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1. INDLEDNING 

I forbindelse med udarbejdelsen af Københavns Kommunes overordnede Skybrudsplan 
2012 er Københavns og Frederiksberg Kommuner blevet opdelt i 26 skybrudsoplande. For 
hvert opland udarbejdes oplæg til konkrete løsninger og tiltag til håndtering af skybrud i 
separate planer for konkretisering af skybrudsplanen. Rambøll, NIRAS og HOFOR har 
udarbejdet konkretiseringer af skybrudsplanen for de tre oplande ”Ladegårdså, 
Frederiksberg Øst og Vesterbro”, ”Østerbro” og ”Indre By”. 
 
Disse skybrudsoplande var blandt de hårdest ramte under skybruddet den 2. juli 2011. Der 
er flere steder i oplandene konstatereret oversvømmelser også ved andre regnhændelser de 
seneste år, fx i august 2010. Da oplandene samtidig hører til de tættest bebyggede og 
beboede områder i København og Frederiksberg, medfører det en stor risiko i forhold til 
oversvømmelser som følge af skybrud.  
 
Med den fortsatte fortætning af byen og øget frekvens af ekstrem nedbør, er der behov for at 
tænke i terrænbaserede løsninger. Disse bør samtidig bidrage til byudviklingen i 
sammenhæng med den øvrige byplanlægning. Der lægges derfor stor vægt på etablering af 
blå-grønne løsninger, der kan tilføre byen værdi såvel rekreativt og naturmæssigt som 
økonomisk, i konkretisering af skybrudsplanen. 
 

Figur 1-1 Planlægningsproces og –hierarki for håndtering af skybrudstiltag i Københavns og Frederiksberg 
Kommuner. 
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1.1 Baggrund for miljøvurderingen 
Planerne for konkretisering af skybrudsplanen skal miljøvurderes, da de fastlægger rammer 
for fremtidige anlæg eller arealanvendelser og derfor er omfattet af lov om miljøvurdering 
af planer og programmer.  
 
Miljøvurderingen har til formål at beskrive de generelle miljøforhold og potentielle 
miljøpåvirkninger for hver plan for konkretisering af skybrudsplanen. På den baggrund kan 
der foretages en udvælgelse af hvilke projekter, der skal videreføres i de kommende 
revisioner af spildevandsplanerne og eventuelle andre planer eller projekter. En række af 
disse planer og projekter kan også være omfattet af krav om miljøvurdering.  
 

1.2 Scoping 
Der er foretaget en scoping af de tre planer for konkretisering af skybrudsplanen for 
skybrudsoplandene ”Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro”, ”Østerbro” og ”Indre 
By”.   
 
Formålet med en scopingen at fastlægge hvilke miljøfaktorer, der efterfølgende skal indgå i 
miljøvurderingen. Miljøvurderingen bliver således afgrænset til at omfatte de miljøfaktorer, 
der er vurderet relevante og som kan vurderes på dette indledende stadie af planlægningen. 
 
Kortlægning af beskyttelsesinteresser samt vurdering af påvirkninger tager udgangspunkt i 
eksisterende materiale, herunder gældende lovgivning, oplysninger fra Kulturstyrelsen og 
kommuneplanerne for Frederiksberg og København. I udvælgelsen af miljøfaktorer er der 
taget udgangspunkt i et skema, der rummer det brede miljøbegreb.  
 
Emner, der vurderes at have en potentiel væsentlig påvirkning beskrives nærmere 
efterfølgende i miljøvurderingen. Emner, der vurderes at have mindre eller ingen betydning, 
behandles ikke yderligere. Emner, der screenes fra på dette stadie, kan dog på et senere 
tidspunkt blive taget op igen, når projekterne ligger mere fast og grundlaget for 
vurderingerne bliver mere detaljeret. 
 
Gener i anlægsfasen behandles ikke i miljøvurderingen, da det på nuværende stadie ikke er 
muligt at foretage en kvalificeret vurdering af påvirkningerne, der vil afhænge af de 
konkrete projekter. Dette forhold skal der derimod tages hensyn til i den fremtidige 
planlægning og projektering. 
 
Scopingen resulterede i udvælgelse af følgende emner: 
 
1) Fredninger og naturbeskyttelse 

a) Fredede arealer 

b) Naturbeskyttelse 

2) Grundvand og drikkevand 

a) Overfladevand 

b) Grundvand (i relation til forurenede grunde) 

3) Socioøkonomiske forhold 

a) Befolkningens velfærd i relation til fremkommelighed i byen 

b) Rekreation 

 
Scopingen har været i myndighedshøring i Frederiksberg og Københavns Kommuner og 
øvrige myndigheder, hvis forvaltningsområder kan blive berørt af planerne. Der er ikke 
indkommet høringsvar.  
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2. IKKE TEKNISK RESUMÉ 

I forbindelse med udarbejdelsen af Københavns Kommunes overordnede Skybrudsplan 
2012 er Københavns og Frederiksberg Kommuner blevet opdelt i 26 skybrudsoplande. For 
hvert opland udarbejdes oplæg til konkrete løsninger og tiltag til håndtering af skybrud i 
separate planer for konkretisering af skybrudsplanen.  
 
Der er i første fase udarbejdet planer for tre planer for henholdsvis: ”Ladegårdså, 
Frederiksberg Øst og Vesterbro”, ”Østerbro” og ”Indre By”, da disse skybrudsoplande var 
blandt de hårdest ramte under skybruddet den 2. juli 2011. Det er disse konkrete planer, der 
behandles i miljøvurderingen. Efterfølgende vil der blive udarbejdet tilsvarende planer for 
de resterende skybrudsoplande. 

 

Figur 2-1 Planlægningsproces og –hierarki for håndtering af skybrudstiltag i Københavns og Frederiksberg 
Kommuner. 

 
Miljøvurdering  
Planerne for konkretisering af skybrudsplanen skal miljøvurderes, da de fastlægger rammer 
for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og de er derfor omfattet af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer.  
 
Der er foretaget en scoping af de tre planer for konkretisering af skybrudsplanen. Formålet 
med en scopingen er at fastlægge, hvilke miljøfaktorer der efterfølgende skal indgå i 
miljøvurderingen. Dermed bliver miljøvurderingen afgrænset til at omfatte de miljøfaktorer, 
der er vurderet relevante ved scopingen, og som kan vurderes på dette indledende stadie af 
planlægningen.  
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Scopingen resulterede i udvælgelse af følgende miljøfaktorer: 
 
4) Fredninger og naturbeskyttelse 

a) Fredede arealer 

b) Naturbeskyttelse 

5) Grundvand og drikkevand 

a) Overfladevand 

b) Grundvand (i relation til forurenede grunde) 

6) Socioøkonomiske forhold 

a) Befolkningens velfærd i relation til fremkommelighed i byen 

b) Rekreation 

 
Miljøvurderingen er foretaget på baggrund af oplysninger om beskyttelsesinteresser og 
gældende planforhold på kommunalt/lokalt plan og på nationalt/internationalt plan.  
 

2.1 Konkretisering af skybrudsplan 
Det overordnede princip for skybrudshåndteringen i de prioriterede oplande er, at så meget 
regnvand som muligt tilbageholdes i de højest beliggende områder i terrænet, mens der 
skabes robuste skybrudsveje fra de lavest liggende områder til recipienter. Der lægges vægt 
på, at skybrudsvejene ikke kun anvendes under ekstreme regnhændelser, men også til at 
separere hverdagsregn fra kloaksystemerne til recipienterne, således at kloaksystemerne 
sættes i stand til at håndtere det fremtidige klimas øgede nedbør. 
 

 
Figur 2-2 Kortet viser en del af skybrudsoplandene i København, hvor de tre centrale oplande, der 
behandles i miljøvurderingen, er markeret. 

 



 

 Miljøvurdering - Konkretisering af skybrudsplan for ”Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro”, 
”Østerbro” og ”Indre by” 

6 

 
 

Juni 2013 

2.1.1 Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 
Konkretiseringsplanen for skybrudsoplandet Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 
indeholder to alternative masterplaner. Begge forslag er opbygget over en fingerstruktur, 
hvor der etableres skybrudsveje og boulevarder i skybrudsfingre, der er placeret i områderne 
mellem de overordnede trafik- og handelsveje. 
 
Planen for Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro er opbygget ud fra et princip med 
fire overordnede elementer: 
 
 Skybrudsveje og –boulevarder, der afleder skybrudsvand mod recipienter via V-

profilerede veje, kanaltværsnit, render eller hule kantsten og fortove. 

 Forsinkelsesboulevarder og grønne veje, der forsinker vandet, inden det ledes til 

skybrudsvejene.  

 Centrale forsinkelseselementer, hvor skybrudsvandet kan forsinkes på pladser og i 

parker, således at skybrudsvejene nedstrøms kan reduceres i størrelse. 

 Skybrudsledninger, der transporterer skybrudsvand på traditionel vis. 

 
Der er ikke medtaget decideret nedsivning, idet planen bygger på principper om forsinkelse 
og afledning. 
 
Master plan 1 
I Masterplan 1 ledes regnvandet fra hovedparten af deloplandene Bispengbuen og 
Vodroffsvej til Sankt Jørgens Sø under skybrud. Da vandspejlet i søen i dag (+5,8 m) ligger 
over gadeniveauet (+3,4 m) for en stor del af området foreslås det, at vandspejlet i den 
sydlige del af Sankt Jørgens Sø sænkes (til ca. kote 2,8 m), og der etableres vand- og 
landskabsarkitektur i internationalklasse i området. Fx kan der etableres en park ned til søen, 
hvorved der skabes større adgang til vandet. 
 
Master plan 2 
I Masterplan 2 ledes der ikke skybrudsvand til De Indre Søer. I stedet etableres en stor 
skybrudstunnel med diameter på 4-5 m langs søsnittet, der leder vandet til havnen. Denne 
skybrudstunnel vil eventuelt kunne anvendes i sammenhæng med eller som erstatning for de 
forsinkelsesbassiner til regn- og spildevand, der planlægges etableret i Sydhavnen for at 
reducere antallet af spildevandsoverløb til havnen. I Masterplan 2 vil al hverdagsregn, der 
afkobles det almindelige afløbssystem og ledes til skybrudsvejene skulle pumpes fra 
skybrudstunnellen til havnen. 
 

2.1.2 Østerbro 
Oplandet for Østerbro skråner fra det højeste punkt omkring Fælledparken og Sankt Kjeld 
Kvarter ned mod havnen. Vandet vil derfor naturligt ledes til havnen - fra vest mod øst. 
Vandet transporteres allerede nu ved skybrud i de øst vest orienterede veje, så længe der er 
en tilstrækkelig hældning. Når terrænets hældning bliver for svag, kan vejene ikke længere 
transportere vandet uden, at det fører til opstuvning på terrænet.  
 
Konkretiseringsplanen for Østerbro er ligeledes opbygget ud fra et princip med fire 
overordnede elementer: 
 
 Lokal opmagasinering af regnvand fra fortov: På de veje, hvor der fortsat er et 

forholdsvis bredt fortov, der ikke er konverteret til skråparkering, vil det være muligt at 
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etablere et regnbed (lavning i terrænet) mellem fortov og parkering ved at inddrage 1/3 

af fortovets bredde.  

 Separering af tagvand mod vej og fortov til system med regnvandsbede langs vej: 

Hvis den førnævnte lokale opmagasinering af regnvand udvides, så den også kan 

håndtere regnvandet fra tagene, kan det ske ved at afkoble tagvandet, så det ledes ud på 

terræn ud mod vejene med regnbed. 

 Separering af tagvand mod vej og fortov til system uden regnvandsbed langs vej: 

Ved denne løsning vil det være muligt at etablere opsamling af vandet på fortovet ved 

etableres en rende mellem de to yderste fliser, så vandet kan ledes parallelt med vejen til 

nedløbsbrønde i fortovet, der har forbindelse til separat regnvandsledningen. 

 Opmagasinering af tagvand i huset eller i det private gårdmiljø: Vandet fra de 

tagarealer, der vender ind mod gården, vil kunne opsamles i gårdens areal i enten et 

vandbed, en faskine eller en beholder.  

 
2.1.3 Indre By 

Den overordnede udfordring i skybrudsoplandet ”Indre by” er at sikre, at skybrudsvand kan 
løbe ud i havnen, uden at højvande kan trænge ind i byen. Ligeledes skal det sikres, at 
vandet kan transporteres fra Nørre Voldgade mod havnen ad skybrudsveje. Endelig skal 
vandtilstrømningen til lokale lavpunkter begrænses mest muligt.  
 
Havnens kajkant skaber en barriere i forhold til at få afledet vandet til havnen. Kajen ligger 
generelt i kote 2-2,2 for at beskytte mod højvande.  
 
Konkretiseringsplanen for Indre By er opbygget ud fra et princip med tre overordnede 
elementer: 
 

 Udledningspunkter: Der etableres 10-20 udledningspunkter gennem kajen til 

havnen eller kanalen rundt om Slotsholmen for at føre skybrudsvandet væk fra 

områderne bag kajen.  

 Manipulation af vejarealer: Ved hjælp af manipulation af vejarealer forhindres 

vandet i at løbe ind i sidegader fra hovedstrømningsveje, og tre hovedstrømningsveje 

faciliteres ved at ændre tværprofilen på disse veje.  

 Tilbageholdelse af afstrømning: Det sikres, at der ikke strømmer vand ud fra 

parkerne, specielt Kongens Have. 

 
Planen indeholder en række alternative løsninger til konkrete projekter. Disse indgår 
ligeledes i miljøvurderingen. 
 

2.2 Forhold til anden planlægning 
Planerne indgår i et hierarkisk plansystem, som bl.a. udgøres af EU’s vandrammedirektiv, 
de statslige vandplaner, Københavns og Frederiksbergs kommuneplaner, 
Klimatilpasningsplaner og selve skybrudsplanen. I forbindelse med detailplanlægning og 
projektering af de konkrete tiltag, skal der desuden tages hensyn til lokal- og byplaner samt 
byplanvedtægter for de pågældende områder. 
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Vandrammedirektiv, miljømålsloven og vandplaner 
EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, 
overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande. 
EU’s vandrammedirektiv er udmøntet i den danske lovgivning ved miljømålsloven. De 
statslige vandplaner er et instrument til at nå det mål, der er udstukket i EU’s 
vandrammedirektiv: at alle vandområder – grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af 
havet – skal have ”god tilstand” i 2015. 
 
Kommuneplaner, klimatilpasning og skybrudsplan 
Frederiksberg Kommuneplan indeholder, for de behandlede konkretiseringsplaner, relevante 
overordnede retningslinjer for byens udvikling, herunder grønne områder, ekstremregn og 
drikkevandsinteresser. 
 
Frederiksberg Kommune har desuden udarbejdet ”Frederiksbergstrategien”, der sætter 
retningen for udvikling af Frederiksberg i de kommende år. Frederiksberg skal tilpasses 
fremtidens klima og forebygge de massive problemer med bl.a. ekstremregn. 
 
Det gøres ved at: 
 
 Udarbejde en klimatilpasningsplan med konkrete klimatilpasningsløsninger. 

 Igangsætte konkrete kommunale klimatilpasningsprojekter som fx lokal afledning af 

regnvand (LAR) og sikring af følsomme bygninger samt fremme private 

klimatilpasningsløsninger gennem fx kampagner og offentlig-private samarbejder. 

 Deltage aktivt i regionale samarbejder om ekstremregn (fx KLIKO-VAND) og 

samarbejde om at finde de bedste løsninger. 

 
Københavns Kommuneplan indeholder for de behandlede konkretiseringsplaner, relevante 
overordnede retningslinjer for byens udvikling, herunder natur og rekreative muligheder, 
fritidsanlæg, vandløb søer og kystvande.  
 
København lavede i 2010 en klimatilpasningsplan for at gøre København klar til fremtidens 
”vildere vejr”. Planens mål er at sikre, at København også i fremtiden skal være en god by at 
bo, arbejde og investere i. Formålet med klimatilpasningsplanen er at gøre kommunen i 
stand til at vælge de rigtige steder at tage fat med de bedst egnede tiltag, så København også 
fremover er en tryg og attraktiv storby at bo og investere i. 
 
Klimatilpasningsplanen peger på to overordnede tiltag, som er nødvendige for at undgå 
oversvømmelser ved skybrud:  
 

 Fremtidssikring af kloakkens funktion ved at afkoble regnvand fra fælleskloakken. 
 Skybrudssikring af byen (Plan B). 

 
Skybrudsplanen er således en udløber af Københavns klimatilpasningsplan. Skybrudsplanen 
beskriver de metoder, prioriteringer og tiltag, der anbefales for den del af klimatilpasningen, 
som handler om skybrud.  
 

2.3 Alternativer  
I miljøvurderingen skal der indgå relevante alternativer, herunder det såkaldte 0-alternativ, 
som anvendes som sammenligningsgrundlag i vurderingerne af den potentielle 
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miljøpåvirkning. 0-alternativet betegner en situation, hvor der i Københavns og 
Frederiksberg Kommuner ikke foretages tiltag til håndtering af skybrud. Planerne omfatter, i 
det omfang det er skønnet muligt, en række alternativer og varianter. I den efterfølgende 
planlægning vil der blive foretaget et valg af, hvilke alternative løsninger der skal arbejdes 
videre med, på baggrund af de miljømæssige påvirkninger og økonomiske overvejelser. 
 

2.4 Miljøstatus og miljømål 
2.4.1 Natur 

Beskrivelsen af naturindholdet bygger på en opsummering af hvilke beskyttede områder jf. 
naturbeskyttelsesloven, der findes inden for skybrudsoplandene. Desuden har byens grønne 
områder, koloni- og nyttehaver, marine områder, vejtræer og parker en væsentlig naturværdi 
i byen. Disse områder en ikke nærmere kortlagt i denne miljøvurdering, men vil være 
relevante at inddrage på et senere stadie af planlægningen, hvor de reelle projekter ligger 
mere fast. 
 
Inden for oplandet omkring Ladegårdsåen findes § 3-beskyttet natur i form af Københavns 
Søer (Sankt Jørgen Sø og Peblinge Sø). Desuden er søen i Ørstedsparken beskyttet. På 
Østerbro findes kun et enkelt § 3-beskyttet område i form af søen i Kildevældsparken. 
Skybrudsoplandet Indre By indeholder fire § 3-beskyttede søer: Søen i Botanisk Have, søen 
i Rosenborg Have, søerne i Østre Anlæg og voldgravene omkring Kastellet. 
 

2.4.2 Fredninger og kulturmiljø 
Fortidsminder 
De fredede fortidsminder er beskyttede af museumsloven mod tilstandsændringer og udgør 
en væsentlig kulturarv. Omkring fortidsminder kan der være en ortidsmindebeskyttelseslinje 
på 100 meter. I oplandet til Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro, findes to fredede 
fortidsminder, hvoraf det ene er omkranset af fortidsmindebeskyttelseslinje. Derudover 
strækker en del af en fortidsmindebeskyttelseslinje sig ind i oplandsområdetfor et 
fortidsminde, beliggende i Indre By. På Østerbro findes kun et enkelt fortidsminde uden 
beskyttelseslinje, mens der i Indre By findes syv fortidsminder – alle med beskyttelseslinjer. 
 
Kulturmiljøer 
Kulturmiljøerne er karakteristiske helheder i byen, som vidner om vigtige perioder i 
byhistorien. Inden for de udpegede kulturmiljøer skal afgørelser om byggeri, nedrivning, 
anvendelsesændringer og lign. inddrage områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og/eller 
landskabelige værdier. Alle tre oplande rummer udpegede kulturmiljøer, der særligt er 
koncentrerede inden for Frederiksberg Kommune og i Indre By. 
 
Kulturarvsarealer 
Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortidsminder. 
Udpegningen har som funktion at synliggøre, at der er stor sandsynlighed for at finde 
fortidsminder i et område, således at et anlægsarbejde om muligt kan planlægges uden om 
arealerne, så fortidsminderne bevares på stedet. Et større kulturarvsareal dækker hele Indre 
By og mindre arealer af de to tilstødende skybrudsoplande. 
 
Fredede områder 
Fredninger kan gennemføres til at varetage alle de formål, som naturbeskyttelsesloven 
indeholder, hvilket er beskyttelse af dyr og planter og deres levesteder, landskab og 
kulturhistorie samt offentlighedens adgang. Der findes en række fredede områder i 
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København, der omfatter bl.a. parker, Københavns Søer og kulturhistoriske anlæg fordelt i 
de tre oplande.  
 

2.4.3 Overfladevand  
Næsten alle søer og åer i København er kunstigt skabte, som udspringer af behovet for 
ferskvand til byen. Københavns Indre Søer indgår i det integrerede søsystem, som forgrener 
sig gennem byen. Vandet i søerne stammer dels fra Utterslev mose og Gentofte Sø, hvor det 
dels via Emdrup Sø ledes til søerne gennem den rørlagte Lygte Å – og dels fra Damhussøen, 
hvorfra det ledes videre gennem den rørlagte Grøndals Å.  
 
Vandplanerne dikterer miljømål og indsats i vandløb, søer og kystvande. Planerne baserer 
sig på basisanalyser, der udspringer af de tidligere regionplaner. 
 
Vandløbene i København er i vandplanerne målsat til at skulle have god økologisk tilstand 
eller godt økologisk potentiale, alt efter om de er udpeget som naturlige, kunstige eller 
stærkt modificerede vandløb. Ladegårdsåen, der fører vand fra både Emdrup Sø og Damhus 
Sø til Peblinge Sø, er rørlagt og derfor ikke umiddelbart omfattet af vandplanerne.  
 
Søer - De Indre Søer (Søerne) i det centrale København udgør et sammenhængende 
søsystem bestående af Sankt Jørgen Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø. Sankt Jørgens Sø og 
Sortedams Sø består hver af to afgrænsede bassiner, således at søerne i alt fremstår som fem 
separate afsnit. Søerne har ikke noget egentlig opland, men modtager vand via den rørlagte 
Ladegårdså fra vandområder i Københavns omegn.  
 
Søerne i København er i vandplanerne målsat til at skulle have god økologisk tilstand. 
Selvom de fleste af søerne historisk set er kunstigt dannet, har dette dog ikke medført, at de 
er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede, da de af denne grund ikke ville kunne 
opnå god økologisk tilstand ligesom naturligt dannede søer.  
 
Kystvandene - For at opnå tilfredsstillende miljøkvalitet i kystvande er det nødvendigt, at 
næringsstofbelastningen af dem er lav. I kystvande er det primært mængden af kvælstof i 
vandet, der er afgørende for, om området kan leve op til sin målsætning. Tilstanden i 
kystvandene vurderes på grundlag af ålegræssets dybdeudbredelse, hvor grænsen mellem 
god/moderat tilstand er 8,1 meter. Københavns Havn er at betragte som stærkt modificeret 
og har fået miljømålet ”godt økologisk potentiale”.  
 

2.4.4 Befolkning  
De rekreative interesser er knyttet til offentlighedens adgang til frilufts- og fritidsaktiviteter 
i rekreative grønne områder og idrætsanlæg samt havnebade og strande. De rekreative 
interesser omfatter desuden eksisterende og planlagte stiforbindelser. Inden for de tre 
skybrudsoplande findes der gode muligheder for friluftsliv. Områderne indeholder en række 
større og mindre parker og grønne arealer, legepladser, søer, boldbaner, havnebade og 
strande, der kobles via veje, tog, metro, cykel- og gangstier.  
 
Københavns Kommune har gode bademuligheder i form af havnebade og strande. I havnen 
er der tre bade: Havnebadet Islands Brygge, Havnebadet Fisketorvet og Havnebadet 
Sluseholmen. På Østerbro findes desuden Svanemøllen Strand. 

 

De grønne strukturer i København og på Frederiksberg dannes i hovedtræk af de 
lavtliggende naturområder, fæstningsanlæggene, de kongelige haver og fællederne. Byens 

http://kulturogfritid.kk.dk/havnebadet-islands-brygge
http://kulturogfritid.kk.dk/havnebadet-fisketorvet
http://kulturogfritid.kk.dk/havnebadet-sluseholmen
http://kulturogfritid.kk.dk/havnebadet-sluseholmen
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grønne områder har en høj, rekreativ værdi for befolkningen. Det samme gælder for de 
grønne cykelruter i København og på Frederiksberg, som udgør et rekreativt element i 
infrastrukturen. 

 

2.4.5 Grundvand og jordforurening 
Oplandet Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro omfatter dels udpeget område med 
særlige drikkevandsinteresser (hovedparten af Frederiksberg Kommune) og dels udpeget 
område med drikkevandsinteresser. Kun en mindre del af det nordlige Østerbro er udpeget 
som område med drikkevandsinteresser, og der ikke er udpeget drikkevandsinteresser for 
Indre By. 
 
Kortlægning af forurenede grunde i henhold til jordforureningsloven kan foretages enten på 
vidensniveau 1 (V1 – kortlægning på baggrund af begrundet mistanke) eller på 
vidensniveau 2 (V2- Kortlægning på baggrund af egentlige undersøgelser). De to begreber 
rummer derfor kun en beskrivelse af, hvorvidt ejendommen har været undersøgt, og giver 
ingen indikation af, hvor forurenet en ejendom måtte være og med hvilke stoffer. Inden for 
de tre oplande findes en række kortlagte grunde, og derudover er hele København 
områdeklassificeret. 
 

2.5 Miljøvurdering  
2.5.1 Natur 

Planerne medfører i forskelligt omfang positive og negative påvirkninger af naturforhold. 
De positive effekter ses i forhold til en generel forbedring af den grønne struktur i byen via 
etablering af grønne strøg og beplantning langs udvalgte veje. Dette kan være medvirkende 
til at øge biodiversiteten og flora og faunas muligheder for spredning via grønne og blå 
strukturer i byen. 
 
Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 
Masterplan 1 
En sænkning af vandstanden i Sankt Jørgens Sø med ca. 3 m vil efterlade en sø med en 
middel vanddybde på ca. 1 m. Det vil fuldstændig ændre undervandsnaturen. I dag er 
dækningsgraden af vandplanter på søbunden betydelig lavere i Sankt Jørgens Sø end nogen 
af øvrige bassiner af De Indre Søer. En lavere vanddybde vil på den ene side skabe bedre 
lysbetingelser til bunden, men vil på den anden side gøre bunden mere eksponeret for 
vindpåvirkning. Den lave vanddybde vil endvidere være for lav til, at mange af de større 
undervandsplanter kan etablere sig. Dette vil alt i alt favorisere de mindre former af 
vandplanter. Pga. af de relative høje næringssaltniveauer vil disse ydermere bestå af især 
trådalger og andre hurtigvoksende og næringskrævende vækster som f.eks. smalbladet 
vandpest. Sankt Jørgens Sø vil dermed miste en stor del af sin nuværende artsrigdom. 
 
De økologiske forhold i havneområdet vil stort set ikke blive påvirket af de periodiske store 
udledninger af regnvand. Da brakvandet i havnen i forvejen er præget af skiftende 
temperatur og saltholdigheder, vil midlertidige ændringer i forbindelse med kraftig regn 
ikke gøre nogen forskel i forhold til plante- og dyrelivet her. 
 
Alternativet til Masterplan 1 bestående af en sænkning af vandstanden i begge dele af Sankt 
Jørgens Sø, indvirker på en større del af § 3 området, da arealudstrækningen vil være ca. det 
dobbelte, og den biologiske påvirkning er derved tilsvarende større. 
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Masterplan 2 
Planen medfører overordnet set de samme påvirkninger af natur, som Masterplan 1, men 
påvirker i højere grad Sankt Jørgens Sø.  
 
Østerbro 
Planområdet indeholder kun et enkelt § 3-beskyttet naturområde i form af søen i 
Kildevældsparken. Denne påvirkes ikke som følge af planen. De planlagte tiltag med 
etablering af nye våde naturområder bl.a. langs Strandboulevarden og ved Dag 
Hammarskjölds Alle, bestående af eksempelvis regnbede og åbne kanaler udgør et positivt 
element. Da disse imidlertid vil basere sig på kunstigt afledt regnvand, vil det være 
nødvendigt senere at vurdere miljøeffekterne heraf.  
 
Indre By 
Østre Anlæg berøres ikke af planen, men Kastellet kan i mindre grad blive påvirket af 
alternativerne. Ved etablering af en lukket kanal under cykelstien i Grønningen/Esplanaden 
(Alternativ 1 ved Indre By Nord), vurderes ikke at påvirke Kastellet. Ved udledning af vand 
til den ydre Kastelgrav (Alternativ 2), kan anlægsarbejde inden for det beskyttede område 
samt tilledning af overfladevand kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser. Ved anlægsarbejde i Kastelsparken og Churchillparken (Alternativ 3), skal 
det sikres, at der ikke forekommer påvirkninger af den beskyttede Kastelgrav, beliggende 
umiddelbart nord for den planlagte sti. 
 
De planlagte tiltag med etablering af våde naturområder langs Grønningen/Esplanaden og 
H.C. Andersens Boulevard vil bidrage positivt til byens natur. 
 
Afværgeforanstaltninger 
 Masterplan 1 – det er muligt at kompensere for den lave vanddybde og ringe 

vandvolumen ved en yderlig udgravning af søen.  

 Inden udledning af overfladevand til Kastelgraven skal det sikres, at der ikke er risiko 

for forurening. 

 
2.5.2 Fredninger og kulturmiljø  

Planerne medfører i mindre grad påvirkninger af de kulturhistoriske interesser. Det gælder 
primært i form af visuelle ændringer inden for kulturmiljøer og mindre anlægsprojekter 
inden for fredede områder, der begge påvirkes af ændringer af terrænet for at muliggøre 
lokal tilbageholdelse og forsinkelse af regnvand. 
 
Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 
Masterplan 1 
De fleste af kulturmiljøerne inden for oplandet vil ikke blive påvirket af planen og generelt 
vurderes påvirkningerne at være af mindre betydning for den samlede oplevelse af 
kulturmiljøerne, idet tiltagene består primært i etablering af blå og grønne strukturer i 
bymiljøet.  
 
Planen omfatter tiltag, der inden realisering kan kræve dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, som skal søges hos Fredningsnævnet for København. Det gælder 
særligt ved Sankt Jørgens Sø. 
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Figur 2-3 Illustration af hvordan den sydlige del af Sankt Jørgen Sø kan se ud ved realisering af Masterplan 
1 – her som centralt forsinkelsesbassin ved skybrud. 

 
Masterplan 2 
Påvirkningerne ved Masterplan 2 er sammenlignelige med påvirkningerne beskrevet for 
Masterplan 1, men Sankt Jørgens Sø påvirkes ikke. 
 
Alternativer 
Sankt Jørgens Sø - Vandspejlet i begge dele af Sankt Jørgens Sø sænkes. Alternativet er 
mindre indgribende end forslaget i Masterplan 2, men det vurderes fortsat, at løsningen er i 
strid med fredningsbestemmelserne, da der ikke må ændres i den fysiske tilstand af søerne 
eller de omkransende skråninger. Realisering kan kræve dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, som skal søges hos Fredningsnævnet for København. 
 
Østerbro 
Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af de kulturhistoriske forhold på 
Østerbro. 
 
Indre By 
Indre By Midt indeholder fredede fortidsminder. Ved de planlagte tiltag med bl.a. 
nedgravning af skybrudsriste, skal der tages hensyn til eventuelle ændringer, hvis disse sker 
inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Eventuelle ændringer kræver dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven. 
 
De fleste af kulturmiljøerne inden for oplandet vil ikke blive påvirket af planen og generelt 
vurderes påvirkningerne at være af mindre betydning for den samlede oplevelse af 
kulturmiljøerne.  
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Hele skybrudsoplandet Indre By er udpeget som kulturarvsareal af national betydning. Der 
er særlig risiko for at støde på genstande af kulturhistorisk værdi inden for kulturarvsarealet.  
 
Planen omfatter tiltag, der inden realisering kræver dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, som søges hos Fredningsnævnet for København. Det gælder ved 
Langelinieparken og Churchillparken samt ved Københavns Kanaler, Nyhavn, Slotsholmen 
og Christianshavn. 
 
Afværgeforanstaltninger 
I detailplanlægningen kan der tages hensyn til fredede fortidsminder og beskyttelseslinjer, 
således at der ikke sker direkte påvirkning. For at mindske den visuelle påvirkning af 
kulturmiljøer, skal de planlagte fysiske anlæg tilpasses byrummene, så helhederne i 
kulturmiljøerne ikke påvirkes væsentligt.  
 

2.5.3 Overfladevand 
Den hydrauliske merbelastning i søer og åbne vandløb, der fungerer som recipienter for 
regnvand i forbindelse med skybrud, vil generelt være et problem for vandkvaliteten og 
dermed naturforholdene her. Både en større vandgennemstrømning og en forøget vandstand 
vil potentielt kunne medføre påvirkning af flora og fauna. Meget omskiftelige hydrauliske 
forhold vil endvidere favorisere mere opportunistiske arter dvs. arter med en hurtigere 
generationstid, som vil kunne tilpasse sig ved hyppigt skiftende forhold. Derved kan de 
udkonkurrere andre arter. Alt i alt vil dette kunne føre til en mindskelse af diversiteten.  
 
Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 
Masterplan 1 
I dag bliver en del overskydende vand fra kanaler og vandelementer i Frederiksberg Have 
udledt til kloak og renses derefter på renseanlæg, hvilket medfører energi- og 
kemikalieforbrug. Planen medfører, at dette overfladevand og betydelige mængder regnvand 
vil kunne renses bæredygtigt og lokalt ved forsinkelse og udledning til recipienter, i stedet 
for til de centrale renseanlæg. Den reducerede regnvandsmængde i afløbssystemerne vil 
betyde, at overløbshyppigheden til Sydhavnen reduceres. 
 
Virkningen af sporadiske vandstandsstigninger i forbindelse med skybrud vurderes ikke at 
ville have nogen væsentlig strukturel påvirkning af natur- og miljøforholdene i Sankt 
Jørgens Sø.  
 
I Sydhavnen vil reduktionen i hyppighed af overløb generelt betyde, at vandkvaliteten 
potentielt forbedres. I denne forbindelse skal det i øvrigt sikres, at de etablerede havnebade i 
nærheden af Sydhavnen kan overholde krav til badevandskvalitet.  
 
Masterplan 2 
Masterplanen følger de samme generelle principper som Masterplan 1. Skybrudsvand og 
hverdagsregn ledes uden om de Indre Søer, idet der etableres et stort rør med diameter på 4-
5 m langs søsnittet, som leder vandet direkte til havnen. Denne skybrudstunnel vil endvidere 
kunne fungere som magasin. Denne løsning vil give anledning til en lidt større belastning af 
selve havnen med bl.a. næringsstoffer end en løsning, der sigter efter en større lokal 
hydraulisk opholdstid. 
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Alternativer 
Et alternativ til de to masterplaner ses i form af etablering af en tunnel under Åboulevarden 
og anvendelse af selve Åboulevarden i en blå/grøn løsning. En sådan løsning forventes ikke 
umiddelbart at medføre anderledes påvirkninger end de allerede beskrevne for de to 
masterplaner.  
 
Et andet alternativ er at bruge begge afsnit af Sankt Jørgens Sø som opsamlingsbassiner ved 
skybrud. Konsekvenserne for natur og miljø vil være identiske med de allerede beskrevne 
for Masterplan 1, blot vil arealudstrækningen være ca. det dobbelte. 
 
En omdannelse af Vodroffsvej til en kanalgade er en alternativ måde at aflede vandet fra 
området til havnen, hvilket medfører en hydraulisk effekt til havnen. Den hydrauliske effekt 
vil være den samme som den, der er beskrevet for den oprindelige Masterplan 2, men det 
må forventes, at næringsbelastningen vil være lidt mindre ved etablering af en kanalgade.  
 
Østerbro 
Inden for Østerbro skybrudsopland er tilbageholdelseskapaciteten af regnvand i forbindelse 
med skybrud betydelig mindre end for skybrudsoplandet for fx Ladegårdså, hvor vandet kan 
ledes til de Indre Søer. Som konsekvens heraf vil den hydrauliske belastning af 
overfladerecipienterne være tilsvarende større. Ud over lokale oversvømmelsesproblemer 
vil det forventelig give en mere intens udledning til havneområdet. Derudover vil den 
sydlige del af skybrudsoplandet bidrage til en mindre forøgelse af vandstanden i søerne i 
Østre Anlæg og Kastelgravene. I denne forbindelse skal det i øvrigt sikres, at der ikke sker 
forringelse af badevandsvandkvaliteten i forhold til Svanemølle strand. 
 
Indre By 
Det meste regnvand, der ikke ledes til kloak, planlægges afledt direkte til havneområdet 
(Slotsholmskanalerne, Nyhavn og selve havnegennemløbet). Vandet i havnen er i forvejen 
præget af skiftende temperaturforhold og saltindhold. Et mindre fald i saltkoncentration i 
forbindelse med kraftig regn vil hverken medføre nogen forværring eller forbedring af de 
fysiske livsbetingelser i havnen.  
 
En større afledning af regnvand direkte til omgivelserne vil samlet medføre en større 
næringsstoftilførsel og udledning af miljøfremmede stoffer. For næringsstoffernes 
vedkommende vil koncentrationen i de fleste ferske områder generelt i forvejen være højere 
end i det tilledte regnvand. I havet vil det modsatte forhold sædvanligvis gøre sig gældende. 
Der vil derfor kunne ske en lettere forøget eutrofiering i havnebassinerne af den øgede 
afledning af regnvand hertil. Hvis ikke regnvandet renses, kan der tilsvarende ske en 
forureningspåvirkning med miljøfremmet partikulært materiale. 
 
Afværgeforanstaltninger 
Vurderes ikke relevant i forhold til overfladevand. 
 

2.5.4 Befolkning  
Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 
Masterplan 1  
Sundhed - Etablering af grønne og blå forsinkelsesgader vil antageligt mest tilføje positive 
ting til byrummet i form af flere grønne områder. Sænkningen af vandstandsniveau i Sankt 
Jørgens Sø kan bidrage med rekreative muligheder borgerne, idet det planlægges at skabe 
flere opholdsmuligheder i en ny by-strandpark.   
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Vandkvaliteten i Sydhavnen kan blive påvirket af en øget udledning fra skybrudsledningen. 
Hverdagsregnen vil blive renset inden udledning til recipient. Rensningen vil primært foregå 
i filtermuldanlæg, kalkfiltre og ved sedimentation. Ved skybrud kan der forekomme en 
midlertidig forringelse af badevandskvaliteten, hvis vandet ikke når at blive renset i 
tilstrækkelig grad. Denne potentielle påvirkning skal der tages hensyn til ved projektering af 
det endelige projekt, og påvirkningen overvåges. 
 
Barriereeffekter - Etablering af skybrudsboulevarder og forsinkelsesboulevarder kan, 
medføre øgede barriereeffekter. Der forventes at være størst gener på Kingosgade/ 
Enghavevej, hvor det på grund af terrænet kan blive nødvendigt med højere kantsten. Langs 
Nordre Fasanvej kan det ligeledes blive nødvendigt med høje kantsten. 
 
Masterplan 2 
Sundhed - Som beskrevet ved Masterplan 1 kan etablering af forsinkelsesgader tilføje 
positive ting til byrummet i form af flere grønne områder.  
 
Sænkningen af vandstandsniveau i Sankt Jørgens Sø kan bidrage med rekreative muligheder 
borgerne, idet det planlægges at skabe flere opholdsmuligheder i en ny by-strandpark.   
 
Vandkvaliteten i Sydhavnen kan blive påvirket af en øget udledning fra skybrudsledningen, 
som beskrevet for Masterplan 1. 
 
Barriereeffekter - Etablering af forsinkelsesgader vil antageligt mest tilføje positive ting til 
byrummet i form af mere grønt. Men også negative ting som barriere effekt og påvirkning af 
parkeringen må påregnes. Der forventes at være størst barriereeffekt på Kingosgade/ 
Enghavevej, hvor det, grundet terrænet, kan blive nødvendigt med højere kantsten. Langs 
Nordre Fasanvej kan det ligeledes være nødvendigt med høje kantsten. 
 
Alternativer 
Åboulevarden i tunnel - Ved etablering af en evt. vejtunnel fra Bispeengbuen til De Indre 
Søer reduceres trafikken på Åboulevard kraftigt. Det vil medføre forbedrede forhold for 
befolkningen langs strækningen som følge af mindre støj og luftforurening. Desuden 
reduceres Åboulevardens barriereeffekt, og der skabes samtidig et mere grønt strøg.  
 
Sankt Jørgens Sø - Omfatter en ændring i vandstanden i begge dele af Sankt Jørgens Sø, der 
kan udføres som alternativ til Masterplan 1. Planen kan medføre positive påvirkninger på 
befolkningens sundhed, idet der kan skabes forbedrede muligheder for ophold ved søerne.  
 
Vodroffsvej – Kanalstruktur - Vodroffsvej vil kunne blive omdannet til en decideret åben 
kanalstruktur. De positive påvirkninger ses i form af et mere grønt byrum med rekreative 
værdier. Dog kan etablering af en åben kanalstruktur skabe en øget barriereeffekt. 
 
Østerbro 
Sundhed 
Generelt skabes flere grønne arealer på Ydre Østerbro, som kan være med til at øge den 
rekreative værdi og afledt heraf også befolkningens sundhed. 
 
Ved en øget udledning til havnen kan der periodevis være risiko for negative påvirkninger 
af badevandskvaliteten. Skybrudsvandet fra Østerbrogade og Strandboulevarden føres via 
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lukkede rør til havnen – ét til Kalkbrænderihavnen og et til Nordbassinet. En eventuel 
påvirkning af badevandet ved Svanemøllestranden skal overvåges.   
 
Barriereeffekter 
Etablering af forsinkelsesgader vil antageligt mest tilføje positive ting til byrummet i form 
af mere grønt og blåt. Men også negative ting som barriereeffekt og påvirkning af 
parkeringen må påregnes i sådanne gaderum.  
 
Planen opererer med klimaveje til forsinkelse via grønne tiltag opstrøms, såsom 
skybrudsveje der kan føre vand på overfladen via gravitation frem til deciderede 
skybrudsledninger under terræn. Det antages i planen, at størstedelen af strømningsvejene 
ikke kræver omprofilering, men kan fungere, som de ligger i dag, bortset fra mindre 
justeringer såsom lokale hævninger ved sideveje o.lign. I Østerbrogade lægges en større 
skybrudsledning. Gaden vil muligvis kunne få en mere grøn profil og vil muligvis kunne 
sporreduceres (eller indsnævres), når trafik kan benytte den kommende udvidede 
Nordhavnsvej.  
 
Anlæg af en kanalstruktur i dele af Dag Hammerskjölds Allé, som kan forbinde søerne med 
voldgraven i Øster Anlæg, vil være et stærkt visuelt greb, men der kan dannes en øget grøn 
struktur i gaderummet, der i tilfælde af skybrud bliver helt vandfyldt. Dog vil et sådant 
grønt/blåt kanalelement også skabe øget barriereeffekt, særligt i perioder hvor kanalerne er 
vandfyldte.  
 
Indre By  
Sundhed 
De planlagte tiltag ved de tre alternativer langs Grønningen og Esplanaden etableres i et 
grønt og rekreativt område.  
 
Etableringen af en grøn boulevard i H.C. Andersens Boulevard vil medføre en meget synlig 
indvirkning på bylivet med grønne og blå elementer. Samtidig vil det grønne, rekreative 
tiltag forbedre sikkerheden for cyklister. Ved skybrudssituationer vil de store vandmængder 
opfylde både cykelsti og én kørebane, hvorved cykelister må anvende fortovet i stedet. 
 
Udledning af skybrudsvand direkte i Frederiksholms Kanal og havnen via overfladen vil 
være særlige forhold, der alene gælder for denne bydel. Badevandskvaliteten i havnen skal 
overvåges for at sikre, at der ikke er negative påvirkninger af sundheden for badegæster ved 
eksempelvis Islands Brygge havnebad. 
 
Barriereeffekt 
Etablering af skybrudsveje kan indebære højere kantsten eller bassiner langs vejene, som 
kan resultere i fremkommelighedsproblemer og barriereeffekter. Dette kan særligt være et 
problem for gangbesværede, kørestolsbrugere og svagtseende.   
 
Planen opererer med at føre skybrudsvand ud til havnen via en føringsvej i H.C. Andersens 
Boulevard indtil Christiansborg Gade, hvor det føres til kanalerne i Vester Voldgade og ud i 
havnen. Der er forslået to alternativer. Et lukket system i betonkanaler under vej- og 
stibelægninger og et åbent grønt og blåt forslag, der lægger beslag på dele af de nuværende 
kørebaner. 
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Alternativer 
Alternativ 1: Det lukkede system vil ikke i nævneværdig grad påvirke byrummet, det vil 
nærmest være usynligt, når det først er anlagt. Under skybrud antages det at være muligt at 
færdes i alle kørebaner, muligvis vil områder omkring nedløbsbygværker og nedløbsriste vil 
være vandfyldt.   
 
Alternativ 2: Det åbne system vil bidrage positivt til bymiljøet, men muligvis skabe trafikale 

ændringer. Under skybrud vil en kørebane og dele af cykelsti sandsynligvis være vandfyldt. 

 

Afværgeforanstaltninger 

I detailprojekteringen skal der findes løsninger, der minimerer genevirkningerne, både de 

fysiske og de visuelle. Det kan eksempelvis være i form af etablering af ramper til 

kørestolsbrugere og trappefunktioner indbygget i kanterne. 

 

Når der forekommer skybrud over København, vil mange af oplandene rammes samtidig. 

Derfor vil det være fornuftigt at lave en plan for, hvilke alternative veje og ruter der kan 

befærdes under skybrud. Der bør – såfremt det er muligt – udtænkes et sammenhængende 

”skybrudsvejnet”, som redningstjenester o.lign. kan benytte.   

 
2.5.5 Grundvand og jordforurening 

I planerne for konkretisering af skybrudsplanen dimensioneres ikke for LAR (lokal 
afledning af regnvand), men derimod udpeges områder, der kan tilbageholde regnvand i 
skybrudssituationer. Tilbageholdelse/opstuvning af regnvand på arealer med jordforurening 
kan medføre en forøget nedsivning og derved forøget udvaskning af forurenede stoffer til 
grundvandet.  
 
For det vand, som efterfølgende ledes videre til recipienter, kan der ligeledes være et forøget 
indhold af forureningsstoffer. Begge disse forhold bør belyses nærmere, når de konkrete 
projekter foreligger, og der er viden om, hvor der er risiko for nedsivning f.eks. i parker og 
grønne områder. 
 
Såfremt benyttelsen af arealer til tilbageholdelse/opstuvning af regnvand medfører bygge-
/anlægsarbejder på kortlagte ejendomme (både V1 og V2), kan der være behov for at skulle 
indhente tilladelse fra den pågældende kommunes miljøafdeling i henhold til 
jordforureningsloven. 
 
Afværgeforanstaltninger 
Det endelige omfang og udvælgelse af arealer til lokal tilbageholdelse af overfladevand 
foretages, når valg af alternativer og varianter er foretaget, og der på baggrund af disse, kan 
udarbejdes detailplaner og -projekter.  
 
Når de endelige arealer er udpeget, anbefales det, at der udarbejdes rapport med 
fastlæggelse af hvilke af de udpegede arealer, som er forureningskortlagte. Der skal 
foretages en vurdering af potentielle og kendte forureningstyper på de enkelte ejendomme, 
med angivelse af hvilke forureninger, der vurderes at kunne mobiliseres, enten som følge af 
en forøget nedsivning/udvaskning til grundvand og/eller udvaskning til recipienter. 
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2.6 Kumulative effekter 
Der udarbejdes konkretiseringer for alle øvrige skybrudsoplande inden for den samlede 

skybrudsplan i Københavns og Frederiksberg Kommuner. Realisering af disse forventes 

yderligere at sikre det overordnede mål med skybrudsplanen – hvilket bl.a. består i at 

fremtidssikre kloakkens funktion ved at afkoble regnvand fra fælleskloakken. Dette 

vurderes at have en positiv effekt på både miljøet og sundhedsmæssigt, idet risikoen for 

oversvømmelser reduceres. 

 

Natur og overfladevand 

 Der forventes en positiv synergieffekt i form af en forbedring af den grønne struktur, til 

gavn for flora og faunas spredning.  

 Indbyrdes berører de tre aktuelle planer hinandens oplandsområder, idet nogle af 

overfladerecipienterne er fælles for de tre oplande, nemlig søen i Østre Anlæg, 

Kastelgraven og selve havneområdet. 

 Vandet i de Indre Søer står endvidere i forbindelse med søerne i Botaniks Have og 

Ørsted Parken, hvorved plantiltagene for Ladegårdsåens skybrudsopland indvirker på 

Indre Bys opland.  

 Københavns Kommune har udarbejdet en helhedsplan for Harrestrup Å, der indebærer 

en restaurering af åen og en reduktion af den nuværende spildevandsbelastning. 

Planerne for konkretisering af skybrudsplanen vil ikke direkte indvirke på planerne for 

Harrestrup Å, eller selv blive påvirket deraf.  

 

Fredninger og kulturmiljø 

 Der vurderes ikke at være synergi- eller kumulative effekter i relation til fredninger og 

kulturmiljø. 

 

Befolkning 

 Der kan forekomme negative kumulative effekter i anlægsfasen, hvor der er risiko for 

anlægsgener i større dele af byen. 

 Strandboulevardens funktion som primær trafikåre vil ændres med etableringen af 

Nordhavnsvej. Dette skaber muligheden for at omlægge dele af trafikken på 

Strandboulevarden således, at der bliver plads til et markant grønt og blåt parkstrøg. 

 Der kan opleves kumulative negative effekter i forhold til fremkommelighed, i det 

tilfælde at der arbejdes med omprofilering af veje i store dele af byen. 

 Der kan opleves positive synergieffekter som følge af de tre behandlede planer og de 

fremtidige øvrige planer, i relation til en begrønning af byen. Dette kan forbedre den 

sammenhængende grønne og blå struktur og dermed de rekreative forhold. 

 

Grundvand og jordforurening 

 Der forventes ikke synergi- eller kumulative effekter i forhold til grundvand og 

forurenede grunde. 
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2.7 Overvågning 
Natur 
Dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter sædvanligvis en række vilkår, som 
projektet skal overholde. På den måde kan påvirkningerne overvåges fx i forbindelse med 
kommunens løbende registrering af beskyttet natur. 
 
Fredninger og kulturmiljø 
I anlægsfasen gælder museumslovens generelle bestemmelser om beskyttelse af fund af 
kulturhistorisk værdi. 
 
Overfladevand 
Generelt bør det afledte regnvands kvalitet løbende kontrolleres ved monitering af 
udviklingen i indholdet af næringsstoffer, miljøfremmede stoffer og badevandskvalitet i de i 
de planlagte recipienter.  
 
Befolkning 
Barriereeffekter - risiko for uheld 
Det bør overvåges, om der på skybrudsveje sker hyppigere uheld i årene efter eventuelle 
omprofileringer, sammenlignet med i dag. Til dette formål kan politiets registreringer 
anvendes. 
 
Badevandskvalitet 
Der pågår allerede en overvågning af badevandskvaliteten i Københavns Kommune via et 
online varslingssystem (en Badevandsudsigt), der hele tiden varsler kvaliteten af badevandet 
på baggrund af prognoser. 
 
Grundvand og jordforurening 
Det vurderes ikke nødvendigt at overvåge påvirkninger af grundvandet som følge af 
planerne for konkretisering, så længe der ikke gennemføres projekter, der medfører forøget 
nedsivning i områder, hvor jorden er forurenet. 
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3. METODEBESKRIVELSE 

Miljøvurderingen omfatter en kortlægning og vurdering af miljøpåvirkninger ved de tre 
første planer for konkretisering af skybrudsplanen i Københavns og Frederiksberg 
Kommuner.  Miljøvurderingen foretages på baggrund af oplysninger om 
beskyttelsesinteresser og gældende planforhold på kommunalt/lokalt plan og på 
nationalt/internationalt plan.  
 

3.1 Miljøstatus 
Beskrivelsen af miljøstatus er begrænset til at omfatte de i scopingen udvalgte miljøfaktorer. 
De overordnede planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold, der er relevante i relation til 
planen, præsenteres. Herunder kommuneplaner og overordnede retningslinjer heri, 
klimatilpasningsplan og skybrudsplan. På dette niveau behandles ikke lokal- og byplaner, 
men disse skal der tages højde for ved detailplanlægningen af de konkrete projekter. 
  

3.2 Miljøvurdering 
Generelle krav til miljøvurderingen 
Miljøvurderingen behandler de overordnede påvirkninger, som forventes ved realisering af 
planerne. Der vil dog være potentielle påvirkninger ved de konkrete projekter udover de 
miljøforhold, der er behandlet her, da flere lokalitets- og anlægsspecifikke påvirkninger er 
sorteret fra i scopingfasen. I den efterfølgende planlægning og detailprojektering, vil et være 
muligt at vurdere miljøpåvirkninger i et bredere perspektiv, eksempelvis i forbindelse med 
gener i anlægsfasen. 
 
For at sikre at miljøvurderingen dels identificerer de væsentligste miljøpåvirkninger og dels 
kan anvendes i den videre planlægning og prioritering af konkrete projekter, er det 
afgørende, at miljøvurderingen er:  
 

 målstyret, hvilket betyder, at de planlagte tiltag holdes op mod kommunens politiske 
mål, som de ses udmøntet i bl.a. skybrudsplanen 

 handlingsorienteret, hvilket betyder, at der udover en registrering af negative 
indvirkninger også skal indgå forslag til afværgeforanstaltninger for at afbøde 
eventuelle negative miljøpåvirkninger.  

 fokuseret og peger på de væsentlige kritiske miljøforhold. Det skal fremgå klart af 
miljøvurderingen, hvilke indvirkninger der vurderes væsentlige og hvilke der ikke 
vurderes væsentlige.  

 oversigtlig, særlig grundet planernes geografiske omfang og det overordnede 
detaljeringsniveau i planerne. 

 baseret på den eksisterende viden og det eksisterende planarbejde. 
 
De potentielle miljøpåvirkninger som følge af de planlagte projektmæssige aktiviteter 
beskrives. Der tages udgangspunkt i de vigtigste beskyttelsesinteresser og den potentielle 
påvirkning ved realisering af planerne. Det beskrives om der er tale om en positiv eller 
negativ påvirkning, og graden af påvirkning kategoriseres:  

 ingen  
 mindre 
 eller væsentlig  
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Afværgeforanstaltninger 
Hvis en indvirkning vurderes som værende væsentlig og negativ, er næste skridt at vurdere, 
om og hvordan de negative konsekvenser kan afbødes. Afbødende foranstaltninger kan være 
meget forskellige, men kan omfatte alt fra at ændre planens retningslinjer til tekniske 
foranstaltninger, arealmæssige disponeringer m.v. 
 
Overvågning 
For de påvirkninger, der er miljømæssigt negative og væsentlige, skal der foretages en 
overvågning af miljøpåvirkningen. Den foreslåede overvågning, skal så vidt muligt bygge 
på eksisterende overvågningsprogrammer og metoder i kommunerne. 
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4. KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN 

I det følgende beskrives det overordnede indhold af de tre planer for konkretisering af 

skybrudsplanen for henholdsvis: 

 

 Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 

 Østerbro 

 Indre By 

 

For de resterende skybrudsoplande vil der på et senere tidspunkt ligeledes blive udarbejdet 

konkretiseringsplaner. I det følgende beskrives de tre behandlede planer oversigtligt. Der 

henvises til planerne for konkretisering af skybrudsplanen for mere detaljerede beskrivelser 

af planlagte tiltag, der er i høring indtil d. 26.08.13 /1/. 

 

 
Figur 4-1 Kortet viser, hvordan indsatsen skal prioriteres i Københavns skybrudsoplande. 
Skybrudsoplandene markeret med pink er omfattet af denne miljøvurdering. 

 
4.1 Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 
4.1.1 Generelt 

Skybrudsoplandet udgøres af den nordlige og østlige del af Frederiksberg samt de sydlige 
dele af Bispebjerg og Nørrebro, der ligger ned til Åboulevarden. Skybrudsoplandet 
Vesterbro består af hele Vesterbro og den sydøstlige del af Frederiksberg. Til de to 
skybrudsoplande hører desuden kilen øst for De Indre Søer mellem henholdsvis 
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Nørre/Vester Søgade og Nørre/Vester Farimagsgade. Oplandene er tæt forbundet med det 
skybrudsopland, der i Københavns Kommunes Skybrudsplan kaldes Frederiksberg Øst og 
som dækker den centrale del af Frederiksberg. Dette 
opland behandles ligeledes. 
 
Det overordnede princip for skybrudshåndteringen i de prioriterede oplande er, at så meget 
regnvand som muligt tilbageholdes i de øverst beliggende områder, mens der skabes robuste 
skybrudsveje fra de lavest liggende områder til recipienter. Der lægges vægt på, at 
skybrudsvejene ikke kun anvendes under ekstreme regnhændelser, men også til at afkoble 
hverdagsregn fra kloaksystemerne således at kloaksystemerne sættes i stand til at håndtere 
den øgede nedbør i det fremtidige klima. 
 
Konkretiseringen indeholder to alternative masterplaner. Begge forslag er opbygget over en 
fingerstruktur, hvor der etableres skybrudsveje og boulevarder i skybrudsfingre, der er 
placeret i områderne mellem de overordnede trafik- og handelsveje. Disse skybrudsveje skal 
sikre, at regnvandet under skybrud ledes væk på en effektiv og robust måde. Placeringen af 
skybrudsfingrene er stort set identisk i de to masterplaner.  
 
Konkretiseringsplanen for Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro er opbygget ud fra et 
princip med fire overordnede elementer: 
 

 Skybrudsveje og –boulevarder, der afleder skybrudsvand mod recipienter via V-

profilerede veje, kanaltværsnit, render eller hule kantsten og fortove. Skybrudsvejene vil 

så vidt muligt blive indrettet, så de ikke blot transporterer vand under skybrud, men også 

kan opsamle hverdagsregn. Der vil som udgangspunkt blive lagt vægt på at afkoble 

tagarealer og vejarealer med årsdøgntrafik mindre end 5.000 biler. Hverdagsregnen vil 

blive renset inden udledning til recipient. Rensningen vil primært foregå i 

filtermuldanlæg, kalkfiltre og ved sedimentation. 

 Forsinkelsesboulevarder og grønne veje, der forsinker vandet inden det ledes til 

skybrudsvejene. Forsinkelsen kan ske i vejbede, permeable belægninger, på terræn ved 

vejbump eller i render med overløbskanter. 

 Centrale forsinkelseselementer, hvor skybrudsvandet kan forsinkes på pladser og i 

parker, således at skybrudsvejene nedstrøms kan reduceres i størrelse. 

 Skybrudsledninger, der transporterer skybrudsvand på traditionel vis. 

 
Der er ikke medtaget decideret nedsivning, idet planen bygger på principper om forsinkelse 
og afledning. 
 
Ved de indledende analyser af oplandene er der foretaget områdekarakteristikker, 
kortlægning af eksisterende planer samt terrænanalyser og beregninger af afstrømning under 
regn. På baggrund af dette er det fundet hensigtsmæssigt at underinddele oplandene i 
deloplandene: Bispeengbuen, Assistens Kirkegård, Vodroffsvej og Frederiksberg Allé 
samt Sønder Boulevard. 
 
Generelt hælder terrænet i begge oplande fra vest mod øst, hvor det tidligere naturligt 
er afvandet via voldanlægget (De Indre Søer) og Vodroffså-Rosenåen til Kalvebod Strand 
og senere til havnen. Afvandingen er endvidere foregået via Ladegårdsåen, der i dag er 
rørlagt under Åboulevard med udløb til Peblinge Sø. 
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Begge forslag er opbygget over en fingerstruktur, hvor der etableres skybrudsveje og 
boulevarder i skybrudsfingre, der er placeret i områderne mellem de overordnede trafik- og 
handelsveje. Disse skybrudsveje skal sikre, at regnvandet under skybrud ledes væk på en 
effektiv og robust måde. Placeringen af skybrudsfingrene er stort set identisk i de to 
masterplaner. De primære forskelle mellem masterplanerne er beskrevet herunder. 
 

4.1.2 Master plan 1 
I Masterplan 1 ledes regnvandet fra hovedparten af deloplandene Bispengbuen og 
Vodroffsvej til Sankt Jørgens Sø under skybrud. Da vandspejlet i søen i dag (+5,8 m) ligger 
over gadeniveauet (+3,4 m) for en stor del af området foreslås det, at vandspejlet i den 
sydlige del af Sankt Jørgens Sø sænkes (til ca. kote 2,8 m) og der etableres vand- og 
landskabsarkitektur i internationalklasse i området. Fx kan der etableres en park ned til søen, 
hvorved der skabes større adgang til vandet. 
 
Hvis vandspejlet i Sankt Jørgens Sø sænkes som foreslået opnås ca. 40.000 m3 
buffervolumen, hvor der i hele Vodroffsvejområdet vil være behov for ca. 50.000-70.000 
m3. I kombination med lokal tilbageholdelse i og omkring skybrudsvejene vil det stort set 
være tilstrækkeligt til en 100 års hændelse mens de overskydende mængder vil gå i overløb 
til skybrudsledningen, der skal afvande Vesterbro. 
 
Fra deloplandet Assistens Kirkegård ledes skybrudsvandet til Peblinge Sø, hvilket kan lade 
sig gøre med det nuværende vandspejl. For at opretholde en god vandkvalitet skal vandet 
renses inden udledning. I Masterplan 1 vil hverdagsregn fra deloplandet Assistens 
Kirkegård afledes ved gravitation til fx Peblinge Sø. Fra deloplandene Bispeengbuen og 
Vodroffsvej vil hverdagsregn tilsvarende kunne ledes til Sankt Jørgens Sø, hvor en stor del 
af vandet vil kunne anvendes rekreativt. 
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Figur 4-2 Masterplan 1. 

 



 

 Miljøvurdering - Konkretisering af skybrudsplan for ”Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro”, 
”Østerbro” og ”Indre by” 

27 

 
 

Juni 2013 

4.1.3 Master plan 2 
I Masterplan 2 ledes der ikke skybrudsvand til De Indre Søer. I stedet etableres en stor 
skybrudstunnel med diameter på 4-5 m langs søsnittet, der leder vandet til havnen. Denne 
skybrudstunnel vil eventuelt kunne anvendes i sammenhæng med eller som erstatning for de 
forsinkelsesbassiner til regn- og spildevand, der planlægges etableret i Sydhavnen for at 
reducere antallet af spildevandsoverløb til havnen. I Masterplan 2 vil al hverdagsregn, der 
afkobles det almindelige afløbssystem og ledes til skybrudsvejene skulle pumpes fra 
skybrudstunnellen til havnen. 
 

 
Figur 4-3 Masterplan 2. 
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Alternativer 
 Åboulevard 

Trafikken i Åboulevard lægges i tunnel mens skybrudsvandet kan afledes og 
forsinkes i det blå-grønne byrum, der skabes i det tidligere vejprofil. Desuden kan 
det ene tunnelrør eventuelt anvendes som forsinkelsesbassin ved ekstreme 
regnhændelser. Alternativet ses primært som et trafikprojekt og er derfor ikke belyst 
nærmere i denne plan. 

 Sankt Jørgens Sø 
Vandspejlet i begge dele af Sankt Jørgens Sø sænkes. Herved kan det samme 
forsinkelsesvolumen opnås ved en mindre sænkning af vandspejlet eller der kan 
skabes et større volumen på op til 80.000 m3. Alternativet er relevant ved Masterplan 
1. 

 Vodroffsvej 
Der skabes en egentlig kanalgade i Vodroffsvej efter Amsterdam-forbillede, hvori 
vandet afledes gennem hele Vodroffsvej og Gasværksvej. Dette giver mulighed for 
at aflede vandet på overfladen fra størstedelen af områderne hele vejen til Vesterbro 
uden at De Indre Søer påvirkes. Alternativet er relevant ved Masterplan 2. 

 
4.2 Østerbro 
4.2.1 Overordnet princip 

Oplandets skråner fra det højeste punkt omkring Fælledparken og Sankt Kjeld Kvarter ned 
mod havnen. Vandet vil derfor naturligt ledes til havnen - fra vest mod øst. 
 
Vandet transporteres allerede nu ved skybrud i de øst vest orienterede veje, så længe der er 
en tilstrækkelig hældning. Når terrænets hældning bliver for svag, kan vejene ikke længere 
transportere vandet uden, at det fører til opstuvning på terrænet.  
 
I en skybrudssituation medfører de store mængder vand på terræn, at en håndtering på 
overfladen vil være meget pladskrævende, skabe tilgængelighedsproblemer samt have 
konsekvenser for sikkerheden på grund af afstrømningshastigheden. Dette medfører, at 
underjordiske rør er den mest hensigtsmæssige løsning for at bibeholde vejenes nuværende 
anvendelse. 
 
Under skybrud skal regnvandet derfor ledes til havnen. Analyser har vist, at det er fysisk 
muligt at lede regnvand til Kalkbrænderihavnen og til Nordbassinet. Terrænfaldet mod 
havnen på Østerbro er forskelligt. Forenklet sagt består Østerbro af to plateauer, som er 
forbundet med en skråning. Resultatet er, at der i det øverste og mellemste opland er relativt 
enkelt at håndtere regnvand. I det nederste opland er terrænfaldet dog så lille, at vandet vil 
stuve op og skabe oversvømmelser, før det løber hen mod havnen. 
 
På Ydre Østerbro ligger Østerbrogade i overgang til det nedre opland, på Indre Østerbro 
ligger Strandboulevarden. Det er i de to gader, at der skal etableres de primære rørløsninger 
til opsamling af skybrudsvand fra det øverste og mellemste opland. Under skybrud 
anbefales det derfor, at bruge skybrudsløsninger på overfladen i det øverste og mellemste 
opland. Samt en rørløsning, i det nederste opland, der leder skybrudsvandet til havnen. 
 
Konkretiseringsplanen for Østerbro er ligeledes opbygget ud fra et princip med fire 
overordnede elementer: 
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 Lokal opmagasinering af regnvand fra fortov: På de veje, hvor der fortsat er et 

forholdsvis bredt fortov, der ikke er konverteret til skråparkering, vil det være muligt at 

etablere et regnbed mellem fortov og parkering ved at inddrage 1/3 af fortovets bredde. 

Der lægges dræn og etableres beplantning i form af græs eller evt. træer. 

 Separering af tagvand mod vej og fortov til system med regnvandsbede langs vej: 

Hvis ovenstående regnvandsopsamling udvides, så den også skal håndtere regnvandet 

fra tagene, kan det ske ved at afkoble tagvandet, så det ledes ud på terræn ud mod vejen. 

Det bliver et separat system, hvor regnbedet suppleres med et overløb til en 

regnvandsledning, der løber parallelt med regnbedet. 

 Separering af tagvand mod vej og fortov til system uden regnvandsbed langs vej: 

Nogle veje på Østerbro har ikke plads til et regnbed. Her vil det være muligt at etablere 

opsamling af vandet på fortovet ved etableres en rende mellem de to yderste fliser, så 

vandet kan ledes parallelt med vejen til nedløbsbrønde i fortovet, der har forbindelse til 

separat regnvandsledningen. 

 Opmagasinering af tagvand i huset eller i det private gårdmiljø: Vandet fra de 

tagarealer, der vender ind mod gården vil kunne opsamles i gårdens areal i enten et 

vandbed, en faskine eller en beholder. Beholderen kan f.eks. placeres højt og dermed 

levere vand til toiletskyl. Det er dog en udfordring at beholderen skal være tom, når 10 

års nedbøren kommer, for at fungere som aflastning. 
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Figur 4-4 Figuren viser hovedprincippet for løsning af Østerbros vandopland - se kortforklaring. 

1. De røde streger : Regnvand håndteres i et separat system og ledes via skybrudsledninger til havnen. 
2. I det ”øverste opland” tilbageholdes regnvand primært ved grønne løsninger. 
3. I ”mellemoplandet” bruges overfladen (vej, fortov, cykelsti) og terrænets hældning til at transportere 
regnvand til skybrudsledningerne. Når analyserne viser, at vanddybden på vejene overstiger 10 cm, etableres 
der i stedet for skybrudsledninger til at transportere vand til havnen. 
4. Sankt Kjelds kvarter (Ydre Østerbro) ligger såvel i det øvre opland og i ”Mellemoplandet” og har særlig 
fokus på synlige blå-grønne løsninger, som håndterer regnvand og øger by-kvaliteten. 
5. Østerbrogade og Strandboulevarden er de to hovedskybrudsledninger i oplandet, som opsamler 
skybrudsvand i overgang fra ”Mellemoplandet” til det nedre opland. 
6. I den sydlige del af Indre Østerbro etableres to skybrudsledninger mod syd til henholdsvis Ringstedgade og 
Kristianiagade. Disse to ledninger skal henholdsvis afkoble regnvand og fungere som sikring mod skybrud. 
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7. Skybrudsvandet fra Østerbrogade og Strandboulevarden ledes i lukkede rør til havnen. Et til 
Kalkbrænderihaven og et til Nordbassinet. Skybrudsledningerne fungerer også som separatsystem for 
afledning af tag- og fortovsvand såvel som for renset vejvand og aflaster dermed kloaksystemet og 
renseanlægget i hverdagssituationer. 
8. Mulighed for markante grønne og blå løsninger i Østerbro skybrudsopland ved Strandboulevarden, som et 
grønt sammenhængende parkstrøg og ved Dag Hammarskjölds Alle som en åben kanal. 
 

4.2.2 Ydre Østerbro 
For Ydre Østerbro foreslås en rørløsning under Østerbrogade, der i en skybrudssituation er 
opsamlingsledning for det vand, der kommer ned af bakken fra skybrudsvejene mod vest. På 
nogle af vejene fra vest kan der opsamles en del af tagvandet og vandet fra fortovene, 
således at disse arealer afkobles fra fælleskloakken. På vejene kan der etableres grønne og 
blå løsninger. Fra opsamlingsledningen etableres forbindelse til Kalkbrænderihavnen via en 
skybrudsledning, der etableres under Gasværksgrunden. 
 

 
Figur 4-5 Figuren viser forslag til skybrudsledninger på Ydre Østerbro markeret med røde linjer, de blå pile 
viser forslag til skybrudsveje. 

 
4.2.3 Indre Østerbro 

På Indre Østerbro foreslås der et parkstrøg i den ene side af Strandboulevarden. Parkstrøget 
vil modtage vand ved både normale nedbørshændelser og i en skybrudssituation. Først 
fyldes parken op, før vandet løber over til den underliggende skybrudsledning. 
Skybrudsledningen leder vandet videre under vejene i Hjørringgade, Gammel Kalkbrænderi 
Vej, Marstalsgade og Nordre Frihavnsgade for til sidst at løbe ud i Nordbassinet. 
 
Skybrudsledningen under Strandboulevarden kobles til skybrudsledning under 
Gasværksgrunden til udløb i Kalkbrænderihavnen. I Ringstedgade og Kristianiagade 
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etableres skybrudsledninger, der kobler sig til skybrudsledningen under Strandboulevarden. 
Disse skybrudsledninger skal sikre den sydlige del af Indre Østrebro. 
 
Hverdagsregnen i området mellem Østerbrogade og Strandboulevarden foreslås afkoblet fra 
det eksisterende kloaksystem. Dette regnvand anvendes som rekreativt vandelement i 
parkstrøget på Strandboulevarden. 
 

 
Figur 4-6 Figuren viser forslag til skybrudsledninger på Indre Østerbro markeret med røde linjer, de blå 
pile viser afstrømningsretning. 
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Parkstrøg Langs strandboulevarden 
Strandboulevardens funktion som primær trafikåre vil ændres med etableringen af 
Nordhavnsvej. 
Dette skaber muligheden for at omlægge dele af trafikken på Strandboulevarden 
således, at der bliver plads til et markant grønt og blåt parkstrøg - der både styrker bylivet 
omkring Strandboulevarden og håndterer regnvandet. Målet med et grønt parkstrøg på 
Strandboulevarden er at løse regnvands- og skybrudsudfordringen. Parkstrøget åbner op for 
muligheden for nedsivning, forsinkelse og fordampning af separeret tag- og fortovsvand. 
 
Under Strandboulevarden er der en skybrudsledning til at håndtere det vand, der ikke kan 
magasineres i Strandboulevarden. Denne ledning vil ligeledes fungere som primær transport 
af vandet fra de sydelige områder, der ikke kan sikres med en løsning på terræn. 
 

Dag Hammerskjölds Allé ligger i grænselandet mellem Indre By-, Nørrebro og Østerbro 
Vandopland. Området kan bearbejdes så det afleder vand fra de indre søer. Der er flere 
alternative måder at aflede vandet fra de indre søer. På Østerbro er det foreslået, at der 
etableres en kanal i Dag Hammarskjölds Allé fra Sortedams Sø ved Lille Triangel til Østre 
Anlæg. Det vil være muligt at skabe et spændende grønt og blåt bymiljø omkring kanalen. 
 
Dag Hammarskjölds Allé  
Dag Hammarskjölds Allé er ca. 52 meter bred hvoraf de 19 meter er kørebaneareal. Med 
den nye Nordhavnsvej til Kalkbrænderihavnsgade vil trafikken nordfra blive ført uden om 
Østerbro. Det vurderes derfor, at det er muligt at reducere kørebanebredden på alléen. 
I skitseforslaget er der regnet med at fjerne kørebanen i den ene side og erstatte den med 
en kanal, med en bredde på ca. 8 meter ned til Østre Anlæg. 
 
Anlægsteknisk vil det være mest enkelt at føre kanalen i vejens sydvestside, men hvis man 
ønsker, at vandet i kanalen skal bruges til at skabe et attraktivt byrum, vil det være mere 
interessant at lægge kanalen over i den nordøstlige side, hvor der er mere sol. 
 
Med en ændret udformning af Dag Hammerskjölds Allé vil hele området få et markant 
rekreativt løft. Det foreslås at kanalen kobles til søerne i Østre anlæg, som giver mulighed 
for opstuvning. Herfra ledes vandet videre til havnen via Kastellets voldgrav. Det vurderes 
umiddelbart, at belastningen (den hydrauliske og den forureningsmæssige) ikke giver 
problemer 
ved skybrud, men dette bør eftervises. 
 
Løsningerne herunder beskriver, hvordan Københavns Kommune ved inddragelse af flere 
arealer i byrummet kan skabe løsninger, der løser udfordringen med at rense vejvand og 
dermed sikrer en høj vandkvalitet, at det vand vi i fremtiden udleder til havnen i forbindelse 
med afkobling af regnvand fra kloakken. 
 
Derudover beskrives, hvordan Københavns Kommune vurderer potentialet i at 
opmagasinere 
hverdagsregnvand i private gårdmiljøer som supplement til separering af regnvand. 
Dermed bidrager løsningerne til at skabe merværdi for byens borgere og miljøet samtidigt 
med, at der skabes en by, som er mere robust overfor klimaforandringer. 
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4.2.4 Klimatilpasning – Østerbro 
Vejvand 
Løsningsprincippet er det samme som beskrevet for løsningerne på Ydre Østerbro og Indre 
Østerbro. Princippet for løsningen er at vejvandet ikke ledes til kloakken men derimod 
håndteres lokalt som et led i fremtidssikringen af kloaksystemet på Østerbro. Det er et 
supplement til de allerede beskrevne løsninger. På de meget brede veje, vil det være muligt 
at ændre vejens profil således, at vandet ledes til midten af vejen. På midten af vejen 
etableres der et regnbed, hvor vejvandet for små nedbørshændelser filtreres igennem jorden 
og opsamles i en drænledning. For kraftigere nedbørshændelser ledes vandet i overløb til en 
regnvandsledning, der leder vandet til havnen. For den del af Indre Østerbro, der kobles til 
Strandboulevarden, vil det være muligt at etablere en rensning af vandet i parkstrøget på 
Strandboulevarden. 
 
Gårdmiljø 
Overordnet drejer princippet sig om at omlægge gårdenes belægning fra fast belægning til 
mere grønne gårdrum, der fx kan aflede vandet via regnbede eventuelt tilsluttet 
underliggende faskiner. Herfra kan vandet nedsives, fordampes eller anvendes. For at få 
frakoblet tilstrækkeligt areal fra fællessystemet skal der specielt på Indre Østerbro ligeledes 
etableres regnbede langs vejene til magasinering af regnvandet fra fortovene. Dette gøres i 
kombination med opmagasinering af regnvand i gårdmiljøer for at opnå målet om afkobling 
af regnvand fra kloakken. 
 

4.3 Indre By 
4.3.1 Overordnet princip 

Den overordnede udfordring i området er at sikre, at skybrudsvand kan løbe i havnen, uden 
at højvande kan trænge ind i byen. Ligeledes skal det sikres, at vandet kan transporteres 
fra Nørre Voldgade mod havnen ad skybrudsveje. Endelig skal vandtilstrømningen til lokale 
lavpunkter begrænses mest muligt. 
 
Kajkanten skaber en barriere i forhold til at få afledet vandet til havnen. Kajen ligger 
generelt i kote 2-2,2 for at beskytte mod højvande. Områderne bag kajen ligger 0,5 m 
lavere. Det giver,  sammen med omkringliggende vejes hældning, en udfordring i forhold til 
at lede regnvandet til havnen. 
 
Konkretiseringsplanen for Indre By er opbygget ud fra et princip med tre overordnede 
elementer: 
 

 Udledningspunkter: Der etableres 10 -20 udledningspunkter gennem kajen til 

havnen eller kanalen rundt om Slotsholmen for at føre skybrudssvandet væk fra 

områderne bag kajen. Der foreslås ikke alternativer til opsamling af skybrudsvand i 

eksisterende dybdepunkter bag kajen og udledning gennem nye udløb. 

 Manipulation af vejarealer: Ved hjælp af manipulation af vejarealer forhindres 

vandet i at løbe ind i sidegader fra hovedstrømningsveje og tre hovedstrømningsveje 

faciliteres ved at ændre tværprofilen på disse veje. Der er opstillet alternativer til 

transport af skybrudsvand i de tre hovedstrømningsveje i H.C. Andersens Boulevard, 

Vester Voldgade og Grønningen/Esplanaden. 

 Tilbageholdelse af afstrømning: Det sikres at der ikke strømmer vand ud fra 

parkerne, specielt Kongens Have. 
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Indre by opdeles ud fra en analyse af, hvor vandet samler sig naturligt i de lavestliggende 
områder. Indre By opdeles i tre hovedoplande: Indre By Nord, Indre By Midt og Indre 
By Syd. 
 

 
Figur 4-7 Indre By er opdelt i tre hovedoplande - Indre By Nord, Indre By Midt og Indre By Syd. 
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4.3.2 Indre By Nord 
Indre By Nord består af parkerne Østre Anlæg, Botanisk Have og Kongens Have samt 
Kastellet og Ny København (der inkluderer Frederiksstaden). Hele området hælder ned mod 
havnen, og der er tre hovedstrømningsveje: 
 

1. Langs Grønningen og Esplanaden evt. med sidegren til Toldbodgade via St. 
Kongensgade og Amaliegade. 

2. Fra Gothersgade og Kongens Have og ned mod Toldbodgade nord via St. 
Kongensgade, Fredericiagade og Amaliegade. 

3. Fra Kongens Nytorv ad St. Kongensgadegade til Marmorkirken, videre ad 
Fredericiagade, Amaliegade mod Toldbodgade nord. 

 
Hovedgrebene i dette område handler dels om at minimere tilstrømning af skybrudsvand til 
området omkring Marmorkirken med tilstødende veje. Dels om at bortlede skybrudsvand fra 
Grønningen og Esplanaden. 
 
Tilstrømningen til området omkring Marmorkirken begrænses med en række 
kotereguleringer af veje, skybrudsledninger samt ekstra vejriste til at reducere vandet fra 
vejarealerne. Det er ikke realistisk at finde areal til grønne og blå løsninger, forsinkelser, 
m.v. på grund af byrummets karakter. 
 
For Skt. Annæ Plads er der sat et pladsrenoveringsprojekt i gang. Projektet indeholder 
bortledning af skybrudsvand og frakobling af daglig regn. Projektet står over for 
godkendelse i Borgerrepræsentationen og har været i høring hos relevante interessenter. 
Langs Grønningen og Esplanaden er tre alternativer foreslået: 
 
Alternativ 1: Lukket kanal under cykelsti i Grønningen/Es planaden 
Denne løsning indeholder en lukket kanal i hver side af Grønningen (fx under cykelstien), 
der fortsætter i Esplanaden (orange streg fig. 3), hvor skybrudsrøret fra St. Kongensgade 
også tilsluttes (rød streg). Kanalen i Esplanaden tilsluttes to eksisterende overløbsrør ved 
Churchillparken (grøn streg) Figur 4-8. 
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Figur 4-8 Alternativ 1: Forslag til nedgravet og lukket kanal under cykelsti i Grønningen og Esplanaden. 
Skybrudskanaler i Grønningen og Esplanaden tilsluttet eksisterende overløbsledning ved Nordre Toldbod. 
Nye ledninger i St. Kongensgade og Borgergade er også illustreret. 

 
Alternativ 2: Skybrudsvand udledes til Kastelsgraven 
Denne løsning indeholder tre udledningspunkter til den ydre Kastelsgrav. Skybrudsvandet 
opsamles i skybrudsriste ved Jens Kofods Gade, Hammerensgade og hvor Esplanaden, 
Bredgade og Grønningen mødes (blå pile) Figur 4-9. 
 
Afgørende for denne løsning er, at vandstanden i hele Kastelsgraven ikke stiger mere end 
ca. 10 cm. En detaljeret hydraulisk beregning på det ombyggede udløbsbygværk skal 
dokumentere dette. Udløbsbygværket har i dag reduceret hydraulisk kapacitet, og en 
ombygning af overløbsfunktionen vil forbedre de hydrauliske forhold væsentligt. 
 
Som alternativ til ovenstående kan der etableres et ekstra overløb til de to tunnelledninger, 
der har udløb ved Nordre Toldbod. Dette kræver, at der lægges en overløbskanal i 
Churchillparken. 
 
Denne kan udføres lukket (og skjult af græs) eller åben (røde og grønne pile). Det vurderes 
umiddelbart, at belasningen (den hydrauliske og den forureningsmæssige) ikke giver 
problemer ved skybrud, men dette bør eftervises, i forbindelse med projekteringsfasen. 
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Figur 4-9 Alternativ 2: Udledning fra Grønningen og Esplanaden til kastelgraven. Nye ledninger i St. 
Kongensgade og Borgergade er også illustreret. 

 
Alternativ 3: Åben Grøn og blå løsning i Grønningen/Esplanaden 
Den åbne løsning for Grønningen og Esplanaden indeholder en trugformet sti i 
Kastelsparken og Churchillparken, som fyldes med vand ved skybrud. Vandet udledes 
ved Nordre Tolbod. 
 
Området omkring Skt. Annæ Plads har sit eget opland. 
 

4.3.3 Indre By Midt 
Indre By Midt består af Middelalderbyen mellem Gothersgade/Nyhavn og Vester Voldgade. 
Området inkluderer Slotsholmen. Indre By Midt kan underopdeles i oplande, der afvander 
mod Havnegade, Ved Stranden og Nybrogade, samt Slotsholmen som er et separat opland. 
 
Løsningsforslaget for Indre By Midt indeholder en af installering af skybrudsriste tæt på 
kajen mod Slotsholmskanalerne og Havnen. Der er i 2012 installeret skybrudsriste i Ved 
Stranden og i Ny Kongensgade, og det foreslås, at denne metode gennemføres i andre 
lavpunkter bag kajen. 
 
Vejene i Indre By midt fungerer som skybrudsveje, som de er i dag. Med undtagelse af 
Kompanistræde, hvor omprofilering eller individuel beskyttelse af kældernedgange skal 
vurderes i detaljer.  
 
Det forslås, at udfordringerne på Slotsholmen løses ved at vandet fra tag- og vejarealer 
afkobles fra kloak (en separering). Vandet føres i stedet ud til havnen via udløb 14 og 15 (se 
Figur 4-10), for enden af Slotsholmsgade og ved Chr. IV’s Bryghus. Udløbenes placering 
og antal fastlægges endeligt i tæt samarbejde med bl.a. Bygningsstyrelsen og Styrelsen for 
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Slotte og Kulturejendomme ifm. en projektering af separeringen. Årsagen til, at en 
separering er særlig fordelagtig for Slotsholmen er, at alle bygninger ligger relativt nær 
vandet. Separering af daglig regn og håndtering af skybrudsvand kan i dette tilfælde samles 
i én løsning. Slotsholmen har et areal på 21,2 ha. Det kan blive aktuelt at forrense tagvand 
fra kobbertage (f.eks. Christiansborg). Dette afhænger af en vurdering af i, hvilket omfang 
der frigives kobber til det afstrømmende tagvand. 
 

 
Figur 4-10 Indre By Nord med placering af oplandsreguleringer og udledningspunkter. Pilene viser de 
punkter, hvor vandet udledes fra Indre By Midt samt spærring af vand fra Vester Voldgade. De røde streger 
viser spærring af vand fra Vester Voldgade.  

 
4.3.4 Indre By Syd 

Indre By Syd består af området mellem baneterrænet i syd og Vester Voldgade. Oplandet 
syd for H.C. Andersens Boulevard afvander mod Langebro og oplandet ved Frederiksholm 
afvander mod Frederiksholms Kanal. 
 
For at undgå, at skybrudsvand fra den nordligste del af området omkring Vester Voldgade 
afstrømmer til Frederiksholms Kanal via Lavendelstræde, Farvergade, Løngangsstræde og 
Stormgade (hvor det medfører lokale oversvømmelser) foreslås det, at vandet føres ad 
Vester Voldgade til havnen. 
 
For at reducere vand på overfladen ved Vesterbrogade/Jernbanegade/Axel Torv området, 
samt oversvømmelse af Tivoli og bygningerne syd for Glyptoteket foreslås det, at der kan 
føres skybrudsvand ad H.C. Andersens Boulevard til havnen. Rådhuset vil også kunne 
frakobles med disse løsninger. 
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I begge veje kan skybrudsvandet føres i en lukket løsning, dvs. i kanaler under overfladen 
(f.eks. cykelsti). I H. C. Andersens Boulevard kan vandet føres i en åben løsning, hvor en 
del af vej/cykelsti arealet sænkes.  
 
Åben løsning i Vester Voldgade 
Vester Voldgade falder ikke jævnt mod havnen, idet der er en stigning omkring krydset ved 
Stormgade. Dette betyder, at en åben løsning vil føre til meget dybe kanaler for at opnå et 
passende fald mod havnen. Det vurderes at dette i væsentlig grad vil ændre gadens 
udformning og brug negativt, og denne mulighed er derfor ikke undersøgt nærmere. 
 
Lukket løsning i Vester Voldgade 
I hver side af vejrummet, under dybdepunktet i fortovet placeres en 30-40 cm bred kanal 
med riste, der kan føre regnvandet fra fortovet til kanalen. Herefter reetableres fortovet, 
idet der placeres lange riste i bunden af vandrenden. Ristene skal placeres, så de 
forhindrer, at skybrudsvand løber ind i sidegaderne og ind mod Indre By Midt. Det 
vurderes, 
at denne er den eneste realistiske løsningsmulighed. 
 
Alternativ 1:Lukket løsning i H.C. Andersens Boulevard 
Den lukkede løsning for H.C. Andersens Boulevard består af betonkanaler, som mest 
sandsynligt placeres under cykelstierne i hver side, evt. i forbindelse med ombygning af 
cykelstierne til cykelsuperstier. Vandet samles ved Christiansborggade og ledes til de 
lukkede kanaler i Vester Voldgade og føres samlet ud ved Christians Brygge. Kanalerne kan 
udføres sammen med en udbygning af cykelstierne til cykelsuperstier. 
 
Alternativ 2: Åben løsning i H.C. Andersens Boulevard 
H.C. Andersens Boulevard er et af landets mest trafikerede gader med både biler, cykler og 
gående. Den centrale placering i byen gør, at det er et område, som mange passerer dagligt. 
Et grønt rekreativt tiltag på dette sted vil derfor være markant for byen. 
 
Forslaget er her gennemgribende, idet det etablerer en grøn boulevard, der både håndterer 
frakoblet daglig regn og håndterer skybrud. Derudover har det en positiv indvirkning på 
bylivet med grønne og blå elementer. 
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5. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 

I det følgende præsenteres alene de væsentligste og overordnede planer, der kan have 
relevans for planerne for konkretisering af skybrudsplanen. I forbindelse med 
detailplanlægning og projektering af de konkrete tiltag, skal der desuden tages hensyn til 
lokal- og byplaner og byplanvedtægter for de pågældende områder. 
 

5.1 Kommuneplaner  
En kommuneplan består af 

 en hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i 

kommunen, 

 retningslinjer for arealanvendelsen for en række emner, 

 rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. 

 

Planen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger. 

 
Kommuneplanen fastlægger de overordnede rammer for byens fysiske udvikling. Den består 
af visioner og politiske mål, retningslinjer samt rammer for den underliggende planlægning 
og fastlægger de overordnede ønsker til byens udvikling. Indholdet i kommuneplanen og 
processen for dens vedtagelse er fastlagt i Lov om planlægning (planloven). I henhold til 
loven skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan, og der skal vedtages en 
kommuneplan i hver valgperiode, dvs. hvert fjerde år. 
  
Hovedstrukturen er de overordnede mål for byens udvikling og arealanvendelse. Målene 
omhandler bl.a. udbygningen i kommunen med boliger, arbejdspladser, trafikbetjening, 
energiforsyning, offentlig service og rekreative områder. 
 
Retningslinjerne angiver administrationsgrundlaget for arealanvendelsen. Det er emner som 
f.eks. hvor forskellige byformål skal ligge, hvor trafikanlæg skal ligge samt at bevare 
kulturarv, landskab og natur.  
 
I det følgende præsenteres de væsentligste retningslinjer fra kommuneplanerne i relation til 
de behandlede konkretiseringer af skybrudsplanen. 
 

5.1.1 Frederiksberg Kommuneplan 2010 
Frederiksberg Kommuneplan indeholder, for de behandlede planer, følgende relevante 
overordnede retningslinjer for byens udvikling, herunder grønne områder, ekstremregn og 
drikkevandsinteresser /3/. 
 

Parkplan 
By- og Miljøområdet vil i første del af planperioden udarbejde en Parkplan, der vil sætte 
nye og inspirerende mål for kommunens grønne områder. Målet er, at de rekreative arealer 
skal leve op til internationale standarder og tilgodese nye brugsmønstre i parkerne. 
Herudover skal tilgængeligheden i alle parkområder vurderes. En Parkplan vil også udpege 
nye mulige placeringer af små bolignære, grønne byrum - såkaldte ”lommeparker”. 
 
Ekstremregn 
Resultatet af forøget CO2-indhold i atmosfæren er, at klimaet på lang sigt bliver varmere og 
nedbøren ændrer sig. I 2011 blev en ny spildevandsplan vedtaget med mål og handlinger til 



 

 Miljøvurdering - Konkretisering af skybrudsplan for ”Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro”, 
”Østerbro” og ”Indre by” 

42 

 
 

Juni 2013 

håndtering af de ændrede nedbørsmængder. Lokal håndtering af spildevand (LAR) - f.eks. 
ved projekter som fremmer genbrug af regnvand eller øger nedsivningen - indgår som et 
væsentligt element i spildevandsplanen. 
 
Drikkevandsinteresser 
En stor del af Frederiksberg er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, 
hvilket betyder, at der i området skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. 
Grundvandet analyseres bl.a. for olie, opløsningsmidler, pesticider samt udvalgte naturligt 
forekommende stoffer (f.eks. nikkel). Kommunen har i 2009 udarbejdet en grundvandsplan, 
som fastsætter aktiviteter til beskyttelsen af grundvandsressourcen for perioden 2009 –2010. 
 

5.1.2 Frederiksbergstrategien  
Frederiksberg Kommune har desuden udarbejdet ”Frederiksbergstrategien”, der sætter 
retningen for udvikling af Frederiksberg i de kommende år. Strategien er en strategi for både 
kommuneplanlægningen og Agenda-21 og blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen 
mandag den 10. september 2012. Strategien er bygget op om fire temaer og er både en 
strategi for kommuneplanlægningen og Agenda-21. Specifikt om klimatilpasning står der: 
 
Arbejde målrettet med klimatilpasning 
Frederiksberg skal tilpasses fremtidens klima og forebygge de massive problemer med bl.a. 
ekstremregn. ”Vi vil arbejde for at beskytte følsomme områder og bygninger mod skader 

ved ekstremregn, samt forbedre beredskab og kommunikation. Gennem en langsigtet 

planlægning vil vi gøre byen mindre sårbar over for klimaændringerne. Vi vil desuden se 

regnvand som en ressource, der fremmer ’grønne og blå elementer’ i byen” /4/. 

  

Det gøres ved at: 

 Udarbejde en klimatilpasningsplan med konkrete klimatilpasningsløsninger. 

 Igangsætte konkrete kommunale klimatilpasningsprojekter som fx lokal afledning af 

regnvand (LAR) og sikring af følsomme bygninger samt fremme private 

klimatilpasningsløsninger gennem fx kampagner og offentlig-private samarbejder. 

 Deltage aktivt i regionale samarbejder om ekstremregn (fx KLIKO-VAND) og 

samarbejde om at finde de bedste løsninger. 

 
5.1.3 Københavns Kommuneplan 2011 

Københavns Kommuneplan indeholder overordnede retningslinjer for byens udvikling, 
herunder natur og rekreative muligheder, fritidsanlæg, vandløb søer og kystvande.  
 
Natur og rekreative muligheder 
Københavns grønne områder, vandområder og kystlandskaber skal udfylde mange 
funktioner som levesteder og spredningsveje for dyr og planter, som grønne og blå 
elementer i byens struktur og som rammer om væsentlige dele af borgernes fritidsliv og 
oplevelser. København er en grøn og blå by, men der er behov for fokus på områdernes 
kvalitet og borgernes aktivitets- og oplevelsesmuligheder /2/. 
 
Fritid og fritidsanlæg 
Efterspørgslen efter muligheder for fysisk udfoldelse, for at organisere egne aktiviteter og 
for at bruge områder på nye måder har længe været i vækst. Der skal derfor satses på at 
fastholde kvaliteten af eksisterende faciliteter og supplere dem, men også på at udvide 
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mulighederne med nye og utraditionelle måder at bruge bygninger og arealer på – 
midlertidigt eller i kombination med andre anvendelser. 
 

 Byens grønne rum - Byens struktur af parker og andre grønne byrum samt grønne 
forbindelser skal bevares og udvikles i overensstemmelse med den øvrige by- og 
befolkningsudvikling, herunder udviklingen af nye byområder. Kvaliteten og 
tilgængeligheden af områderne skal udvikles med fokus på at øge borgernes brug af 
dem. I den forbindelse kan lokal afledning af regnvand indgå som et element.  

 
Vandløb, søer og kystvande 
Forvaltningen af vandområder og deres kvalitet er delt mellem staten og kommunen. 
Retningslinjerne skal derfor ses i samspil med de statslige vandplaner. De opnåede 
fremskridt i vandkvalitet med bademuligheder i næsten hele byen bliver fulgt op med nye 
indsatser. 
 

 Bortledning af regnbetingede udløb - Udledninger må ikke forårsage hydrauliske 
eller stofmæssige problemer i vandområderne, herunder kræve regulering af vandløb 
for at opnå tilstrækkelig afledningskapacitet. Udlederkrav fastsættes på baggrund af 
vandområdernes målsætning og anvendelse samt vandløbets vandføring.  

 Åbning af rørlagte vandløb - Der skal skabes nye vandområder ved genåbning af 
rørlagte vandløbsstrækninger. 

 Vandkredsløb og grundvand - Grundvandet skal beskyttes mod forringelser, og 
udnyttelsen af grundvandet skal ske under hensyntagen til det samlede vandkredsløb. 
Ved bygge- og anlægsprojekter skal vandpåvirkningen minimeres, og muligheden 
for anvendelse af sekundavand skal indtænkes. Der gives som udgangspunkt ikke 
tilladelse til permanent grundvandsdræning i forbindelse med nyt byggeri og 
anlægsprojekter. Bæredygtig udnyttelse af grundvand, der ikke umiddelbart indgår i 
drikkevandsforsyning, skal fremmes. 

 Anvendelse af kystvande - Anlæg af nye badefaciliteter har tydeliggjort 
københavnernes interesse for at anvende vandet til badning og andre rekreative 
formål. Kystvandenes kvalitet og naturindhold skal i tilstrækkelig grad muliggøre 
badning, dykning, lystfiskeri og lignende aktiviteter. Dette gælder generelt, men især 
hvor kystvande grænser op til rekreative områder. 

 Lavvandede kystvande - Lavvandede dele af kystvandene (0-6 m vanddybde) skal så 
vidt muligt friholdes for påvirkninger, der skader deres naturindhold. Ved 
opfyldning af lavvandede områder langs Københavns kyster skal det undersøges, om 
der andetsteds kan skabes nye lavvandede områder til gavn for dyre- og plantelivet, 
uden at dette er til skade for sejladssikkerheden mv. 

 Administration af vandområder - Vandløb, søer og kystvande administreres i øvrigt i 
overensstemmelse med de statslige vandplaner for 2010-2015, der trådte i kraft 22. 
december 2011. Københavns Kommune er omfattet af vandplanerne 2.3 Øresund og 
2.4 Køge Bugt. 

 
5.2 Københavns Klimatilpasningsplan 2010 

København lavede i 2010 en klimatilpasningsplan for at gøre København klar til fremtidens 
”vildere vejr”. Planens mål er at sikre, at København også i fremtiden skal være en god by at 
bo, arbejde og investere i. 
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I Klimatilpasningsplanen vurderes, hvilke udfordringer, der er de største, og hvor der i byen 
kan vindes mest ved at sætte ind nu og i de kommende år. Samtidig ses på, hvordan de 
tiltag, der skal til for at klimatilpasse København til fremtiden, kan være til glæde og gavn 
for byen her og nu.  
 
Formålet med Klimatilpasningsplanen er at gøre kommunen i stand til at vælge de rigtige 
steder at tage fat med de bedst egnede tiltag, så København også fremover er en tryg og 
attraktiv storby at bo og investere i /5/: 
 

 Metode 1: Vi skal have større kloakker, bassiner og pumpestationer 
 Metode 2: Vi skal håndtere regnvandet lokalt i stedet for at lede det i kloakken 
 Metode 3: Vi skal sørge for, at oversvømmelserne kun sker på steder, hvor det gør 

mindst skade – den såkaldte ”skybrudsplan” 
 

5.3 Københavns skybrudsplan2012 
Skybrudsplanen er således en udløber af Københavns Klimatilpasningsplan. 
Skybrudsplanen beskriver de metoder, prioriteringer og tiltag, der anbefales for den del af 
klimatilpasningen, der handler om skybrud /6/.  
 
Klimatilpasningsplanen peger på to overordnede tiltag, som er nødvendige for at undgå 
oversvømmelser ved skybrud:  
 

 Fremtidssikring af kloakkens funktion ved at afkoble regnvand fra fælleskloakken 
 Skybrudssikring af byen (Plan B) 

 
Metoder til skybrudssikring af København 
Når København skal sikres mod skybrud, vil det økonomisk set være mest optimalt at 
investere i en kombination af løsninger, som både kan håndtere skybrud, og nedbringe 
belastningen af kloaknettet på alle andre nedbørsdage.  
 
Afledning af nedbør fra skybrud til havet 
Hovedparten af nedbøren fra et skybrud skal ledes til havet/havnen, mens en mindre del skal 
udledes til ferske vande, som Utterslev Mose og Søerne i det indre København.  
 
Opmagasinering af nedbør fra skybrud 
Mulighederne for at forsinke regnvandets passage hen mod kloakkerne og opmagasinere 
regnvand i bufferområder under skybrud er helt afgørende for, hvor stort behovet er for at 
etablere særlige skybrudsløsninger. Sådanne løsninger kan være egentlige skybrudsveje, 
anlagte kanaler 
eller tunneller, der er reserveret til vand fra skybrud, og som generelt øger kapaciteten til at 
lede vand væk.  
 
Udpegningen af egnede arealer hvor vandet kan opbevares midlertidigt, skal ske i 
forbindelse med den detaljerede planlægning i de enkelte dele af byen. Befæstede pladser er 
asfalterede eller flisebelagte områder, hvorfra vandet ikke kan sive ned i jorden. 
 
Skybrudssikringens bidrag til en blå og grøn by 
Københavns Kommune har en ambition om, at byen skal være mere blå og grøn i fremtiden. 
Afvandingen af nedbør fra skybrud er et vigtigt element i den fysiske planlægning i 
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København. Derfor skal hensynet til skybrudssikring indarbejdes i lokalplaner og 
byudviklingsprojekter, så løsningerne kan være med til at fremme byens blå og grønne 
struktur. En blå-grøn struktur i en by er udtryk for sammenhængen mellem vand i åer, 
kanaler, grønne områder, parker og byrummet. 
 
Skybrudssikringen af København vil bidrage mest til byens grønne og blå struktur, hvis 
løsningerne opmagasinerer eller leder vandet bort på terræn. 
 

5.4 EU’s vandrammedirektiv, miljømålsloven og vandplaner 
EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, 
overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande. 
Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den 
administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af 
vandmiljøet. Vandrammedirektivet trådte i kraft den 22. december 2000. 
 
EU’s vandrammedirektiv er udmøntet i den danske lovgivning i miljømålsloven. 
Miljømålsloven indeholder overordnede bestemmelser om vanddistrikter, myndigheders 
ansvar, miljømål, planlægning og overvågning mv. Loven foreskriver, at staten skal 
udarbejde vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer, som redegør for, hvordan vi i 
Danmark vil nå EU-målet om ”god tilstand” for de danske vandområder. 
 
Vandplanerne er et instrument til at nå det mål, der er udstukket i EU’s vandrammedirektiv: 
at alle vandområder – grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet – skal have 
”god tilstand” i 2015 /7/. 
 
Vandplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere 
vand i Danmarks søer, fjorde og åer i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 
Vandplanerne udgør således tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske 
vandmiljø. 

 

Målet med vandplanerne er at opnå: 

 Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold. 

 Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof. 

 Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor. 

 Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra fx hjem uden kloak, 

renseanlæg og kloakoverløb. 

 Mere vand i vandløb ved at sikre, at vandindvindinger ikke dræner naturen for vand.  

 

Vandplaner har været i teknisk forhøring hos kommunale, regionale og statslige 

myndigheder. Det arbejdsprogram, som skal ligge til grund for næste generation vandplaner, 

er i offentlig høring til den 18. november 2013 /8/. 

 

Når de endelige vandplaner ligger klar, skal kommunerne udarbejde forslag til kommunale 

handleplaner for, hvordan de vil nå målene i vandplanerne. Forslag til handleplaner skal 

ligge klar senest 6 måneder efter, at de endelige vandplaner er offentliggjort. 

Handleplanforslagene skal herefter i offentlig høring i mindst 8 uger, før de kan vedtages 

endeligt.  
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6. ALTERNATIVER 

I miljøvurderingen skal der indgå relevante alternativer, herunder det såkaldte 0-alternativ, 
som anvendes som sammenligningsgrundlag i vurderingerne af den potentielle 
miljøpåvirkning. 0-alternativet betegner en situation, hvor der i Københavns og 
Frederiksberg Kommuner ikke foretages tiltag, til håndtering af skybrud. Det vil således 
være en fremtidssituation, hvor de forventede klima- og nedbørsforhold ikke håndteres, 
resulterende i tab af samfundsmæssige værdier og en række miljømæssige påvirkninger.  
 
Planerne for konkretisering af skybrudsplanen omfatter, i det omfang det er skønnet muligt, 
en række alternativer og varianter. Disse beskrives nærmere i kapitel 4. I den efterfølgende 
planlægning, vil der blive foretaget et valg af hvilke alternative løsninger der skal arbejdes 
videre med, på baggrund af de miljømæssige påvirkninger og økonomiske overvejelser. 
 
 
Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 

Åboulevard 
 

Trafikken i Åboulevard lægges i tunnel mens skybrudsvandet kan afledes og forsinkes 
i det blå-grønne byrum, der skabes i det tidligere vejprofil. Desuden kan det ene tunnelrør eventuelt 
anvendes som forsinkelsesbassin ved ekstreme regnhændelser. Alternativet ses primært som et 
trafikprojekt og er derfor ikke belyst nærmere i denne plan. 
 

Sankt Jørgens Sø 
 

Vandspejlet i begge dele af Sankt Jørgens Sø sænkes. Herved kan det samme forsinkelsesvolumen 
opnås ved en mindre sænkning af vandspejlet eller der kan skabes et større volumen på op til 
80.000 m3. Alternativet er relevant ved Masterplan 1. 
 

Vodroffsvej 
 

Der skabes en egentlig kanalgade i Vodroffsvej efter Amsterdam-forbillede, hvori 
vandet afledes gennem hele Vodroffsvej og Gasværksvej. Dette giver mulighed for at 
aflede vandet på overfladen fra størstedelen af områderne hele vejen til Vesterbro uden at De Indre 
Søer påvirkes. Alternativet er relevant ved Masterplan 2. 
 

Østerbro  Planen behandler kun et hovedforslag 
 

Indre By Nord  
Alt. 1: Lukket kanal 
under cykelsti i 
Grønningen/Es 
planaden 
 

Denne løsning indeholder en lukket kanal i hver side af Grønningen (f.eks. under 
cykelstien), der fortsætter i Esplanaden, hvor skybrudsrøret fra St. Kongensgade også tilsluttes. 
Kanalen i Esplanaden tilsluttes to eksisterende overløbsrør ved Churchillparken. 
 

Alt. 2: 
Skybrudsvand 
udledes til 
Kastelsgraven 

Denne løsning indeholder tre udledningspunkter til den ydre Kastelsgrav. Skybrudsvandet opsamles 
i skybrudsriste ved Jens Kofods Gade, Hammerensgade og hvor Esplanaden, Bredgade og 
Grønningen mødes. Som alternativ til ovenstående kan der etableres et ekstra overløb til de to 
tunnelledninger, der har udløb ved Nordre Toldbod. Dette kræver, at der lægges en overløbskanal i 
Churchilparken. 
 

Alt.3: Åben Grøn og 
blå løsning i 
Grønningen/Es 
planaden 
 

Den åbne løsning for Grønningen og Esplanaden indeholder en trug-formet sti i 
Kastelsparken og Churchillparken, som fyldes med vand ved skybrud. Vandet udledes 
ved Nordre Tolbod. 
 

Syd 
Alt.1:Lukket løsning 
i H.C. Andersens 
Boulevard 
 

Den lukkede løsning for H.C. Andersens Boulevard består af betonkanaler, som mest sandsynligt 
placeres under cykelstierne i hver side, evt. i forbindelse med ombygning af cykelstierne til 
cykelsuperstier. Vandet samles ved Christiansborggade og ledes til de lukkede kanaler i Vester 
Voldgade og føres samlet ud ved Christians Brygge. Kanalerne kan udføres sammen med en 
udbygning af cykelstierne til cykelsuperstier. 
 

Alt. 2: Åben løsning 
i H.C. Andersens 
Boulevard 

H.C. Andersens Boulevard er et af landets mest trafikerede gader med både biler, cykler og gående. 
Den centrale placering i byen gør, at det er et område, som mange passerer dagligt. Et grønt 
rekreativt tiltag på dette sted vil derfor være markant for byen. 
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7. MILJØSTATUS OG MILJØMÅL 

7.1 Natur 
§ 3-beskyttet natur ses illustreret på kortbilag bagerst i rapporten: 

 Kort 1.1 Beskyttet natur, fredede områder og fortidsminder- Ladegårdså, Frederiksberg 

Øst og Vesterbro 

 Kort 1.2 Beskyttet natur, fredede områder og fortidsminder - Østerbro 

 Kort 1.3 Beskyttet natur, fredede områder og fortidsminder - Indre By 

 
7.1.1 Generelt  

Skybrudsoplandene omfatter bydele, der rummer både bebyggelse, infrastruktur og 
naturområder. Mange af de almindelige former for kommunale udpegninger, der 
sædvanligvis kan give et indtryk af et områdes naturværdi, som eksempelvis 
spredningskorridorer og biologiske interesseområder, findes ikke i den bymæssige 
sammenhæng. Beskrivelsen af naturindholdet bygger i dette tilfælde i stedet for på en 
opsummering af hvilke beskyttede områder jf. naturbeskyttelsesloven, der findes inden for 
områderne. Desuden har byens grønne områder, koloni- og nyttehaver, marine områder, 
vejtræer og parker en væsentlig naturværdi i byen. Disse områder en ikke nærmere kortlagt i 
denne miljøvurdering, men vil være relevante at inddrage på et senere stadie af 
planlægningen, hvor de reelle projekter ligger mere fast. 
 
Naturbeskyttelsesloven  
Naturbeskyttelsesloven beskytter bl.a. naturen med dens bestand af vilde dyr og planter 
samt deres levesteder samt de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og 
undervisningsmæssige værdier. Herunder beskytter loven mod ændringer i naturtypernes 
tilstand. 
 
Naturtyperne, der er omfattet af lovens § 3, udgøres af: 
 

 Søer og vandhuller der er mindst 100 m2. 
 Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe der hver for sig eller i 

sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m2. Moser under 2.500 m2 er også 
beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer. 

 De fleste vandløb er også beskyttede via en særskilt § 3-udpegning. Ved søer forstås 
både naturlige og helt eller delvist menneskeskabte vandhuller, bassiner og damme. 
Inden for området er Københavns Søer og søen i Ørstedparken beskyttet.  

 
Der skal søges dispensation hos Københavns eller Frederiksberg Kommune for at ændre 
tilstanden af de § 3-beskyttede arealer. 
 
Den beskyttede natur i indre København er især knyttet til den våde natur, dvs. søerne, og 
beskyttet i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven § 3. De nærmeste Natura 2000 
områder til København er Vestamager, Gentofte Sø og Saltholm. 
 

7.1.2 Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro  
Inden for oplandet findes § 3-beskyttet natur i form af Københavns Søer (Sankt Jørgen Sø 
og Peblinge Sø). Desuden er søen i Ørstedsparken beskyttet. 
 



 

 Miljøvurdering - Konkretisering af skybrudsplan for ”Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro”, 
”Østerbro” og ”Indre by” 

48 

 
 

Juni 2013 

7.1.3 Østerbro 
Skybrudsoplandet indeholder kun et enkelt § 3-beskyttet område i form af søen i 
Kildevældsparken. 
 

7.1.4 Indre By 
Skybrudsoplandet Indre By indeholder en række § 3-beskyttede søer: 

 Søen i Botanisk Have 

 Søen i Rosenborg Have 

 Søerne i Østre Anlæg 

 Voldgravene omkring Kastellet 

 
7.2 Fredninger og kulturmiljø 

Fredede områder, fredede fortidsminder, fortidsmindebeskyttelseslinjer og 

kulturarvsarealer ses illustreret på kortbilag bagerst i rapporten: 

 Kort 1.1 Beskyttet natur, fredede områder og fortidsminder- Ladegårdså, Frederiksberg 

Øst og Vesterbro 

 Kort 1.2 Beskyttet natur, fredede områder og fortidsminder - Østerbro 

 Kort 1.3 Beskyttet natur, fredede områder og fortidsminder - Indre By 

 

Kulturmiljøer ses på: 

 Kort 2.1 Kulturmiljøer - Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 

 Kort 2.2 Kulturmiljøer - Østerbro 

 Kort 2.3 Kulturmiljøer - Indre By 

 
7.2.1 Generelt 

Fortidsminder 
De fredede fortidsminder er beskyttede af museumsloven og udgør en væsentlig kulturarv. 
De kan ses på Kulturstyrelsens database “Fund og Fortidsminder”. Kulturstyrelsen 
administrerer museumslovens bestemmelser om beskyttelse af selve fortidsminderne og 2 
meter fra fortidsmindernes fod mod tilstandsændringer jf. museumslovens §§ 29e og 29f. 
Omkring fortidsminder kan der være en fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 meter, som 
kommunerne administrerer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18.  
 
Derudover gælder museumsloven generelt, som § 27, stk. 2, foreskriver, at hvis der findes 
spor af fortidsminder under jordarbejde på land, skal anlægsarbejdet straks standses, og 
fundet skal anmeldes til det ansvarlige kulturhistoriske museum. 
 
Fortidsmindebeskyttelseslinjen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 18, og 
bestemmelsens formål er, at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Ved 
bestemmelsen skal både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, 
herunder indsyn til og udsyn fra fortidsminderne, sikres. Samtidig skal bestemmelsen sikre 
de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særligt mange 
kulturhistoriske levn i områderne tæt ved fortidsminderne. Fortidsmindebeskyttelseslinjen er 
på 100 meter, hvilket regnes fra fortidsmindets ydre grænse. For gravhøje regnes 
beskyttelseslinjen fra foden af højen.  
 
Der er inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen et forbud mod forandringer af tilstanden. 
Bestemmelsen omfatter også midlertidige terrænændringer som nedgravning af ledninger og 
lignende. 
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Kulturmiljøer 
Kulturmiljøerne er karakteristiske helheder i byen, som vidner om vigtige perioder i 
byhistorien. Inden for de udpegede kulturmiljøer skal afgørelser om byggeri, nedrivning, 
anvendelsesændringer og lign. inddrage områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og/eller 
landskabelige værdier som beskrevet i redegørelsen for de enkelte udpegninger /9/. 
 
Kulturarvsarealer 
Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortidsminder. 
Områderne er i sig selv ikke fredede. Udpegningen har som funktion at synliggøre, at der er 
stor sandsynlighed for at finde fortidsminder i et område, således at et anlægsarbejde om 
muligt kan planlægges uden om arealerne, så fortidsminderne bevares på stedet. 
 
Fredede områder 
Benyttelsen af fredning af udvalgte områder har siden 1917 været centralt i 
naturbeskyttelsen i Danmark, og er det ældste og mest vidtgående instrument til beskyttelse 
af natur og landskaber. Fredninger kan gennemføres til at varetage alle de formål, som 
naturbeskyttelsesloven indeholder, hvilket er beskyttelse af dyr og planter og deres 
levesteder, landskab og kulturhistorie, ligesom en fredning kan fastsætte bestemmelser om 
forbedring og genopretning af naturen. Endvidere kan fredninger regulere folks adgang til at 
færdes i naturen.  
 

7.2.2 Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro  
Fortidsminder 
Inden for området findes to fredede fortidsminder, hvor det ene er omgivet af en 
fortidsmindebeskyttelseslinje (Tabel 7-1).  
 

Tabel 7-1 Fredede fortidsminder inden for oplandet Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 

Stednavn Fortidsminde Datering Fredningsnr. Fredningsstatus Beskyttelseslinje 

København, matr. 
nr. 2576 

Mindesmærke Nyere tid (1800-
1899) 

31308 Fredet 1937 eller 
senere 

 

København, matr. 
nr. 408 

Befæstning Historisk tid (1067-
2009) 

313021 Fredet 1937 eller 
senere 

X 

 
Kulturmiljøer 
Københavns Kommune har udpeget kulturmiljøer, og anvendt følgende definition af 
kulturmiljøer: ”En aflæselig helhed af strukturer, anlæg, bygninger m.m., der samlet knytter 
sig til og formidler en fælles historie. Det kan være oprindelse, tidsepoke og/eller geografi, 
der har betydning for forståelsen af Københavns vigtigste fortællinger og udviklingstræk.” 
 
Frederiksberg udgør en stor del af oplandet. Frederiksberg har en række værdifulde 
kulturmiljøer, der er karakteristiske for Frederiksbergs kultur- og byhistorie. Ifølge 
Frederiksberg Kommune er det et mål at bevare kulturmiljøernes bærende hovedtræk og 
samtidig opnå levende, nutidige bymiljøer /15/. Kulturmiljøerne inden for oplandet er listet i 
bilaget under Tabel 11-1. 
 
Øst for søerne findes et udpeget kulturarvsareal, der bl.a. omfatter Ørstedparken. 
Kulturarvsarealet er en del af det kulturarvsareal, der dækker hele skybrudsopland Indre By. 
Arealet beskrives i afsnit 7.2.4. 
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Området indeholder otte fredede områder. Derudover er der et fredningsforslag for 
Assistens Kirkegård. I Tabel 7-2 præsenteres kort formålet med fredningskendelserne. 
 

Tabel 7-2 Fredede områder inden for oplandet Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 

Fredet område Fredningserkendelse 
10 Københavnske parker 
29-10-2009 

Fredningskendelsen omfatter Bellahøjparken, Degnemosen, Rødkildeparken, Kolonihaveparken, 
Nørrebroparken, Amorparken, Fredens Park, Københavns Kommunes parkområde på 
Christianshavns Voldanlæg, Kildevældsparken og Genforeningsplads. Fredningen har til formål at 
sikre områderne som parkområder. Der må ikke etableres bebyggelse eller foretages 
terrænændringer. Fredningen er ikke til hinder for vedligeholdelse, renovering eller nyetablering 
af ledningsanlæg under parkerne. Almenhedens ret til færdsel til fods skal opretholdes og 
eksisterende veje og stier skal opretholdes. 

Hans Tavsens Park 
03-03-1966 

Københavns kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og drive det 
som park. Der må ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for København på det fredede areal 
anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varig karakter, hvis tilstedeværelse 
ikke tjener parkens formål. 

Landbohøjskolehaven 
07-10-1965 

Der må ikke uden Fredningsnævnets samtykke i haven anbringes bygninger, boder og skure, hvis 
tilstedeværelse ikke tjener havens formål. Det gælder anbringelse af master, med mindre disses 
anbringelse nødvendiggøres af belysnings- eller trafikformål i umiddelbart op til parken stødende 
gader, veje og pladser. 

Københavns søer 
03-03-1966 

Sortedams Sø, Peblinge Sø og Sankt Jørgens Søerne og de tilhørende skråningsanlæg er omfattet 
af fredningskendelsen. Der må ikke ske opfyldning eller andre væsentlige ændringer af søerne og 
landarealerne skal bevares som grønne områder. Kommunen har dog ret til at foretage 
foranstaltninger, der tjener til opretholdelsen af driften af søerne som led i Københavns 
vandforsyningsanlæg, således at det alene er grundet i vandforsyningens behov. 

Skydebanehaven 
23-08-1969 

Der må ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for København på det fredede areal anbringes 
bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varig karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener 
parkens formål. Udseende og placering af bygninger til brug for de parkbesøgende og for 
parkpersonalet skal godkendes af fredningsnævnet. Der må ikke uden samtykke fra nævnet 
anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terrænet eller betydeligere fjernelse 
af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger. 

Enghaven 
03-03-1966 

Københavns kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og drive det 
som park. Der må ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for København på det fredede areal 
anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varig karakter, hvis tilstedeværelse 
ikke tjener parkens formål. 

Ørstedsparken 
09-08-1963 

Arealet skal bevares som rekreativt grønt areal og drives som park. Der må ikke placeres 
bygninger, boder, skure eller andre indretninger, hvis dette ikke tjener parkens formål. 
Almenhedens anvendelse af parken som rekreativt område må ikke begrænses. 

Frederiksberg Have 
21-05-1960 

Frederiksberg Have og Søndermarken skal bevares som rekreativt grønt område, der skal være 
tilgængeligt for offentligheden. Der må ikke uden Fredningsnævnets godkendelse etableres 
bygninger, skure mv. 

 
7.2.3 Østerbro 

Fortidsminder 
Inden for Østerbro-oplandet findes et fredet fortidsminde (Tabel 7-3). 
 

Tabel 7-3 Fredede fortidsminder inden for oplandet Østerbro 

Stednavn Fortidsminde Datering Fredningsnr. Fredningsstatus Beskyttelseslinje 
Ole Rømers ¼ mil 
sten, matr. nr. 157 

Milepæl/-sten Nyere tid (1661-
2009) 

31307 Fredet 1937 eller 
senere 

 

 
Kulturmiljøer 
Kulturmiljøerne inden for skybrudsoplandet Østerbro er listet i bilaget under Tabel 11-2.  
Oplandets sydlige del skærer et udpeget kulturarvsareal. Kulturarvsarealet beskrives i afsnit 
7.2.4. 
 
Fredede områder  
Østerbro-oplandet indeholder to fredede områder. I Tabel 7-4 præsenteres kort formålet med 
fredningskendelserne. 
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Tabel 7-4 Fredede områder inden for oplandet Østerbro 

Fredet område Fredningserkendelse 
10 københavnske parker 
29-10-2009 

Fredningskendelsen omfatter Bellahøjparken, Degnemosen, Rødkildeparken, Kolonihaveparken, 
Nørrebroparken, Amorparken, Fredens Park, Københavns Kommunes parkområde på 
Christianshavns Voldanlæg, Kildevældsparken og Genforeningsplads. Fredningen har til formål at 
sikre områderne som parkområder. Der må ikke etableres bebyggelse eller foretages 
terrænændringer. Fredningen er ikke til hinder for vedligeholdelse, renovering eller nyetablering af 
ledningsanlæg under parkerne. Almenhedens ret til færdsel til fods skal opretholdes og 
eksisterende veje og stier skal opretholdes. 

Fælledparken 
09-08-1960 

Arealet skal bevares som rekreativt, grønt areal og drives som park med åben adgang for 
offentligheden. Der må ikke anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger, hvis dette 
ikke tjener parkens formål. Der må ikke uden Fredningsnævnets godkendelse anbringes 
reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terræn eller fjernelse af eksisterende eller 
senere tilkommende bevoksninger. Der må ikke uden Fredningsnævnets samtykke foretages 
opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanaler og søer.  

 
7.2.4 Indre By 

Fortidsminder 
Området indeholder syv fredede fortidsminder, hvor alle er omgivet af en 
fortidsmindebeskyttelseslinje (Tabel 7-5). 
 

Tabel 7-5 Fredede fortidsminder inden for oplandet Indre By 

Stednavn Fortidsminde Datering Fredningsnr. Fredningsstatus Beskyttelseslinje 
Kastellet, matr. nr. 
66a 

Befæstning Historisk tid (1067-
2009) 

313010 Fredet 1937 eller 
senere 

X 

København Befæstning Historisk tid (1067-
2009) 

313011 Fredet 1937 eller 
senere 

X 

Botanisk have, 
matr. nr. 162 

Befæstning Historisk tid (1067-
2009) 

313017 Fredet 1937 eller 
senere 

X 

Jarmers tårn Befæstning Middelalder (1500-
1535) 

31309 Fredet 1937 eller 
senere 

X 

Absalons Borg Borg/voldsted Middelalder (1067-
1299) 

313022 Fredet 1937 eller 
senere 

X 

Christian IV’s 
Bryghus, matr. nr. 
111 

Befæstning Historisk tid (1067-
2009) 

313019 Fredet 1937 eller 
senere 

X 

København, matr. 
nr. 183 

Befæstning Historisk tid (1067-
2009) 

313018 Fredet 1937 eller 
senere 

X 

 
Kulturmiljøer 
København rummer med sin mangeårige historie en lang række værdifulde kulturmiljøer, 
hvoraf nogle er af international og national betydning, mens andre alene er af regional eller 
lokal interesse. Kulturmiljøerne er oversigtligt illustreret i bilaget under Tabel 11-3. 
 
Kulturarvsareal 
Hele skybrudsoplandet Indre By er udpeget som kulturarvsareal af national betydning. 
Arealet dækker over Københavns historiske centrum og i det udpegede område er der fundet 
spor fra Københavns ældste bydel dateret tilbage til omkring år 1100. Området rummer også 
spor, der viser Københavns bymæssige udvikling frem mod i dag. 
  
Indre By-oplandet indeholder fire fredede områder. De fredede områder fremgår af Tabel 
7-6. 

 

Tabel 7-6 Fredede områder inden for oplandet Indre By 

Fredet område Fredningserkendelse 
Langelinieparken og 
Churchillparken 
03-03-1966 

Arealet skal bevares som rekreativt, grønt område med voldgrave, søer og åbent havneareal, og de 
grønne områder skal opretholdes som park. Der må ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet 
anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger af varig karakter, hvis tilstedeværelse 
ikke tjener anlæggets formål. Der må ikke uden tilladelse fra Fredningsnævnet for København 
anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terrænet eller fjernelse af 
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eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger. Der må ikke uden samtykke foretages 
opfyldning i voldgraven eller søerne, hvis nuværende vandstand skal søges bevaret. Ligeledes må 
der ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af 
Lystbådehavnen eller det af nuværende deklaration opfattede areal af yderhavnen. 

Østre Anlæg 
23-08-1969 

Københavns Kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt, grønt område og drive det 
som park. Der må ikke uden samtykke fra Fredningsnævnet for København anbringes boder, 
bygninger, skure eller andre indretninger, hvis dette ikke tjener parkens formål. Der må ikke uden 
nævnets tilladelse anbringes reklameskilte eller foretages væsentlige ændringer i terræn eller 
fjernelse af nu eksisterende eller senere tilkommende bevoksninger. Uden samtykke fra nævnet må 
der ej heller foretages opfyldning i søerne, hvis nuværende vandstand skal søges bevaret. 

Rosenborg Have 
08-11-1961 

Boligministeriet forpligter sig til at bevare og drive området som have i uformindsket stand og med 
almindelig adgang for alle. Dog skal det være muligt for Ministeriet for kulturelle anliggender at 
begrænse adgangen for offentligheden til haveanlægget på matr. nr. 491, da Rosenborg Slot er 
tilgængeligt for publikum. Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsmyndigheden anbringes 
bygninger, boder, skure, plankeværker eller andre indretninger af varig karakter. Ligeledes må der 
ikke foretages væsentlige ændringer i terrænet eller foretages betydeligere fjernelse af de på planen 
angivne eller senere tilkommende bevoksninger.  

Københavns Kanaler, Nyhavn, 
Slotsholmen, Christianshavn 
03-03-1966 

På fredningsdeklarationens tilhørende kort illustreres det, hvilke af områdets bolværker, der er ejet 
af henholdsvis Københavns havnevæsen, Københavns kommune, staten eller ejerne af de 
nærliggende ejendomme. Der må ikke uden samtykke fra Naturfredningsnævnet for København 
foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af kanalerne eller i disse anbringes faste 
indretninger, herunder fast anbragte skibe og andre fartøjer. Det er forbeholdt havnevæsenet at 
foretage alle foranstaltninger, der tjener til opretholdelsen af driften af kanalerne. 

 

7.3 Overfladevand  
Beskrivelsen af overfladevand inden for de omfattede skybrudsoplande foretages for hele 
København, da der er en naturlig sammenhæng på tværs af oplandene. 
 

7.3.1 Generelt 
Næsten alle søer og åer i København er kunstigt skabte, og udsprang af behovet for 
ferskvand til byen. Da København blev grundlagt for over 1000 år siden, var der ingen 
større søer eller åer i nærheden. Derfor blev der løbende igangsat store gravearbejder, især i 
middelalderen frem til 1500, hvor de største udgravninger og opdæmninger fandt sted. I den 
periode grundlagdes Københavns centrale søer og vandløb (Figur 7-1).  
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Figur 7-1. De københavnske søer og vandløb. 

- Det nordlige vandområde, omfatter Fæstningskanalen, Utterslev Mose, Søborghus Rende, Emdrup Sø samt Lygte Å. 
- Det centrale vandområde, udgøres af Ladegårdså, de indre søer (Skt. Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedam Sø), 
samt søerne i Ørstedsparken, Østre Anlæg og Fælledparken. Selv om Kastelgraven står i åben forbindelse med, har 
den status af sø. 
- Det vestlige vandområde, består af Harrestrup Å, Damhussøen, Ålekistebassinet, Damhusåen samt Grøndals 
Å/Ladegårds Å. 
- På amagersiden findes Nordkanalen og kanalerne i Ørestad. 
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En stor del af vandet er kunstig reguleret med pumper og ventiler efter en overordnet plan. 
Fra Harrestrup Å pumpes vand til Fæstningskanalen, hvorfra vandet løber til Utterslev 
Mose. Fra Utterslev Mose føres vandet til Emdrup Sø og videre til de indre søer i 
København. Der pumpes også vand fra Harrestrup Å til Damhussøen, og som derfra 
ligeledes via Ladegårdsåen ledes til de Københavnske søer /10/. 
 
Oprindeligt var De Indre Søer et vådområde i udkanten af det gamle København. Området 
blev uddybet, og ved opstemning af Emdrup Sø og Damhussøen kunne vandet ledes mod 
byen i de nu rørlagte åer og opmagasineres i Søerne. I nyere tid er Skt. Jørgens Sø den 
eneste sø, som er indgået i vandforsyningen til København. De to bassiner i søen har 
fungeret som vandreservoir indtil 1959, hvilket forklarer deres anderledes dybdeforhold 
(Tabel 7-7.) 
 

Tabel 7-7.  Morfometri for De Indre Søer i København /10/. 

 
Søerne indgår i det integrerede søsystem, som forgrener sig gennem byen (Figur 7-2). 
Vandtilledningen styres ved hjælp af forskellige overløbsbygværker, bundskydere og 
ventiler. Vandet i Søerne stammer dels fra Utterslev mose og Gentofte Sø, hvor det dels via 
Emdrup Sø ledes til Søerne gennem den rørlagte Lygte Å – og dels fra Damhussøen, hvorfra 
det ledes videre gennem den rørlagte Grøndals Å. De to rørlagte vandløb samles i den 
rørlagte Ladegårdså, som udmunder i Peblinge Sø. Med undtagelse af regn og diffus 
afstrømning stammer hovedparten af vandet i det københavnske vandsystem oprindeligt fra 
Harrestrup Å, hvorfra det pumpes op til hhv. Damhussøen og Fæstningskanalen/Utterslev 
Mose (Figur 7-1). 
 
Fra Peblinge Sø løber vandet til det sydlige bassin af Sortedams Sø under Dr. Louises Bro, 
hvor gennemløbet er ca. 18 m bredt. Den sydlige Sortedams Sø står i forbindelse med den 
nordlige del af Sortedams Sø via et rør under Fredens Bro med en diameter på 1,2 m. Fra 
den nordlige del af Sortedams Sø kan vandet ledes videre til Østre Anlæg via en variabel 
overløbskant og herfra gennem Kastellet og ud i Øresund. Der kan endvidere ledes vand fra 
Søerne til en række småsøer i det indre København (Figur 7-2). 
 
Sankt Jørgens Sø (to bassiner)står ikke i umiddelbar forbindelse med Peblinge Sø og 
Sortedams Sø, men der kan ledes og pumpes vand til disse bassiner fra indløbsbygværket 
ved Peblinge Sø. De to bassiner er hydraulisk forbundet via et reguleret 60 mm rør. Der er 
ikke noget selvstændigt afløb fra Sankt Jørgens Sø. Fra det nordlige afsnit af Sortedams Sø 
ledes vandet videre til Østre Anlæg, hvorfra det ledes gennem Kastelgravene til Øresund. 

 Areal  
(ha) 

Volumen  
(m3) 

Middeldybde (m) Maks. dybde (m) 

Sankt Jørgens Sø, syd 6,6 278 900 4,2 5,0 

Sankt Jørgens Sø, nord 6,1 257 500 4,2 4,5 

Peblinge Sø 10,4 208 600 2,0 2,5 

Sortedams Sø, syd 9,2 184 000 2,0 2,2 

Sortedams Sø, nord 14,4 288 600 2,0 2,5 
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Der er desuden hydraulisk forbindelse til søerne i Botanisk Have og Ørstedsparken. Søen i 
Tivoli forsynes i dag alene med regnvand opsamlet i dets område. 
 

 
 

Figur 7-2 De Indre Søer i København hvor tilløbs- og afløbsforhold er vist /10/. 

 
7.3.2 Miljømål og tilstand for de indre københavnske vandløb, søer og kystvande 

Vandplanerne dikterer miljømål og indsats i vandløb, søer og kystvande. Planerne baserer 
sig på basisanalyser, der udspringer af de tidligere regionplaner. 
 
Vandløbene i København er i vandplanerne /13/ målsat til at skulle have god økologisk 
tilstand eller godt økologisk potentiale, alt efter om de er udpeget som naturlige, kunstige 
eller stærkt modificerede vandløb. Ladegårdsåen, der fører vand fra både Emdrup Sø og 
Damhus Sø til Peblinge Sø, er rørlagt og derfor ikke umiddelbart omfattet af vandplanerne. 
De rørlagte vandløb indgår dog i kommunens supplerende ønsker og tiltag – se /14/. 
 
Søer. For søer generelt gælder, at for at opnå tilfredsstillende miljøkvalitet, skal 
næringsstofbelastningen være lav. I søer er det primært mængden af fosfor i søvandet, der er 
afgørende for, om søen kan leve op til sin målsætning. Tilstanden i søer vurderes på 
grundlag af mængden af mikroalger i søvandet (udtrykt som ”klorofyl a”). Grænserne 
mellem høj/god samt god/moderat tilstand udtrykkes som intervaller, hvilket skyldes, at der 
inden for de forskellige søtyper er naturlig variation i referencetilstanden. Der vil således 
inden for den enkelte søtype være søer, der naturligt har en mindre hhv. større naturlig 
belastning af næringsstoffer og dermed indhold af klorofyl a. De danske søer er delt op i 16 
forskellige typer bl.a. ud fra deres kalkindhold, farvetal og dybde. Københavns Kommunes 
søer tilhører tre af disse typer. 
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De Indre Søer (Søerne) i det centrale København udgør et sammenhængende søsystem, 
bestående af Sankt Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø. Sankt Jørgens Sø og 
Sortedams Sø består hver af to afgrænsede bassiner, således at søerne i alt fremstår som fem 
separate afsnit. Søerne har ikke noget egentlig opland, men modtager vand via den rørlagte 
Ladegårdså fra vandområder i Københavns omegn. Da søerne kun modtager mindre 
mængder drænvand (regnvand) fra det omkringliggende stisystem, er det primært kvaliteten 
af vandet i Ladegårdså, der definerer tilstanden i De Indre Søer. De opstrøms beliggende 
vandområder har alle været hårdt belastet gennem de sidste 50 år ved direkte udledning af 
urenset spildevand samt regnvandsbetingede aflastninger fra kloaksystemet. 
 
Søerne i København er i vandplanerne målsat til at skulle have god økologisk tilstand. 
Selvom de fleste af søerne historisk set er kunstigt dannet, har dette dog ikke medført, at de 
er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede, da de af denne grund ikke ville kunne 
opnå god økologisk tilstand ligesom naturligt dannede søer. Flere af søerne opfylder i dag 
deres miljømål: Kastelgravssøen, Peblinge Sø og Sortedam Sø, og har endda på nuværende 
tidspunkt en tilsyneladende bedre miljøtilstand, end deres målsætning. For de to sidstnævnte 
søers vedkommende anses denne tilstand dog ikke for at være stabil, men som en 
midlertidig tilstand, der er en kortvarig effekt af den restaurering, som blev gennemført i 
søerne de seneste år. De indre københavnske søers miljømål og aktuelle tilstand i flg. statens 
Vandplaner er vist i Tabel 7-8.  
 

Tabel 7-8. Tilstand og miljømål for de indre af Københavns søer i flg. Vandplanen /13/. 

Sø (type) Tilstand 2015* Miljømål 2015 Klorofyl 
status 2015* (µg/l) 

Klorofyl 
mål 2015 (µg/l) 

Fosfor/kvælstof 
mål 2015 (µg/l) 

Sankt Jørgens 
Sø Nord (10) 

Ringe økologisk 
tilstand 

God økologisk 
tilstand 

33 12 25/330 

Sankt Jørgens 
Sø Syd (10) 

Moderat økologisk 
tilstand 

God økologisk 
tilstand 

24 12 25/330 

Peblinge Sø 
(9) 

Høj økologisk 
tilstand 

God økologisk 
tilstand 11 21 70/960 

Sortedams Sø 
Nord (9) 

Høj økologisk 
tilstand 

God økologisk 
tilstand 6 21 70/960 

Sortedams Sø 
Syd (9) 

Høj økologisk 
tilstand 

God økologisk 
tilstand 9 21 70/910 

Kastellet (9) God økologisk 
tilstand 

God økologisk 
tilstand 10 21 59/630 

*) Tilstanden fremskrevet til 2015 på baggrund af de allerede planlagte tiltag. 

 
Det har i forbindelse med vandplanerne ikke været muligt at lave en ordentlig 
belastningsopgørelse for de københavnske søer, da der mangler data for søernes vand- og 
stofbalancer. Det er derfor ikke muligt præcist at vurdere, hvor stor en ekstern 
fosforbelastning søerne kan tåle for at kunne opfylde deres målsætning. En vurdering heraf 
må derfor baserer sig på modelsimuleringer af tilførsel og effekt – se nedenfor.  
 
I flg. en DMU rapport fra 2007 har vandtilførslen via Ladegårds Å til Peblinge Sø gennem 
1990’erne ligget på mellem 600.000 og 1.200.000 m³/år, hvoraf ca. 25 % stammede fra 
Damhussøen og 75 % fra Utterslev Mose via Emdrup Sø. Fosforbelastningen blev her 
opgjort til mellem 200 og 400 kg P/år, med en resulterende fosforkoncentration i på 
omkring 0,33 mg P/l. /10/ 
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I vandhandleplanen for Københavns Kommune er det skønnet at fosforkoncentrationen i 
tilløbsvandet skal være under 0,14 mg P/l for at søerne vil kunne opfylde deres målsætning 
om en god økologisk tilstand. En god økologisk tilstand fordrer en maksimal 
fosforkoncentration i Sankt Jørgens Sø på 0,025 mg/l og 0,070 mg/l i Peblinge Sø og 
Sortedamssø. De tilsvarende klorofyltal i søvandet er hhv. 12 og 21 µg/l. 
 
I en nylig modeludredning for Søerne er den samlede eksterne fosforbelastning i 
sommerperioden (maj-sep.) opgjort til ca. 45 kg /11/. Med en vandtilførsel på godt 500.000 i 
denne periode, svarer det til en gennemsnitlig fosforkoncentration i indløbsvandet på 
mellem 0,08 og 0,09 mg/l. 
 
Kystvandene. For at opnå tilfredsstillende miljøkvalitet i kystvande er det nødvendigt, at 
næringsstofbelastningen er lav. I kystvande er det primært mængden af kvælstof i vandet, 
der er afgørende for, om området kan leve op til sin målsætning. Tilstanden i kystvandene 
vurderes på grundlag af ålegræssets dybdeudbredelse hvor grænsen mellem god/moderat 
tilstand er 8,1 meter. Kystvandene er inddelt i en række typer alt efter, om der er tale om 
åbne kystvande, lukkede kystvande eller fjorde. Desuden indgår kystvandenes salinitet 
(saltholdighed) i typeinddelingen. Københavns Havn er at betragte som stærkt modificeret 
og har fået miljømålet ”godt økologisk potentiale”. Miljømålet er defineret ved ålegræs 
dybdeudbredelse, og er i for alle Københavns kystområder sat til 8,1 m. 
 

7.4 Befolkning 
Rekreative grønne områder ses illustreret på kortbilag bagerst i rapporten: 
Kort 3.1 Rekreative interesser - Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 
Kort 3.2 Rekreative interesser - Østerbro 
Kort 3.3 Rekreative interesser - Indre By 
 

7.4.1 Generelt 
De rekreative interesser er knyttet til offentlighedens adgang til frilufts- og fritidsaktiviteter 
i rekreative grønne områder og idrætsanlæg samt havnebade og strande. De rekreative 
interesser omfatter desuden eksisterende og planlagte stiforbindelser.  
 
København er en grøn og blå by med fokus på borgernes fritidsliv og oplevelser. Ifølge 
Københavns Kommuneplan 2011 er målet, ”at kommunens rekreative områder 
imødekommer borgernes behov samt at adgangen til fysiske og sociale aktiviteter såvel som 
naturoplevelser og afslapning udvikles i de rekreative områder.” /16/. 
 
Inden for de tre skybrudsoplande findes der gode muligheder for friluftsliv. Områderne 
indeholder en række større og mindre parker og grønne arealer, legepladser, søer, boldbaner, 
havnebade og strande, der kobles via veje, tog, metro, cykel- og gangstier. De grønne 
strukturer i København og på Frederiksberg dannes i hovedtræk af de lavtliggende 
naturområder, fæstningsanlæggene, de kongelige haver, og fællederne. Byens grønne 
områder har en høj, rekreativ værdi for befolkningen. Det samme gælder for de grønne 
cykelruter i København og på Frederiksberg, som udgør et rekreativt element i 
infrastrukturen. 
 
Blå struktur 
Den blå struktur i København består af primært af søer, historiske voldanlæg, havnebade og 
strande, mens mange åforløb i byen er blevet rørlagt. Københavns Kommune har gode 
bademuligheder i form af havnebade og strande. I havnen er der tre bade /18/:   
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 Havnebadet Islands Brygge 

 Havnebadet Fisketorvet 

 Havnebadet Sluseholmen 
 

Det er ikke tilladt at bade uden for de afgrænsede havnebade. Strandbade findes på Amager 
Strandpark og på Svanemøllestranden. For at mindske risikoen for sundheds risici ved 
benyttelse af badene, overvåges vandkvaliteten løbende ved de enkelte badesteder, hvilket 
beskrives nærmere i kapitel 10 /20/. 
 

7.4.2 Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro  
Grønne områder 
Der er flere grønne områder inden for skybrudsoplandet. De fleste er kommunale parker, 
mens enkelte er private haver. Ørstedsparken er udpeget som regionalt friluftsområde. 
Assistens Kirkegården og Frederiksberg ældre Kirkegård benyttes som grønt område med 
offentlig adgang. De grønne områder fremgår af Tabel 7-9. 
 

Tabel 7-9 Grønne områder inden for oplandet Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 

Nr. Grønt område Anvendelse/Ejerskab 

1 Genforeningspladsen Kommunal park 
2 Gandhi’s Plæne Kommunal park 
3 Nørrebroparken Kommunal park 
4 Hørsholmsparken Kommunal park 
5 Assistens Kirkegård Kirkegård 
6 Hans Tavsens Park Kommunal park 
7 Folkets Park Kommunal park 
8 Ørstedsparken Kommunal park / Regionalt friluftsområde 
9 Aksel Møllers Have Kommunal park 
10 Nandrupsvej Idrætsanlæg Idrætsanlæg 
11 Landbohøjskolens Have Statslig park 
12 Frederiksberg Have Statslig park 
13 Frederiksberg ældre Kirkegård Kirkegård 
14 Søndermarken Statslig park 
15 Skydebanehaven Kommunal park 
16 Enghaveparken Kommunal park 
 
Blå struktur  
Inden for oplandet findes en blå struktur med rekreativ anvendelse i form af Københavns 
Søer og søerne i Frederiksberg Have og Ørstedsparken. Derudover findes Islands Brygge 
Havnebad, Fisketorvets Havnebad og Sluseholmens Havnebad syd for området i nærheden 
af Sydhavnen, hvortil der ledes vand via skybrudsledningerne i både Masterplan 1 og 2. 
 
Cykelstier 
Cykelstien ”Den Grønne Sti”, som er en hovedvej for cyklister i København og 
Frederiksberg Kommune, løber gennem Nørrebroparken og videre gennem Frederiksberg. 
På Frederiksberg er cykelstinettet udbredt og anvendes i stort omfang. Frederiksberg 
Kommune ønsker at udbygge cykelstierne med et net af grønne cykelforbindelser, der med 
udgangspunkt i Den Grønne Sti, skal binde de grønne områder, den urbane struktur og de 
særlige byrum sammen /17/. 
 

7.4.3 Østerbro 
Grønne områder 
De grønne områder i skybrudsoplandet Østerbro er listet i Tabel 7-10. Inden for området 
findes der ingen regionale friluftsområder. 

http://kulturogfritid.kk.dk/havnebadet-islands-brygge
http://kulturogfritid.kk.dk/havnebadet-fisketorvet
http://kulturogfritid.kk.dk/havnebadet-sluseholmen
http://kulturogfritid.kk.dk/amager-strandpark
http://kulturogfritid.kk.dk/amager-strandpark
http://kulturogfritid.kk.dk/svanem%C3%B8llestranden
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Tabel 7-10 Grønne områder inden for oplandet Østerbro 

Nr. Grønt område Anvendelse/Ejerskab 
1 Kildevældsparken Kommunal park 
2 Svanemølleanlægget Idrætsanlæg 
3 Fælledparken Kommunal park 
4 Østerbro Stadion Idrætsanlæg 
5 Garnisons Kirkegård Kirkegård 
6 Holmens Kirkegård Kirkegård 
 
Blå Struktur 
Den blå struktur inden for oplandet udgøres af søen i Kildevældsparken og 
Svanemøllestranden. Svanemøllestranden er en 4.000 km2. ny sandstrand med en 130 meter 
lang mole ud i vandet. Selve stranden er anlagt i vinklen mellem den eksisterende 
strandpromenade og molen.  
 
Cykelstier 
I København er cykelstinettet udbredt og anvendes i stort omfang. Desuden anlægger 
Københavns Kommune flere grønne cykelruter, som er et sammenhængende net af cykel- 
og gangstier, der på lange strækninger løber gennem åbne, rekreative områder. 
 

7.4.4 Indre By 
Grønne områder 
De grønne områder i skybrudsoplandet Indre By har karakter af store parker og slotshaver, 
hvor størstedelen er udpeget til regionalt friluftsområde. Små grønne lommer og haver er 
ikke særlig udbredt inden for området. Oplandets grønne områder fremgår af Tabel 7-11. 
 

Tabel 7-11 Grønne områder inden for oplandet Indre By 

Nr. Grønt område Anvendelse/ejerskab 
1 Kastellet Regionalt friluftsområde 
2 Churchillparken Kommunal park / Regionalt friluftsområde 
3 Østre Anlæg Kommunal park / Regionalt friluftsområde 
4 Botanisk Have Statslig park / Regionalt friluftsområde 
5 Kongens Have Kommunal park 
6 Amaliehaven Statslig park 
7 Tivoli Regionalt friluftsområde 
 
Blå struktur 
Oplandet Indre By omfatter søerne i Tivoli, Botanisk Have, Rosenborg Slotshave (Kongens 
Have) og Østre Anlæg og derudover findes Kastelgravene. Syd for oplandet findes Islands 
Brygge Havnebad. 
 
Cykelstier 
I København er cykelstinettet udbredt og anvendes i stort omfang. Desuden anlægger 
Københavns Kommune flere grønne cykelruter, som er et sammenhængende net af cykel- 
og gangstier, der på lange strækninger løber gennem åbne, rekreative områder. 
 

7.5 Grundvand og jordforurening  
Drikkevandsinteresser 
Drikkevandsinteresser og indvinding af drikkevand er mest relevant inden for 
skybrudsoplandet til Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro, idet kun en mindre del af 
det nordlige Østerbro er udpeget som område med drikkevandsinteresser og der ikke er 
udpeget drikkevandsinteresser for Indre By. 
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Oplandet Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro omfatter dels udpeget område med 
særlige drikkevandsinteresser (hovedparten af Frederiksberg Kommune) og dels område 
med drikkevandsinteresser. Der er ikke udpeget drikkevandsinteresser i den østlige del af 
området. I Frederiksberg Kommune findes endvidere indvindingsboringer og 
kildepladszoner inden for skubrudsoplandet, som illustreres på Figur 7-3. 
 

 
Figur 7-3 Drikkevandsinteresser, indvindingsboringer og kildepladszoner. De brune markeringer 
illustrerer hvor gennemtrængelige de kvartære aflejringer over kalken samlet er. Jo lysere brun, desto 
mere gennemtrængelige og derved mindre beskyttende er jordlagene.  
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Jordforurening ses illustreret på kortbilag bagerst i rapporten: 

 

 Kort 4.1  Jordforurening - Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 

 Kort 4.2  Jordforurening - Østerbro 

 Kort 4.3  Jordforurening - Indre By 

 
Frederiksberg og Københavns Kommuner har tidligere, i egenskab af amtsmyndigheder, 
foretaget registrering af forurenede ejendomme efter den daværende lov om affaldsdepoter. 
Da denne lov blev erstattet af jordforureningsloven, har først de to kommuner som 
amtsmyndigheder og efterfølgende Region Hovedstaden foretaget kortlægning i henhold til 
jordforureningsloven af forurenede grunde. 
 
Kortlægning af forurenede grunde i henhold til jordforureningsloven kan foretages enten på 
vidensniveau 1 (V1 – kortlægning på baggrund af begrundet mistanke) eller på 
vidensniveau 2 (V2- Kortlægning på baggrund af egentlige undersøgelser), se kortbilag. De 
2 begreber rummer derfor kun en beskrivelse af, hvorvidt ejendommen har været undersøgt, 
og giver ingen indikation af, hvor forurenet en ejendom måtte være og med hvilke stoffer. 
Den systematiske kortlægning af forurenede grunde er ikke gennemført i Region 
Hovedstaden, hvorfor en angivelse af forureningskortlagte grunde udelukkende er et 
øjebliksbillede. Det skal nævnes, at der med en ændring af jordforureningsloven i 2007 
skete en revision af kortlægningsprincipperne, hvorved lettere forurenet jord ikke længere er 
omfattet af forureningskortlægning. Denne ændring indeholdt samtidig en introduktion af 
områdeklassificering af lettere forurenede byområder. 
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8. MILJØVURDERING  

8.1 Natur 
8.1.1 Generelle påvirkninger 

Planerne medfører i forskelligt omfang positive og negative påvirkninger af naturforhold. 
De positive effekter ses i forhold til en generel forbedring af den grønne struktur i byen via 
etablering af grønne strøg og beplantning langs udvalgte veje. Dette kan være medvirkende 
til at øge biodiversiteten og flora og faunas muligheder for spredning via grønne og blå 
strukturer i byen. 
 
I forhold til de negative påvirkninger ses i denne sammenhæng specifikt på påvirkninger af 
§ 3 beskyttet natur. Terrænændringer og andre fysiske ændringer inden for beskyttede 
områder, som ændrer tilstanden af beskyttet natur, kræver dispensation, som søges hos den 
pågældende kommune.  
  

8.1.2 Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 
Masterplan 1 
De Indre Søer 
Planen om at sænke vandstanden i Sankt Jørgens Sø udgør det naturmæssigt største indgreb 
i forbindelse med realisering af skybrudsplanen. Formålet er at skabe et stort reservoir, der 
skal kunne opsamle 40-80.000 m3 regnvand i forbindelse med skybrud. Sænkningen vil 
blive forbundet med indretning af de nye brinker til natur og rekreativt formål. Dette 
indgreb kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 
 
En sænkning af vandstanden med ca. 3 m vil efterlade en sø med en middel vanddybde på 
ca. 1 m. Det vil fuldstændig ændre undervandsnaturen. I dag er dækningsgraden af 
vandplanter på søbunden betydelig lavere i Sankt Jørgens Sø end nogen af øvrige bassiner 
af De Indre Søer. Dette skyldes primært, at vanddybden er over dobbelt så stor i Sankt 
Jørgens Sø. De mindre stejle breder omkring søens to bassiner, har medført en betydelig 
mere veludviklet bredvegetation her med b.la. tagrør, kruset vandaks, børstebladet vandaks 
og kransnålalger. Dette har givet betydelig bedre livsbetingelser for rovfisk som gedde og 
fuglearter samt en række hvirvelløse dyr end i nogen af de andre søafsnit. 
 
En lavere vanddybde vil på den ene side skabe bedre lysbetingelser til bunden, men vil på 
den anden side gøre bunden mere eksponeret for vindpåvirkning. Den lave vanddybde vil 
endvidere være for lav til, at mange af de større undervandsplanter kan etablere sig. Dette 
vil alt i alt favorisere de mindre former af vandplanter. Pga. af de relativt høje 
næringssaltniveauer, vil disse ydermere bestå af især trådalger og andre hurtigt voksende og 
næringskrævende vækster som fx. smalbladet vandpest. Sankt Jørgens Sø vil dermed miste 
en stor del af sin nuværende artsrigdom. 
 
En skiftende vandstand i søerne ved tilledning af overfladevand kan generelt medføre 
mindre negative påvirkninger af yngleforholdene for visse fugle og padder i Sankt Jørgens 
Sø og i søerne nedstrøms Peblinge Sø og Sortedams Sø i Østre Anlæg, Kastelsgravene, 
Botanisk Have og Ørstedsparken (hovedparten af disse er beliggende i skybrudsoplandet til 
Indre By). Alle disse søer er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.  
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Havnen 
De økologiske forhold i havneområdet vil stort set ikke blive påvirket af de periodiske store 
udledninger af regnvand. Da brakvandet i havnen i forvejen er præget af skiftende 
temperatur og saltholdigheder, vil midlertidige ændringer i forbindelse med kraftig regn, 
ikke gøre nogen forskel i forhold til plante- og dyrelivet her. 
 
Masterplan 2 
Planen medfører overordnet set de samme påvirkninger af natur, som Masterplan 1, men 
påvirker ikke i samme grad Sankt Jørgens Sø. 
 
Alternativer  
Alternativet til Masterplan 1, bestående af en sænkning af vandstanden i begge dele af Sankt 
Jørgens Sø, indvirker på en større del af § 3 området, da arealudstrækningen vil være ca. det 
dobbelte, og den biologiske påvirkning er derved tilsvarende større. 
 

8.1.3 Østerbro 
Ydre Østerbro 
Planområdet indeholder kun et enkelt § 3-beskyttet naturområde i form af søen i 
Kildevældsparken. Denne påvirkes ikke som følge af planen. 
 
De planlagte tiltag med etablering af nye våde naturområder bl.a. langs Strandboulevarden 
og ved Dag Hammarskjölds Alle, udgør et positivt element. Da disse imidlertid vil basere 
sig på kunstigt afledt regnvand, vil det være nødvendigt senere at vurdere miljøeffekterne 
heraf.  
 
Indre Østerbro 
Planen medfører ikke påvirkninger af beskyttet natur på Indre Østerbro. 
 

8.1.4 Indre By 
Indre By Nord 
Inden for delområdet findes beskyttet natur ved Østre Anlæg og Kastellet. Østre Anlæg 
berøres ikke af planen, men Kastellet kan i mindre grad blive påvirket af alternativerne. 
 
Alternativ 1, bestående af en lukket kanal under cykelstien i Grønningen/Esplanaden 
vurderes ikke at påvirke Kastellet. Ved Alternativ 2 udledes vand til den ydre Kastelsgrav. 
Anlægsarbejde inden for det beskyttede område samt tilledning af overfladevand kræver 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Nærmere undersøgelser i detailfasen 
skal desuden klarlægge, om der er risiko for påvirkning af Kastelsgraven enten hydraulisk 
eller forureningsmæssigt. Alternativ 3 omfatter anlægsarbejde i Kastelsparken og 
Churchillparken. Det skal sikres, at der i forbindelse med anlægsarbejdet ikke forekommer 
påvirkninger af den beskyttede Kastelsgrav, beliggende umiddelbart nord for den planlagte 
sti. De planlagte tiltag med etablering af våde naturområder langs Grønningen/Esplanaden 
og H.C. Andersens Boulevard, vil bidrage positivt til byens natur. 
 
Indre By Midt 
Planen medfører ikke påvirkninger af beskyttet natur i Indre By Midt. 
 
Indre By Syd 
Planen medfører ikke påvirkninger af beskyttet natur i Indre By Syd. 
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8.1.5 Afværgeforanstaltninger 
Ved Ladegårdsåens opland medfører Masterplan 1 væsentlige ændringer af de eksisterende 
forhold, at afværgeforanstaltninger bør overvejes. Det drejer sig nærmere betegnet om 
ændringen af vandstanden i Sankt Jørgens Sø. Et af problemerne for natur-og 
miljøforholdene ved denne løsning er den lave vanddybde og ringe vandvolumen under 
normale forhold dvs. hvor der ikke er tilledning af overfladevand fra regnhændelser. Dette 
er muligt at kompensere for, ved en yderligere udgravning af søen. Herved vil man samtidig 
kunne fjerne noget af den fosfor, der er akkumuleret i sedimentet gennem årene. Dette må 
dog ikke gå ud over bundens vandstandsende evne. Da den fremtidige jævne søprofil i Sankt 
Jørgens Sø vil være sårbar over for vandstandsændringer, kan det endvidere anbefales, at 
tillade en vandtilførsel fra de øvrige søer i perioder med langvarig udtørring. Generelt skal 
vandtilførslen ske på en måde, hvor erodering af omgivelserne undgås og samtidig uden en 
for kraftig ophvirvling af sedimentet i selve søen. Dette kan evt. gøres ved etablering af en 
stensætning hvor vandet tilledes. 
 
Inden udledning af overfladevand til Kastelsgraven skal det sikres, at der ikke er risiko for 
forurening. 
 
Da planktivore fisk, så som skaller, i økologisk henseende ikke er et entydigt positivt 
element, kan en teknisk løsning, der muliggør en styret tørlægning af søen i vinterhalvåret 
overvejes. I planlægningen af den omkringliggende natur bør der indregnes optimale 
betingelser i form af bl.a. redemuligheder og skjulesteder for insektlevende fugle og 
flagermus. 
 

8.2 Fredninger og kulturmiljø  
8.2.1 Generelle påvirkninger 

Planerne medfører i mindre grad påvirkninger af de kulturhistoriske interesser. Det gælder 
primært i form af visuelle ændringer inden for kulturmiljøer og mindre anlægsprojekter 
inden for fredede områder, der typisk har til formål at ændre terrænet, for at muliggøre lokal 
tilbageholdelse og forsinkelse af regnvand. 
 

8.2.2 Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 
Masterplan 1 
Fortidsminder 
Fortidsmindet nær Åboulevarden vil ikke blive påvirket af planen. De planlagte tiltag i 
Ørstedsparken, hvor området skybrudssikres gennem afvanding til søen i Ørstedsparken, 
påvirker ikke fortidsmindebeskyttelseslinjen for fortidsmindet beliggende i Ørstedsparken. 
 
Kulturmiljøer 
De fleste af kulturmiljøerne inden for oplandet vil ikke blive påvirket af planen og generelt 
vurderes påvirkningerne at være af mindre betydning for den samlede oplevelse af 
kulturmiljøerne, idet tiltagene består primært i etablering af blå og grønne strukturer i 
bymiljøet. Der sker ingen ændring af bygninger mv., hvorfor der samlet set kun er tale om 
en mindre påvirkning af kulturmiljøerne. Nogle af de planlagte anlæg etableres inden for 

følgende kulturmiljøer: 

 4.5 Genforeningspladsen – her planlægges etablering af central forsinkelse i terræn 

enten på banen eller i grøfteeng omkring banen. Påvirkningen vurderes at være af 

mindre betydning og afhænger af det konkrete projekt og omfang af anlægsarbejde, 

herunder terrænændringer 
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 4.9 Sjællandsgadekvarteret – der planlægges forsinkelse i terræn omkring Guldberg 

Skole. Dette vurderes ikke at medføre påvirkninger af oplevelsen af det samlede 

kulturmiljø. 

 4.17 Assistens Kirkegård – langs den vestlige del af kirkegården og i Hans Tavsens Park 

planlægges forsinkelse i terræn. For at muliggøre dette, er det nødvendigt at foretage 

terrænreguleringer. 

 1.3 Fæstningsringen (Ørstedsparken) – der planlægges etablering af ny tilledning, der 

kan lede regnvand til søen. Der etableres rensning. 

 6.1 Det Biovidenskabelige Fakultet – der etableres grøn forsinkelsesboulevard på 

Bülowsvej, der forsinker vandet inden det løber til skybrudsveje. 

 6.4 Etagehusene ved Danas Plads og Sankt Markus Plads – der planlægges forsinkelse 

af terræn langs Julius Thomsens Plads og Forum. 

 

Kulturarvsareal 
Der er særlig risiko for at støde på genstande af kulturhistorisk værdi inden for 
kulturarvsarealet omkring Ørstedsparken. 
 
Fredede områder 
Planen omfatter tiltag, der inden realisering kan kræve dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, som søges hos Fredningsnævnet for København. Det gælder ved 
følgende områder: 
 

 Genforenings Plads - her planlægges etablering af central forsinkelse i terræn enten på 

banen eller i grøfteeng omkring banen. 

 Nørrebroparken/Hørsholmparken - i den sydlige del af parken planlægges forsinkelse i 

terræn via grøfter og trug. 

 Assistens Kirkegård og Hans Tavsens Park – langs den vestlige afgrænsning af 

kirkegården og i Hans Tavsens Park planlægges forsinkelse i terræn. For at muliggøre 

dette, er det nødvendigt at foretage terrænreguleringer. 

 Landbohøjskolehaven - her planlægges central forsinkelse af regnvand i den 

eksisterende sø. Det er derfor ikke nødvendigt at regulere terrænet, og planen vurderes 

ikke at være i strid med fredningsbestemmelserne. 

 Københavns Søer - hel eller delvis tørlægning af Sankt Jørgen Sø er i strid med 

fredningsbestemmelserne, da der ikke må ændres i den fysiske tilstand af søerne eller de 

omkransende skråninger. 

 Ørstedsparken - der planlægges etablering af ny tilledning, der kan lede regnvand til 

søen. Der etableres rensning. Afhængig af projektets karakter, kan det være nødvendigt 

at søge om dispensation fra fredningens bestemmelser.  

 Skydebanehaven - det forventes ikke at der bliver behov for terrænreguleringer i 

Skydebanehaven, men det kan blive nødvendigt med sænkning af Otto Krabbes Plads. 

Legepladsen i parken bevares.  

 Enghaven - her planlægges ligeledes lokal forsinkelse, hvilket kræver 

terrænreguleringer. 
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Figur 8-1 Illustration af hvordan den sydlige del af Sankt Jørgen Sø kunne se ud ved realisering af 
Masterplan 1 – her som centralt forsinkelsesbassin ved skybrud. 

 
Masterplan 2 
Fortidsminder 
Fortidsmindet nær Åboulevarden vil ikke blive påvirket af planen. Det planlagte tiltag i 
Ørstedsparken, hvor området skybrudssikres gennem afvanding til søen i Ørstedsparken, 
vurderes ikke at påvirke fortidsmindebeskyttelseslinjen for fortidsmindet beliggende i 
Ørstedsparken. 
 
Kulturmiljøer 
De fleste af kulturmiljøerne inden for oplandet vil ikke blive påvirket af planen og generelt 
vurderes påvirkningerne at være af mindre betydning for den samlede oplevelse af 
kulturmiljøerne, idet tiltagene består primært i etablering af blå og grønne strukturer i 
bymiljøet. Der sker ingen ændring af bygninger mv., hvorfor der samlet set kun er tale om 
en mindre påvirkning af kulturmiljøerne. Nogle af de planlagte anlæg etableres inden for 

følgende kulturmiljøer: 

 4.5 Genforeningspladsen – her planlægges etablering af central forsinkelse i terræn 

enten på banen eller i grøfteeng omkring banen. Påvirkningen vurderes at være af 

mindre betydning og afhænger af det konkrete projekt og omfang af anlægsarbejde, 

herunder terrænændringer 

 4.9 Sjællandsgadekvarteret – der planlægges forsinkelse af terræn omkring Guldberg 

Skole. Dette vurderes ikke at medføre påvirkninger af oplevelsen af det samlede 

kulturmiljø 

 4,17 Assistens Kirkegård – langs den vestlige del af kirkegården og i Hans Tavsens Park 

planlægges forsinkelse i terræn. For at muliggøre dette, er det nødvendigt at foretage 

terrænreguleringer. 
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 1.3 Fæstningsringen (Ørstedsparken) – der planlægges etablering af ny tilledning, der 

kan lede regnvand til søen. Der etableres rensning. 

 6.1 Det Biovidenskabelige Fakultet – der etableres grøn forsinkelsesboulevard på 

Bülowsvej, der forsinker vandet inden det løber til skybrudsveje. 

 6.4 Etagehusene ved Danas Plads og Sankt Markus Plads – der planlægges forsinkelse 

af terræn langs Julius Thomsens Plads og Forum. 

 
Fredede områder 
Planen omfatter tiltag, der inden realisering kræver dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, som søges hos Fredningsnævnet for København. Det gælder ved 
følgende områder: 
 

 Genforenings Plads - her planlægges etablering af central forsinkelse i terræn enten på 

banen eller i grøfteeng omkring banen. 

 Nørrebroparken/Hørsholmparken - i den sydlige del af parken planlægges forsinkelse i 

terræn via grøfter og trug. 

 Assistens Kirkegård og Hans Tavsens Park – langs den vestlige afgrænsning af 

kirkegården og i Hans Tavsens Park planlægges forsinkelse i terræn. For at muliggøre 

dette, er det nødvendigt at foretage terrænreguleringer. 

 Landbohøjskolehaven - her planlægges central forsinkelse af regnvand i den 

eksisterende sø. Det er derfor ikke nødvendigt at regulere terrænet, og planen vurderes 

ikke at være i strid med fredningsbestemmelserne.  

 Ørstedsparken - der planlægges etablering af ny tilledning, der kan lede regnvand til 

søen. Der etableres rensning. Afhængig af projektets karakter, kan det være nødvendigt 

at søge om dispensation fra fredningens bestemmelser. 

 Skydebanehaven - det forventes ikke at der bliver behov for terrænreguleringer i 

Skydebanehaven, men det kan blive nødvendigt med sænkning af Otto Krabbes Plads. 

Legepladsen i parken bevares. 

 Enghaven - her planlægges ligeledes lokal forsinkelse, hvilket kræver 

terrænreguleringer. 

 
Alternativer 
Sankt Jørgens Sø 
Vandspejlet i begge dele af Sankt Jørgens Sø sænkes. Alternativet er mindre indgribende 
end forslaget i Masterplan 1, men det vurderes fortsat, at løsningen er i strid med 
fredningsbestemmelserne, da der ikke må ændres i den fysiske tilstand af søerne eller de 
omkransende skråninger. 

 
8.2.3 Østerbro 

Ydre Østerbro 
Fredede fortidsminder 
Der er ingen fredede fortidsminder inden for området Ydre Østerbro. 
 
Kulturmiljøer 
Kulturmiljøet ved Kildevældskvarteret påvirkes ikke direkte. 
  
Kulturarvsareal 
Der er ingen kulturarvsarealer i området Ydre Østerbro. 
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Fredede områder 
Der sker ingen påvirkning af det fredede område Kildevældsparken (omfattet af 
fredningsbestemmelserne for ”10 Københavnske parker”). 
 
Indre Østerbro 
Fredede fortidsminder 
De planlagte tiltag vil ikke påvirke fortidsminderne eller medføre ændringer inden for 
fortidsmindebeskyttelseslinjen. 
 
Kulturmiljøer 
Kulturmiljøerne påvirkes ikke direkte af planen. 
 
Kulturarvsareal 
Den sydlige del af Indre Østerbro-området skærer et udpeget kulturarvsareal. Der er særlig 
risiko for at støde på genstande af kulturhistorisk værdi inden for kulturarvsarealet. Hvis der 
findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal anlægsarbejdet straks standses, og 
fundet skal anmeldes til det ansvarlige kulturhistoriske museum, jf. Museumsloven § 27, 
stk. 2. 
 
Fredede områder 
Planen påvirker ikke det fredede område, Fælledparken. 
 

8.2.4 Indre By 
Indre By Nord 
Fortidsminder 
Indre By Nord indeholder tre fredede fortidsminder. De planlagte tiltag vil ikke påvirke 
fortidsminderne eller medføre ændringer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen.  
 
Kulturmiljøer 
Der planlægges tiltag inden for kulturmiljøet ”København som hovedstad 1.3 
Fæstningsringen”: 
 Alternativ 1: Etablering af lukket kanal i hver side af Grønningen, fx under cykelsti, der 

forstætter i Esplanaden, hvor skybrudsrørene fra St. Kongensgade også tilsluttes. 

Kanalen i Esplanaden tilsluttes to eksisterende overløbsrør ved Churchillparken. 

 Alternativ 2: Etablering af tre udledningspunkter fra Grønningen til den ydre 

Kastelgrav. Etablering af overløbskanal i Churchillparken, som enten udføres lukket 

eller åben. 

 Alternativ 3: Åben løsning for Grønningen og Esplanaden med etablering af trugformet 

sti i Kastelparken og Churchillparken, som fyldes med vand ved skybrud. Vandet 

udledes ved Nordre Tolbod. 
 
Påvirkningen af kulturmiljøet vil variere alt efter hvilket alternativ, der vælges. Alternativ 1 
og 2 vurderes til ikke at have nogen påvirkning. Den åbne løsning med trugformet stier i 
Kastelparken og Churchillparken (alternativ 3) skaber en ændring, men forventes at have 
mindre betydning for oplevelsen af kulturmiljøet.  
 
Omkring Marmorkirken planlægges etablering af en række kotereguleringer af veje, 
skybrudsledninger samt ekstra vejriste til at reducere vandet fra vejarealerne. Dette vurderes 
ikke at have nogen påvirkning af kulturmiljøet (”København som hovedstad. 1.7 
Frederiksstaden”). 
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Kulturarvsarealer 
Hele skybrudsoplandet Indre By er udpeget som kulturarvsareal af national betydning. 
Der er særlig risiko for at støde på genstande af kulturhistorisk værdi inden for 
kulturarvsarealet. Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal 
anlægsarbejdet straks standses, og fundet skal anmeldes til det ansvarlige kulturhistoriske 
museum, jf. Museumsloven § 27, stk. 2. 
 
Fredede områder 
Planen omfatter tiltag, der inden realisering kræver dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, som søges hos Fredningsnævnet for København. Det gælder ved 
det fredede område ”Langelinieparken og Churchillparken”, hvor der er planlagt tre 
alternativer, som nævnt ovenfor. 
 
Indre By Midt 
Fredede fortidsminder 
Indre By Midt indeholder to fredede fortidsminder, begge beliggende inden for 
Slotsholmen. Ved de planlagte tiltag ved Slotsholmen med nedgravning af skybrudsriste, 
skal der tages hensyn til eventuelle ændringer, hvis disse sker inden for 
fortidsmindebeskyttelseslinjen. Ved separeringen af vand fra Slotsholmens tag- og 
vejarealer til havnen via udløb, er der ikke kendskab til udløbenes placering og antal. Ved 
den endelige fastlæggelse af udløbenes placering og antal, der sker i samarbejde med bl.a. 
Bygningsstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, skal der tages hensyn til 
fortidsmindet. 
 
Kulturmiljøer 
Planen omfatter tiltag inden for kulturmiljøet ”København som hovedstad 1.1 Slotsholmen”. 
Her planlægges etablering af skybrudsriste tæt på kajen mod Slotsholmskanalerne og 
Havnen. Desuden skal vand fra Slotsholmens tag- og vejarealer separeres til havnen via 
udløb. Det vurderes at de planlagte tiltag kun vil påvirke kulturmiljøet i mindre grad. 
 
De resterende kulturmiljøer inden for oplandet Indre By Midt bliver ikke påvirket af planen. 
 
Kulturarvsarealer 
Hele skybrudsoplandet Indre By er udpeget som kulturarvsareal af national betydning. 
Der er særlig risiko for at støde på genstande af kulturhistorisk værdi inden for 
kulturarvsarealet. Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal 
anlægsarbejdet straks standses, og fundet skal anmeldes til det ansvarlige kulturhistoriske 
museum, jf. Museumsloven § 27, stk. 2. 
 
Fredede områder 
Planen omfatter tiltag, der inden realisering kræver dispensation fra 
fredningsbestemmelserne, som søges hos Fredningsnævnet for København. Det gælder ved 

det fredede område: 

 Københavns Kanaler, Nyhavn, Slotsholmen, Christianshavn - der planlægges etablering 

af skybrudsriste tæt ved kajen mod Slotsholmskanalerne og Havnen. Desuden skal vand 

fra Slotsholmens tag- og vejarealer separeres til havnen via udløb. 
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Indre By Syd 
Fortidsminder 
Indre By Syd indeholder to fredede fortidsminder. De planlagte tiltag vil ikke påvirke 
fortidsmindet Jarmers tårn eller medføre ændringer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. 
Dog vil etablering af åben eller lukket løsning for H.C. Andersens Boulevard påvirke 
fortidsmindebeskyttelseslinjen for fortidsmindet ved søen i Tivoli.  
 
Kulturmiljøer 
Det vurderes at de planlagte tiltag ikke udgør nogen påvirkning af de udpegede 
kulturmiljøer. 
 
Kulturarvsarealer 
Hele skybrudsoplandet Indre By er udpeget som kulturarvsareal af national betydning. 
Der er særlig risiko for at støde på genstande af kulturhistorisk værdi inden for 
kulturarvsarealet. Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal 
anlægsarbejdet straks standses, og fundet skal anmeldes til det ansvarlige kulturhistoriske 
museum, jf. Museumsloven § 27, stk. 2. 
 
Fredede områder 
Der er ingen fredede områder inden for området Indre By Syd. 
 

8.2.5 Afværgeforanstaltninger 
I detailplanlægningen kan der tages hensyn til fredede fortidsminder og beskyttelseslinjer, 
således at der ikke sker direkte påvirkning. For at mindske den visuelle påvirkning af 
kulturmiljøer, skal de planlagte fysiske anlæg tilpasses byrummene, så helhederne i 
kulturmiljøerne ikke påvirkes væsentligt.  
 

8.3 Overfladevand 
Konkretisering af skybrudsplanen for de tre skybrudsoplande berører især søer og vandløb i 
det centrale vandområde, nemlig Ladegårds Å, de indre søer (Sankt Jørgens Sø, Peblinge Sø 
og Sortedams Sø), søerne i Ørstedsparken, Østre Anlæg og Fælledparken samt 
Kastelgravene. 
 

8.3.1 Generelle påvirkninger 
Selve vandkvaliteten af den regn, der vil blive afledt til overfladerecipienter, vurderes ikke 
at have nogen væsentlig negativ indvirkning på vandkvaliteten i de pågældende 
vandområder. Koncentrationen af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer i det afledte 
regnvand vil sædvanligvis være lavere end de allerede eksisterende koncentrations niveauer 
i disse vandområder. I forhold til havneområdet vil der dog kunne forekomme lettere 
forhøjede koncentrationsniveauer i det afledte regnvand. Det forudsættes dog, at der bliver 
taget forholdsregler over for regnvand, der aflededes via forureningsbelastede områder eller 
områder med forhøjede niveauer af miljøfremmede stoffer. 
 
Den hydrauliske merbelastning i søer og åbne vandløb, der fungerer som recipienter for 
regnvand i forbindelse med skybrud, vil generelt være et problem for vandkvaliteten og 
dermed naturforholdene her. Både en større vandgennemstrømning og en forøget vandstand 
vil potentielt kunne medføre påvirkning af flora og fauna. I ynglesæsonen kan reder af 
vandtilknyttede fugle blive oversvømmet i forbindelse med pludselige vandstandsændringer. 
En pludselig øgning af vandstrømmen vil kunne rive en del af de fastsiddende dyr og planter 
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med sig. Ophvirvling og erosion af partikulært stof vil desuden kunne overlejre vandplanter 
og dyr i de nedstrøms områder.  
 
Meget omskiftelige hydrauliske forhold vil endvidere favorisere mere opportunistiske arter 
dvs. arter med en hurtigere generationstid, som vil kunne tilpasse sig ved hyppigt skiftende 
forhold. Derved kan de udkonkurrere andre arter. Fødeforholdene vil blive mere ensartet og 
vanskeliggøre livet for mere specialiserede organismer. Alt i alt vil dette kunne føre til en 
mindskelse af diversiteten.  
 
Af positive virkninger vil en forkortelse af en ellers ugunstig langvarig isdækning ved 
tilførsel af smeltevand eller regn kunne nævnes. Ligeledes vil en øget gennemstrømning i en 
sø kunne medvirke til en hurtigere udvaskning af en intern næringssaltsophobning. Endelig 
vil langsomflydende vandløb generelt nyde godt af en øget vandtilledning.  
 

8.3.2 Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 
Masterplan 1 
Håndtering af regnvand 
Overfladevandet hånderes efter et princip om, at vandet fra størsteparten af delområderne 
Bispeengbuen, Assistens Kirkegård og en del af Frederiksberg Allé og Vodroffsvej enten 
nedsives lokalt eller afledes til søerne eller Sydhavnen. Nedsivning vil forekomme i grønne 
løsninger, men er ikke en forudsætning for løsningen.  
 
I dag bliver en del overskydende vand fra kanaler og vandelementer i Frederiksberg Have 
udledt til kloak og renses derved på renseanlæg, hvilket medfører energi- og 
kemikalieforbrug. Planen medfører, at dette overfladevand og betydelige mængder regnvand 
vil kunne renses bæredygtigt og lokalt i stedet for på de centrale renseanlæg. 
 
Den reducerede regnvandsmængde i afløbssystemerne vil betyde, at overløbshyppigheden 
til Sydhavnen reduceres. 
 
Vandkvalitet 
I Masterplan 1 ledes regnvandet til Sankt Jørgens Sø. Dette gælder såvel det separat afledte 
hverdagsregn som regnvand under skybrud. Vandet ledes til de indre søer via lukkede rør, 
hvilket ikke svarer til Københavns Kommunes tentative planer om at frilægge Ladegårdsåen 
mellem Borups Plads og Peblinge Sø /12/. En åbning af tilløbene til de Indre Søer, vil dog 
næppe medføre nogen væsentlig anderledes påvirkning af disse end hvis regnvandet ledes 
via et lukket system. Et åbent løb vil generelt repræsentere en større tilbageholdelsesevne af 
forurenende stoffer end et lukket løb. Forskellen vil dog over tid være relativ lille, idet 
hændelser med kraftig regn vil have en modsatrettet virkning, pga. den betydelige 
medfølgende ophvirvling og udskylning af partikulært materiale.  
 
Virkningen af sporadiske vandstandsstigninger i forbindelse med skybrud vurderes ikke at 
ville have nogen væsentlig strukturel påvirkning af natur- og miljøforholdene i Sankt 
Jørgens Sø. Såfremt vandet ledes relativt hurtigt væk igen efter disse hændelser, vil der 
antagelig ikke ske varige eller uoprettelige skader på de økologiske forhold. Tilsvarende vil 
en mere jævnlig regnvandsafledning til De Indre Søer ikke medføre større påvirkninger af 
de dyre- og plantelivet.  
 
Vandkvaliteten i søen i Ørstedsparken er i forvejen ikke god og forventes forbedret ved 
tiltaget. 
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I Sydhavnen vil reduktionen i hyppighed af overløb generelt betyde, at vandkvaliteten 
potentielt forbedres. I denne forbindelse skal det i øvrigt sikres, at de etablerede havnebade i 
nærheden af Sydhavnen kan overholde krav til badevandskvalitet.  
 
Masterplan 2 
Håndtering af regnvand 
Overfladevandet hånderes efter et princip om, at der etableres en skybrudstunnel, 3-5 m i 
diameter, der fører alt skybrudsvand til Sydhavnen efter opnåelse af maksimal forsinkelse 
lokalt i oplandene.  
 
Der er ikke anden udledning eller overløb til søerne end den nuværende rørlagte Ladegårds 
Å. I dag bliver en del overskydende vand fra kanaler og vandelementer i Frederiksberg 
Have udledt til kloak og renses derved på renseanlæg, hvilket medfører energi- og 
kemikalieforbrug og grundlæggende en dårligere rensning. Planen medfører, at dette 
overfladevand og betydelige mængder regnvand vil kunne blive renset bæredygtigt og lokalt 
i stedet for på de centrale renseanlæg.  
 
Den reducerede regnvandsmængde i afløbssystemerne vil betyde, at overløbshyppighed af 
til Sydhavnen reduceres. 
 
Vandkvalitet 
I Masterplan 2 ledes skybrudsvand og hverdagsregn uden om de Indre Søer, idet der 
etableres et stort rør med diameter på 4-5 m langs søsnittet, der leder vandet direkte til 
havnen. Denne skybrudstunnel vil endvidere kunne fungere som magasin til erstatning for 
de forsinkelsesbassiner til regn- og spildevand, der planlægges etableret i Sydhavnen. Denne 
løsning vil give anledning til en lidt større belastning til selve i havnen med bl.a. 
næringsstoffer, end en løsning, der sigter efter en større lokal hydraulisk opholdstid. Da 
vandet i tunnelen ledes direkte til havnen, vil dens brug som overløbsbassin medføre en 
betydelig øget spildevandsbelastning af havneområdet end Masterplan 1. Selv i forhold til 0-
alternativet vil gennemførelsen af Masterplan 2, antagelig give anledning til en forøget 
næringsstofbelastning af havneområdet. Masterplan 2 vil desuden ikke være i 
overensstemmelse med Københavns Kommunes supplerende indsatsplaner i forbindelse 
med vandhandleplanen vedr. åbning af Ladegårdsåen. 
 
Vandkvaliteten i søen i Ørstedsparken er i forvejen ikke god og forventes forbedret ved 
tiltaget. 
 
Alternativer 
Et alternativ til de to masterplaner ses i form af etablering af en tunnel under Åboulevarden 
og anvendelse af selve Åboulevarden i en blå/grøn løsning. En sådan plan vil imidlertid i 
højere grad kunne forenes med kommunens tanker om at genåbne Ladegårdsåen. En sådan 
løsning forventes ikke umiddelbart at medføre anderledes påvirkninger end de allerede 
beskrevne for de to masterplaner.  
 
En anden variant er at bruge begge afsnit af Sankt Jørgens Sø som opsamlingsbassiner ved 
skybrud. Det nævnes, at det kunne indebære en mindre sænkning af vandstanden og på den 
måde bevare den samme kapacitet på ca. 40.000 m3. Det vil dog ikke kunne give en 
tilstrækkelig lav kote til, at vandet passivt kan ledes til søen ved skybrud, hvorfor en sådan 
løsning ikke anses for realistisk. En sænkning af vandstanden i begge afsnit til kote 2,8 vil 
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derimod give en næsten dobbelt så stor kapacitet. Konsekvenserne for natur og miljø vil 
være identiske med de allerede beskrevne for Masterplan 1, blot vil arealudstrækningen 
være ca. det dobbelte. 
 
I forbindelse med Masterplan 2 beskrives en omdannelse af Vodroffsvej til en kanalgade 
som en alternativ måde at aflede vandet fra området til havnen (evt. i kombination med 
nogle grønne områder på Vesterbro) på. Den hydrauliske effekt til havnen vil være den 
samme som den, der er beskrevet for den oprindelige Masterplan 2, men det må forventes at 
næringsbelastningen vil være lidt mindre. Dette forudsætter dog, at der ikke vil være 
overløb til kanalen. Det skal sikres, at der ikke sker forringelse af badevandskvaliteten af de 
etablerede havnebade i nærheden af Sydhavnen.  
 

8.3.3 Østerbro 
Inden for Østerbro skybrudsopland er tilbageholdelseskapaciteten af regnvand i forbindelse 
med skybrud betydelig mindre end for skybrudsoplandet for fx Ladegårdså, hvor vandet kan 
ledes til de Indre Søer. Som konsekvens heraf vil den hydrauliske belastning af 
overfladerecipienterne være tilsvarende større. Ud over lokale oversvømmelsesproblemer, 
vil det forventelig give en mere intens udledning til havneområdet. Derudover vil den 
sydlige del af området bidrage til en mindre forøgelse af vandstanden i søerne i Østre Anlæg 
og Kastelgravene. I denne forbindelse skal det i øvrigt sikres, at der ikke sker forringelse af 
badevandsvandkvaliteten i forhold til Svanemølle strand. 
 

8.3.4 Indre By 
Det meste regnvand, der ikke ledes til kloak, planlægges afledt direkte til havneområdet 
(Slotsholmskanalerne, Nyhavn og selve havnegennemløbet). Vandet i havnen er i forvejen 
præget af skiftende temperatur- og salinitetsforhold. Et mindre fald i saltkoncentration i 
forbindelse med kraftig regn, vil hverken medføre nogen forværring eller forbedring af de 
fysiske livsbetingelser i havnen.  
 
En større afledning af regnvand direkte til omgivelserne vil samlet medføre en større 
næringsstoftilførsel og udledning af miljøfremmede stoffer. For næringsstoffernes 
vedkommende vil koncentrationen i de fleste ferske områder generelt i forvejen være højere 
end i det tilledte regnvand. I havet vil det modsatte forhold sædvanligvis gøre sig gældende. 
Der vil derfor kunne ske en lettere forøget eutrofiering i havnebassinerne af den øgede 
afledning af regnvand hertil. Hvis ikke regnvandet renses, kan der tilsvarende ske en 
forureningspåvirkning med miljøfremmet partikulært materiale. 
 
Overskydende regnvand ved Grønningen/Esplanaden vil evt. blive ført til ydre Kastelgrav 
under forudsætning af en maks. vandstandsstigning på 10 cm. En sådan vil næppe hverken 
fysisk eller kemisk byde på problemer for de biologiske forhold.  
 

8.3.5 Afværgeforanstaltninger 
Er ikke relevant i forhold til overfladevand. 
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8.4 Befolkning  
8.4.1 Generelle påvirkninger 

Sundhed 
I anlægsfasen vil der generelt være gener for befolkningen i form af barriereeffekter, støj, 
støv og emissioner. Dette håndteres mere detaljeret i en senere fase af planlægning og 
projekteringen, hvor projekterne ligger mere fast. 
 
Generelt skabes flere grønne rum i byen, som kan være medvirkende til at øge den 
rekreative værdi. Dette er gældende for alle skybrudsoplandene, og er både gældende inden 
for de eksisterende grønne områder, hvor der tilføjes nye rekreative elementer, og langs 
grønne veje og forsinkelsesboulevarder. Dette kan være medvirkende til at forbedre den 
generelle sundhed blandt befolkningen. 
 
En øget udledning til havnen, kan risikere at medføre en negativ påvirkning på 
badevandskvaliteten, hvilket skal overvåges (jf. kap. 10).   
 
Generelt forventes en forbedring i forhold til befolkningens sundhed som følge af mindre 
risiko for oversvømmelser i ejendomme med potentielt forurenet vand fra kloaksystemet. 
 
Barriereeffekter 
Planerne skaber generelt ændringer i vejprofilerne. I det følgende beskrives principperne for 
ændring af vejprofiler, og den potentielle genevirkning dette kan have på 
fremkommeligheden i byen. 
 
Skybrudsveje og –boulevarder, der afleder skybrudsvand mod recipienter og 
skybrudsledninger via eksempelvis V-profilerede veje, kanaltværsnit, render eller hule 
kantsten og fortove. Nogle eksisterende veje kan i visse tilfælde anvendes som skybrudsveje 
uden væsentlig ombygning. 
 
 

 
Figur 8-2 Skybrudsvej, V-profil med høje kanter udformet som trapper og fortov hævet. 

 
Skybrudsveje vil så vidt muligt blive indrettet, så de ikke blot transporterer vand under 
skybrud, men også kan opsamle hverdagsregn. Der vil som udgangspunkt blive lagt vægt på 
at afkoble tagarealer og vejarealer med årsdøgntrafik mindre end 5.000 biler. 
Hverdagsregnen vil blive renset inden udledning til recipient. Rensningen vil primært foregå 
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i filtermuldanlæg, kalkfiltre og ved sedimentation. Modelberegninger og modelforsøg må 
påregnes før ombygning, så bl.a. konsekvenserne af retningsændringer klarlægges; 
eksempelvis hvis vandstrømmen på en skybrudsvej skal dreje 90 grader. 
 
Potentielle konflikter: 
 Etablering af skybrudsboulevarder og forsinkelsesboulevarder kan indebære højere 

kantsten eller bassiner langs vejene, som kan resultere i fremkommelighedsproblemer og 

barriereeffekter. Dette kan særligt være et problem for gangbesværede og 

kørestolsbrugere, samt ikke mindst blinde og svagtseende, der skal ”lære” ændringerne. 

 Skybrudsveje vil være vandfyldte under skybrud. 

 Strømningen vil kunne være kraftig og kan udgøre et sikkerhedsproblem. 

 Færdsel på tværs af skybrudsveje under skybrud vil være vanskelig, hvis vandet 

strømmer på overfladen. 

 Sikring af kælderskakte, vandtætning af bygningsfacader o. lign. skal påregnes i visse 

områder med skybrudsveje. 

 
Forsinkelsesboulevarder og grønne veje, der forsinker vandet inden det ledes til 
skybrudsvejene. Forsinkelsen kan ske i vejbede, permeable belægninger, på terræn ved 
vejbump eller i render med overløbskanter. 
 
Potentielle konflikter: 
 Det må påregnes, at der kan ske reduktion i antallet af parkeringspladser i sådanne 

grønne byrum.  

 Øget barriereeffekt kan forventes på delstrækninger, da man ikke altid vil kunne passere 

eksempelvis et vejbed. 

 Sådanne boulevarder og veje vil være vandfyldte helt eller delvist under et skybrud.  

 
Centrale forsinkelseselementer, hvor skybrudsvandet kan forsinkes på pladser og i parker, 
således at skybrudsvejene nedstrøms kan reduceres i størrelse. 
 
Potentielle konflikter: 
 Centrale forsinkelseselementer vil være vandfyldte helt eller delvist under et skybrud. 

 
Skybrudsledninger, der transporterer skybrudsvand på traditionel vis. 
 
Potentielle konflikter: 
 Udfordringen på overfladen til sådanne vil bl.a. være nedløbsbygværkerne.  

 Skybrudsledninger vil være vandfyldte under et skybrud. 

 
8.4.2 Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro 

Masterplan 1  
Sundhed 
Etablering af forsinkelsesgader vil antageligt mest tilføje positive ting til byrummet i form 
af flere grønne områder. Sænkningen af vandstandsniveau i Sankt Jørgens Sø kan bidrage 
med rekreative muligheder borgerne, idet det planlægges at skabe flere opholdsmuligheder i 
en ny by-strandpark.   
 
Vandkvaliteten i Sydhavnen kan blive påvirket af en øget udledning fra skybrudsledningen. 
Hverdagsregnen vil blive renset inden udledning til recipient. Rensningen vil primært foregå 
i filtermuldanlæg, kalkfiltre og ved sedimentation. Ved skybrud kan der forekomme en 
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midlertidig forringelse af badevandskvaliteten, hvis vandet ikke når at blive renset i 
tilstrækkelig grad. Denne potentielle påvirkning skal der tages hensyn til ved projektering af 
det endelige projekt og påvirkningen overvåges. 
 
Barriereeffekter 
Etablering af skybrudsboulevarder og forsinkelsesboulevarder kan, som beskrevet, medføre 
øgede barriereeffekter. Der forventes at være størst gener på Kingosgade/ Enghavevej, hvor 
det på grund af terrænet kan blive nødvendigt med højere kantsten. Langs Nordre Fasanvej 
kan det ligeledes blive nødvendigt med høje kantsten. 
 
Det må forventes at det på visse strækninger vil give anledning til gener for lette trafikanter 
i et vist omfang. Muligvis også for tunge trafikanter. Parkering parallelt med højkantede 
strækninger vil bl.a. skabe gener ved åbning af almindelige bildøre.  
 
Masterplan 2 
Sundhed 
Som beskrevet ved Masterplan 1, kan etablering af forsinkelsesgader tilføje positive ting til 
byrummet i form af flere grønne områder.  
 
Sænkningen af vandstandsniveau i Sankt Jørgens Sø kan bidrage med rekreative muligheder 
borgerne, idet det planlægges at skabe flere opholdsmuligheder i en ny by-strandpark.   
 
Vandkvaliteten i Sydhavnen kan blive påvirket af en øget udledning fra skybrudsledningen. 
Hverdagsregnen vil blive renset inden udledning til recipient. Rensningen vil primært foregå 
i filtermuldanlæg, kalkfiltre og ved sedimentation. Ved skybrud kan der forekomme en 
midlertidig forringelse af badevandskvaliteten, hvis vandet ikke når at blive renset i 
tilstrækkelig grad. Denne potentielle påvirkning skal der tages hensyn til ved projektering af 
det endelige projekt og påvirkningen overvåges. 
 
Barriereeffekter 
Etablering af forsinkelsesgader vil antageligt mest tilføje positive ting til byrummet i form 
af mere grønt. Men også negative ting som barriere effekt og påvirkning af parkeringen må 
påregnes. 
 
Der forventes at være størst barriereeffekt på Kingosgade/ Enghavevej, hvor det grundet 
terrænet kan blive nødvendigt med højere kantsten. Langs Nordre Fasanvej kan det ligeledes 
være nødvendigt med høje kantsten. 
 
I detailprojekteringen skal der findes løsninger, der minimerer genevirkningerne. Det kan 
eksempelvis være i form af etablering af ramper til kørestolsbrugere og trappe funktioner for 
de mange almindelige rørlige. 
 
Det bør forventes at visse strækninger vil give gener for lette trafikanter i et vist omfang. 
Muligvis også for tunge trafikanter. Parkering parallelt med højkantede strækninger vil bl.a. 
skabe gener ved åbning af almindelige bildøre.  
 
Alternativer 
Åboulevarden i tunnel 
Ved etablering af en evt. vejtunnel fra Bispeengbuen til Søerne, reduceres trafikken på 
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Åboulevard kraftigt. Det vil medføre forbedrede forhold for befolkningen langs strækningen 
som følge af mindre støj og luftforurening. Desuden reduceres Åboulevardens barriereeffekt 
og der skabes samtidig et mere grønt strøg.  
 
Et sådant tiltag ses som et trafikprojekt, men det antages muligt at koble en sådan 
tunnelkonstruktion med muligheden for at etablere et stort bassin, der vil kunne bruges 
under et skybrud. Kan indpasses i både Masterplan 1 og Masterplan 2 
 
Sankt Jørgens Sø 
Omfatter en ændring i vandstanden i  begge dele af SanktJørgens Sø, og kan alene udføres 
som alternativ til Masterplan 1. Planen kan medføre positive påvirkninger på befolkningens 
sundhed, idet der kan skabes forbedrede muligheder for ophold ved søerne. Påvirkningen vil 
afhænge af udformningen af det endelige projekt.. 
 
Vodroffsvej - Kanalstruktur 
Vodroffsvej vil kunne blive omdannet til en decideret åben kanalstruktur. Dette vil have 
både positive og negative ting forbundet. De positive påvirkninger ses i form af et mere 
grønt byrum med rekreative værdier. Dog kan etablering af en åben kanalstruktur skabe en 
øget barriereeffekt. Denne mulighed kan kombineres med Masterplan 2. 
 

8.4.3 Østerbro 
Ydre Østerbro 
Sundhed 
Generelt skabes flere grønne arealer på Ydre Østerbro, som kan være med til at øge den 
rekreative værdi og afledt heraf også befolkningens sundhed. 
 

  
Figur 8-3 Eksempel på nyt grønt strøg – Strandboulevarden fra et typisk profil i dag og et fremtidigt nyt 
parkstrøg. 

 
Ved en øget udledning til havnen, kan der være risiko for negative påvirkninger af 
badevandskvaliteten. Skybrudsvandet fra Østerbrogade og Strandboulevarden føres via 
lukkede rør til havnen – ét til Kalkbrænderihavnen og et til Nordbassinet. En eventuel 
påvirkning af badevandet ved Svanemøllestranden skal overvåges.   
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Barriereeffekter 
Etablering af forsinkelsesgader vil antageligt mest tilføje positive ting til byrummet i form 
af mere grønt og blåt. Men også negative ting som barriereeffekt og påvirkning af 
parkeringen må påregnes i sådanne gaderum.  
 
Planen opererer med klimaveje til forsinkelse via grønne tiltag opstrøms, skybrudsveje der 
kan føre vand på overfladen via gravitation frem til deciderede skybrudsledninger under 
terræn. Det antages i planen at størstedelen af strømningsvejene ikke kræver omprofilering, 
men kan fungere som de ligger i dag, bortset fra mindre justeringer som lokale hævninger 
ved sideveje o.lign. I Østerbrogade lægges en større skybrudsledning. Gaden vil muligvis 
kunne få en mere grøn profil og vil muligvis kunne sporreduceres (eller indsnævres), når 
trafik kan benytte Nordhavnsvej.  
 
Indre Østerbro 
Sundhed 
Som tilfældet er ved Ydre Østerbro, skabes der også på Indre Østerbro flere grønne arealer, 
som kan være med til at øge den rekreative værdi og afledt heraf også befolkningens 
sundhed. 
 
Barriereeffekt 
Planen opererer med klimaveje til forsinkelse via grønne tiltag opstrøms (begrænset til 
hovedsageligt vest for Østerbrogade) og skybrudsveje der kan føre vand på overfladen via 
gravitation frem til deciderede skybrudsledninger, som der vil blive en del af på Indre 
Østerbro. Disse ledninger vil ikke være synlige, men det vil nedløbsbygværker og 
skybrudsriste være. 
 
Det antages at størstedelen af strømningsvejene ikke kræver omprofilering, men kan fungere 
som de ligger i dag, bortset fra mindre justeringer som lokale hævninger ved sideveje o.lign. 
Strandboulevarden vil kunne få tilført en del mere grønt. Påvirkning af parkeringsforhold 
må påregnes.  
 
Dag Hammerskjölds Allé 
Anlæg af en kanalstruktur i dele af denne vej, som kan forbinde søerne med voldgraven i 
Øster Anlæg, vil være et stærkt visuelt greb, men der kan dannesen øget grøn struktur i 
gaderummet, der i tilfælde af skybrud bliver helt vandfyldt. Dog vil et sådant 
grønt/blåtkanalelement også skabe øget barriereeffekt, særligt i perioder hvor kanalerne er 
vandfyldte. Koteforholdene skal klarlægges i de senere faser af projekteringen, for at sikre 
mulighed for at kanalerne har en passende hældning og volumen. I den forbindelse skal der 
overvejes, om det ønskes at kanalerne er permanent eller midlertidigt vandfyldte. 
 

8.4.4 Indre By 
Indre By Nord 
Sundhed 
De planlagte tiltag omkring Marmorkirken påvirker ingen rekreative områder. På grund af 
byrummets karakter omkring Marmorkirken, planlægges det ikke at finde areal til grønne og 
blå løsninger, hvorved de planlagte tiltag ikke bidrager rekreativt til området. 
 
De planlagte tiltag ved de tre alternativer langs Grønningen og Esplanaden, etableres i et 
grønt og rekreativt område. Ved alternativ 1 er det kun skybrudsristene, som vil være 
synlige i området, men forventes ikke at have nogen påvirkning af de grønne områder. De 
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planlagte tiltag ved alternativ 2 er ikke særligt synlige, men de skaber samtidig heller ikke 
nogen rekreativ medværdi. Den åbne løsning ved alternativ 3, hvor der etableres en 
trugformet sti, forventes at skabe et nyt og spændende grønt-blåt element i Kastelparken. 
Dog vil den rekreative effekt ikke være så stor i et område, hvor der allerede er grønne 
områder i forvejen.  
 
Udledning af skybrudsvand direkte i Frederiksholms Kanal og havnen via overfladen, vil 
være særlige forhold, der alene gælder for denne bydel. Badevandskvaliteten i havnen skal 
overvåges, for at sikre at der ikke er negative påvirkninger af sundheden for badegæster ved 
eksempelvis Islands Brygge havnebad. 
 
Barriereeffekt 
Kotereguleringer af veje vil kunne give anledning til ulemper for trafikanterne. Etablering af 
skybrudsveje kan indebære højere kantsten eller bassiner langs vejene, som kan resultere i 
fremkommelighedsproblemer og barriereeffekter. Dette kan særligt være et problem for 
gangbesværede, kørestolsbrugere og svagtseende.  
 
Grønningen og Esplanaden 
Der er skitseret 3 alternativer for afledning af skybrudsvand til Havnen fra oplandsområdet 
der fører skybrudsvand til Grønningen og Esplanaden. 
 
Alternativ 1: Skybrudsledninger og kanaler vil være anlagt under terræn og dermed ikke 
synlige. Nedløbsriste og bygværker til skybrudsledninger og kanaler bliver en 
designudfordring i gaderummet.   
 
Alternativ 2: Skybrudsveje føre vandet på overfladen, og vil antageligt kræve omprofilering 
af dele af de veje der udpeges til skybrudsveje.  
 
Alternative 3: Skybrudsveje føre vandet på overfladen, og vil antageligt kræve 
omprofilering af dele af de veje der udpeges til skybrudsveje. Ved Kastellet inddrages dels 
noget af parken og dels noget af kørebanen. Dette kan  blive et positivt byrumstiltag, omend 
placeringen er, hvor der allerede i dag er grønning. 
 
Visse gader vil være delvist vandfyldte under skybrud. 
 
Indre By Midt 
Sundhed 
Indre By vil således hovedsageligt indeholde skybrudssveje og skybrudsledninger, samt 
”kanaler” og lange nedløbsriste (skybrudsriste). Den rekreative gevinst ved planen er derfor 
begrænset. 
 
Skybrudsvand ledes til Havnen og Slotskanalerne via skybrudsriste/kanaler med 
højvandslukke. Disse vil ikke påvirke bymiljøet væsentligt. Indre By Midt vil således kunne 
aflede skybrudsvand uden tekniske hjælpemidler og ved gravitation alene. Gader og stræder 
vil være delvist vandfyldt under skybrud. Som beskrevet for Indre By Nord kræves 
overvågning af badevandskvaliteten. 
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Barrieeffekt 
Vejene fungerer som skybrudsveje uden væsentlige ændringer. Dog skal Kompagnistræde 
forventes ændret via omprofilering og sikring af kældertrapper o.lign.. Dette kan skabe en 
øget barriereeffekt for dele af færdslen visse steder.  
 
Indre By Syd 
Sundhed 
Etableringen af en grøn boulevard i H.C. Andersens Boulevard vil medføre en meget synlig 
indvirkning på bylivet med grønne og blå elementer. Samtidig vil det grønne, rekreative 
tiltag forbedre sikkerheden for cyklister. Ved skybrudssituationer vil de store vandmængder 
opfylde både cykelsti og én kørebane, hvorved cykelister må anvende fortorvet i stedet. 
 
Barriereeffekt 
Den lukkede løsning i Vester Voldgade, hvor skybrudsvandet føres i kanaler under 
overfladen, vil kunne etableres uden at skulle opbryde eksisterende cykelsti. Dog bidrager 
løsningen ikke rekreativt i området. 
 
Den lukkede løsning for H.C. Andersens Boulevard, hvor skybrudsvandet føres i kanaler 
under overfladen, vil mest sandsynligt blive placeret under cykelstierne. Kanalerne kan 
udføres sammen med en udbygning af cykelstierne til supercykelstier. Den åbne løsning for 
H.C. Andersens Boulevard, hvor en del af vej/cykelsti-arealet sænkes, vil være en markant 
ændring for en af landets mest trafikerede gader.  
 
Skybrudsvand skal holdes syd for Vester Voldgade og skybrudsvand skal kunne afledes fra 
området omkring Axel Torv/Vesterbrogade/Tivoli via H.C. Andersens Boulevard. H.C. 
Andersens boulevard og Vester Voldgade bliver skybrudsveje i to forskellige former. 
 
Vester Voldgade 
Afskærende højtliggende kanaler med skybrudsriste skal forhindre vand i at løbe ind i 
sidegaderne mod nord under skybrud. En sådan ”rørløsning” under terræn vurderes at være 
eneste realistiske mulighed for at kunne føre vand direkte til Havnen via/under Vester 
Voldgade. 
 
Hvis disse langsgående skybrudsriste skal passere forbi sidegader, vil tværgående trafik 
skulle overkøre ristene. Det vil kunne påvirke trafikanterne i negativ retning. Visuelt og 
barrieremæssigt vil disse skybrudsriste ikke betyde meget. Den langsgående rist vil muligvis 
kunne bruges som ledelinje for svagtseende og blinde. 
 
H C Andersensen Boulevard 
Planen opererer med at føre skybrudsvand ud til havnen via en føringsvej i boulevarden 
indtil Christiansborg Gade, hvor det føres til kanalerne i Vester Voldgade og ud i havnen. 
Der er forslået to alternativer. Et lukket system i betonkanaler under vej- og stibelægninger 
og et åbent grønt og blåt forslag, der lægger beslag på dele af de nuværende kørebaner. 
 
Alternativ 1: Det lukkede system vil ikke i nævneværdig grad påvirke byrummet, det vil 
nærmest være usynligt, når det først er anlagt. Under skybrud antages det at være muligt at 
færdes i alle kørebaner, muligvis vil områder omkring nedløbsbygværker og nedløbsriste vil 
være vandfyldt.   
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Alternativ 2: Det åbne system vil bidrage positivt til bymiljøet, men muligvis skabe trafikale 
ændringer. Under skybrud vil en kørebane og dele af cykelsti sandsynligvis være vandfyldt. 
 

8.4.5 Afværgeforanstaltninger 
Generelt 
I detailprojekteringen skal der findes løsninger, der minimerer genevirkningerne, både de 
fysiske og de visuelle. Det kan eksempelvis være i form af etablering af ramper til 
kørestolsbrugere og trappefunktioner indbygget i kanterne. 
 
Afkobling af tagvand og vejvand fra det eksisterende kloaknet skal gennemtænkes så 
eventuelle genevirkninger af regnvand i gaderne kan minimeres. Når der er skybrud over 
København vil mange af oplandene rammes samtidig. Derfor vil det være fornuftigt at lave 
en plan for hvilke alternative veje og ruter, der vil kunne befærdes under skybrud. Der bør – 
såfremt det er muligt – udtænkes et sammenhængende ”skybrudsvejnet”, som 
redningstjenester o.lign. kan benytte.   
 
Specifikt 

 Nedløbsbygværker og skybrudsriste skal kunne tåle trafikbelastninger, hvor disse 

placeres i kørearealer. 

 Høje kanter skal begrænses mest muligt. Genevirkninger af høje kanter skal minimeres 

ved anlæg af ramper o.lign. 

 Facadebeskyttelse og sikring af kældertrapper skal gennemføres de steder hvor der kan 

forventes meget vand i en skybrudsvej under skybrud. Særligt ved retningsændringer af 

en skybrudsvej, skal der antageligt gøres ekstraordinære ting. 

 
8.5 Grundvand og jordforurening 

Vurderingen af påvirkninger af grundvand som følge af tilbageholdelse af overfladevand på 
forurenede grunde foretages på generelt niveau og er ikke inddelt efter skybrudsopland, idet 
der ikke er udført en fuldstændig oversigt over de konkrete kortlægninger inden for hvert 
opland. Forud for igangsættelse af de konkrete projekter, skal der søges oplysninger om 
potentielle forureninger. 
 

8.5.1 Generelle påvirkninger 
I konkretiseringerne af skybrudsplanen dimensioneres ikke for LAR (lokal afledning af 
regnvand), men derimod udpeges områder, der kan tilbageholde regnvand i 
skybrudssituationer. Tilbageholdelse/opstuvning af regnvand på arealer med jordforurening 
kan medføre en forøget nedsivning og derved forøget udvaskning af forurenede stoffer til 
grundvandet. For det vand, som efterfølgende ledes videre til recipienter, kan der ligeledes 
være et forøget indhold af forureningsstoffer. Begge disse forhold bør belyses nærmere, når 
de konkrete projekter foreligger og der er viden om hvor der er risiko for nedsivning f.eks. i 
parker og grønne områder. 
 
Såfremt benyttelsen af arealer til tilbageholdelse/opstuvning af regnvand medfører bygge-
/anlægsarbejder på kortlagte ejendomme (både V1 og V2), kan der være behov for at skulle 
indhente tilladelse fra den pågældende kommunes miljøafdeling i henhold til 
jordforureningslovens § 8. I det aktuelle tilfælde, hvor projektet kan tolkes som "tekniske 
anlæg" vil der, som jordforureningsloven er formuleret i dag, blive tale om at skulle søge 
tilladelse, såfremt arealerne, der ønskes benyttet, er beliggende inden for område med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller inden for indvindingsopland for almen 
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vandforsyning. Kommunerne kan dog ligeledes fastsætte regler i henhold til JFL § 8 for 
arbejder, der udføres indenfor arealer, som anvendes til rekreativt område, alment 
tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution. 
 
Som følge af EU's vandrammedirektiv vil de offentlige indsatsområder skulle udvides til 
også at omfatte forurenede ejendomme, hvorfra der vurderes at kunne ske forurening af 
recipienter, dvs. at der fremover skal tages hensyn til risiko for spredning af forurenede 
stoffer til både grundvand og overfladevand /19/. Retningslinjerne for udpegningen af disse 
arealer er ikke fastlagt pt. 
 

8.5.2 Afværgeforanstaltninger 
Konkretisering af skybrudsplanen er overordnede planer, der bl.a. indeholder udpegninger 
af mulige områder til lokal tilbageholdelse af overfladevand. Det endelige omfang og 
udvælgelse af arealer foretages efterfølgende, når valg af alternativer og varianter er 
foretaget, og der på baggrund af disse, kan udarbejdes detailplaner og -projekter. Når de 
endelige arealer til tilbageholdelse og nedsivning er udpeget, anbefales det, at der 
udarbejdes rapport med følgende indhold i relation til risiko for spredning af stoffer fra 
forurenede grunde: 
 
Fastlæggelse af hvilke af de udpegede arealer, som er forureningskortlagte. 
Redegørelse for kendskabet til de kortlagte ejendommes mulige eller kendte 
forureningssituation på baggrund af kortlægningsgrundlaget i form af rapporter og 
sagsmateriale for de enkelte ejendomme. Eventuelt suppleres med informationer fra 
kommunernes byggesags- og miljøarkiv. 
 
Vurdering af potentielle og kendte forureningstyper på de enkelte ejendomme, med 
angivelse af hvilke forureninger, der vurderes at kunne mobiliseres, enten som følge af en 
forøget nedsivning/udvaskning til grundvand og/eller udvaskning til recipienter. 
 
Der kan efterfølgende være behov for eventuelle yderligere undersøgelser ved de konkrete 
lokaliteter for at sikre, at der ikke sker en uacceptabel påvirkning af grund- og 
overfladevand fra udvaskning af forureningskomponenter. 
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9. KUMULATIVE EFFEKTER 

Kumulative effekter og synergieffekter vurderes ved at se på: 
 Planerne alene: Hvorvidt de i sig selv indebærer en eller flere af disse påvirkninger 

Planerne i sammenhæng med andre planer eller programmer (både de tidligere, de 

nuværende og de planlagte aktiviteter) 

 Planernes synergi med det påvirkede miljø  

 Synergi mellem forskellige typer af virkninger 

 
Generelt 
Der udarbejdes konkretiseringer for alle øvrige skybrudsoplande inden for den samlede 
skybrudsplan i Københavns og Frederiksberg Kommuner. Realisering af disse forventes 
yderligere at sikre det overordnede mål med skybrudsplanen – hvilket bl.a. består i at 
fremtidssikre kloakkens funktion ved at afkoble regnvand fra fælleskloakken. Dette 
vurderes at have en positiv effekt på både miljøet og sundhedsmæssigt, idet risikoen for 
oversvømmelser reduceres. 
 
Natur og overfladevand 
De øvrige planer for konkretisering af skybrudsplanen, forventes at have begrænsede 
kumulative effekter for natur og miljøforhold i de fælles berørte områder. Der forventes en 
positiv synergieffekt i form af en øget begrønning af byen, til gavn for flora og faunas 
spredning. Det er ikke på forhånd givet om disse planer vil mindske eller øge den 
hydrauliske påvirkning endsige næringsstofbelastningen af overfladevandet i det samlede 
oplandsområde, og påvirkningen heraf kan derfor ikke vurderes på dette stadie.  
 
Indbyrdes berører de tre aktuelle planer hinandens oplandsområder. Som det fremgår af 
miljøpåvirkningen er nogle af overfladerecipienterne fælles for de tre oplande, nemlig søen i 
Østre Anlæg, Kastelgraven og selve havneområdet.  Vandet i de Indre Søer står endvidere i 
forbindelse med søerne i Botaniks Have og Ørsted Parken, hvorved plantiltagene for 
Ladegårdsåens skybrudsopland indvirker på Indre Bys opland.  
 
Vandet fra De Indre Søer løber over til søerne i Østre Anlæg og videre til Kastelgraven, før 
det ledes ud i havnen. Undervejs vil der kunne blive ført regnvand til fra den sydlige del af 
indre Østerbro området. Miljø- og naturpåvirkninger afviger ikke kvalitativt fra de forhold, 
der er beskrevet under miljøpåvirkningen kap. 8.3. Da den kvantitative merpåvirkning som 
følge af de tre områders forbundenhed er relativt beskeden, forventes der ikke at være nogen 
væsentlig indbyrdes kumulativ effekt på natur og overfladevand. 
 
Københavns Kommune har udarbejdet en helhedsplan for Harrestrup Å, der indebærer en 
restaurering af åen og en reduktion af den nuværende spildevandsbelastning. Planerne for 
konkretisering af skybrudsplanen vil ikke direkte indvirke på planerne for Harrestrup Å, 
eller selv blive påvirket deraf. Forbedringen af vandkvaliteten ved Avedøre Holme som 
følge af en reduceret udledning af næringsstoffer fra Harestrup Å, vil dog blive delvist 
opvejet af den forventelige større udledning til havneområdet ved skybrudsplanens 
realisering. 
 
Fredninger og kulturmiljø 
Der vurderes ikke at være synergi- eller kumulative effekter i relation til fredninger og 
kulturmiljø. 
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Befolkning 
Der kan forekomme negative kumulative effekter i anlægsfasen, hvor der er risiko for 
anlægsgener i større dele af byen, hvis projekterne udføres samtidigt, eller, der kan opleves 
anlægsgener over en længere årrække, hvis projekterne etableres forskudt. Disse forhold kan 
medføre, at generne opleves stærkere, sammenlignet med generne fra et enkelte 
anlægsprojekter i de enkelte planer. 
 
Strandboulevardens funktion som primær trafikåre vil ændres med etableringen af 
Nordhavnsvej. 
Dette skaber muligheden for at omlægge dele af trafikken på Strandboulevarden således, at 
der bliver plads til et markant grønt og blåt parkstrøg - der både styrker bylivet omkring 
Strandboulevarden og håndterer regnvandet. 
 
Afhængig af karakteren af de øvrige tiltag i planerne for realisering af skybrudsplanen, kan 
der opleves kumulative negative effekter i forhold til fremkommelighed, i det tilfælde at der 
arbejdes med omprofilering af vejen i store dele af byen. 
 
Der kan opleves positive synergieffekter som følge af de tre behandlede planer og de 
fremtidige øvrige planer, i relation til en begrønning af byen. Dette kan forbedre den 
sammenhængende grønne og blå struktur og dermed de rekreative forhold. 
 
Grundvand og jordforurening 
Der forventes ikke synergi- eller kumulative effekter i forhold til grundvand og forurenede 
grunde. 
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10. OVERVÅGNING 

Forslag til overvågningsprogram har til formål at kunne vurdere, om planernes 
gennemførelse vil medføre de forventede miljøeffekter. Hvor det er muligt, forslås derfor en 
overvågning af planernes forventede væsentlige indvirkninger på miljøet. 
 
Natur 
Dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter sædvanligvis en række vilkår, som 
projektet skal overholde. På den måde kan påvirkningerne overvåges fx i forbindelse med 
kommunens løbende registrering af beskyttet natur. 
 
Fredninger og kulturmiljø 
I anlægsfasen gælder museumslovens generelle bestemmelser om beskyttelse af fund af 
kulturhistorisk værdi, således at anlægsarbejdet standses ved fund af nye genstande af 
værdi, indtil disse er bragt i sikkerhed. Sandsynligheden for at støde på nye genstande af 
værdi vil være særlig stor ved anlægsarbejde inden for de afgrænsede kulturmiljøer. 
Københavns Museum kontaktes inden de konkrete projekter sættes i gang og de overvåger 
dermed, at der ikke sker skade på fund af genstande. 
 
Overfladevand 
Generelt bør det afledte regnvands kvalitet løbende kontrolleres ved monitering af 
udviklingen i indholdet af næringsstoffer, miljøfremmede stoffer og badevandskvalitet i de i 
de planlagte recipienter. For søernes vedkommende, hvortil regnvand tilføres kunstigt, bør 
naturforholdene i og omkring dem løbende undersøges med henblik på at styre de 
økologiske betingelser og habitatforholdene så hensigtsmæssig som mulig. Til formålet vil 
det være nødvendigt med en automatiseret måling af det aktuelle vandflow til de forskellige 
recipienter. 
 
Befolkning 
Barriereeffekter - risiko for uheld 
Det bør overvåges, om der på skybrudsveje sker hyppigere uheld i årene efter eventuelle 
omprofileringer, sammenlignet med i dag. Til dette formål kan politiets registreringer 
anvendes. 
 
Badevandskvalitet 
Der pågår allerede en overvågning af badevandskvaliteten i Københavns Kommune via et 
online varslingssystem (en Badevandsudsigt), der hele tiden varsler kvaliteten af badevandet 
på baggrund af prognoser. Badevandsudsigten bygger på en computersimulering 
(modellering) af badevandets kvalitet. Modellen tager højde for eventuelle udledninger af 
spildevand til badevandet, samt de lokale vejr- og strømforhold, der påvirker bakteriernes 
vækst, spredning og fortynding m.m. Som indikatorbakterier benyttes E. coli og 
Enterokokker. De bruges som indikatorer på spildevandudledninger af bakterier, der kan 
gøre mennesker syge. 
  
Hvis der er problemer med badevandet i havnebadene (over 500 E. coli pr. 100 ml vand) 
bliver de lukket og det røde flag hejst. Ved Amager Strandpark og ved Svanemøllebugten 
bliver det røde flag også hejst, hvis der er problemer med badevandskvaliteten, men 
stranden bliver ikke lukket. Endvidere tages der vandprøver i sommerperioden ved alle 
badestederne for at tjekke vandkvaliteten.  
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Ved Amager Strand (påvirkes ikke af planerne for de behandlede skybrudsoplande), 
Svanemøllestrand, Havnebadet Islands Brygge og Havnebadet Sluseholmen tages der 
prøver hele året. 
 
Grundvand og jordforurening 
Det vurderes ikke nødvendigt at overvåge påvirkninger af grundvandet som følge af 
konkretiseringsplanerne, så længe der ikke gennemføres projekter, der medfører forøget 
nedsivning i områder, hvor jorden er forurenet. 
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Tabel 11-1 Kulturmiljøer inden for oplandet Ladegårdså, Frederiksberg Øst og 
Vesterbro. 

Kulturmiljø Kulturmiljøbeskrivelse 

Københavnernes velfærd 
4.5 Genforeningspladsen 
 

Kulturmiljøet omfatter karreerne omkring selve Genforeningspladsen samt Gandhi’s Plæne. 
Genforeningspladsen er en af de mest gennemplanlagte og markante etagehusbebyggelser i 
kommunen. Karreerne omkring det aksefaste anlæg er opført over en lang årrække, men 
fremtræder alligevel med et tydeligt fællespræg. Bebyggelsen er opført omkring et stort, grønt 
indre rum. 
 

Københavnernes velfærd 
4.9 Sjællandsgadekvarteret 

Kulturmiljøet omfatter Sjællandsgade Skole og badestalt, Simeons Kirke og en række 
boligkarréer. Skolen i Sjællandsgade er, sammen med badeanstalten, kirken og de kommunalt 
opførte boligkarréer på den modsatte side af gaden, et sammenhængende kulturmiljø, der 
afspejler den samfundsmæssige situation i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet med 
industrialisering og befolkningsvækst. Området er sårbart overfor tilfældig og utilpassede 
ombygninger samt forkert vedligeholdelse af de grønne anlæg. 
 

Københavnernes velfærd 
4.17 Assistens Kirkegård 

Kirkegården åbnede i 1760 og blev anlagt som følge af pladsmangel på kirkegårdene inden for 
Københavns volde. Den var en sammenlægning af flere assistancekirkegårde i 1600- og 1700-
tallet. Modsat andre assistancekirkegårde i København er Assistens Kirkegård gradvis vokset, og 
er i dag et eksempel på en historisk storbykirkegård, der sammen med Hans Tavsens Park er et 
centralt grønt friareal på Nørrebro. 
 

Produktionens København 
3.1 Rud. Rasmussens Snedkeri 

Rud. Rasmussens Snedkeri udgør med sin kombination af beboelse og erhverv et typisk anlæg 
fra den periode, hvor den massive bebyggelse af brokvarterene fandt sted, dvs. fra 1860’erne til 
begyndelsen af 1900-tallet. Virksomheden, der stadig har til huse på ejendommen, er med sin 
historie stadig et eksempel på de små og mellemstore virksomheders rolle i den danske 
industrialiseringsproces. 
 

København som hovedstad 
1.3 Fæstningsringen 

Kulturmiljøet omfatter Kastellet, Østre Anlæg, Botanisk Have, Ørstedsparken, Tivoli og 
Christianshavns Vold samt de indre søforter. Den samlede københavnske fæstningsring er et af 
landets bedst bevarede fæstningsværker fra perioden 1600-tallet til 1852. Kulturmiljøet har 
væsentlig kulturhistorisk, landskabelig, rekreativ og arkitektonisk værdi. Områdets bygninger og 
anlæg samt deres omgivelser kan være sårbare over for manglende hensynstagen til deres 
oprindelige funktion. 
 

Frederiksberg 
4.1 Fuglebakkekvarteret 
 

Kvarteret er udbygget i perioden fra århundredskiftet og igennem mellemkrigstiden. Kvarteret 
repræsenterer de for tiden karakteristiske villabebyggelsesformer og kommunal 
bebyggelsesregulering efter zoneprincippet. Der er etableret kulissebyggeri langs de 
gennemgående veje. 
 

Frederiksberg 
5.2 Mariendalskvarteret 
 

Kvarteret er udbygget i perioden 1890-1914 fra Falconer Allé-linjen til Fasanvej-linjen. 
Kvarteret repræsenterer et af de første forsøg på zoneopdelinger af en kvartersbebyggelse: 
tidstypiske lejekaserner med små lejligheder, villabebyggelse og områder udlagt til industri. 
 

Frederiksberg 
5.1 Svømmehalskvarteret 
 

Kvarteret er udbygget i perioden ca. 1880-1920 fra Falconer Allé-linjen til Fasanvej-linjen. 
Kvarteret repræsenterer særlig typisk lejekasernebebyggelse med små lejligheder, hvor 
bebyggelsen blev udlagt i forholdsvis smalle karréer. Kvarteret rummer frem til midten af 
1950’erne desuden den filantropiske boligbebyggelse De Classenske Boliger, der blev overtaget 
af kommunen i 1909 og gradvis nedrevet. Nedrivningen og den efterfølgende nye bebyggelse er 
eksempel på den tidlige byomdannelse og sanering af utidssvarende boligområder. 
 

Frederiksberg 
1.5 Centrum omkring 
Frederiksberg Centret 

Anlægget af jernbanen og byggeriet af Frederiksberg Banegård i 1864, betød at der blev dannet 
et bycentrum, og Frederiksberg udviklede sig til en storby i hovedstaden. Frederiksberg Domhus, 
brandstation og politistation blev opført i perioden 1919-1932 og Frederiksberg Hovedbibliotek i 
1935. 
 

Frederiksberg 
6.3 Kvarteret mellem Falconer Allé, 
Den Grønne Sti og Gammel 
Kongevej 

Grundtvigsvej og Bianco Lunos Vej er anlagt i 1950’erne. Ceresvej, Rathsacksvej og Christian 
Winters Vej blev anlagt i 1880’erne og vejene blev bebygget med fine ofte toetages villaer. 
Villakvarteret har ikke et unikt arkitektonisk helhedspræg men repræsenterer et vigtigt kapitel i 
Frederiksbergs historie om villaby og dermed den blandede bebyggelse for tiden frem mod 
århundredeskiftet. 
 

Frederiksberg 
6.1 Det Biovidenskabelige Fakultet 

Det Biovidenskabelige Fakultet (tidl. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole) flyttede fra 
Christianshavn til Frederiksberg i 1858. Hovedbygningen blev opført i 1856-1858 og er i dag 
fredet. Fakultetets åbne, ekstensive bebyggelsesform er betegnende for det østlige Frederiksbergs 
landlige karakter frem til ca. 1900, hvor området stadig havde gode og store byggegrunde. 
 

Frederiksberg Inden for kulturmiljøet blev der i 1870’erne og 1880’erne etableret flere småindustrier. 
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6.4 Etagehusene ved Danas Plads og 
Sankt Markus Plads 

Markuskirken blev indviet i 1902 og Danas Plads er anlagt 1906-07. Kvarteret er karakteristisk 
for kvarterdannelsen på Frederiksberg omkring 1905. Tilsvarende illustrerer kvarteret også det 
arkitektoniske brud mellem en meget dekorationsgrad historicisme (Sankt Markus Kirke) og en 
mere enkelt tilgang til arkitekturen. 
 

Frederiksberg 
6.2 Villakvarteret mellem Gammel 
Kongevej, Bülowsvej, 
Thorvaldsensvej og Sankt Jørgens 
Sø 

I 1850’erne og fremefter rejste nogle af de første villakvarterer sig på Frederiksberg. Flere villaer 
i området omkring Lindevej, Uraniavej og Kastanievej er tegnet af arkitekt Henning Wolff. 
Husene er præget af den frie historicisme, bygget i gule teglsten med skifertag, mønstermurværk 
og dekorativ udsmykning. Villakvarteret er typisk for bebyggelsen på Frederiksberg, som den 
formede sig især fra 1850’erne og 30 år frem, hvor Frederiksberg var en villaby. 
 

Frederiksberg 
1.4 Kvarteret omkring Steen 
Blichers Vej 

Kvarteret blev bebygget fra omkring 1870. Kvarteret er præget af karrébebyggelse ud til 
Smallegade, det bagvedliggende villakvarter og fabrikskomplekset efter Den kongelige 
porcelænsfabrik (1882).  
 

Frederiksberg 
1.1 Landsbyen Solbjerg ved 
Frederiksberg Bredegade 

Området er sandsynligvis opstået omkring middelalderlandsbyen Solbjerg med den karakteristisk 
snoede Frederiksberg Bredegade som bygade. Landsbyen var forbundet med København af 
forbindelsesvejen Gammel Kongevej, og bymarken omfattede det meste af det nuværende 
Frederiksberg. Da Solbjerg blev nedlagt i 1620, kom Bredegade 50 år efter, sammen med den 
senere anlagte Smallegade, til at indgå som en del af landsbyen Ny Amager. 
 

Frederiksberg 
1.2 Landsbyen Ny Amager omkring 
Allégade 

Landsbyen Ny Amager blev oprettet 1651. Allégade blev bygaden i den nye landsby og fik med 
de tilbagetrukne sammenbyggede gårde og forhaverne sit karakteristiske bebyggelsesmønster. I 
midten af 1700-tallet tog landsbyen navn efter slottet – Frederiksberg. 
 

Frederiksberg 
1.3 Frederiksberg Slot, 
Frederiksberg Have og 
Søndermarken 

Området omfatter Frederiksberg Slot med tilhørende slotshaver - Frederiksberg Have og 
Søndermarken. Slottet blev opført i flere etaper fra 1699-1738. Slotshaverne blev anlagt som et 
barokanlæg i begyndelsen af 1700-tallet og blev senere omlagt i engelsk romantisk havestil 
omkring år 1800. 
 

Frederiksberg 
7.1 Området mellem Gammel 
Kongevej, Frederiksberg Allé og 
bygrænsen/Vesterbrogade 

Frederiksberg Kirke, som erstattede en landsbykirke fra 1654, blev indviet i 1734 og var 
Frederiksbergs sognekirke fra 1736. Området blev udbygget i den sidste halvdel af det 19. 
århundrede og er præget af etagehuse langs de større veje, og villaer langs de mindre veje. 
Blandingen af etagehuse og villaer er et typisk udtryk for det bebyggelsesmønster, som var 
fremherskende på Frederiksberg, inden en egentlig bebyggelsesregulering slår igennem. 
 

Frederiksberg 
7.2 Området omkring Rahbeks Allé 

Kammasvej og en linjeføring parallelt med Rahbeks Allé var en del af den gamle Roskilde 
Landevej. Landevejen førte direkte forbi Bakkehuset, som i en periode fungerede som kro og 
gæstgiveri for vejfarende. De omkringliggende alleer med etagehuse er anlagt og bebygget fra 
1880’erne og frem. 
 

Produktionens København 
3.4 Carlsberg og Glyptoteket 

Kulturmiljøet omfatter Glyptoteket samt alle Carlsbergs produktions-, lager- og 
administrationsbygninger mv. i Valby. Carlsberg er et af Kulturarvsstyrelsens 25 nationale 
industriminder. Kulturmiljøet rummer en række arkitektoniske mesterværker, herunder 
produktionsbygninger, og er derfor atypisk i forhold til datidens øvrige industribyggeri. 
Bygningerne, der er væsentlige for kulturmiljøet, er ikke særlig sårbare, da de enten er fredede 
eller udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan. 
 

Produktionens København 
3.3 Den Brune og Hvide Kødby 

Den Brune og Den Hvide Kødby er et samlet kulturmiljø, der fortæller om den animalske 
fødevareproduktion i København fra slutningen af 1800-tallet og frem til 1992. Adskillelsen 
mellem Den Brune og Den Hvide Kødby fortæller om produktionsgangen. Hovedparten af 
bebyggelsen er fredet. 
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KØBENHAVNS KOMMUNE 

Tabel 11-2 Kulturmiljøer inden for oplandet Østerbro. 

Kulturmiljø Kulturmiljøbeskrivelse 
Københavnernes velfærd 
4.12 Kildevældskvarteret 

Kulturmiljøet omfatter alle byggeforeningshuse nord og syd for Kildevældsgade. 
Kildevældskvarteret danner med sin lille skala en by i byen. En karakter, der forstærkes 
yderligere af kontrasten mellem den lave bebyggelse og den tilgrænsende 5-etagers bebyggelse. 
Områdets 393 huse er opført af Arbejdernes Byggeforening 1892-1903. Bygningerne er 
forsynet med smalle forhaver, og gaderne får derved en grøn karakter. 
 

Københavnernes velfærd 
4.16 Fælledparken og Østerbro 
Stadion 

Kulturmiljøet omfatter Fælledparken, Blegdamsfælleden, Fælledbadet, Klosterfælleden og 
Østerbro Stadion. Mens størstedelen af Fælledparken blev anlagt som en alment tilgængelig 
folkepark, blev arealet mellem Brumleby og P. H. Lings Allé-Gunnar Nu Hansens Plads 
udviklet som en idrætspark. Idrætsbygningerne B93’s tennishal, Østerbro Svømmehal og 
Østerbro Stadion blev bygget i starten af 1900-tallet. 
 

Københavnernes velfærd 
4.10 Brumleby 

Kulturmiljøet omfatter fire rækker af stokbebyggelser i to etager. Det afgrænses af 
byggeforeningshusene ved Olufsvej, Øster Allé og Parken samt idrætsanlægget ved Østerbro 
Stadion. Lægeforeningens boliger, også kaldet Brumleby, er fra 1850’erne. De lave huse med 
lys og luft imellem bygningerne står i kontrast til det tætte byggeri indenfor voldene. 
 

København som hovedstad 
1.5 Holmen inkl. Orlogshavnen, 
Nyboder, Holmens kirkegård og 
Søkvæsthuset 

Kulturmiljøet omfatter alle dele af Holmen samt de tilknyttede anlæg Nyboder, Holmens Kirke 
og Kirkegård og Søkvæsthuset. Kulturmiljøet er i vid udstrækning sikret. Det er vigtigt at undgå 
ændringer, der slører områdets historie, der i dag tydeligt afspejles i bybilledet. Hertil hører 
mangelfuld vedligeholdelse og ombygninger, der ikke harmonerer med den oprindelige 
udformning. Det er endvidere vigtigt at undgå ændringer i den klare bebyggelsesstruktur, 
ændringer af holmenes udformning samt anlæg i selve havnen, som påvirker oplevelsen af 
kulturmiljøets historie og funktion væsentligt. 
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Tabel 11-3 Kulturmiljøer inden for oplandet Indre By. 

Kulturmiljø Kulturmiljøbeskrivelse 
København som hovedstad 
1.3 Fæstningsringen 

Kulturmiljøet omfatter Kastellet, Østre Anlæg, Botanisk Have, Ørstedsparken, Tivoli og 
Christianshavns Vold samt de indre søforter. Den samlede københavnske fæstningsring er et af 
landets bedst bevarede fæstningsværker fra perioden 1600-tallet til 1852. Kulturmiljøet har 
væsentlig kulturhistorisk, landskabelig, rekreativ og arkitektonisk værdi. Områdets bygninger og 
anlæg samt deres omgivelser kan være sårbare over for manglende hensynstagen til deres 
oprindelige funktion. Den tætte træ- og buskvækst på voldenes skrånende flader slører 
ringforløbet og dets væsentlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter som tidligere militært 
anlæg. 
 

København som hovedstad 
1.5 Holmen inkl. Orlogshavnen, 
Nyboder, Holmens kirkegård og 
Søkvæsthuset 
 

Kulturmiljøet omfatter alle dele af Holmen samt de tilknyttede anlæg Nyboder, Holmens Kirke og 
Kirkegård og Søkvæsthuset. Kulturmiljøet er i vid udstrækning sikret. Det er vigtigt at undgå 
ændringer, der slører områdets historie, der i dag tydeligt afspejles i bybilledet. Hertil hører 
mangelfuld vedligeholdelse og ombygninger, der ikke harmonerer med den oprindelige 
udformning. Det er endvidere vigtigt at undgå ændringer i den klare bebyggelsesstruktur, 
ændringer af holmenes udformning samt anlæg i selve havnen, som påvirker oplevelsen af 
kulturmiljøets historie og funktion væsentligt. 
 

København som hovedstad 
1.7 Frederiksstaden 

Kulturmiljøet omfatter Frederiksstaden og Marmorkirken (Frederiks Kirke). Det fortæller om den 
første store udbygning af middelalderbyen, der blev anlagt uden forbindelse til den eksisterende 
by, som et modsvar til dennes snoede, smalle gadeforløb. Frederiksstaden, der blev planlagt og 
anlagt fra 1749, er et højdepunkt i europæisk barok byplanlægning. Marmorkirken er enestående i 
dansk kirkearkitektur og dens langvarige byggeproces fortæller om byens udvikling under 
skiftende historiske vilkår. 
 

København som hovedstad 
1.6 Rosenborg Slot/Kongens 
Have 

Kulturmiljøet omfatter Kongens Have, Rosenborg Slot og eksercerpladsen, og afgrænses af 
Gothersgade, Kronprinsessegade, Sølvgade og Øster Voldgade. Det samlede anlæg fortæller en 
væsentlig historie om kongens rolle i 1600-tallet og om København som hovedstad i en 
opgangsperiode, hvis bygninger og anlæg fortsat præger bybilledet og byens profil. Rosenborg 
Slot blev opført i 1605-1633 af Chr. IV i en tidstypisk nederlandsk renæssance-stil. Kongens 
Have blev anlagt i 1613 som lyst- og nyttehave, og i dag det ældst bevarede haveanlæg i indre by. 
Kasernen og eksercerpladsen er en levende funktion som hjemsted for Livgarden. Størstedelen af 
anlægget er fredet og derfor ikke særlig sårbart. Funktionen som kaserne forventes opretholdt. 
 

København som hovedstad 
1.2 Københavns Middelalderby 

Kulturmiljøet omfatter omtrent det område, der i sin tid var omkranset af middelaldervolden. Det 
afgrænses af Rådhuspladsen, Kongens Nytorv, Nørre Voldgade, Gothersgade og Slotsholmen. 
Det værdifulde kulturmiljø udgøres af middelalderbyens snoede gader, torve, pladser, de 
sammenhængende husrækker og markante enkeltbygninger, som er med til at give byens dens 
egenart og identitet. Kulturmiljøet er sårbart over for indgreb, bl.a. nybyggerier, der i omfang og 
skala ikke harmonerer med eller som slører de historiske bygninger, torve mv. 
 

København som havneby 
2.2 Nyhavn 

Kulturmiljøet omfatter Nyhavnskanalen, de nordlige og sydlige gader med kajkant, bolværk og 
belægningerne samt husrækkerne på begge sider af Nyhavn. Nyhavn er et af Københavns ældste 
eksisterende havneafsnit, som fortsat danner rammen om et unikt havnemiljø. Kong Christian V 
iværksatte i 1671 udgravningen af ”Den Nye Havn”, som skulle bringe verdenshandelen ind til 
kongens nye torv. Det var først efter 2. verdenskrig, at Nyhavn mistede sin betydning som 
indenrigshavn. Kulturmiljøet rummer også en folkelig historie af national betydning. Nyhavn er 
sårbar over for den intensive brug, den især i sommerhalvåret er genstand for. 
 

København som hovedstad 
1.1 Slotsholmen 

Kulturmiljøet omfatter hele Slotsholmen, og afgrænses af Frederiksholms Kanal, Slotskanalen, 
Børsgraven inkl. bolværker og broer samt Inderhaven. Kulturmiljøet har været base for den 
danske statsmagt gennem snart 1000 år, tidligst under Biskop Absalon. Tidligere bosatte kongerne 
sig her, og i dag rummer området regering og folketing og en række funktioner af stor national 
betydning. Hovedparten af områdets bygninger og anlæg er bygningsfredede, men området er 
sårbart over for ændringer i omgivelserne. Den markante afgrænsning og de ligeså markante tårne 
og spir, der hæver sig som et pejlemærke i byen, må ikke sløres. Området skal udvikles under 
hensynstagen til de bærende bevaringsværdier. 

Produktionens København 
3.4 Carlsberg og Glyptoteket 

Kulturmiljøet omfatter Glyptoteket samt alle Carlsbergs produktions-, lager- og 
administrationsbygninger mv. i Valby. Carlsberg er et af Kulturarvsstyrelsens 25 nationale 
industriminder. Området fortæller historien om industrialiseringen i København fra 1847, hvor 
ølproduktionen startede og frem til i dag, hvor produktionen er udflyttet. Kulturmiljøet rummer en 
række arkitektoniske mesterværker, herunder produktionsbygninger, og er derfor atypisk i forhold 
til datidens øvrige industribyggeri. Glyptoteket er en del af kulturmiljøet, da det fortæller historien 
om brygger Jacobsen og datidens tradition, hvor magtfulde erhvervsfolk investerede i kunst og 
kultur. Bygningerne, der er væsentlige for kulturmiljøet, er ikke særlig sårbare, da de enten er 
fredede eller udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan.  

 



Søndermarken

Folkets Park

Enghaveparken

Ørstedsparken

Skydebanehaven

Hørsholmparken

Nørrebroparken

Gandhi's Plæne

Hans Tavsens Park

Frederiksberg Have

Aksel Møllers Have

Assistens Kirkegård

Genforeningspladsen

Landbohøjskolens Have

Nandrupsvej Idrætsanlæg

Frederiksberg ældre Kirkegård

0 250 500125

Meter

1:21.000

Rekreative områder

Skybrudsoplandl

Kort 3.1 Rekreative interesser - Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro



Fælledparken

Østerbro Stadion

Kildevældsparken

Holmens Kirkegård

Svanemølleanlægget

Garnisons Kirkegård

0 250 500125

Meter

1:15.000

Rekreative områder

Skybrudsoplandl

Kort 3.2 Rekreative interesser - Østerbro



Tivoli

Kastellet

Amaliehaven

Østre Anlæg

Kongens Have

Botanisk Have

Churchillparken

l

0 250 500125

Meter

1:15.000

Rekreative områder

Skybrudsopland

Kort 3.3 Rekreative interesser - Indre By



l

0 250 500125

Meter

1:21.000

V1- kortlagt grund
V2 - kortlagt grund
Skybrudsopland

Kort 4.1 Jordforurening - Ladegårdså, Frederiksberg Øst og Vesterbro



l

0 250 500125

Meter

1:15.000

V1- kortlagt grund
V2 - kortlagt grund
Skybrudsopland

Kort 4.2 Jordforurening - Østerbro



l

0 250 500125

Meter

1:15.000

V1- kortlagt grund
V2 - kortlagt grund
Skybrudsopland

Kort 4.3 Jordforurening - Indre By




