eller ensretning af veje for tilvejebringelse af plads 

i vejprofilet til render, kanaler, regnbede, regnbedskanaler eller lignende grøn-

ne elementer i gader og veje.  

› Lukning af veje for gennemkørende trafik, for f.eks. at tilvejebringe plads til 

skybrudskonstruktion, eksempelvis tunnelskakt, pumpesump eller overløbs-

bygværk. 

› Brug af vejdybdepunkter og viadukter som bassin under skybrud, dvs. planlagt 

midlertidig lukning af vej under skybrud, f.eks. underføringerne af Lersø 

Parkallé under Ringbanen og Tuborgvej under Kystbanen/Hillerødbanen.  

I tilknytning til de åbne løsningselementer vil også blive anvendt rørløsninger, hvor 

kapaciteten ikke kan tilvejebringes i et åbent vandløb eller andre forhold forhindrer 

en åben løsning. 

De konkrete tiltag der er foreslået i de enkelte vandoplande fremgår af figurerne 

nedenfor. For en nærmere beskrivelse af tilagene i oplandene henvises til COWI 

2013a. 
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Svanemøllen vandopland 

I Svanemøllen vandopland er der foreslået skybrudstiltag som vist i Figur 4-2. 

 

Figur 4-2 Skybrudstiltag i Svanemøllen vandopland – områderne Svanemøllen, Ryvang 

og Vesterled. 
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Lersøgrøften vandopland – vestlige del 

I Lersøgrøften vandopland – vestlige del er der foreslået skybrudstiltag som vist i 

Figur 4-3. 

 

Figur 4-3 Skybrudstiltag i vestlige del af Lersøgrøften vandopland – områderne Vanløse 

og Lygten. 
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Lersøgrøften vandopland – midterste del 

I Lersøgrøften vandopland – midterste del er der foreslået skybrudstiltag som vist i 

Figur 4-4. 

 

Figur 4-4 Skybrudstiltag i midterste del af Lersøgrøften vandopland – områderne Bispe-

parken, Bispebjerg og Nørrebro. 
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Lersøgrøften vandopland – østlige del 

I Lersøgrøften vandopland – midterste del er der foreslået skybrudstiltag som vist i 

Figur 4-5. 

 

Figur 4-5 Skybrudstiltag i østlige del af Lersøgrøften vandopland – områderne Østerbro, 

Lundehus og Ryparken. 
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Tingbjerg – del af Vandløse vandopland 

I Tingbjerg – del af Vandløse vandopland er der foreslået skybrudstiltag som vist i 

Figur 4-6. 

 

Figur 4-6 Skybrudstiltag i Tingbjerg – del af Vandløse vandopland. 
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Utterslev Mose vandopland 

I Utterslev Mose vandopland er der foreslået skybrudstiltag som vist i Figur 4-7. 

 

Figur 4-7 Skybrudstiltag i Utterslev Mose vandopland – områderne Brønshøj og Utters-

lev Mose vest. 
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Utterslev vandopland – sydlige del 

I Utterslev vandopland – sydlige del er der foreslået skybrudstiltag som vist i Figur 

4-8. 

 

Figur 4-8 Skybrudstiltag i sydlige del af Utterslev vandopland – områderne Bellahøj og 

Utterslev Mose midt. 
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Utterslev vandopland – nordlige del 

I Utterslev vandopland – nordlige del er der foreslået skybrudstiltag som vist i Fi-

gur 4-9. 

 

Figur 4-9 Skybrudstiltag i nordlige del af Utterslev vandopland – områderne Bispebjerg 

Kirkegård og Grundtvigs Kirke og Utterslev Mose øst. 
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Emdrup vandopland 

Med henvisning til de skybrudsområder, hvori vandoplandet er delt, er der foreslået 

skybrudstiltag som vist i Figur 4-10. 

 

Figur 4-10 Skybrudstiltag i Emdrup vandopland – områderne Emdrupparken og Emdrup 

Sø. 
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5 0-alternativet 

0-alternativet er i denne sammenhæng fastlagt som den udvikling, der kan forven-

tes, hvis de planmæssige initiativer beskrevet i forslaget til Konkretisering af sky-

brudsplanen for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård ikke gennemføres. Dette in-

debærer en fremskrivning af den udvikling og de udfordringer med håndtering af 

regnvand, som må forventes inden for de eksisterende, gældende planmæssige 

rammer.  

0-alternativet udgør sammenligningsgrundlaget i miljøvurderingen. Ændringerne i 

forslaget til Konkretisering af skybrudsplanen for Bispebjerg, Ryparken og Dysse-

gård holdes således op mod øvrige gældende planers retningslinjer og indhold. De 

relevante planer er beskrevet i afsnittet vedr. planforhold. 
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6 Gældende planforhold i området 

6.1 Metode 

Miljøvurderingen skal forholde sig til de gældende internationale, nationale, regio-

nale og lokale planlægnings- og andre lovgivningsmæssige bindinger, der findes i 

det berørte område. Der er derfor indsamlet informationer om følgende lovmæssige 

bindinger inden for området: 

› Internationale beskyttelseskonventioner omhandlende arter og naturtyper, der 

er beskyttet under EF habitat- og EF fuglebeskyttelsesdirektiv. Statslige vand-

planer udarbejdet i henhold til Vandrammedirektivet. 

› Nationale beskyttelser, herunder bl.a. miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttel-

sesloven, museumsloven og skovloven. Dette omfatter fredninger, beskyttede 

naturområder samt fredskovpligtige arealer. 

› Gældende planer - herunder kommuneplan, lokalplaner og relevante temapla-

ner (herunder trafikplaner spildevandsplan, vandforsyningsplan og udvik-

lingsplaner) - for Københavns Kommune 

Skybrudsplanen kan have betydning for af en række forskellige planforhold. Plan-

forholdene er beskrevet ud fra oplysninger indhentet fra følgende kilder: 

› Miljøportalen  

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 

› Københavns Kommune  

https://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/KP11/SubsiteFrontpage/Retning

slinjer/ 

› Naturstyrelsens Vandplaner  

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/ 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
https://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/KP11/SubsiteFrontpage/Retningslinjer/
https://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/KP11/SubsiteFrontpage/Retningslinjer/
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/
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6.2 International lovgivning 

6.2.1 Habitatdirektivet 

Natura 2000 er en fællesbetegnelse for internationale naturbeskyttelsesområder, der 

er særligt udpeget i henhold til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv 

79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle) og EF-habitatdirektivet 

(Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter). 

De danske regler fremgår af miljøministeriets Bekendtgørelse om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 

arter (BEK nr. 408 af 01/05/2007).  

Både Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet indebærer en generel forplig-

telse til at beskytte vildtlevende fugle og andre arter og naturtyper af betydning for 

EU, både udenfor og indenfor de udpegede områder. Der findes ingen Natura 

2000-områderi nærheden som kan blive påvirkede af planen. 

Habitatdirektivets artikel 12 pålægger medlemsstaterne at træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbre-

delsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV. En række af disse dyrearter 

forekommer i Danmark. Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud mod beskadigelse el-

ler ødelæggelse af arternes yngle- eller rasteområder. Det skal derfor vurderes, om 

bilag IV-arterne bliver påvirket af planen, og om der kan opretholdes en gunstig 

bevaringsstatus for arterne efter etableringen af skybrudstiltagene.  

Der kan være berøring af arealer med arter, som er beskyttet af habitatdirektivets 

bilag IV. For eksempel har mange af de gamle parker gamle træer, der huser fla-

germus. Det er væsentligt, at skybrudsprojekterne ikke berører disse træer, eller 

ledelinjerne som flagermusene benytter til deres fouragering. Forekomst af disse 

arter er beskrevet i afsnit 10. 

6.2.2 Vandrammedirektivet 

EU's vandrammedirektiv (direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 2000) har til for-

mål at sikre, at tilstanden af vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grund-

vand ikke forringes. På længere sigt skal vandrammedirektivet bidrage til at til-

standen forbedres, og til at sikre, at vandmiljøet lever op til god økologisk tilstand 

senest år 2021. 

I Danmark er direktivet implementeret i miljømålsloven (LBK nr. 932 af 24. sep-

tember 2009), der foreskriver, at staten skal udarbejde vandplaner. Vandplanerne 

indeholder indsatsprogrammer og konkrete miljømål, der sammen redegør for, 

hvordan målsætningen om 'god tilstand' opnås for vandområderne i Danmark. 

I alt er der lavet 23 statslige vandplaner, der hver omfatter et geografisk område 

(hovedvandopland). To af disse planer dækker Københavns kommune; Vandplan 

2.3 - Øresund og Vandplan 2.4 - Køge Bugt. 
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Vandplanerne er endnu ikke vedtaget og regionplanerne er derfor stadig gældende. 

Det er dog alligevel relevant, at forholde sig til vandplanerne, idet de vil få betyd-

ning, når de vedtages. 

På baggrund af vandplanerne skal kommunerne udarbejde en kommunal vandhand-

leplan, der beskriver hvordan den enkelte kommune vil realiserer vandplanen og 

indsatsprogrammet indenfor kommunens geografiske område. Den kommunale 

vandhandleplan må ikke være i strid med statens vandplaner. Planen skal være 

færdige senest ét år efter godkendelsen af statens vandplaner der er udsendt i hø-

ring i juni 2013. 

Udledninger under skybrud vil risikere at forringe dyre- og plantelivet i specielt de 

ferske recipienter, hvilket, teknisk set, ikke vil kunne undgås. Skal sådanne udled-

ninger undgås, vil det kræve bassiner i et omfang, det ikke er realistisk at etablere 

som alternativ til skybrudsløsningerne. Vandplanerne rummer ikke nogen tilladelig 

hyppighed for afvigelser i den fastsatte recipientkvalitet (sådan som regionplanerne 

rummede), hvilket gør det uundgåeligt, at der er en konflikt mellem skybrudspla-

nerne og vandplanerne.  

Miljømyndigheden i Københavns Kommune må forholde sig til problematikken, i 

forbindelse med udarbejdelsen af vandhandleplanerne. 

6.3 National lovgivning og statslige planer 

6.3.1 Naturbeskyttelsesloven - Fredninger 

Projektområdet indeholder 9 fredninger af forskellig størrelse. Det drejer sig om 

henholdsvis: 

› Utterslev Mose. 

› Vestvolden. 

› 8 Københavnske Parker (kun nogle af parkerne ligger inden for  

projektområdet). 

› Ryvangens Naturpark. 

› Brønshøjparken. 

› Bellahøj – Bellahøjmarken. 

› Lersøparken. 

› Emdrup Sø og Søpark. 

› Lundeskoven. 

Fredningerne fremgår af vedlagte Kort 1 og fredningernes overordnede formål er 

kort beskrevet i det følgende. 

Fredningerne har som oftest til formål at sikre landskabelige, kulturhistoriske, re-

kreative og biologiske værdier. Derfor vil det være afhængigt af selve indgrebet i 
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området, om det kræver en ansøgning til Fredningsnævnet. Terrænændringer kræ-

ver ofte en dispensation fra fredningen, hvorimod mindre gravearbejder, hvor ter-

rænet over reetableres, forventes at kunne klares uden en dispensation. 

Utterslev Mose 

Utterslev Mose er fredet ved Fredningsnævnets kendelse af 13.07.2000. Frednin-

gen har til formål at sikre området som parkområde, at opretholde og muliggøre en 

forbedring af området biologiske/landskabelige og rekreative værdier under hen-

syntagen til områdets historie. Desuden er formålet at fastholde og regulere almen-

hedens ret til færdsel i området, at sikre dets anvendelse til fritidsformål samt at 

sikre det som del af det regionale system af grønne områder. 

Inden for det fredede område omkring Utterslev Mose vil der blive etableret en 

skybrudslavning, en skybrudsledning og terrænet vil blive sænket flere steder. Her-

udover vil der blive lavet udløb fra veje langs store dele af mosens sydlige del samt 

på det østligste stykke. 

Ifølge fredningskendelsen, må der ikke foretages terrænændringer og ændringer i 

vegetationsforholdene. Fredningen er ikke til hinder for mindre justringer med 

henblik på at forbedre vandkvaliteten i området. Den er heller ikke til hinder for 

initiativer, der har til formål at mindske udløbet af spildevand i mosen. Nye anlæg 

samt disses udformning og placering skal godkendes af fredningsnævnet.  

Det vurderes derfor, at tiltag der gennemføres som et led i planen vil kræve en til-

ladelse fra fredningsnævnet. 

Vestvolden 

Fredningen af Vestvolden blev afgjort af Naturklagenævnet 28-06-1996. Formålet 

med fredningen er at beskytte fæstningsanlægget Vestvolden som historisk monu-

ment og derved sikre og muliggøre en forbedret oplevelse af de kulturhistoriske 

værdier. Desuden er formålet at bevare og forbedre de landskabelige og biologiske 

værdier i området, at øge områdets funktion som spredningskorridor for plante- og 

dyreliv samt at fastholde og sikre offentlighedens ret til at færdes i området. 

Etableringen af en skybrudsledning vil blive ført ind i den nordligste del af fred-

ningen, og to terrænsænkninger vil ligeledes formentlig nå inden for fredningens 

areal. 

Ifølge fredningskendelsen må der ikke foretages ændringer af den nuværende til-

stand i fredningsområdet. Forbuddet mod tilstandsændringer omfatter bl.a. etable-

ring af nye ledningsanlæg (herunder nedgravede), varige terrænændringer og æn-

dringer i vegetationsforholdene. Realiseringen af skybrudsplanen vil derfor kræve 

dispensation fra fredningen. 

8 Københavnske Parker 

Fredningsnævnet har den 29-10-2009 afsagt kendelse for 8 Københavnske parker. 

Fredningen har til formål at sikre områderne som parkområder samt at opretholde 

og muliggøre en forbedring af områdernes rekreative, landskabelige og biologiske 

værdier under hensyntagen til både fritidsformål og områdernes historie. Desuden 
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er formålet at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i områderne. De 

fredede parker, der kan blive berørt af planen omfatter: 

› Degnemosen. 

› Bellahøjparken. 

› Kolonihaveparken. 

I Kolonihaveparken, der indgår i fredningen af de otte københavnske parker, vil der 

blive etableret tre tunnelskakter og en regnvandsgrøft, dvs. et åbent vandløb. Desu-

den vil vandtunnellen blive ført gennem det fredede område. Ved fredningens syd-

østlige grænse ved den ene tunnelskakt placeres endvidere et skybrudsbassin. 

Skybrudstiltagene vurderes ikke at være i strid med fredningen, da denne ikke er til 

hinder for renovering og nyetablering af ledningsanlæg under parkerne for at sikre 

optimal drift af spildevandssystemet. Nye, synlige anlæg skal godkendes af fred-

ningsnævnet og øvrige anlæg skal godkendes af plejemyndigheden. 

Ryvangens Naturpark 

Ryvangens Naturpark er fredet ved en kendelse af Fredningsnævnet d. 29-11-2005. 

Formålet med fredningen er at sikre området som naturområde med biologiske, 

rekreative og kulturhistoriske værdier samt at sikre og regulere almenhedens ret til 

færdsel i området. Desuden er det formålet at sikre, at Danmarks internationale 

forpligtelser til at beskytte naturen overholdes.  

Inden for det fredede areal vil der blive etableret en skybrudspumpesump, en tun-

nelskakt, en skybrudsvej og vandtunnellen vil blive ført igennem. Desuden vil der 

ske terrænsænkning på et mindre areal i den sydlige del af fredningen.  

Skybrudspumpesumpen vil blive placeret i det nordøstligste hjørne af fredningen, 

umiddelbart syd for Tuborgvej og vest for S-banen. Det forventes, at pumpesum-

pen, når den er etableret, vil kunne indpasses i fredningen. Derimod må forventes 

en vis påvirkning af fredningen i udførelsesperioden. 

Kendelsen indebærer, at der ikke må foretages terrænændringer og ændringer i de 

nuværende vegetationsforhold, medmindre sådanne tilstandsændringer er umiddel-

bart tilladt i de efterfølgende bestemmelser eller kan foretages i henhold til en ple-

jeplan. Gennemførelse af skybrudstiltagene vil derfor kræve dispensation fra fred-

ningen. 

Brønshøjparken 

Parken er fredet ved fredningsnævnets kendelse af 03-03-1966. Formålet med 

fredningen er at bevare arealet som rekreativt grønt område og opretholde det som 

park. 

Brønshøjparken vil blive påvirket af etableringen af skybrudsudledning og en sky-

brudslavning, der skal placeres i den sydlige del af det fredede areal. 
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Der må ikke uden samtykke fra fredningsnævnet foretages væsentlige ændringer i 

terrænet eller betydeligere fjernelser af nu eksisterende eller senere tilkommende 

bevoksninger. Gennemførelse af tiltagene vil derfor kræve fredningsnævnets god-

kendelse. Det forventes dog, at begge tiltag vil kunne indpasses i fredningen.  

Pt. har Fredningsnævnet lavet en midlertidig dispensation fra fredningen til anlæg 

af en skybrudsledning til søen fra Frederiksundsvej. Dispensationen var gældende 

for 5 år, da Danmarks Naturfredningsforening i den forbindelse forventede, at man 

til den tid har fundet bedre og varigere løsninger end at lede skybrudsvand til reci-

pienter. Der er givet en udledningstilladelse til projektet, og med dette en dispensa-

tion for NBL § 3. 

Bellahøj – Bellahøjmarken 

Parken er fredet ved overfredningsnævnets kendelse af 04-12-1981. Fredningen har 

til formål at sikre, at i det mindste en så stor del af Bellahøjmarken, som nu er 

grønt område, altid vil være et offentligt tilgængeligt grønt område med karakter af 

fælled. 

Inden for det fredede areal vil blive etableret flere skybrudslavninger. Desuden vil 

terrænet et sted blive hævet og der vil blive etableret udløb fra Bellahøjvej. 

Fredningsbestemmelsen er ikke til hinder for terrænændringer, der foretages i for-

bindelse med tilsyn, reparation eller omlægning af eksisterende forsyningslednin-

ger i jorden. Det må derfor forventes, at der kan gives dispensation fra fredningen, 

idet lavningerne vil kunne indpasses i området. Der må dog forventes en vis på-

virkning af det fredede areal i udførelsesperioden. Der må foretages ikke væsentli-

ge ændringer af de nuværende terrænforhold. 

Lersøparken 

Lersøparken er fredet ved fredningsnævnets kendelse af 23-08-1969. Fredningen 

har til formål at bevare arealet som et rekreativt grønt område og opretholde det 

som park. Desuden skal parken være åben med adgang for offentligheden. 

Lersøparken vil blive påvirket af etableringen af et større regnvandsbassin, en sky-

brudskanal, en regnvandsledning og regnvandskanaler. Desuden føres vandtunnel-

len gennem den sydligste del af fredningen og der etableres udløb fra Bispebjerg 

Bakke. 

Skybrudsskaktene placeres i udkanten af det fredede område og kan formentlig 

indpasses i området i forhold til fredningen. Skybrudsbassinet og regnvandsgrøf-

terne forventes ligeledes at kunne indpasses i området. Der må dog forventes en vis 

påvirkning af fredningsarealet i udførelsesperioden. 

Der må ikke uden samtykke fra fredningsnævnet foretages væsentlige ændringer i 

terrænet eller betydeligere fjernelser af nu eksisterende eller senere tilkommende 

bevoksninger. Gennemførelse af tiltagene vil derfor kræve fredningsnævnets god-

kendelse. 
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Emdrup Sø og Søpark 

Området er fredet ved fredningsnævnets kendelse af 09-08-1963. Fredningen har til 

formål at bevare arealerne som sø, kanal og rekreativt grønt område og sikre at 

sidstnævnte drives som park. 

Inden for det fredede areal vil der blive etableret en tunnelskakt og skybrudsudled-

ninger. Desuden føres vandtunnelgrenen, der bruges som bassin på fællessystemet, 

gennem fredningens vestlige spids og der etableres udløb til Lundehusvej og Emd-

rupvej.  

Der må ikke uden samtykke fra fredningsnævnet foretages væsentlige ændringer på 

det fredede landareal af Emdrup Søpark f.eks. anbringes bygninger, boder, skure 

eller andre indretninger af varigere karakter, eller foretages væsentlige ændringer i 

terrænet.  

Tunnelskakten ved Emdrup Sø skal placeres i hjørnet af fredningen umiddelbart 

vest for Emdrup Sø. Det forventes, at skakten, når den er etableret, vil kunne ind-

passes i fredningen. Derimod må forventes en vis påvirkning af fredningen i udfø-

relsesperioden. Det vurderes at disse ændringer, vil kræve en dispensation fra fred-

ningen. 

Lundeskoven 

Formålet med fredningen er at bevare arealet som rekreativt, grønt område og op-

retholde det som park. Desuden skal parken være åben med adgang for offentlig-

heden. 

Fredningen vil ikke blive påvirket af Skybrudsplanen. 

6.3.2 Naturbeskyttede arealer 

Alle heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev med et samlet areal over 

2.500 m², alle vandløb som er udpeget i kommuneplanen samt søer over 100 m² er 

omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven (NBL). Loven beskytter de nævnte natur-

typer mod ændringer i tilstanden, f.eks. i form af bebyggelse, opdyrkning, anlæg, 

tilplantning, dræning og opfyldning. 

Området som er dækket af skybrudsplanen indeholder en del områder, der er om-

fattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det gælder: 

› Emdrup Sø. 

› Søer, moser og eng i Utterslev Mose. 

› Søen i Degnemosen. 

› Søen i Brønshøjparken. 

› Sø og mose i Kirkemosen. 

› Brønshøj Gadekær. 

› Utterslev Gadekær. 
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› Sø ved Bispebjerg Hospital. 

› Søen i Ryvangens Naturpark. 

› Sø ved Rismosevej. 

Planen vil medføre påvirkning af søerne ved udledning af mere regnvand. Etable-

ring af direkte udløb fra vej i tilfælde af Skybrud vil kræve dispensation fra Beskyt-

telsen. De naturmæssige virkninger heraf er beskrevet i afsnit 10. 

Planen vil også medføre, at der bliver skabt nye søer og vådområder i forbindelse 

med etableringen af skybrudsbassiner. Nogle af bassinerne, bl.a. det i Lersøparken, 

vil blive med permanent vandspejl, og vil derfor blive omfattet af naturbeskyttel-

seslovens § 3. 

Derudover kan der være tale om at skybrudstiltagene berører beskyttelseslinjer 

omkring fredede fortidsminder (NBL § 18), skovbeskyttelseslinjer (§ 17) samt sø- 

og åbeskyttelseslinjer (NBL § 16). 

Emdrup Sø og søerne i Utterslev Mose er omkranset af søbekyttelseslinje og Sø-

borghusrenden af åbeskyttelseslinje. Vestvolden, gravhøjene i Bellahøjparken, en 

vandrende i Emdrup og søen i Ryvangens Naturpark er omgivet af fortidsminde 

beskyttelseslinjer. For alle disse områder gælder, at terrænændringer kræver di-

spensation fra beskyttelsen. 

6.3.3 Skovloven - Fredskov 

Der findes enkelte arealer indenfor planområdet, som er omfattet af Skovloves reg-

ler om fredskovspligt. Det gælder bl.a.: 

› Skovområderne ved Utterslev Mose og Vestvolden. 

› Et areal ved Kirkemosen. 

› Et areal i Bellahøjparken. 

› Skoven i Ryvangens Naturpark. 

› To mindre arealer langs kystbanen mellem Hellerup Station og Svanemøllen. 

Det forventes ikke, at skybrudstiltagene vil påvirke fredskovspligtige arealer, selv-

om der vil ske en øget tilledning af skybrudsvand til arealerne i Utterslev Mose og 

Ryvangens naturpark. 

6.3.4 Museumsloven 

Lovens formål er at sikre bevaring af fortidsminder samt beskyttede sten- og jord-

diger. For en nærmere beskrivelse af arkæologi og fortidsminder henvises til afsnit 

8.  

Fortidsminder må ifølge museumsloven ikke ændre tilstand, og der må ikke graves 

i jordværkerne. Dette kræver dispensation, og det er ikke altid, at den kan opnås, da 

praksis er ret restriktiv. 
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6.4 Kommuneplan og lokalplaner 

Området, som påvirkes af Skybrudsplanen, er i nogen udstrækning allerede udlagt 

til bestemte formål i Københavns Kommunes Kommuneplan 2011 og i et antal lo-

kalplaner. Kommuneplanen rummer en række udbygninger af boligmassen og sær-

ligt omdannelse af erhvervsarealer til boligformål. Vedlagte Kort 6 viser de lokal-

planer, der enten er vedtaget eller under vedtagelse, og som ligger inden for områ-

det.  

Københavns Kommunes Kommeplan 2011 - Gl. baneterræn øst for 

Tagensvej 

Området har i Kommuneplan 2011 områdebetegnelsen T1, og anvendes til oplags-

pladser samt kollektive trafikanlæg, som sporanlæg, tog- og busstationer, godster-

minaler, værksteds- og klargøringsanlæg med dertil hørende administration og lig-

nende. På stationer og busterminaler kan der tillades indrettet publikumsorienterede 

servicefunktioner, som har naturlig tilknytning til de enkelte typer stationer og ter-

minaler. Der er ikke lokalplan eller startredegørelse for området. 

På området er der planlagt et skybrudsbassin med en sø i bunden, udformet som 

vejvandssø. Det vurderes, at dette er en mulig konflikt med områdets anvendelse. 

Københavns Kommunes Kommeplan 2011 - Institutionsområde mellem 

Tagensvej og Lersøparken 

Området har i Kommuneplan 2011 områdebetegnelsen O2, som anvendes til insti-

tutioner og andre sociale formål, skoler og andre uddannelsesformål, sportsanlæg, 

hospitaler og andre sundhedsmæssige formål, miljømæssige servicefunktioner, kul-

turelle formål, ungdoms-, kollegie- og ældreboliger samt administration. Der er 

ikke lokalplan eller startredegørelse for området. 

På området er der planlagt en skybrudskanal fra Tagensvej til skybrudsbassinet i 

Lersøparken. Det vurderes ikke, at dette er i væsentlig konflikt med områdets an-

vendelse. Imidlertid er der en bygning under opførelse på arealet, netop ud for 

dybdepunktet på Tagensvej, hvorfra skybrudskanalen til Lersøparken er tænkt pla-

ceret.  

Lokalplan 355 – Lundehusskolen  

Lokalplanområdet indeholder Lundehusskolen (område I og II) samt et ubebygget 

område (område III). Lokalplanen fastlægger, at område I og II udnyttes til skole-

formål, at skolen udvides, samt at område III skal forblive ubebygget og henligge 

som park og legeplads mv. 

Skybrudssikringen indebærer terrænregulering til etablering af lavninger til maga-

sinering af skybrudsvand fra området. Lokalplanen for område III kan harmonere 

fint med Skybrudsplanen.  
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Figur 6-1 Uddrag af lokalplan 355. Med blå polygon er vist placeringen af skybrudslav-

ninger. 

Lokalplan 445, område I og II – Nordhavnsvej 

Lokalplanen fastlægger for område I, hvordan Lyngbyvejens tilslutning til den 

kommende Nordhavnsvej skal ske. Den fastsætter desuden, at område I udnyttes til 

idrætsformål mv. i forbindelse med Ryparkens Idrætsanlæg. Lokalplanen fastlæg-

ger for område II, at de eksisterende bebyggelser bevares for eftertiden, samt at der 

bebygges inden for en del af området. 

Skybrudssikringen indebærer etablering af et skybrudsbassin, en skybrudspumpe-

sump og en tunnelskakt i lokalplanens område I. Lokalplanen for område I kan 

formentlig harmonere fint med skybrudsplanen. 

Skybrudssikringen indebærer etablering af et skybrudsbassin, en skybrudspumpe-

sump, en jordvold og en tunnelskakt inden for lokalplanens område II. Lokalplanen 

for område II kan formentlig harmonere fint med skybrudsplanen.  
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Figur 6-2 Uddrag af lokalplan 445, område II. Med blå polygon er vist placeringen af 

skybrudsbassin, skybrudspumpesump og tunnelskakt. 

Lokalplan 216 

Den nordlige del af lokalplanområdet er i dag udnyttet til blandede erhvervsformål. 

Lokalplanen indebærer for område I, at der etableres serviceerhverv og ny S-

togsstation og at område III reserveres til offentlig forsyning/tekniske formål. 

Skybrudssikringen indebærer etablering af en åben kanal, en tunnelskakt og et 

overløbsbygværk indenfor lokalplanområdet som indikeret med blåt i Figur 6-3. 

Som området er udnyttet i dag og med lokalplanen for området, vil det være muligt 

at indpasse skybrudstiltagene i lokalplanområdet indenfor de med blåt markerede 

afgrænsninger. 
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Figur 6-3 Uddrag af lokalplan 216. Med blå polygon er vist placeringen af åben kanal 

tunnelskakt og overløbsbygværk. 

Lokalplan 379 

Lokalplanen fastlægger områder til boligformål med overvejende større, familieeg-

nede boliger. 

Skybrudssikringen indebærer terrænregulering til etablering en lavning til magasi-

nering af skybrudsvand fra lokalområdet. Skybrudslavningen er tænkt placeret in-

denfor lokalplanområdet som indikeret med blåt i Figur 6-4. 

Som området er udnyttet i dag og med lokalplanen for området, vil det være muligt 

at indpasse skybrudstiltaget i lokalplanområdet indenfor de med blåt markerede 

afgrænsninger. 
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Figur 6-4 Uddrag af lokalplan 379. Med blå polygon er vist placeringen af skybrudslav-

ning. 

Lokalplan 402 

Lokalplanen fastlægger områder til boligformål som en ny integreret del af lokal-

området med størst muligt offentligt tilgængeligt grønt areal, der indgår som del af 

og i sammenhæng med områdets øvrige rekreative arealer. 

Skybrudssikringen indebærer terrænregulering til etablering lavninger til magasine-

ring af skybrudsvand fra lokalområdet. Skybrudslavningerne er tænkt placeret in-

denfor lokalplanområdet som indikeret med blåt i Figur 6-5. 

Som området er udnyttet i dag og med lokalplanen for området, vil det være muligt 

at indpasse skybrudstiltaget i lokalplanområdet indenfor de med blåt markerede 

afgrænsninger. 
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Figur 6-5 Uddrag af lokalplan 402. Med blå polygon er vist placeringen af skybrudslav-

ning. 

Lokalplan 276 inkl. tillæg nr. 1 

Lokalområdet er tæt bebygget med boliger og erhverv. Lokalplanen indebærer ikke 

de store ændringer i områdets udnyttelse eller bebyggelse. 

Skybrudssikringen indebærer etablering af skybrudsvandveje fra øst mod vest gen-

nem lokalplanområdet som indikeret med blåt i Figur 6-6.  

Som området er udnyttet i dag, er det muligt at anvende vejnettet indenfor området 

ved diverse omprofileringer mv. Det skal dog sikres at der ikke etableres yderligere 

byggerier indenfor lokalplanområdet, uden at disse tager hensyn til de planlagte 

skybrudsvandveje. 
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Figur 6-6 Uddrag af lokalplan 276-1. Med blå polygoner er vist områderne, hvor der 

etableres korridor i vejnettet til transport af skybrudsvand fra øst mod vest til 

skybrudsbassinet på det gl. baneterræn. 

Lokalplan, startredegørelse – Mjølnerparken 

Lokalplanområdet er bebygget med 3-4 etagers boligejendomme iblandet veje, stier 

og p-pladser. Mjølnerparken skal omdannes indenfor det eksisterende byggeri (bo-

liger) således at stueplanslejlighederne ombygges til butikker mv. 

Skybrudssikringen indebærer etablering af en åben kanal tværs gennem området fra 

vest mod øst. Kanalen, skybrudsudløbene og terrænreguleringen er tænkt at passere 

Mjølnerparken indenfor lokalplanområdet som indikeret med blåt i Figur 6-7. 

Skybrudstiltagene er foreneligt med lokalplanen for området, da de kan placeres i 

vejene mellem bygningerne. 



 
MILJØVURDERING AF KONKRETISERINGEN AF SKYBRUDSPLANEN FOR BISPEBJERG, RYPARKEN OG DYSSEGÅRD 

 

49 

 

Figur 6-7 Uddrag af startredegørelse vedr. Mjølnerparken. Med blå polygoner er vist den 

påtænkte åbne kanal, skybrudsudløb og terrænregulering for skybrudsvand. 

Lokalplan 307, delområde C – Tuborg Syd (Gentofte Kommune) 

Lokalplanen fastlægger, at delområde C kun må anvendes til boligformål, helårs-

beboelse, og at der kan opføres eller indrettes bebyggelse til institutioner til offent-

lige formål. Lokalplanen fastlægger placering af byggefelter indenfor delområdet. 

I Gentofte Kommune er der mulig konflikt med lokalplan 178 for Tuborg Syd. 

Skybrudssikringen indebærer etablering af en tunneludløbsskakt med spjældbyg-

værk og pumpestation med overbygning ved kysten indenfor lokalplanområdet 

som indikeret med blåt i Figur 6-3. Anlæggene er udløbsarrangement til Svanemøl-

lebugten for vandtunnelen fra Gentofterenden/Søborghusrenden og Lygten ved 

Nørrebro Station.. 

Som området er planlagt udnyttet med lokalplanen for området, er der konflikt med 

såvel de foreslåede skybrudstiltag som HOFOR's eksisterende hovedkloakanlæg i 

lokalplanområdet indenfor den med blåt markerede afgrænsning.  
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HOFOR's eksisterende overløbs- og udløbsbygværk fra Vilhelmsdalsløbet og sky-

brudskanalen fra Elthambygværket, begge med udløb til Svanebøllebugten, ligger i 

ligger i lokalplanområdet for byggefelterne V og VI. 

 

Figur 6-8 Uddrag af Gentofte Kommunes kortbilag 2 i lokalplan 307. De røde felter er 

byggefelter. Med blå polygon er vist placeringen af tunneludløbsskakt med 

spjældbygværk og pumpestation med overbygning samt eksisterende overløbs- 

og udløbsbygværk fra Vilhelmsdalsløbet (nordlige del) og eksisterende sky-

brudskanal fra Elthambygværket (sydlige del). 

6.5 Andre planer  

Skybrudsplanen har også grænseflade til en række andre planer, der beskrives i det 

følgende. 

Trafikplaner 

Der er så vidt vides ikke konkrete planer i Københavns Kommune om større om-

lægning af veje eller pladser i projektområdet inden for de nærmeste 3-5 år.  

Der er ingen kommende trafikprojekter vedr. Metro Cityringen eller S-banen, som 

vil blive påvirket af Skybrudsplanen. Derimod er der grænseflade til de planlagte 

supercykelstier i områderne Ryparken, Nørrebro, Lygten, Utterslev Mose, Em-

drupparken og Emdrup Sø. 
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Det forventes, at behovet for trafikafviklings- og parkeringsareal afklares inden 

konkrete strækninger anlægges, for at sikre tilstrækkelig kapacitet. 

Der kan forventes trafikomlægninger i anlægsfasen i forbindelse med etablering af 

en vandtunnel. Der vil også i nogle tilfælde ske indsnævringer af kørebanearealet, 

men dette forventes primært at ske på de mindre boligveje uden gennemkørende 

trafik, og vil således ikke påvirke overordnede trafikmønstre. 

Under skybrud kan færdsel på udpegede skybrudsveje være umuligt, hvilket dog 

ikke vurderes at være en markant ændring i forhold til den aktuelle situation, hvor 

skybrudshændelser ligeledes kan umuliggøre afvikling af trafikken pga. opstuvning 

af vand på lavtliggende vejstrækninger. 

Spildevandsplan 

Københavns Kommunes gældende spildevandsplan er fra 2008 og dækker perioden 

frem til 2012. Et tillæg til spildevandsplanen er under udarbejdelse, men arbejdet er 

p.t. sat i stå, indtil der er mere klarhed over skybrudsprojekternes økonomi og ind-

hold, da økonomien forbundet ved projekterne og de tekniske løsninger, skal ind-

arbejdes i spildevandsplantillægget. Gentofte Kommunes gældende spildevands-

plan er fra 2011 og dækker perioden frem til 2014.  

Det kommende tillæg til spildevandsplanen i Københavns Kommune bliver hjørne-

stenen i implementeringen af skybrudsprojekterne, dels fordi HOFOR kommer til 

at stå for en meget stor del af investeringerne (hvilket forudsætter at projekterne er 

omfattet af en spildevandsplan) og dels fordi evt. erhvervelse af areal og rettighe-

der til etablering af skybrudsprojekter, forudsætter en godkendt spildevandsplan. 

For de anlæg, som er placeret i Gentofte Kommune, kræves ligeledes hjemmel i 

spildevandsplanen til erhvervelse af areal og rettigheder til etablering af de pågæl-

dende anlæg. Gentofte Kommunes gældende spildevandsplan rummer ikke denne 

hjemmel, og det vil således være nødvendigt, at der udarbejdes og godkendes tillæg 

til spildevandsplanen herom. Alternativt skal det undersøges, om anlæggene kan 

re-placeres sydligere, så de ikke placeres i Gentofte Kommune. 

Vandforsyningsplan 

Københavns Kommune får drikkevand fra HOFOR's syv vandværker på Sjælland 

og ikke fra boringer indenfor kommunens opland. Der er ingen drikkevandindvin-

ding til offentlige vandværker inden for planområdet.  

Vandforsyningsplanen for Københavns Kommune kommer formentlig ikke til at 

spille nogen særlig rolle i implementeringen af Skybrudsplanens skybrudsprojek-

ter, da kommunen henter drikkevand fra HOFOR's værker og ikke fra boringer in-

den for kommunens opland. Planen vurderes ikke at påvirke drikkevandsindvin-

ding eller at få konsekvenser i forhold til vandforsyningen af Københavns Kom-

mune. 
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Udviklingsplaner for bydele, bydelsplaner og områdefornyelse 

Der findes 3 udviklingsplaner for bydele helt eller delvis i projektområdet for hhv. 

Bispebjerg/Nordvest
1
, Nørrebro

2
 og Tingbjerg/Husum

3
. Herudover findes et forslag 

til bydelsplan for Bispebjerg
4
. 

I projektområdet er desuden planlagt områdefornyelse i Fuglekvarteret på Ydre 

Nørrebro. Arbejdet startede i 2012 og forventes afsluttet i 2018. 

Selv om de fire udviklingsplaner for hhv. Bispebjerg/Nordvest, Nørrebro, Ting-

bjerg/Husum og Bispebjerg er udarbejdet uden hensyntagen til skybrudsproblema-

tikken, vurderes det, at der ikke er væsentlige konflikter, og at udviklingsplanerne 

og skybrudstiltagene vil kunne samordnes. 

I forhold til områdefornyelsen i Fuglekvarteret Vest foreslås det, at der hurtigst 

muligt tages skridt til at samordne planerne, således at skybrudsikring af kvarteret 

tænkes ind i udviklingen. Skybrudsplanen kan nemlig berøre områder, hvor der iht. 

Kvarterplanen
5
 er planlagt fysiske projekter.  

Til afhjælpning af skybrudsoversvømmelser ved Uglevej, Ørnevej og Stærevej er 

der foreslået skybrudstiltag i Fuglekvarteret Vest. 

Udviklingsplaner for naturområder 

Der findes 3 udviklingsplaner for naturområder i projektområdet for hhv. Utterslev 

Mose
6
, Ryvangen Naturpark

7
 og Lersøparken og Kolonihaveparken

8
. 

Det generelle mål i pleje- og udviklingsplanen for Utterslev Mose er at sikre og 

udvikle mosens betydelige rekreative, landskabelige og naturmæssige værdier. Ho-

vedmålsætningen er således at bevare den rekreative anvendelighed, at skabe større 

landskabelig variation og at øge mosens naturmæssige værdier. 

Udviklingsplanen for Ryvangen Naturpark skal arbejde for at beskytte, bevare og 

udvikle områdets kulturspor og naturværdier. Under hensyntagen hertil skal der 

udvikles rekreative tilbud og sikres tilgængelighed for alle. 

Målet med udviklingsplanen for Lersøparken og Kolonihaveparken er at beskytte 

og bevare de landskabelige og rekreative kvaliteter. Under hensyntagen hertil skal 

                                                      
1
 Københavns Kommune (2012). Udviklingsplan for Bispebjerg/Nordvest, 2012. 

2
 Københavns Kommune (2012). Udviklingsplan for Nørrebro, 2012. 

3
 Københavns Kommune (2012). Udviklingsplan for Tingbjerg/Husum, 2012. 

4
 Københavns Kommune (2010). Forslag til bydelsplan for Bispebjerg, 2010. 

5
 Københavns Kommune (2013). Kvarterplan 2013-2018, Områdefornyelse Fuglekvarteret, 

2013. 
6
 Københavns Kommune (2004). Utterslev Mose, Pleje- og udviklingsplan for 2004-2008, 

September 2004 
7
 Københavns Kommune (2005). Ryvangen Naturpark, Udviklingsplan for 2005-2014, Ok-

tober 2005. 
8
 Københavns Kommune (2009). Lersøparken og Kolonihaveparken, Udviklingsplan 2009 

– 2019, September 2009. 
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der tilføres nye naturelementer, udvikles nye rekreative tilbud og skabes øget til-

gængelighed for alle borgere. Det er hensigten, at parkerne fremover skal appellere 

til at blive anvendt i øget omfang af borgerne i nærheden. 

Selv om udviklingsplanerne er udarbejdet uden hensyntagen til skybrudsproblema-

tikken, vurderes det, at der ikke er væsentlige konflikter, og at udviklingsplanerne 

for naturområderne og skybrudstiltagene vil kunne samordnes. 
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7 Landskab og byarkitektonisk værdi 

7.1 Metode 

Til vurdering af planens virkninger på landskabet og den byarkitektoniske værdi, er 

der udført en række projektskitser og visualisering som beskrevet i COWI 2013b. 

7.2 Eksisterende forhold 

De eksisterede landskabelige og byarkitektoniske forhold fremgår af de ”før” bille-

derne der er vist samme med visualiseringerne af nogle af områderne under planens 

virkninger se Figur 7-1 til Figur 7-4 

0-alternativet vil indebære, at planen ikke realiseres og at der således ikke sker de 

ændringer i byrummene som er beskrevet nedenfor. 

7.3 Vurdering af virkninger 

Etablering af underjordiske regnvandsledninger og vandtunneller vil kun i meget 

begrænset omfang være synlige over jorden ved f.eks. anlæg af brønddæksler, ind-

løbs- og udløbsbygværker og midlertidigt i forbindelse med anlægsarbejdet. På-

virkningerne vurderes derfor at være ubetydelige for den byarkitektoniske værdi. 

Anlæg af flere vådområder og søer kan medføre store (positive) ændringer i land-

skab og byrum og kan derfor medføre væsentlige ændringer, som det fremgår af 

visualiseringerne.  

Overjordiske anlæg som bassiner, regnbede og regnvandsrender, terrænændringer 

eller åbne kanaler forventes etableret, så de tilpasses byrummene og byens arkitek-

tur. Anlæggene vil med den rette udformning kunne bidrage positivt til byens arki-

tektoniske værdi ved at erstatte befæstede arealer med park-elementer med bevoks-

ning og åbent vand. Dette kan ændre bybilledet som vist på illustrationerne. 
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Figur 7-1  Bisiddervej – øverst er vist de eksisterende forhold. Nederst en visualisering-

som viser den nye udformning af Bisiddervej, hvor et grønt bælte forløber i Ve-

jens sydlige side og giver gademiljøet en grøn karakter. 
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Figur 7-2 Vestagervej – Øverste billede viser de eksisterende forhold. Nederst vises en 

illustration af hvordan vejen kunne se ud efter planens gennemførelse med et 

grønt forsænket bælte som regnbedskanal og opstuvningsbassin. Illustrationen 

viser situationen efter regn. Regnbedskanaler vil normalt stå tørre, hvis det ikke 

har regnet. 
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Figur 7-3 Lersøparken – vejvandssø og skybrudsbassin. Vejvandssøen er vist fyldt helt op 

efter regn. Vandspejlet i søen vil falde til et lavere niveau efterhånden som bas-

sinet tømmes til vandtunnelen, indtil niveauet for det permanente vandspejl i 

søen er nået. Under skybrud vil vandspejlet stå højere end vist og oversvømme 

et areal omkring vejvandssøen (skybrudsbassinet). 
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Figur 7-4 Tagensvej – Forsænket cykelsti som skybrudsvandvej. Bag cyklisten er der 

overkørsel til en ejendom. Under overkørslen er der en kanal til vandstrømmen 

efter skybrudsdykkerprincippet. Cyklisten kører over ristene, der fører vandet 

op på den forsænkede cykelsti. På den anden side af overkørslen er der tilsva-

rende riste, som fører vandet ned i skybrudsdykkeren. 

 

I arbejdet med skybrudsløsninger i byens rum og parker, hvor det overordnet hand-

ler om at skabe plads til vand, opstår der nye barriere og udfordringer for tilgænge-

ligheden. De nye langsgående vandveje i bybilledet, kræver plads i vejprofilet og 

kan blive forhindringer for den frie passage. Det kan være vanskeligt at indpasse 

skybrudsløsninger i smalle gadeprofiler uden at indsnævre kørebanearealet og/eller 

nedlægge parkeringspladser. De foreslåede landskabelige løsninger forholder sig til 
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denne problemstilling, men vil kræve en nærmere detaljering når de løftes videre 

fra ideskitseniveau til projektering. 

7.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

Det vurderes ikke, at der vil være behov for særlige afværgeforanstaltninger eller 

overvågning af planens virkninger på landskab eller byarkitektoniske værdier. 
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8 Kulturhistoriske forhold og 

bevaringsværdige bygninger 

8.1 Metode 

Til at beskrive områdets kulturhistoriske værdier, er der indhentet oplysninger om 

oldtidsfund, arkæologiske fund, fortidsminder og kulturmiljøer fra følgende kilder: 

› Byatlas København (2004). 

› Kommuneplan 2011 for Københavns Kommune. 

› Københavns Kommunes hjemmeside  

https://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/KP11/SubsiteFrontpage/Retning

slinjer/BoligerOgByliv/Kulturarv.aspx. 

› Kulturstyrelsens databaser (Fund og Fortidsminder). 

› Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (Kulturstyrelsens database). 

På baggrund af den eksisterende viden er påvirkningerne af konkretiseringen af 

skybrudsplanen vurderet, herunder påvirkning på eksisterende kulturarv og planens 

tilpasning til det eksisterende kulturmiljø.  

Beskrivelsen af de eksisterende forhold kan sidestilles med 0-alternativet i forbin-

delse med den følgende vurdering af planens miljøvirkninger.  

8.2 Eksisterende forhold 

8.2.1 Kulturmiljøer  

For at varetage og synliggøre Københavns kulturhistorie er der udpeget værdifulde 

kulturmiljøer. Kulturmiljøerne er helheder bestående af bevarede vidnesbyrd om 

væsentlige perioder og temaer i byens historiske udvikling. Inden for de udpegede 

kulturmiljøer skal afgørelser om byggeri, nedrivning, anvendelsesændringer og 

lign. inddrage områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og/eller landskabelige vær-

dier som beskrevet i redegørelsen for de enkelte udpegninger. Flere områder, der 

https://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/KP11/SubsiteFrontpage/Retningslinjer/BoligerOgByliv/Kulturarv.aspx
https://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/KP11/SubsiteFrontpage/Retningslinjer/BoligerOgByliv/Kulturarv.aspx
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bliver berørt af planen, er udpeget som kulturmiljøer i Københavns Kommuneplan 

2011:  

› Københavns nyere befæstning. 

› Tingbjerg. 

› Lersøparken og kolonihaveparken. 

› Bispebjerg Hospital. 

› På Bjerget (Bispebjerg Torv, kirkegård, Grundtvigs Kirke mv.). 

Københavns nyere befæstning  

Kulturmiljøet omfatter i Københavns Kommune ud over Vestvolden et oversvøm-

melsesområde fra Utterslev Mose ud mod kysten. Københavns nyere befæstning er 

et enestående militært bygningsanlæg. Befæstningen er opført i perioden 1858-

1868, 1886-1894 og 1910-1918. Anlægget er en markant struktur i byen, som har 

haft betydning for byudviklingen.  

 

Figur 8-1 Vestvolden. 

 

De bærende bevaringsværdier er:  

› Det kunstige voldanlæg bestående af tracéet for den tidligere jernbane og 

voldalléen som grøn korridor. 

› Hovedvolden (skanse, dobbeltkaponiere, batterier, artillerimagasin, batteri-

togsmagasin, kaponierer samt tilhørende bygninger og anlæg) med voldgrav 

og glacis. 

› Oversvømmelsesanlæg. 

› Søforterne Kastrup Fort, Middelgrunden og Flakfortet.  
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Det samlede anlæg er sårbart over for indgreb, der ødelægger synligheden og ople-

velsen af dets historie og funktion. Det kræver vedligeholdelse af bygningsværker-

ne og beplantningen for at hindre forfald/tilgroning. Områdets udstrækning ud over 

kommunen kræver samarbejde og fælles mål for at undgå, at det sammenhængende 

forløb sløres. Nye store brud som følge af f.eks. nye infrastrukturanlæg vil være 

skadelige for oplevelsen af volden. 

Tingbjerg  

Området omfatter hele Tingbjerg-bebyggelsen med boliger, butikker, skole, 

svømmehal, børneinstitutioner, kollegium, plejehjem, kirke, fritidscenter, pensio-

nisthaver og idrætspark. Det afgrænses af kommunegrænsen, Hillerødmotorvejen, 

Ruten og Vestvolden. Bebyggelsesplanen for Tingbjerg er udarbejdet i 1950 af ar-

kitekt Steen Eiler Rasmussen i samarbejde med havearkitekt C. Th. Sørensen. Be-

byggelsen i Tingbjerg er opført 1956 - 1970. De omkring 2.600 boliger har almen-

nyttige boligselskaber som bygherre. De omgivende grønne arealer får Tingbjerg 

til at fremstå som en selvstændig by. Det var også planens bærende idé, at udform-

ningen skulle styrke naboskabet og samhørigheden blandt beboerne i området. 

Trods sociale problemer rummer byplanen mange kvaliteter og selve boligerne har 

en høj standard. Bebyggelsesplanens udformning forener på en god måde parkbe-

byggelsens landskabelige karakter med karrébyggeriets præcise gadeforløb.  

De bærende bevaringsværdier er: 

› Den veldefinerede afgrænsning mod de grønne omgivelser. 

› Den landskabelige tilknytning til det omkransende moselandskab. 

› Den oprindelige byplan hvor bygningernes placering vejenes let buede forløb 

har stor betydning for de visuelle oplevelser i kvarteret. 

› De varierede uderum, bl.a. de smukke grønne gårde mellem mange af hus-

blokkene.  

Området kan være sårbart over for nyt byggeri, der afviger fra skalaen og form-

sproget i det bestående. 

Bispebjerg Hospital  

Kulturmiljøet omfatter Bispebjerg Hospital. Det afgrænses af Bispebjerg Bakke, 

Vestre Længdevej og Tuborgvej. Det oprindelige hospitalsanlæg ligger på sydskrå-

ningen af Bispebjerg Bakke i direkte kontakt med Lersøparken, der blev anlagt 

med en stor græsklædt skråning op mod hospitalets markante hovedindgang. I alt 

væsentligt er det oprindelige hospitalsanlæg velbevaret både hvad angår hoveddi-

sposition og de enkelte bygningers ydre. Til hovedkarakteren af det oprindelige 

anlæg hører i høj grad haveanlægget som en integreret del af tanken om, at områ-

dets smukke fremtræden var en vigtig helbredende faktor. Hospitalsanlægget blev 

bygget op over en symmetriakse, der følger terrænets fald (på i alt ca. 12 m) fra 

Tuborgvej mod sydøst. Terrænskråningen blev udnyttet til anlæg af terrasser, hvor-

på pavillonerne er anbragt. Pavillonsystemet skulle forebygge smitte og sikre, at 

sygestuerne fik den bedst mulige forbindelse til lys og luft.  
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Figur 8-2 Hovedbygningen på Bispebjerg Hospital. 

 

De bærende bevaringsværdier er:  

› Bygningsanlæggets hoveddisponering. 

› De velbevarede facader.  

› De oprindelige intentioner i bebyggelsens og haveanlæggenes struktur og ud-

formning.  

Kulturmiljøet er sårbart overfor nybyggeri og om- og tilbygninger der ikke tilpas-

ses det oprindelige anlæg, herunder haveanlægget. 

På Bjerget  

Kulturmiljøet omfatter området omkring Bispebjerg Torv, bebyggelsen På Bjerget, 

Bispebjerg Kapel og Bispebjerg Kirkegård, Grundtvigskolen og Bispeparken. Kul-

turmiljøet er et meget fint eksempel de funktionalistiske planlægnings- og arkitek-

turidealer, der var herskende i perioden 1920-40. Bydelen ”På Bjerget” samler en 

lang række funktioner og bærer præg af gennemtænkt planlægning både i bebyg-

gelsesplanen, den landskabelige behandling, og i de enkelte bebyggelsers og byg-

ningers udførelse. Den højt placerede Grundtvigs Kirke og Bispebjerg Torv er cen-

trum i den stramt disponerede og karakterfulde bydel. Dominerende er teglfacader 

og -tage, de store grønne anlæg og de mange store træer. Bispebjerg Kirkegård var 

det første anlæg på stedet og indgår i det samlede kulturmiljø, fordi det store, åbne 

areal har medvirket til områdets fremherskende bebyggelsesprincip, den åbne 

parkbebyggelse.  

De bærende bevaringsværdier er:  

› De oprindelige gade- og bebyggelsesplaner. 
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› Bebyggelse og beplantning i Grundtvigskirkens omgivelser, der indrammer 

sigtelinjer med kirken som centralt element.  

› Den tidstypiske arkitektur i de bevaringsværdige bebyggelser.  

› Parkbæltet, de øvrige parker og de grønne træk.  

› Bispebjerg Kirkegård.  

› Grundtvigskirken og bebyggelserne På Bjerget og Bispeparken.  

Områderne er sårbare overfor ombygninger af eksisterende bebyggelse og opførel-

se af bygninger, som slører strukturen eller de lange kig, vejudvidelser, befæstelse, 

manglende vedligeholdelse og/eller ændringer af parker og grønne områder. 

Lersøparken og Kolonihaveparken  

Kulturmiljøet omfatter hele Lersøparken og Kolonihaveparken med kolonihaver. 

Det afgrænses af Tagensvej, Bispebjergkollegiet, Bispebjerg Bakke, Strødamvej, 

Lyngbyvej og baneterrænet. Lersøparkens langstrakte lavning ligger, hvor Lersøen 

og dens vandløb tidligere dannede en naturlig grænse mellem det bagvedliggende 

brokvarter og det åbne land. Lersøen blev fyldt op, og Lersøparken blev 1908-13 

anlagt mellem Bispebjergvej, Tagensvej og den tidligere Hareskovbane og danner 

med sin store, åbne græsflade et meget smukt parkrum. Lersøparken var den første 

park i det store område, der 1901-02 blev indlemmet i Københavns Kommune. Ko-

lonihaveforeningerne opstod i 1909-20. I 1946 blev Lersø Parkallé ført igennem 

haveforeningerne. Kolonihaveparken blev anlagt ved at nedlægge en del koloniha-

ver. Haveforeningerne bindes sammen af de omgivende friarealer og de gennem-

gående stier. Lersøparken er et godt eksempel på parkmæssig fornyelse i forhold til 

tidligere tiders prydparker, idet den i flere henseender er tænkt som en brugspark 

med henblik på at imødekomme københavnernes behov for boldspil, aktivt frilufts-

liv samt kolonihaver. Disse forskellige funktioner fremstår som en helhed.  

De bærende bevaringsværdier er: 

› Lersøparkens åbne græsflade i sammenhæng med Bispebjerg Hospitals ho-

vedbygning.  

› Haveforeningerne og deres afgrænsning med hække.  

› Stisystemet vest-øst med den grønne karakter.  

Parkerne og kolonihaverne er ikke sårbare, da arealerne er omfattet af fredninger.  

Bevaringsværdige Bygninger og kirker 

En række bygninger er fredede i henhold til lov om fredede bygninger og bevaring 

af bygninger (nr. 1088 af 29. august 2007). Formålet med denne lov er at værne om 

landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi, 

herunder bygninger, der belyser bolig-, arbejds-, og produktionsvilkår og andre 

væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Bygningernes placering frem-

går af vedlagte Kort 3. 

Der findes flere kirker i området. Mest markante er Grundtvigs Kirke og Brønshøj 

Kirke. 
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8.2.2 Fortidsminder 

Der findes fire fredede gravhøje ved Brønshøj nordøst for Degnemosen.  

 

Figur 8-3 Fredet gravhøj i Bellahøjparken. 

 

Desuden er Vestvolden, der støder op til Utterslev Mose, et fredet forsvarsværk. 

Fæstningskanalen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er fredsskov i den 

østlige del af projektområdet og hele projektstrækningen er fortidsminde, med den 

dertil hørende beskyttelseslinje. 

Ved Emdrup lige øst for S-banen er der registreret et kulturarvsareal med Afløbs-

rende og kulturlag fra nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.). 

De fredede fortidsminder er vist på vedlagte Kort 2. Ingen af disse vil blive berørt. 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 18 er der en 100 m beskyttelseslinje omkring for-

tidsmindets fod, indenfor hvilken det ikke er tilladt at opføre bebyggelse og foreta-

ge terrænændringer.   

8.2.3 Arkæologiske fund 

Der er gjort adskillige arkæologisk fund fra forskellige tidsperioder. Fundstederne 

er vist på vedlagte Kort 2, og listen over fundtype og periode er vist i Tabel 8-1. 

Tabel 8-1 Oversigt over arkæologiske fund i området. 

Sted  Type Datering 

Svanemøllevej 11 Bosættelse, uspec. under-

gruppe 

Stenalder 
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Sted  Type Datering 

Sundvænget Enkeltfund Stenalder 

Rovsingsgade Afløbsrende Nyere tid 

Ragnhildgade Grube (uspecificeret funktion) Nyere tid 

København Depotfund Stenalder 

København Enkeltfund Stenalder 

Lersøen Bosættelse, uspec under-

gruppe 

Stenalder 

Emdrup Bosættelse, uspec under-

gruppe 

Stenalder 

Emdrup Kulturlag Nyere tid 

Emdrup Station Bosættelse, uspec under-

gruppe 

Stenalder 

København Enkeltfund Stenalder 

Emdrup, 2 fund Bosættelse, uspec under-

gruppe 

Stenalder 

Husum Mark, Tingbjerg Bosættelse, uspec under-

gruppe 

Stenalder 

Søborg Mose Enkeltfund Stenalder 

Langholmen i Utterslev Mose Bosættelse, uspec under-

gruppe 

Stenalder 

Brønshøjholm 2 fund Bosættelse, uspec under-

gruppe 

Stenalder 

Utterslev Mose Enkeltfund Stenalder 

Brønshøj Enkeltfund Stenalder 

Brønshøj Møntfund Jernalder 

Utterslev Hegn/gærde Historisk Tid 

Bellahøjvej 20-22 Fyldskifte (uspecificeret) Nyere tid 

Bispebjerg Kirkegård Bosættelse, uspec under- Stenalder 
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Sted  Type Datering 

gruppe 

Bispebjerg Kirkegård. Stensætning Oldtid 

Bispebjerg Torv Enkeltfund Stenalder 

Bispebjerg Kirkegård Enkeltfund Jernalder 

Galgehøj Stenkiste Stenalder 

 

8.3 Vurdering af virkninger 

Gennemførsel af skybrudsplanens tiltag, vil i de fleste tilfælde ikke medføre væ-

sentlige påvirkninger i kulturmiljøerne. De nye skybrudsbassiner, kanaler, riste, 

lavninger og hævede kantsten, der bliver et resultat af planens realisering, vil være 

af så relativt lille skala, at de ikke påvirker de bærende bevaringsværdier for områ-

det. De største ændringer vil ske i Lersøparken, hvor skybrudstiltagene vil ændre 

de store, åbne, ensartede græsflader til et mere varieret landskab. 

Etablering af anlæg til klima- og skybrudssikring vil ikke medføre ændringer af 

bygninger eller kirker, men kan derimod føre til en bedre bevarelse af bygninger, 

når oversvømmede kældre og andre fugtproblemer hurtigere afhjælpes som følge af 

planen.  

Planens gennemførelse kan medføre fysiske ændringer inden for 100 m beskyttel-

seszonerne omkring de fredede fortidsminder. Etableringen af en skybrudslavning 

indenfor 100 m beskyttelseslinjen omkring den ene gravhøj i Bellahøjparken vil 

derfor kræve dispensation fra beskyttelsen. Etableringen af en skybrudsledning og 

terrænsænkning vil ligeledes berøre 100 m beskyttelseszonen omkring Vestvolden, 

og kræve dispensation fra beskyttelsen. Endelig kan etablering af en vandtunnel 

ved Emdrup komme til at berøre 100 m beskyttelseszonen omkring en afløbsrende, 

medmindre det sikres, at vandtunnellen etableres som en boret tunnel, der ikke be-

rører terrænoverfladen på dette sted. 

Anlæg af vandtunnel og underjordiske regnvandsledninger kan medføre udgrav-

ninger i kulturlag som rummer fortidsminder og derved påvirke de kulturhistoriske 

forhold væsentligt. Der vil også være mulighed for, at der gøres nye arkæologiske 

fund ved udgravninger til bassiner, lavninger og kanaler.  

8.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

Det er svært at genskabe kulturhistorisk interessante lokaliteter, hvis de først er 

ødelagt, da genetablering vil betyde, at autenticiteten går tabt. Det er derfor vigtigt, 

at påvirkning af kulturhistoriske interesser så vidt muligt undgås.  
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Dette er især vigtigt i anlægsfasen, hvor de omtalte kulturarvsmiljøer og fredede 

fortidsminder så vidt muligt skal friholdes. Det forventes, at der skal gennemføres 

arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med projekteringen af en vandtunnel. 

Det vurderes ikke, at der vil være behov for overvågning af planens virkninger på 

kulturmiljø. 
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9 Grønne områder, friluftsliv og 

rekreative interesser 

9.1 Metode 

De grønne områder og friluftsinteresserne er kortlagt vha. ortofotos suppleret med 

besigtigelser i området.  De grønne områder er vist på vedlagte Kort 5. 

9.2 Eksisterende forhold 

Utterslev Mose er udpeget som regionalt friluftsområde i Københavns Kommune-

plan 2011. Større nærrekreative grønne områder er Degnemosen, Bellahøjparken, 

Brønshøjparken, Emdrup Sø, Dyssegårdsparken, Lersøparken, Ryvangens Natur-

park og Bispebjerg Kirkegård. På grund af den store befolkningstæthed bliver om-

råderne hyppigt og intensivt brugt. 

 

Figur 9-1 Legeplads borde og bænke i Lersøparken. 
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Der er kolonihaver ved Lersøparken samt i Kirkemosen og den vestlige ende af 

Utterslev Mose. Endvidere findes et stort antal stier, som udgør den rekreative in-

frastruktur, der binder områderne sammen. 

 

Figur 9-2 Markeringspæl til den regionale cykelrute, der går gennem Lersøparken. 

 

Derudover findes sportspladser ved Emdrupparkens Idrætsanlæg, Tingbjerg og 

Ryvangen. På Bellahøjmarken findes ligeledes diverse sportsfaciliteter m. Svøm-

mehal, sportshaller og campingplads.  

Ved Svanemøllebugten er der foruden lystbådehavn og forskellige sejl- og roklub-

ber også et relativt nyanlagt område med badestrand.  

9.3 Vurdering af virkninger 

Planen vil øge omfanget af grønne områder i form af skybrudsbassiner, oversvøm-

melsesarealer, regnbede og kanaler. Dette vil medføre en væsentlig, positiv påvirk-

ning af de rekreative værdier i de grønne områder. 

Anlæggene til skybrudssikring forventes at bidrage positivt til den rekreative værdi 

i form af flere grønne områder med bevoksning og åbent vand. Påvirkningen af 

eksisterende søer og vådområder vurderes ikke at forringe deres rekreative værdi. 

Planens påvirkninger på naturværdier er beskrevet i afsnit 10. 

Planen indeholder en række ændringer i udpegningen af arealer til skybrudssikring 

og klimatilpasning, som i et vist omfang kan medføre en begrænsning i arealan-

vendelsen inden for de udlagte områder som eksempelvis idrætsanlæg, parkerings-

pladser og veje. 



 
MILJØVURDERING AF KONKRETISERINGEN AF SKYBRUDSPLANEN FOR BISPEBJERG, RYPARKEN OG DYSSEGÅRD 

 

71 

Etablering af overjordiske anlæg som bassiner, regnbede, regnvandsrender eller 

åbne kanaler vil inddrage arealer, primært fra befæstede områder som veje, fortove 

og pladser, men også eksisterende grønne områder. Anlæggene vil således indgå 

som nye grønne og blå elementer på de befæstede arealer. 

Der kan dog også ske negative påvirkninger, hvis det f.eks. bliver nødvendigt at 

inddrage boldbaner til vådområder. Ved selve udformningen af skybrudstiltagene 

er der dog lagt vægt på, at indpasse sportsplæner så de kun oversvømmes ved eks-

treme regnhændelser.  Til gengæld skal en del af pladsen bruges til egentlige sky-

brudsbassiner, med delvis permanet vandspejl og et stuvningsvolumen der fyldes 

op ved regn, se Figur 9-3. Det forventes, at skybrudsvandet kun skal stå i ganske få 

dage i de dele af bassinerne, der er beregnet til brug i skybrudssituationerne. Det 

forventes derfor ikke, at opstuvning af vand vil give anledning til lugtgener. 

 

Figur 9-3 Ryparken - vejvandssø og skybrudsbassin efter etablering af vandtunnel til 

Svanemøllebugten. Regnvandsbassinet er vist med vandspejl, som det vil se ud 

et stykke tid efter regn, når bassinet er tømt ned til niveauet for det permanente 

vandspejl. Under skybrud vil vandspejlet stå højere end vist og oversvømme et 

areal omkring vejvandssøen. I en ekstremsituation vil også boldbanerne (sky-

brudsbassinet) blive oversvømmet. 
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Figur 9-4 Plan over skybrudstiltag i Lersøparken. Skybrudstiltagene er indpassede i par-

ken, så de eksisterende friluftsfaciliteter kan bevares og opretholdes. 

 

Etableringen af udløb fra en vandtunnel i Svanemøllebugten vil kunne påvirke ba-

devandskvaliteten i bugten, men planen minimerer påvirkningen ved udformning 

med to udløb, hhv. A og B (Figur 4-1). Dette er dog ikke anderledes end i dag, 

hvor der ved skybrud og anden kraftig regn sker udledning af overløbsvand fra 

kloaksystemet og afstrømmet vand fra overfladen.  

Udløb A 

Udledningen gennem dette udløb består af søvand fra Emdrup Sø og separat regn-

vand. Udledning vil ske periodevis og vil for søvandets vedkommende kunne vare 

adskillige dage. Vandet vil blive udledt langt fra badestedet i Svanemøllebugten, 

dvs. helt mod nord i bugten på 5 m vanddybde gennem en ca. 1 km lang udløbsled-

ning. I rapporten COWI 2013a vurderes skønsmæssigt, at badevandskvaliteten ikke 

vil blive mere påvirket af udledningen, end at badevandskriterierne kan overholdes. 

Udløb B 

Udledningen gennem dette udløb består af skybrudsvand. Udledningen sker ved 

kysten af Svanemøllebugten syd for Tuborg Havn, så langt fra badestedet i Svane-

møllebugten som muligt. Endelig placering i Gentofte Kommune på Tuborg Syd 

arealet eller i Københavns Kommune umiddelbart syd for kommunegrænsen er 

ikke afklaret. Udløbet benyttes kun i forbindelse med meget kraftig regn, som op-

træder sjældnere end gennemsnitligt hvert 10. år. Under sådanne regnhændelser og 

et stykke tid derefter vil der ikke kunne bades i bugten på grund af udledningen af 
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forurenet vand. Dette er dog ikke anderledes end i dag, hvor der ved skybrud og 

anden kraftig regn sker udledning af overløbsvand fra kloaksystemet og afstrøm-

met vand fra overfladen. 

9.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

 

Figur 9-5 Den relativt nyanlagte badestrand i Svanemøllebugten.  

 

Det foreslås i planen, at søvand fra Emdrup Sø og separeret regnvand udledes gen-

nem havledning ført så langt ud i Svanemøllebugten, at badevandskvaliteten ikke 

påvirkes mere end at badevandskvalitetskriterierne kan overholdes (Udløb A). Ud-

løb B, som i fremtiden kun skal benyttes ved skybrud, bør som minimum etableres 

så langt mod nord for badestranden som muligt. 

Det kan blive nødvendigt at overvåge badevandskvaliteten i Svanemøllebugten. 

Særligt i forbindelse med skybrudshændelser, hvor der har været overløb. Myndig-

hederne vil overvåge badevandskvaliteten, og informere om hvornår det er usikkert 

at bade, hvis der f.eks. er spildevand i det udledte vand. 
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10 Natur og biologisk mangfoldighed, 

fredning og naturbeskyttelse 

10.1 Metode 

Eksisterende oplysninger om naturværdierne er indhentet fra nedenstående kilder:  

› Besigtigelse i området udført i forbindelse med udarbejdelse af biodiversitets-

strategi for Københavns Kommune. 

› Danmarks Miljøportal. 

› Databasen Fugleognatur.dk.. 

› Dansk Ornitologisk Forenings database (www.dofbasen.dk). 

Påvirkningerne af konkretiseringen af skybrudsplanen for området Bispebjerg, Ry-

parken og Dyssegård er vurderet på baggrund af disse data. 

10.2 Eksisterende forhold 

Området, som kan blive berørt af planen, udgøres hovedsageligt af bymæssig be-

byggelse. Dyre- og planteliv forekommer primært i haver og i de grønne områder. 

De væsentligste naturområder indenfor det område der er omfattet af planen udgør: 

› Utterslev Mose. 

› Degnemosen og Bellehøjparken. 

› Lersøparken. 

› Ryvangens Naturpark. 

› Emdrup Sø. 

Der er kendte registreringer af bilag IV-arter i flere af de fredede områder. Det 

gælder bl.a. Utterslev Mose, som rummer spidssnudet frø samt diverse arter af fla-

germus og Degnemosen, som også er levested for flagermus.  

http://www.dofbasen.dk/
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Billefaunaen i Lersøparken rummer sjældne, rødlistede arter, heriblandt tre rovbil-

ler knyttet til gamle træer. 

Utterslev Mose 

Utterslev Mose er et stort, sammenhængende, forgrenet mosestrøg. Mosen er, bort-

set fra Høje Gladsaxe-området mod nord, stort set omgivet af byområder med for-

skellige typer boligbebyggelse til alle sider. Mosen ligger som en lavning i et bak-

ket terræn, der danner markante skråninger mod området, særligt i mosens midter-

ste del. I alt er hele arealet på knap 230 ha, hvoraf de ca. 93 ha er åbent vand. Den 

øvrige fordeling af naturtyper er følgende: 

› Plænearealerne udgør ca. 55 % af mosens landareal, eller ca. 68 ha. 

› Skov og krat udgør ca. 25 % af landarealet, eller ca. 31 ha. 

› Vilde staudeenge udgør ca. 15 % af landarealet, eller ca. 19 ha. 

› Vådbundsvegetation udgør ca. 5 % af landarealet, eller ca. 6 ha. 

 

 

Figur 10-1 Utterslev Mose. 

 

Fra 1981 har Københavns Kommune som et led i den løbende naturforvaltning, 

næsten årligt udført en biologisk overvågning af Utterslev Moses natur med ho-

vedvægt på den del af fuglelivet, der er tilknyttet mosens vådområder. Utterslev 

Mose er omfattet af en fredning, og der er en søbeskyttelseslinje omkring søerne. 

Sø og andre udvalgte naturtyper i mosen er udpeget som § 3 arealer. Området 

rummer følgende naturværdier og potentiale: 

› Utterslev Mose er et stort naturområde ved variation og mangfoldighed i na-

turtyper og i de processer, som foregår i bevoksningerne. Mosen er derved et 

værdifuldt levested for dyr og planter. 
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› Utterslev Mose er en af Københavns bedste fuglelokaliteter. Blandt ynglefug-

lene er grågås og hættemåge, og begge arter kan ses året rundt i mosen. På 

fugleøerne yngler også nogle få par af fjordterne, der er omfattet af fuglebe-

skyttelsesdirektivets bilag I. Andre ynglefugle i søerne er toppet lappedykker, 

knopsvane, gråand, taffeland, troldand, grønbenet rørhøne og blishøne. I rør-

skoven yngler bl.a. rørdrum, rørsanger og skægmejse, og i parkområdet yngler 

bl.a. munk, nattergal, løvsanger og gransanger. Tidligere rummede området en 

betydelig koloni af den sjældne sorthalset lappedykker, i perioden 2008-2010 

har arten igen ynglet på stedet, dog kun med et enkelt par. 

› Om vinteren raster bl.a. stor skallesluger, skeand, troldand og hvinand i søer-

ne. I rørskoven kan man være heldig at se overvintrende rørdrum og i parkom-

rådet omkring søerne ses bl.a. sjagger, andre drosler og silkehale. 

› Tætte højskove er bevares med en uplejet og vild karakter. Døde og visnende 

træer forbliver på stedet, hvor det er muligt og bidrager herved med yngle-

pladser for flagermus og hulrugende fugle. 

› Krat findes overalt i Utterslev Mose, både i våde og tørre områder. Krat er et 

vigtigt trin i den naturlige succession, en vigtig biotop og en ualmindelig ve-

getationstype i byområder. 

› Områdets store gamle piletræer er levesteder for mange forskellige organis-

mer, herunder flagermus, insekter og svampe. 

› Forskellig pleje af græsset sikrer størst mulig mangfoldighed i plante- og dyre-

liv. Hensyntagen til de vilde blomsters blomstring bidrager til at give en varie-

ret oplevelse af landskabet.   

› Rørsumpene udgør et unikt og meget vigtigt element i Utterslev Mose. Rør-

sump er et tidligt stadium i den naturlige succession, der finder sted, når åbne 

vandflader udvikles hen imod skov. Desuden er rørsumpene værdifulde leve-

steder for en lang række fugle- og dyrearter. 

› Floraen i området er rig og rummer spændende snylteplanter som gul gyvel-

kvæler (eneste lokalitet i landet!) og nælde-silke. 

› Pilekrattene rummer en stor bestand af den ualmindelige glassværmer Sesia 

bembeciformis. 

› Et af de mindre vandløb (Søborghusrenden) der leder vand fra Utterslev Mose 

er blevet naturgenoprettet med slyngning og udlægning af sten. Dette giver 

stor fysisk variation og dermed flere nicher til dyre- og planteliv. 

Degnemosen og Bellahøjparken 

Bellahøjparken og Degnemosen er et sammenhængende parkanlæg. Landskabet 

omkring Degnemosen og Bellahøjparken er dannet som et dødislandskab under 

sidste istid for omkring 14.000 år siden. Terrænet er senere blevet eroderet af smel-

tevand og regnvand før vegetationen dækkede landskabet. Området, som er fredet, 

rummer følgende naturværdier og potentiale: 



 
MILJØVURDERING AF KONKRETISERINGEN AF SKYBRUDSPLANEN FOR BISPEBJERG, RYPARKEN OG DYSSEGÅRD 

 

77 

 

Figur 10-2 Degnemosen rummer partier med rester af ellesump, en naturtype, som kunne 

have gavn af tilledning af mere vand, og som trives godt ved svingende vand-

spejl. 

› Der er bevaret en del gamle træer i parken. Af større træer i parken er lind, 

bøg og birk, ask og magnolie. 

› Der er i DOF-basen registreret 79 fuglearter, nogle med tilknytning til Deg-

nemosen. Flere arter er her i forbindelse med ældre træer i parken som stor 

flagspætte, sjagger, korttået træløber, musvit m.m. En del trækfugle raster i 

parken. 

› Bellahøjparken indeholder bevoksning fra den oprindelige gård, et nøddehegn 

og lindealleer, der er beskårede. Desuden er en del af plænen fuld af guldstjer-

ner om foråret. 

› I det sydøstlige hjørne findes et lille område med skov fra omkring år 1900 

med bøg og ask og med hvidtjørn, ahorn og snebær som underskov. Om for-

året kan der her ses hvide og gule anemoner. 

› Omkring Degnemosen er der fugtigbundsvegetation med rester af ellesump. 

Søen i Degnemosen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og har en vel-

udviklet vegetation af åkander.  

› Degnemosen og Bellehøjparken fungerer som trædesten for arternes spredning 

mellem Utterslev Mose og Grøndalsparken. 

Lersøparken 

Lersøparken ligger på et område, hvor der tidligere lå en sø (Lersøen eller Rørsøen) 

med afløb til Øresund. Søen groede med tiden til og kendes i slutningen af 1800-

tallet som et vildt morads, hvor nogle hundrede boligløse fra storbyen, de såkaldte 
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lersøbøller, holdt til i huler og hytter. Kurvemagere fra byen hentede og dyrkede 

endnu langt ind i det 20. århundrede materialer i Lersøens kratskove.  

I tiden omkring år 1900 begyndte København at vokse op omkring Lersøen. Sam-

tidig blev området anvendt til deponering af dagrenovation, natrenovation og jord-

fyld. Efter endt opfyldning blev Lersøparken etableret i perioden 1908-13, og have-

foreningerne opstod i perioden fra 1909-20. Lersøparken blev fredet i 1969 som 

rekreativt grønt område og park med offentlig adgang. Området rummer følgende 

naturværdier og potentiale: 

› Det er især de fuldt udvoksede busketter og fuldkronede træer og plæner, som 

dominerer i parkerne. Generelt vurderes det, at træerne i de to parker er sunde 

og vitale. 

› Uklippet græs findes på et mindre areal i Lersøparken i hjørnet mod Tagens-

vej. I det lange græs er der indslag af vilde urter blandt andet almindelig rølli-

ke, lancet vejbred, fuglegræs, vej-pileurt og hvid kløver. 

› Langs stier og græskanterne i Kolonihaveparken findes en lang række forskel-

lige vilde urter samt arter, der er forvildet fra dyrkning. Det drejer sig blandt 

andet om lav ranunkel, humle-sneglebælg, fin kløver, løgkarse og hulsvøb 

samt judaspenge, hjulkrone, sødskærm og foder-kulsukker. Om foråret er flere 

plæner og krat domineret af langstilket lærkespore - en relativ sjælden plante i 

Danmark, som er forvildet fra dyrkning. 

› Der er foretaget en del registreringer af insekter. Således er blandt andet den 

nyindvandrede småcikade Zygina angusta kendt fra området. Ligesom mange 

andre steder i København findes desværre den invasive art harlekin-

mariehøne, men også den hjemmehørende og mindre almindelige sekstenplet-

tet mariehøne lever her. Billefaunaen i Lersøparken rummer desuden virkeligt 

sjældne, rødlistede arter, heriblandt tre rovbiller knyttet til gamle træer 

(Euplectus bonvouloiri, Euplectus duponti og Hypopycna rufula) og to arter af 

familien Bothrideridae, der lever i smuldfyldte hulheder i gamle træer eller 

gamle, dybe kompostbunker (Blind løgbille (Anommatus duodecimstriatus) og 

Anommatus diecki). 

› En del af arealerne holdes med langt græs. Arealer med fælledgræs rummer et 

stort potentiale for tilgroning med vedplanter og grove urter. For at kontrollere 

tilgroningen kan det være nødvendigt at klippe græsset og udpine jorden ved 

at fjerne det afklippede materiale og dermed de næringsstoffer, der er bundet i 

materialet. Græsser og urter fornyr sig selv, men sammensætning af plante-

samfundet påvirkes af klippemetode, klippetidspunkt, mulighederne for frøaf-

kast og mulige spredningskilder.  

› De dominerende buskarter er tjørn, hyld, hassel, skovabild og dunet gedeblad 

med indslag af æble- og hunderose. Gamle udlevede og væltede individer be-

vares som værtsplanter for insekter, svampe og fugle. 
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Figur 10-3 De store, gamle træer og træruinerne i Lersøparken er vigtige levesteder for 

insekter og flagermus. Disse skal bevares ved gennemførelse af planen. 

Ryvangens Naturpark 

Det samlede areal af området udgør ca. 10 ha, hvoraf søen udgør ca. 1,5 ha. For-

svarets anvendelse ophørte i 1972, og arealet har efterfølgende fungeret som grønt 

område. I 1895 plantede man en lang række træer i området, hvoraf de fleste arter 

stadig kan findes f.eks. ask, elm, naur, ahorn og eg. På lavtliggende fugtige områ-

der blev anvendt pil, birk og hæg, mens lind, røn, tjørn og hestekastanje på de høje-

religgende dele. Ryvangens Naturpark har efter militærets rømning været under 

tilgroning med skov og krat, en blanding af de almindeligt kendte danske plantear-

ter har etableret sig i området. Området er fredet og søen er omfattet af NBL § 3. 
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Figur 10-4 Søen i Ryvangens Naturpark. Området er i dag et vildt naturområde og bør 

fortsat friholdes for tekniske anlæg og intensiv pleje. 

 

Området rummer følgende naturværdier og potentiale: 

› Området har et vildt og selvgroet præg og henligger i naturtilstand. 

› Her findes bl.a. ask, eg, avnbøg, ahorn, rødel, pil, hyld, tjørn, slåen, røn, hassel 

og brombær. Fældningen af elm har givet lys og plads til opvækst af nye træ-

er, først og fremmest ask, ahorn, tjørn og hyld. Skov-elm forekommer fortsat 

med store mængder af opvækst. 

› I dag rummer søen en del fisk. Det er hovedsageligt suder, skaller og karusser, 

da disse tolererer, at søen de fleste steder vil bundfryse under isvintre.  

› Fiskehejrer og skarver prædaterer på fiskene. 

› Lille lappedykker yngler i søen (3 par 2008), og småfuglelivet i de blandede 

bevoksninger er rigt med arter som korttået træløber og spætmejse. 

› Parkens bakke er opbygget i 1980'erne af overskudsjord og benyttes rekreativt 

både sommer og især vinter. Bakken har karakter af en tør eng. 

› Det giver et rigt insektliv, og her er bl.a. kommet den varmekrævende stribe-

tæge. Den er i de sidste år begyndt at optræde så langt nordpå som Danmark, 

og lever på skærmplanter. Tægens kraftige farver afslører for bl.a. fugle, at 

den smager grimt. De mange små elmetræer rummer Københavns største be-

stand af sommerfuglen det hvide w og ved de store egetræer nær Mindelunden 

findes dens slægtning blåhale. 
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› Ifølge en undersøgelse foretaget af Feltbotanisk Klub rummer de åbne områ-

der i parken en stor artsrigdom af urter. Det angives, at der er registreret 175 

forskellige arter i området. 

› Af træarter vil der ud over ask og eg være elm, ahorn, fuglekirsebær og birk. 

Gamle udlevede træer, høje stubbe, væltede træer og fældede træer fungerer 

som værtsplanter for insekter, svampe, hulrugende fugle og formodentlig også 

flagermus. 

Emdrup Sø 

Emdrup Sø danner grænse til Gentofte Kommune. Emdrup Sø får sit vand fra Ut-

terslev Mose og Gentofte Sø, og blev dannet i 1550, da man opdæmmede Emdrup 

Bæk. Søen har afløb gennem den rørlagte Lygte Å. Der er indrettet et lille rens-

ningsanlæg, som sikrer vandkvaliteten i Emdrup Sø og videre nedstrøms i vandsy-

stemet gennem De Indre Søer. Parken omkring søen er drevet ret intensivt med 

kortklippet græsplæne. Emdrup Sø er fredet, beskyttet af NBL§ 3 og er omkranset 

af søbeskyttelseslinjen. Området rummer følgende naturværdier og potentiale: 

› Rastested for vandfugle. 

› Forekomst af søbredsvegetation med sumpplanter. 

› Ynglende hættemåge (lille koloni). 

 

 

Figur 10-5 Emdrup sø er vigtig for fuglelivet. De mange fugle bidraget til næringsstofberi-

gelse. Søen kunne derfor have gavn af tilførsel af mere, knap så næringsstof-

holdigt vand. 

http://da.wikipedia.org/wiki/Gentofte_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Utterslev_Mose
http://da.wikipedia.org/wiki/Utterslev_Mose
http://da.wikipedia.org/wiki/Gentofte_S%C3%B8
http://da.wikipedia.org/wiki/1550
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Emdrup_B%C3%A6k&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Emdrup_B%C3%A6k&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Lygte%C3%A5en&action=edit&redlink=1
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10.3 Vurdering af virkninger 

Utterslev Mose 

Gennemførelse af skybrudsplanens tiltag betyder, at der bliver tilledt mere regn-

vand til søerne i mosen og at der bliver gravet en åben rende ned mod mosen i om-

rådet syd for Tingbjerg. Det vurderes, at skybrudstiltagene ikke vil medføre væ-

sentlige påvirkninger på mosens flora og fauna, da søerne i forvejen er ret store og 

vandspejlet ikke forventes at blive væsentligt ændret af planen. Ved etableringen af 

kanaler og nye udløb til naturområdet skal det sikres, at placeringen ikke medfører 

negativ påvirkning af værdifuld vegetation. Generelt skal man være opmærksom på 

forekomsten af fredede padder og fugle i Utterslev Mose. Inden man gennemfører 

diverse tiltag skal man derfor have kendskab til vigtige forekomster og evt. yngle-

steder, så de ikke generes af arbejdet eller konsekvenserne deraf. 

Degnemosen og Bellahøjparken 

Skybrudsplanen vil medføre, at søen i Degnemosen får tilført mere vand. Dette kan 

gavne biodiversiteten i området, dels ved at den udtørrede ellesump kan blive re-

tableret til en mere naturlig tilstand med svingende vandspejl, og dels ved at søen 

kan får lov til at oversvømme lidt af bredzonen. Det anbefales i denne sammen-

hæng at den eksisterende, overflødige erosionssikring omkring søen fjernes. Etab-

lering af en mere naturlig overgang mellem sø og vandspejl vil være til gavn for 

padder og sumpplanter.  

Ligeledes vil gravning af en skybrudslavning i Bellahøjparken, som kan blive fyldt 

med vand i tilfælde af skybrud, medvirke til at give større variation og dermed en 

højere biodiversitet. Da området er levested for flagermus, er det vigtigt, at eksiste-

rende gamle træer bevares. 

Lersøparken 

Gennemførelse af skybrudsplanen vil medføre gravning af en sø med et tilhørende 

forbassin (rensedam) i et areal, hvor der i dag er græsplæne. Desuden vil en del af 

Lygteåen blive genåbnet som et åbent vandløb på en strækning gennem parken. 

Dette vil betyde at der bliver mulighed for at langt flere arter af planter og dyr kan 

etablere sig i parken. Området får herved potentiale til at blive ynglested for padder 

og rasteområde for ænder og andre vandfugle. Bassinerne og skybrudskanaler kan 

alle bidrage til øget biodiversitet, hvis de etableres med henblik på dette. Tiltagene 

kræver dispensation fra fredningen. 

Det forventes desuden, at vegetationen vil blive mere artsrig, da der skabes mulig-

hed for at sump- og vandplanter kan vokse her. Det er dog vigtigt at eksisterende 

gamle træer og træruiner bliver bevarede, da disse er levested for områdets sjældne 

billefauna. Træerne kan desuden være rastested for flagermus. 

Ryvangens Naturpark 

Gennemførelse af skybrudsplanens tiltag betyder, at der bliver tilledt mere regn-

vand til søen i Ryvangens naturpark. Dette vurderes ikke at få væsentlig betydning 

for områdets plante- og dyreliv. Ifølge planen skal der etableres skybrudsudløb di-

rekte til søen via en sænkning i terrænet. Desuden skal det sydøstlige hjørne af par-
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ken graves op til anlæg af overløb fra en vandtunnel. Der er fredsskov i det pågæl-

dende areal. 

Emdrup Sø 

Gennemførelse af skybrudsplanens tiltag betyder, at der bliver tilledt mere regn-

vand til Emdrup Sø. Dette kan muligvis medvirke til at forbedre vandkvaliteten en 

lille smule, da søen i dag er hårdt belastet med næringsstoffer fra interne belast-

ning, og et rigt fugleliv (hættemågekoloni) som bidrager hertil. 

Andre virkninger 

Planen medfører at der vil blive etableret nye, potentielle naturområder, bl.a. på det 

gamle baneterræn mellem Rovsinggade og Lersøparken og ved Ryvangens idræts-

anlæg. Der findes en del arter af dyr og planter, som har tilpasset sig levesteder i 

byen og som kan få gavn af nye vand- og parkområder. 

Etablering af flere søer og vandhuller, vil betyde at der potentielt bliver flere muli-

ge levesteder for den vilde flora og fauna, herunder bilag IV-arterne. Det forventes, 

at ændringerne vil kunne medføre væsentlige forbedringer af f.eks. paddernes leve-

vilkår, at og biodiversiteten generelt vil øges.  

Planen vurderes samlet at kunne medføre væsentlige positive virkninger for natu-

ren. Samtidig mindskes belastningen af naturområder og vandløb med overløb af 

kloakvand, som bidrager til forurening med næringsstoffer. 

 

Figur 10-6 Den restaurerede Søborghus rende. Etablering af skybrudskanaler giver mu-

lighed for øget biodiversitet. 
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10.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

For at undgå negative virkninger ved planens gennemførelse, skal gamle træer og 

træruiner i naturområderne bevares, og drypzonen inden for kronen af levende træ-

er skal friholdes for anlægsarbejder. Ved etableringen af kanaler og nye udløb til 

naturområdet skal det sikres, at placeringen ikke medfører negativ påvirkning af 

værdifuld vegetation. 

Det vil være hensigtsmæssigt at overvåge planens forventede positive virkninger 

for bilag IV-paddearter. 

Det vil ligeledes være ønskeligt at overvåge den forventede stigning i biodiversite-

ten i Lersøparken og Brønshøjparken, samt at overvåge plante- og dyrearternes 

indvandring i de nyskabte naturområder. 
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11 Grundvand og drikkevand 

11.1 Metode 

De hydrologiske basisinformationer samt målsætninger, tilstand og krav for grund-

vand og overfladevand er hentet fra Danmarks Miljøportal og vandplanen for Øre-

sund (Naturstyrelsen, 2013). 

De indhentede oplysninger omfatter følgende: 

 

› Danmarks Miljøportal: Områder med begrænsede, almindelige og særlige 

drikkevandsinteresser. Oplysningerne findes som digitale korttemaer.  

› Miljøministeriet. Naturstyrelsen. Forslag til vandplan for Øresund samt digita-

le korttemaer, hentet fra Miljøministeriets Web-GIS.  

› GEUS: Oplysninger om boringer, vandindvindere og indvindingsboringer fra 

Jupiter. 

På baggrund heraf er der er foretaget en vurdering af en mulig direkte og indirekte 

påvirkning af planen på grundvandsforhold.   

11.2 Eksisterende forhold 

Næsten hele området, der kan blive berørt af planen, er udpeget som område med 

drikkevandsinteresser. Dele af området omkring Bellahøj er udpeget som område 

med særlige drikkevandsinteresser, se vedlagte Kort 7. Der foregår dog ikke ind-

vinding af drikkevand til den almene vandforsyning inden for området. 

I COWI 2013a er der foretaget en samlet analyse af (1) mægtighed af umættet zo-

ne, (2) indhold af sand i jordlagene og (3) placering af forurenede lokaliteter. Re-

sultatet er vist i Figur 11-1. 
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Figur 11-1 Samlet egnethed til lokal infiltration af regnvand. 

Gennemgangen viser, at den umættede zone i størstedelen af området har en mæg-

tighed over 3 m, hvilket er positivt for nedsivning. Gennemgangen viser også, at 

der er mange forurenede lokaliteter i området, specielt i den sydlige del, hvilket 

lokalt kan vanskeliggøre infiltration. 

Oplysninger fra COWIs hydrogeologiske model viser, at jordlagene i den umætte-

de zone umiddelbart kun er velegnede (dvs. sandede) i en mindre del af området.  

11.3 Vurdering af virkninger 

Etablering af anlæg til klima- og skybrudssikring kan øge miljøpåvirkningen af 

grundvandet, hvis der planlægges nedsivning i områder med jordforurening.  

I COWIa 2013 er det vurderet, at de hydrogeologiske forhold ikke umiddelbart er 

velegnede til lokal infiltration af regnvand, da jordlagene overvejende er lerede. 

Desuden vil der være risiko for yderligere nedsivning og udvaskning af kendte 

jordforureninger til grundvandet. Nedsivning indgår derfor ikke som en væsentlig 

mulighed til håndtering af skybrudsproblematikken i dette område.   

Der kan blive behov for midlertidige sænkninger i grundvandet ved anlæg af en 

vandtunnel. Virkningerne af de midlertidige grundvandssænkninger, herunder risi-

koen for spredning af eventuel grundvandsforurening skal derfor vurderes i forbin-

delse med en eventuel VVM for vandtunnelprojektet. 
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11.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

Det vurderes ikke, at der vil være behov for særlige afværgeforanstaltninger eller 

overvågning af planens virkninger på grundvandsforhold. 
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12 Overfladevand og vandkvalitet 

12.1 Metode 

Beskrivelse af det eksisterende miljø i relation til overfladevand i projektområdet 

er baseret på: 

› Eksisterende udredninger samt tilstands- og overvågningsrapporter fra Kø-

benhavns Kommune og andre myndigheder.  

› Forslag til Vandplan 2010 - 2015. Øresund. Hovedvandopland 2.3. Vanddi-

strikt Sjælland. 

› Oplysninger fra Københavns Kommune. 

› Luftfotos (COWIs landsdækkende ortofotoserie fra 2010 med en opløsning på 

12,5 cm (DDOland 2010)) samt diverse kort. 

Kvaliteten af det vand, der udledes gennem vandtunnellen til Svanemøllebugten, er 

beregnet ud fra sammensætningen af søvand og vand fra regnbetingede udlednin-

ger fra spildevandssystemet og overløb. Vandmængderne af de forskellige fraktio-

ner er beregnet som angivet i COWI 2013a og koncentrationerne skønnes som be-

skrevet i de følgende afsnit. 

12.2 Eksisterende forhold 

Miljømålsætning 

Ifølge Vandplan 2010-2015 for Øresund skal området ud for Københavns Havn 

have opnået god økologisk tilstand med en dybdegrænse for ålegræs på 8,1 m. 
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Forslag til vandplan Hovedvandopland 2.3 Øresund
9
 er sendt i offentlig høring i 

juni 2013. Ifølge forslaget har det nordlige Øresund ringe økologisk tilstand, men 

er målsat med god økologisk tilstand. Den årlige udledning til Øresund fra punkt-

kilder i 2015 være 618 t N og 133 t P. Udledningen af N til det Nordlige Øresund 

er i forslaget til vandplan forudsat reduceret med 40,3 t N og med yderligere 9 t N 

årligt i den supplerende (generelle) vandplansindsats.  

I den nordlige del af Københavns Havn findes tætte og sunde bestande af ålegræs i 

Svanemøllebugten. Dybdegrænsen for ålegræssets hovedudbredelse er 5,5 til 6,5 m 

med fund af enkelte ålegræsbevoksninger ned til 7 m (Københavns Kommune 

2003a, Københavns Kommune 2009). 

Områdets søer 

Søen i Ryvangens Naturpark er ikke målsat. Vandstanden i Søen i Ryvangens Na-

turpark er derimod meget påvirkelig af grundvandssænkninger i oplandet til søen. 

Søen er 1,6 ha og er kunstigt anlagt til brug for militærets øvelser i broslagning. 

Søen er indtil 2,20 m dyb. Om sommeren falder vandstanden betydeligt, idet søen 

ikke har noget tilløb. I varme perioder er der en kraftig vækst af alger. 

Emdrup Sø, er i ifølge vandplanen i ringe økologisk tilstand. Søen modtager vand 

for Søborghus Rende og afvandes via Lygte Å, Ladegårds Å, til de indre søer i Kø-

benhavn og herfra til Københavns Havn. Vandet Emdrup Sø er meget rigt på næ-

ringsstoffer. Dette medførte, at der hvert år var en stor opblomstring af algevækst, 

hvilket gjorde vandet uklart og dermed forhindrede et naturligt dyre- og planteliv. 

I 1999 etablerede Københavns Kommune et renseanlæg ved Emdrup Sø, der skulle 

fjerne næringsstoffer fra det vand, der blev ledt videre ind i Søerne. Dette mulig-

gjorde, at man i 2002 kunne påbegynde en genoprettelse af vandmiljøet. Vandet er 

i dag blevet meget klarere, og dyre- og planteliv er i positiv udvikling. 

Søerne i Utterslev Mose er i ifølge vandplanen i ringe økologisk tilstand. Utterslev 

Mose tilføres vand fra Harrestrup Å. Vandet pumpes fra åen op i Fæstningskanalen 

(Vestvolden) Herefter løber vandet ind i Utterslev Mose ved Vestvoldens afslut-

ning ved Åkandevej. Der tilføres årligt ca. 1 mio. m
3
 vand til Utterslev Mose via 

Fæstningskanalen, når der er overskud af vand i Harrestrup Å. 

Utterslev Mose har overløb til Søborghusrenden ved en dæmning ved Dunham-

mervej. Dæmningshøjden fastsætter den maksimale kote på vandspejlet i mosen til 

16,88 KN (fastsat i vandløbsregulativet for mosen, KN = Københavns Normalnul). 

Denne højde på vandspejlet søges holdt konstant hele året. Det sker ved automatisk 

oppumpning fra Fæstningskanalen, når vandstanden i Utterslev Mose falder under 

16,88 KN. Formålet med den konstant høje vandstand er at sikre et så stort vandvo-

lumen som muligt til at ”fortynde” fosforen, som frigives fra bunden af mosen. Det 

lykkes som regel at holde den høje vandstand i vinterhalvåret. Om sommeren kan 

vandspejlet derimod synke ca. en halv meter i langvarige varme og tørre perioder, 

hvor der ikke er tilstrækkeligt vand i Harrestrup Å til at forsyne Fæstningskanalen 

og dermed Utterslev Mose. 

                                                      
9
 Naturstyrelsen (2011). Vandplan 2010-2015, Øresund, Hovedvandopland 2.3, Vanddi-

strikt Sjælland. 

http://da.wikipedia.org/wiki/Alge
http://da.wikipedia.org/wiki/1999
http://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Renseanl%C3%A6g
http://da.wikipedia.org/wiki/2002
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Overløbsvandet fra Utterslev Mose løber via Søborghusrenden, Emdrup Sø, de rør-

lagte åer Lygte Å og Ladegårds Å, til De Indre Søer. Herfra løber overskuddet af 

vand via rørforbindelser til Østre Anlæg og videre til Kastelsgraven, hvorfra det 

løber ud i havnen gennem en sluse ved Langelinie. Der pumpes så meget vand 

gennem mosen som muligt for at udvaske de næringsstoffer, som findes i bunds-

lammet. I 1990´erne blev der etableret underjordiske spildevandsbassiner langs 

sydøst siden af mosen for at nedsætte overløbet fra kloakkerne i Københavns 

Kommune. På trods af at vandkvaliteten på denne måde er blevet forbedret, er der 

endnu ikke kommet nævneværdig bundvegetation i mosen.  

Regnbetingede udledninger 

Baseret på Københavns Kommunes overvågningsdata fra 2010 og 2011
10

 er af-

løbskoncentrationen af kvælstof og fosfor fra Emdrup Sø ud fra sommergennem-

snittene anslået til 1,0 mg N/l og 0,14 mg P/l. Til sammenligning var den vandfø-

ringsvægtede udledning af næringsstoffer fra hele landet i 2010
11

 4 mg/l Total-N 

og 0,2 mg/l Total-P. 

Miljøstyrelsens publikation fra 1990
12

 om bestemmelse af belastningen fra regnbe-

tingede udløb angiver følgende typeværdier baseret på tidligere danske og uden-

landske målinger: 

Tabel 12-1 Typeværdier for regnbetingede udledninger (MST, 1990)
12

.  

Middelkoncentrationerne er vandføringsvægtede i mg/l. 

Komponent 

Fællessystem Separatsystem 

Middel Ekstrem (median) Middel 

SS 100-200 120-240 30-100 

COD 120 100-150 40-60 

BI5 25 - - 

Total-N 10 - 2 

Total-P 2,5 - 0,5 

 

En nyere undersøgelse
13

 ændrer ikke afgørende ved de anbefalede typetal. I en un-

dersøgelse af mulighederne for rensning af regnvandsudledninger er der målt kon-

                                                      
10

 Københavns Kommune (2010 og 2011). Københavnske søer, Status over tilstand, Tilsyn 

og undersøgelser 2010 og 2011. 
11

 Hansen, J.W. & Petersen, D.L.J. (red.) (2011). Marine områder 2010. NOVANA. Til-

stand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center 

for Miljø og Energi. 120 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og 

Energi nr. 6. http://www2.dmu.dk/Pub/SR6.pdf. 
12

 Miljøstyrelsen (1990). Bestemmelse af belastningen fra regnbetingede udløb. 
13

 Miljøstyrelsen (2000). Stofkoncentrationer i regnbetingede udledninger fra fællessyste-

mer. Miljøprojekt nr. 532. 
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centrationer ved 4 regnhændelser i oktober-november 2009 i et opland til Gentof-

terenden i Gentofte Kommune
14

. Oplandet består af vejvand fra et villaområde. 

Koncentrationerne var betydeligt lavere end typeværdierne, nemlig SS 8-15 mg/l, 

Total-N 1,0-1,3 mg/l, Total-P 0,06-0,26 mg/l, BOD 3-9,5 mg/l og COD 8-44 mg/l. 

De lave værdier skal ses i sammenhæng med store regnmængder og oplandets ka-

rakter og er derfor næppe typiske. 

HOFOR
15

 har målt koncentrationer i overløbsvand ved Belvederekanalen ved 4 

overløb i august ved overløbets begyndelse og efter 30, 60 og 90 minutter. De mål-

te koncentrationer var tæt på typeværdierne. Indholdet af SS var ca. 30-200 mg/l 

(middel ca. 123 mg/l) og steg svagt gennem perioden. BOD var 10-50 mg/l (middel 

28 mg/l), COD 40-185 mg/l (middel 86 mg/l), Total-N 2-8,5 mg/l (middel 5,4 

mg/l) og Total-P 0,4-1,9 mg/l (middel 1,0 mg/l) og for disse parametre faldt kon-

centrationerne typisk i løbet af måleperioden.  

12.3 Vurdering af virkninger 

Hydrauliske virkninger 

Ved gennemførsel af Skybrudsplanens tiltag vil det være muligt effektivt at afhjæl-

pe de problemer med opstuvet vand på terræn, som har været baggrunden for at 

iværksætte skybrudsplan. Et af de overordnede formål med planen er ligeledes at 

modvirke oversvømmelser fra kloakken under skybrud og at reducere aflastningen 

af overløbsvand fra kloakken under regn til Utterslev Mose og Emdrup Sø vandsy-

stemet og Svanemøllebugten og den deraf følgende forurening af søer, vandløb og 

kystnære farvande. 

Skybrudsvandet bliver i så stort omfang som muligt håndteret lokalt, så transport af 

store skybrudsvandmængder over lange afstande minimeres. Løsningerne kombi-

nerer håndtering af skybrudsafstrømning med aflastning af kloaksystemet for regn-

vand. Dette vil reducere udledningen af spildevand til de ferske og marine recipien-

ter i området. Dette vil ske ved at: 

› Søvandet fra Emdrup Sø afskæres til vandtunnelen, når vandets kvalitet ikke 

er god nok til forsyning af De Indre Søer eller Grøndals Å. Hermed aflastes 

kloaksystemet for denne unødvendige belastning, som under kraftige regn-

hændelser forøger oversvømmelserne. 

› Vejvand fra Lyngbyvej, Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej samt Tuborg-

vej og Lersø Parkallé viadukterne under hhv. Kystbanen/Hillerødbanen og 

Ringbanen afskæres fra kloaksystemet og sluttes på vandtunnelen via vej-

vandssøerne ved Ryparken se Figur 9-3. Hermed aflastes kloaksystemet for 

regnbelastning fra ca. 13 ha befæstet areal. 

                                                      
14

 By- og Landskabsstyrelsen (2010). Tilførsel af lokalt renset regnvand til ferskvandsom-

råder. 
15

 Upubl. 
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› I umiddelbar tilknytning til vandtunnelen etableres der kombinerede vejvands-

søer og skybrudsbassiner i Lersøparken, på det gamle baneterræn øst for Ta-

gensvej over for Lersøparken, ved Lersø Parkallé viadukten, ved Ryparken øst 

for Lyngbyvej, og på "trekant" området ved Svanemøllen Kasserne. Vejvands-

søerne bruges til rensning af regnvand fra normale regnhændelser og med 

stuvningsmulighed under skybrud, udformet naturlige søer, der i hverdagen 

kan indgå som rekreative naturområder. 

Etablering af anlæg til klima- og skybrudssikring vil give en øget udledning af 

overfladevand til Øresund ud for Svanemøllen. Det er derfor vurderet, hvordan det-

te vil påvirke vandkvaliteten ved bl.a. Svanemøllen Strand af hensyn til både 

vandmiljøet og badning. Den nuværende og fremtidige situation som beregnet 

ovenfor er sammenlignet i Tabel 12-2. 

Tabel 12-2 Sammenligning af samlede årsudledninger af Total-N og Total-P til Svanemøl-

lebugten ved den nuværende situation og den fremtidige med vandtunnel til 

Svanemøllebugten og nye Udløb A og B. 

Regnhændelse Nuværende Fremtidig 

Total-N Total-P Total-N Total-P 

Årsmiddel (kg/år) 3.760 1.074 4.198 1.046 

Enkelt-hændelse 

0,2 års regnhændelse (kg) 

431 123 279 77 

Enkelt-hændelse 

5 års regnhændelse (kg) 

1.456 416 1.169 326 

Enkelt-hændelse 

100 års regnhændelse (kg) 

4.116 1.176 2.925 755 

 

Det fremgår af tabellen, at den samlede årsmiddeludledning af næringsstoffer til 

bugten øges med 11 % for Total-N, mens Total-P falder med 3 %.  

Udledningen for både 0,2, 5 og 100 års regnhændelser falder for begge nærings-

stoffer med 20-37 %. Ser man på udledningen over en lang årrække, er det de min-

dre, men relativt hyppige udledninger, der har betydning. Eksempelvis udledes nu 

123 kg P for 0,2 års regnhændelse, dvs. ca. 615 kg/år, mens udledningen på 1176 

kg/år for 100 års regnhændelse kun svarer til en gennemsnitlig årlig udledning af 

12 kg/år. 

På denne baggrund vurderes det, at den beregnede forøgelse af N-udledningen til 

Svanemøllebugten med 0,4 tons N pr. år er ubetydelig. Reduktionen på 28 kg P pr. 

år er positiv, men usikker og ringe.  

Næringsstofbelastningen af Svanemøllebugten fra den foreslåede vandtunnelløs-

ning vil derfor blive nærmest neutral. Med løsningen flyttes vand til vandtunnelen 

(søvand og afkoblet regnvand). Dette vand ville ellers blive blandet med spilde-
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vand og ledt mod Renseanlæg Lynetten, hvor det under regn ofte via renseanlæg-

gets bypass vil gå mod Øresund uden om den biologiske rensning.  

Den foreslåede skybrudsløsning med udledning fra vandtunnel til Svanemøllebug-

ten vurderes ikke at medføre behov for rensning af udledningerne i forhold til den 

nuværende situation. Forbedringerne i vandkvaliteterne skal opnås med andre tiltag 

i oplandet, herunder reduktion i regnbetingede udledninger. 

Vandkvalitet ved badestranden i Svanemøllebugten 

Udledning af vand fra vandtunnelen sker som tidligere nævnt gennem to udløb, A 

og B: 

Udløb A 

Udledningen gennem dette udløb består af søvand fra Emdrup Sø og separat regn-

vand. Den vil ske periodevis og vil for søvandets vedkommende kunne vare adskil-

lige dage. Udledningen vil ske væk fra badested Svanemøllen helt mod nord i bug-

ten på 5 m vanddybde gennem en ca. 1 km lang udløbsledning.  

Forekomsten af idvande i Svanemøllebugten og nord for Nordhavn har stor betyd-

ning for valg af udledningspunkt for skybrudsvand. Det foreslås derfor, at søvand 

fra Emdrup Sø og separeret regnvand udledes gennem havledning ført så langt ud i 

Svanemøllebugten, af badevandskvaliteten ikke påvirkes mere end at badevands-

kvalitetskriterierne kan overholdes. I rapporten COWI 2013a vurderes skønsmæs-

sigt, at Udløb A (Figur 4-1) kan opfylde dette krav. Udledningspunktet ligger så 

vandet udledes i et område med stærk strøm, der i videst muligt omfang ikke fører 

vandet ind mod de lavvandede kystnære områder, hvor der findes badestrand og 

følsom bundvegetation (ålegræs). 

Udløb B 

Udledningen gennem dette udløb består af skybrudsvand. Udledningen sker ved 

kysten af Svanemøllebugten syd for Tuborg Havn så langt væk fra badested Sva-

nemøllen som muligt. Endelig placering i Gentofte Kommune på Tuborg Syd area-

let eller i Københavns Kommune umiddelbart syd for kommunegrænsen er ikke 

afklaret.  

Udløbet benyttes kun i forbindelse med meget kraftig regn, som optræder sjældnere 

end gennemsnitligt hvert 10. år. Under sådanne regnhændelser og et stykke tid der-

efter vil der ikke kunne bades i bugten på grund af udledningen af forurenet vand. 

Dette er dog ikke anderledes end i dag, hvor der ved skybrud og andre kraftige regn 

sker udledning af overløbsvand fra kloaksystemet og afstrømmet vand fra overfla-

den. 

12.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

I forbindelse med planen er det en forudsætning at regnvand fra tage, veje og befæ-

stede arealer skal renses inden udledning til recipient. Dette vil ske ved at der etab-

leres skybrudsbassiner, der udformes som beskrevet nedenfor. 
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Ifølge Vollertsen, Nielsen og Hvitved-Jacobsen (2012)
16

 er der ingen mulighed for 

at regulere indholdet af forurenende stoffer i det afstrømmende vejvand i modsæt-

ning til en industriudledning. Naturstyrelsen har derfor slået fast, at vejvand skal 

betragtes som en diffus kilde, og at miljømyndigheden ikke kan stille krav til, at 

vandet skal have en bestemt sammensætning før udledning. Miljømyndighederne 

skal dog fortsat tilse, at miljøkvalitetskravene for et givet vandområde kan opfyl-

des. Dette kan gøres ved at stille funktionskrav til udledningen. Rensning i en vej-

vandssø vil normalt være at foretrække.  

En vejvandssø er et åbent bassinanlæg med permanent vandspejl (vådt bassin), som 

efterligner de naturlige vandmiljøer for regnvands midlertidige opmagasinering – 

de lavvandede søer og vådområder. Vejvandssøer udformes normalt som jordbas-

sin med flora og fauna, indpasset naturligt i landskabet ved recipienten, så søen så 

vidt muligt ligner et naturligt vandområde. Figur 12-1 viser den principielle ud-

formning. 

 

Figur 12-1 Principiel udformning af vejvandssø. 

                                                      
16

 Vollertsen, Haaning Nielsen og Hvitved-Jacobsen (2012). Det beskidte vejvand. Artikel 

af Jes Vollertsen, Asbjørn Haaning Nielsen og Thorkild Hvitved-Jacobsen i tidsskriftet Tra-

fik & Veje. September 2012. 
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Funktionen af en vejvandssø er todelt - dels skal den begrænse forurening fra vej-

vandet, så mest mulig forurenet stof tilbageholdes i søen, og stofudledningen til 

recipienten derved reduceres (miljømæssig funktion), og dels skal den fungere som 

stuvningsbassin til udjævning af den hydrauliske belastning under kraftig regn (hy-

draulisk funktion).  

I skybrudssammenhæng vil det være hensigtsmæssigt, om der kan etableres et 

oversvømmelsesareal i direkte sammenhæng med vejvandsøen til magasinering af 

skybrudsvand. Hovedkravene til en vejvandssø for optimal tilbageholdelse af stof 

er, at bassinanlægget skal bestå af to dele:  

› Et forbassin til sedimentation af sand mv. (til bunden) og udskillelse af evt. 

olie/brændstof i vandet (til overfladen), evt. i egentlig olieudskillerenhed. Bas-

sinet skal have permanent vandspejl og dykket udløb til hovedbassinet. 

› Et hovedbassin, ligeledes med permanent vandspejl, hvori tilbageholdelsen af 

stof sker ved sedimentering og i forbindelse med plantesystemer på bred og 

bund. 

Der vil skulle etableres diverse bygværker og rørforbindelser i forbindelse med 

indløb til og udløb fra bassinerne. Oprensning af bassinerne kan blive nødvendige. 

Det forudsættes, at myndigheden iværksætter overvågning af vandkvalitet og 

mængder på udløbene fra skybrudsbassinerne. 

Det forudsættes ligeledes, at myndigheden vil gennemføre en løbende overvågning 

af vandkvaliteten ved udledningspunkterne for skybrudsvandet i Svanemøllebug-

ten. 
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13 Jordforurening og kortlagte grunde 

13.1 Metode 

Jordbund og forurening er beskrevet for området omfattet af planen. Oplysninger 

om jordforurening er indhentet fra Miljøportalen. 

Planforslaget virkning på den eksisterende forurenede jord er vurderet. Til vurde-

ringen anvendes planens forslag til konkrete skybrudsløsninger, som det er beskre-

vet i COWI 2013a. 

13.2 Eksisterende forhold 

De danske regioner står for registrering og kortlægning af forurenede grunde i 

Danmark. De kortlagte områder klassificeres som en enten V1 (potentielt forure-

net) eller V2 (påvist forurenet). Lokal nedsivning af regnvand er forbudt på såvel 

V1- som V2-kortlagte arealer. 

Hele planområdet er områdeklassificeret. Der findes mange V1- og V2-kortlagte 

grunde i området. De kortlagte arealer fremgår af vedlagte Kort 6. Kortet viser, at 

der mange steder i planområdet og herunder specielt i den sydlige del er kortlagt 

mange forurenede lokaliteter, hvilket kan vanskelligøre infiltration af regnvand. 

13.3 Vurdering af virkninger 

Realisering af planen vil berøre jordforureningskortlagte grunde f.eks. ved udgrav-

ning til nye søer tæt på gamle fyld-, fabriks- og banearealer. Realiseringen af pla-

nen vil ikke i sig selv give anledning til risiko for jordforurening. I forbindelse med 

udførelse af skybrudstiltagene kan der være risiko for spredning og flytning af jord-

forurening. 

Jordarbejder i anlægsfasen skal håndteres i henhold til jordforureningsloven og 

jordflytningsbekendtgørelsen. Risikoen for spredning af forureningen som følge af 

jordarbejde og lokale, midlertidige grundvandssænkninger i forbindelse med anlæg 

af skybrudsplanens tiltag skal vurderes i forbindelse med en eventuel VVM. 
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13.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

Hvis der på et senere tidspunkt skal udføres en mere detaljeret udpegning af områ-

der, hvor der kan infiltreres regnvand, bør det overvejes at anvende en bufferzone 

rundt om de forurenede lokaliteter for at have en større sikkerhed for, at nedsivnin-

gen af forureningskomponenter til grundvandsmagasinet ikke øges. 

Såfremt realisering af planen kræver, at områdeklassificeret jord flyttes, skal det 

anmeldes til Københavns Kommunes Center for Miljø.  

For de V1- og V2-kortlagte arealer gælder, at kommunen skal give tilladelse til 

ændret arealanvendelse samt til anlægsarbejde i forbindelse med udvidelsen af 

havnen jf. jordforureningslovens § 8.  

Hvis planen realiseres, vil det i udgangspunktet være nødvendigt at undersøge den 

jord, der skal bortgraves, og som kan være forurenet. Skal jorden bortskaffes fra 

matriklen, skal den anvises til en godkendt modtager på baggrund af analyser af 

evt. forureningsindhold i jorden. Det er Københavns Kommune, der skal anvise 

jorden. Jorden kan enten undersøges som led i anlægsarbejdet eller forud for at ar-

bejdet sættes i gang. For at undgå unødvendige ophold i arbejdet kan der udarbej-

des en jordhåndteringsplan forud for igangsættelse af jordarbejde. Skal jorden bi-

beholdes på matriklen er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at undersøge jor-

den.  

Overvågning af jorden og forureningstilstanden vil sikre, at forureningen ikke 

spredes, og at den forurenede jord ikke havner utilsigtede steder. Dette fastlægges i 

den ovenfor nævnte jordhåndteringsplan. 
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14 Kumulative effekter 

Dele af skybrudsplanen kan blive iværksat samtidig med andre større anlægspro-

jekter. Det gælder f.eks. Projektet ved Nordhavnsvej og udbygning af Metro til 

Nordhavnen. 

De konkrete skybrudstiltag, som kan blive et resultat af planens realisering, er til-

passet øvrige større projekter i området, f.eks. Nordhavnsvej og vil derfor ikke væ-

re i konflikt med disse. Der er derfor ikke væsentlige kumulative effekter af planen. 
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