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1. BAGGRUND 

Nærværende notat indeholder en gennemgang og beskrivelse af de overordnede hydrauliske 

principper, der ligger til grund for den konkrete masterplan med eksempler til løsningsforslag af 

oversvømmelsesproblemerne for skybrudsoplandene København Vest og Frederiksberg Vest. 

Desuden er de overordnede hydrauliske beregningsforudsætninger beskrevet. 

 

Notatet er således et bilagsnotat til rapporten ”Konkretisering af skybrudsplan for København 

Vest og Frederiksberg Vest 2013” – og indeholder en gennemgang af: 

 

 de overordnede afledningselementer  

 deloplandene  

 de hydrauliske principper 

 supplerende model- og beregningsforudsætninger i forbindelse med vurdering af Harrestrup Å 

som skybrudsvej 

 de overordnede model- og beregningsforudsætninger 

 trafik og skybrudsveje 

 

De overordnede principper for masterplanerne fremgår af hovedrapporten. 
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2. OVERORDNEDE AFLEDNINGSELEMENTER 

Afsnittet indeholder en oplistning af de større overordnede afledningselementer for området. Med 

afledningselementer menes i denne sammenhæng recipienter, der benyttes til afledning af 

skybrudsvand, slutrecipienter samt større ledninger/bassiner i kloaksystemet.  

 

For det samlede system kan tænkes et utal af kombinationsscenarier og underscenarier. Disse 

mere detaljerede undersøgelser vil skulle udføres i forbindelse med egentlige dispositionsforslag 

for de enkelte projekter. 

 

2.1 Harrestrup Å 

2.1.1 Supplerende beregninger for klimatilpasning 

Med udgangspunkt i den netop udarbejdede helhedsplan for Harrestrup Å-systemet er udført 

hydrauliske beregninger og analyser for vurdering af Harrestrup Å-systemets kapacitet (volumen 

og vandføring) og muligheder for at modtage skybrudsvand. Systemets hydrauliske flaskehalse 

er udpeget og betydningen af ændrede underføringer undersøgt. Dette er beskrevet detaljeret i 

notat ”Harrestrup Å, Supplerende beregninger for klimatilpasning af Harrestrup Å, august 2013”, 

de væsentligste resultater og forudsætninger er gengivet nedenfor: 

 

Modelbeskrivelse i forbindelse med de supplerende beregninger for klimatilpasning af Harrestrup 

Å 

Den hydrologiske model for Harrestrup Å er opsat i beregningsprogrammerne MIKE11 og MIKE 

Urban. MIKE11 håndterer vandløbsberegningerne, dvs. vandstandsniveauer og afstrømning i 

Harrestrup Å og Grøndalsåen. MIKE Urban håndterer kloaksystemet og eventuelle overløb fra 

dette til overfladearealer og dermed også til åbne vandløb som Harrestrup Å og Grøndalsåen 

(fremtidigt scenarie hvor åen åbnes og løber til Harrestrup Å). Modellerne er opsat særskilt, men 

er efterfølgende koblet i MIKE Flood. MIKE Flood er et beregningsprogram, som kan benyttes til 

sammenkobling af modeller opsat i MIKE11, MIKE Urban og MIKE 21. Sammenkobles alle tre 

modeller, kan MIKE Flood generere oversvømmelseskort, som viser hvor der kan opstår 

oversvømmelser i systemet. Det er også muligt blot at koble MIKE11 og MIKE Urban, hvorved de 

to modeller spiller sammen og bidrager med oplysninger til hinanden. Samlet bidrager dette til et 

mere sammenhængende billede af konsekvenserne ved et skybrud.   

 

MIKE11-modellen beskriver Harrestrup Å fra Fæstningskanalen til Kalveboderne, samt forholdene 

på terræn i parkerne langs Harrestrup Å. Som basismodel er benyttet ’Projekt’-modellen fra 

Helhedsplanen, denne opsætning benytter de foreslåede fremtidige profiler og terrænforhold ved 

blandt andet Damhusengen. I forhold til ’Projekt’-modellen i Helhedsplanen, er nærværende 

model udbygget, idet Grønddals Å er blevet tilføjet som åbent vandløb fra C.F. Richsvej, med 

rørlagt tilløb umiddelbart efter Damhussøen ved Roskildevej. På Figur 1 er det muligt at se 

udbredelsen af MIKE11 modellen over Harrestrup Å og Grøndals Å. De hvide firkanter angiver 

placeringen af strukturer så som broer og underføringer. Der er i opbygningen af modellen 

udvalgt de væsentligste strukturer ud fra betragtninger om, hvilke der potentielt kan udgøre en 

hydraulisk begrænsning. Mindre gangbroer er f.eks. ikke medtaget, da disse ikke vurderes, at 

kunne skabe væsentlige vandføringsmæssige problemer op- og nedstrøms eller relativt enkelt 

ville kunne ombygges.  
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Figur 1 Kortet viser udbredelsen af MIKE11 modellen over Harrestrup Å og Grøndals Å, fra 
Fæstningskanalen i nord til Kalveboderne i syd. De hvide firkanter angiver strukturer så som 
underføringer og broer. 

 

Der er i basisopsætningen ikke ændret på eksisterende strukturer som underføringer og broer. 

Dog er der foretaget mindre justeringer på baggrund af HOFORs opmåling af åen. 

 

Grøndalsåen 

Københavns Kommune har iværksat en åbning af en delstrækning af Grøndals Å, og hvor åen i 

fremtiden vendes således at den får udløb i Harrestrup Å. Detailprojektet udføres af Orbicon og 

er beskrevet i rapporten ”Genåbning af Grøndals Å” fra 2012. Det er oplysninger fra denne 

rapport, der har dannet grundlag for implementeringen af Grøndals Å i MIKE11 opsætningen. 

Grøndals Å er i rapporten dimensioneret efter en vandføring på 0,3 m3/s ved udløbet til 

Harrestrup Å. Ved anvendelse af Grøndals Å som skybrudsvej vil vandføringen fra denne kunne 

blive større. 

 

Der er dog kørt enkelte simuleringer med et bidrag fra Grøndals Å på 1,5 m3/s, for at belyse 

effekten af at benytte Grøndals Å som skybrudsvej. Der ikke i beregningerne vedrørende 

klimatilpasning af Harrestrup Å taget højde for konsekvenserne omkring Grøndals Å, da det 

vurderes, at det vil være nødvendigt med en tilpasning af profilet og selve Grøndalsparken, hvis 

Grøndals Å skal benyttes som skybrudsvej.  

 

Simuleringen viser, at det under et skybrud vil medføre en vandstandsstigning på ca. 5 cm på 

strækningen af Harrestrup Å ved Vigerslevparken, hvis tilledningen fra Grøndals Å øges fra 0,3 

m3/s til 1,5 m3/s. 

 

Mulighederne for at inddrage en del af Damhussøen som opmagasineringsplads er vurderet. 

 

Det inddragede område giver mulighed for etablering af en ådal langs Damhussøens østlige side 

(Figur 2). For at sikre et jævnt forløb for Harrestrup Å gennem ådalen, skal terrænet ved indløbet 

ligge omkring kote 6 m ved Damhusengen og falde gennem ådalen til kote ca. 4 m ved 

Folehaven 

Jyllingevej 
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Vigerslevparken Nord. Dette betyder at terrænet er væsentlig under vandspejlet i Damhussøen, 

som ligger omkring kote +8,5 m (flodemål kote +8,71 m). Ådalen er derfor simpelt konstrueret i 

modellen med en jorddæmning mod vest, i en højde der sikrer adskillelse af Damhussøen og 

ådalen. Øverst er det muligt at etablere gang- og cykelsti langs Damhussøen. Mulighederne er 

mange for en udformning af en ådal langs den østlige bred af Damhussøen. 

 

Ådalen foreslås de første ca. 1.000 m at være 70 m bred. Harrestrup Å er på strækningen 

dimensioneret efter en sommermedian vandføring, således der sikres et konstant flow. Mod øst 

skråner ådalen mod vejen Ved Damhussøen, skråningen sikrer at ådalen falder naturligt ind i 

området. 

 

Efter godt 1.000 meter breder ådalen sig ud i en større åben park, hvor Grøndals Å løber til i et 

åbent forløb. Ådalen etableres med skråningsanlæg mod Damstien og Peter Bangs Vej, så der 

dannes en naturlig overgang fra bymiljøet til den nye park.  

 

Efter tilløbet fra Grøndals Å løber Harrestrup Å videre mod syd i ådalens vestlige side. Ved 

Roskildevej etableres en ny underføring, denne dimensioneres efter en medianmaksimum 

afstrømning, hvilket sikrer, at vandet holdes tilbage i ådalen ved større nedbørshændelser. 

Harrestrup Å løber herefter ned gennem Vigerslevparken og kobles på det eksisterende forløb 

umiddelbart opstrøms Dæmningen.  

 

Det samme forløb for Harrestrup Å, Damhussøen og Grøndals Å er indeholdt i 

skybrudskonkretiserings-beregningerne.  

 

Figur 2 viser en koncepttegning over det foreslåede østlige forløb af Harrestrup Å.  

 

Figur 2 Koncepttegning over et nyt østligt forløb af Harrestrup Å 
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Randbetingelse ved Fæstningskanalen 

For at vurdere muligheden for at benytte Harrestrup Å som skybrudsvej, er der regnet på 

konsekvenserne ved en 100 års hændelse. Der er i Harrestrup Å foretaget vandføringsmålinger af 

flere omgange og gennem kortere og længere perioder. Det var dog ikke muligt ud fra det 

tilgængelige datagrundlag at identificere en egentlig 100 års hændelse. Der er derfor for de 

supplerende beregninger for klimatilpasning benyttet en modificeret CDS-regn svarende til en 

100 års gentagelsesperiode og med en klimafaktor på 1,4.  

 

Udtrækket er hentet fra en Mike Urban-model umiddelbart opstrøms Fæstningskanalen og viser 

vandføringen i Harrestrup Å ved den pågældende lokalitet under en simuleret 100 års hændelse. 

Udtrækket er den mest nøjagtige angivelse af en 100 års hændelse, da der ikke findes egentlige 

tidsserier for en 100 års hændelse ved Fæstningskanalen.  

 

Efterfølgende er udtrækket modificeret, således at det er tilpasset dynamikken i et vandløb, hvor 

reaktionshastigheden er længere end i et rørlagt system. Tidsserien er derfor forlænget med et 

døgn. Figur 3 viser således det modificerede udtræk fra MIKE Urban, ud fra dette ses, at en 100 

års hændelse giver anledning til en vandføring på 11 m3/s ved Fæstningskanalen i peak 

situationen. Når der herefter refereres til vandføringer er det alle med udgangspunkt i 11 m3/s 

som opstrøms rand ved Fæstningskanalen. Hvis ikke andet er nævnt er det denne vandføring i 

Harrestrup Å der er regnet med i forbindelse med skybrudskonkretiseringen.

 

Figur 3 Vandføringen i Harrestrup Å ved Fæstningskanalen under en 100 årshændelse, modificeret 
udtræk fra MIKE Urban. 

 

Kalveboderne 

Beregningerne for Harrestrup Å viser, at ved holde vandstanden kunstigt lav i Kalveboderne via 

eksempelvis en pumpe-sluse løsning, kan opstuvningerne reduceres med 14-64 cm ved normale 

vandføringer, mens simuleringerne viser, at den lavere vandstand ikke har nogen væsentlig 

betydning under et skybrud, hvor vandstanden i Harrestrup Å vil nå samme niveau som ved en 

vandstand i Kalveboderne i kote 0,25. 

 

Ovenstående betragtninger inkl. overordnet betydning for vandkemien for Harrestrup Å beregnes 

og afrapporteres i selvstændig rapport ”Harrestrup Å, Supplerende beregninger med henblik på 

klimatilpasning, august 2013” og anvendes som forudsætninger i forbindelse med 

skybrudskonkretiseringen. 

 

2.1.2 Undersøgelser og forudsætninger i forbindelse med skybrudskonkretiseringen 

I forbindelse med konkretiseringsplanen undersøges den hydrauliske effekt af følgende 

antagelser og scenarier (helhedsplanens tiltag forudsættes implementeret): 

 

 Reguleret tilstrømning fra oplandene i omegnskommunerne. Dette kan f.eks. blive styret og 

reguleret ved at etablere pumpning fra Harrestrup Å til Fæstningskanalen eller ved 
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opmagasinering i opstrøms oplande. I konkretiseringsplanen foreslås, at der regnes med en 

tilledning fra Harrestrup Å til Fæstningskanalen på henholdsvis 3000 l/s eller 6000 l/s.  

 Tilledning fra Grøndals Å direkte til Harrestrup Å  

- henholdsvis maks. tilledning på 300 l/s (jf. Københavns Kommunes igangværende 

projekt vedr. åbning af Grøndals Å fra Damhussøen til C.F. Richsvej)  

- samt 1500 l/s (forudsat tilstrækkelig tilbageholdelse i Grøndalsparken) eller 10.000 l/s 

(for at minimere opstuvning i Grøndalsparken) 

 Yderligere opmagasineringsvolumen ved inddragelse af nye arealer til ådalen for Harrestrup Å 

– som f.eks. en delvis inddragelse af Damhussøen og udnyttelse af Damhusengen som 

opmagasinering af skybrudsvand. 

 

I de hydrauliske beregninger i forbindelse med konkretisering af skybrudsplaner er der for 

Harrestrup Å som nævnt ovenfor anvendt en tidsserie med et maks. på 11 m3/s ved krydsning 

med Fæstningskanalen. 

 

Det er yderligere antaget, at der ved skybrudssituationer pumpes 3 m3/s fra Harrestup Å til 

Fæstningskanalen. Dette er simuleret ved at trække 3 m3/s fra ovenstående tidsserie, så der 

maksimalt kan afledes 8 m3/s i Harrestrup Å ved krydsning med Fæstningskanalen. 

 

Damhussøen 

Ved opdeling af Damhussøen i henholdsvis sø og som regnvandspark/forsinkelseselement under 

skybrud vil mulighederne for hydraulisk tilledning blive undersøgt. Den resterende del af søen, 

der ikke bliver inddraget som regnvandspark bliver bibeholdt som sø og vil ikke blive tilledt 

skybrudsvand. 

 

 

 

Figur 4 Oversigt over recipienter og vandveje i Hovedstadsområdet 
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2.2 Fæstningskanalen 

For Fæstningskanalen skal den hydrauliske kapacitet fastlægges og evt. magasineringsvolumen 

estimeres. Endvidere skal strømningsretning fastlægges. 

 

Oppumpning af vand fra Harrestrup Å til Fæstningskanalen under kraftig regn vil reducere 

risikoen for oversvømmelser nedstrøms i Harrestrup Å systemet. Det er vurderet, at der i 

Fæstningskanalen ligger en betydelig kapacitet, der kan udnyttes i forbindelse med skybrud. 

 

Beregningerne viser, at det generelt vil sænke vandstanden med 10 cm i og omkring Harrestrup 

Å ved at sænke vandføring i Harrestrup Å ved Fæstningskanalen, ved enten at opmagasinere 

mere vand på terræn opstrøms for Fæstningskanalen eller ved at etablere en pumpe ved 

Fæstningskanalen. Sænkningen af vandføring sker i spidsbelastningssituationer ved, at der 

maksimalt er en vandføring på 5 m3/s i Harrestrup Å ved Fæstningskanalen. På strækningen 

umiddelbart opstrøms Kalveboderne, er Harrestrup Å dog så stuvningspræget, at der ikke kan 

konstateres en vandstandsændring ved hverken en havvandstand på 0,25 m eller 0,94 m.  

 

Sænkes opmagasineringskapaciteten således, at der eksempelvis sker en oppumpning til en 

maksimal vandføring på 8 m3/s i Harrestrup Å, vil dette give anledning til en 

vandstandssænkning på knap 5 cm i Krogebjergparken, mens ændringen vil være mindre på 

Damhusengen. 

 

Fæstningskanalen afvander i dag, i følge regulativet, således, at der syd for Roskildevej afledes 

til Stamholmen. Mellem Roskildevej og Harrestrup Å / S-banen afledes til Harrestrup Å mens der 

nord herfor afledes til Utterslev Mose.  

 

Da der fra Fæstningskanalen er overløb tilbage til Harrestrup Å i ca. kote 11,9 DVR90 skal 

følgende undersøges for at kunne vurdere muligheden for at tillede vand til fra Harrestrup Å til 

Fæstningskanalen, der: 

 

 foretages en afsænkning af vandspejlet i de midterste sektioner af Fæstningskanalen, 

eksempelvis mellem Fortly og S-banen eventuelt suppleret med en hævet overløbskant. 

Herved vil der ved ca. 1 m afsænkning kunne opnås et magasineringsvolumen på ca. 20.000 

m3.  

 

 Undersøges en ændring af reguleringen således at der ledes mod syd under Roskildevej på 

hele strækningen fra S-banen til Holme Sø. Dette kan gøres ved at etablere en dybere 

liggende underføring under Roskildevej (mindst 0,5-1,0 m under nuværende niveau) samt 

ændre på Batardeauet ved Fortly. Der skal eventuelt foretages en ændring af overløbskoten 

til åen. 

 

Den nye underføring af Roskildevej kan udføres som en regulering så der foretages en 

forsinkelse af vandet.  

 

 undersøges muligheden for at pumpe til den nordlige del af Fæstningskanalen, der leder mod 

Utterslev Mose. Utterslev Moses udløb mod Søborghusrenden og Emdrup Sø er reguleret af et 

overløbsbygværk og et regulerbart stemmebygværk, der muliggør tilbageholdelse i mosen for 

at reducere risikoen for oversvømmelser langs Søborghusrenden og længere nedstrøms.  

 

Disse scenarier er alle vurderet teknisk realiserbare men der er ikke foretaget en teknisk eller 

økonomisk prioritering imellem dem. Denne undersøgelse pågår og kræver en involvering af de 

omegnskommuner, der afleder til Harrestrup Å og Fæstningskanalen. 

 

2.3 Grøndals Å 

Generelt er det en god idé, at opmagasinere regnvand i grønne områder, bl.a. fordi det er oftest 

er billigere i forhold til etablering af store betonbassiner. Den nuværende lave hældning i 

terrænet gennem Grøndalsparken, hvor der kun er cirka en halv meters terrænforskel på koten 

ved Damhussøen og bebyggelserne i den anden ende af parken ved Godthåbsvej, gør 
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opmagasinering i Grøndalsparken yderst vanskeligt i forhold til de store vandmængder, der 

ønskes afledt fra vandoplandet omkring parken 

 

Der er til denne rapport gennemført en analyse for at klarlægge mulighederne for dels at aflede, 

dels at opmagasinere regnvand i Grøndalsparken. Det nødvendige volumen til opmagasinering af 

regnvandet afhænger af de tilledte vandmængder og mulighederne for at lede vandet videre. Ud 

fra  en simpel areal-vurdering er den tilledte vandmængde til parken beregnet for forskellige 

deloplande omkring parken. Mængden af regnvand som det er nødvendigt at opmagasinere i 

parken er dernæst beregnet på baggrund af tre forskellige situationer for at lede vandet ud af 

parken. De anvendte afledningskapaciteter for udledning fra Grøndalsparken er 300 l/s, 1500 l/s 

og 10.000 l/s. De 300 l/s er anvendt, fordi Københavns Kommune har anvendt det i et projekt for 

at åbne den nederste del af Grøndals å, mens afledningskapaciteten på 10.000 l/s er anvendt for, 

at få transporteret så meget vand ud af parken som muligt. 

 

De tilledte vandmængder fra de respektive oplande er beregnet på baggrund af en 100 års 

regnhændelse med maksimal 60 minutters intensitet – svarende til 150 l/s/ha. Det er yderligere 

forudsat at afløbssystemet kan klare 50 % af regnen og, at 50 % af det resterende skybrudsvand 

kan håndteres i skybrudsvejene. På den baggrund skal der i alt håndteres følgende 

vandmængder i Grøndalsparken, afhængig af valg af opland og valg af afledningskapacitet: 

 

Oplande Tot. ha Vol. m3 

(300 l/s) 

Vol. m3 

(1500 l/s) 

Vol. m3 

(10.000 l/s) 

A1 (se nedenfor) 310 30.000 25.000 0 

A2 (se nedenfor) 340 33.000 28.000  

0 

A3 (se nedenfor) 475 46.000 41.000 10.000 

 

Areal, hvorfra der kan afstrømme regnvand mod Grøndalsparken, se oplandene på Figur 650: 

A1): omfatter oplandene:  GN2, GN3A, GN4, GS1, GS2, GS3 og GS4 

A2): som A1, inkl. del-opland VAR1 (del af Ladegårds Å-oplandet, ved Borups Allé) 

A3): som A2, inkl. del-opland GN3B (arealet ved Jyllingevej/Sallingvej/Slotsherrensvej, der kan 

aflede til Grøndalsparken via eksisterende Søndersøledning) 

 

Til sammenligning er der ud fra en simpel terrænopgørelse opgjort, at der kan opmagasineres 

følgende vandmængder i Grøndalsparken fra Damhussøen til Borups Allé ud fra forskellige valg af 

tilladelig opstuvnings koter, se Figur 51: 

 

Opstuvningskote Muligt volumen m3 

6,5 3.000 

7,0 25.000 

7,25 45.000 

 

7,50 

70.000 

Den teoretiske tømmetid for Grøndalsparken ved opstuvning til kote 7,25 og volumen på 45.000 

m3 vil være henholdsvis 40 timer (afledning på 300 l/s) og 1½ time ved afledning på 10.000 l/s.  

 

Der er estimeret følgende maks. flow i Grøndalsparken (areal-scenarie A3): 

Mellem Borups Allé og Godthåbsvej: 2500 l/s 

Mellem Godthåbsvej og C. F. Richsvej: 6500 l/s 

Mellem C. F. Richsvej og Jernbane Allé: 8500 l/s 

Mellem Jernbane Allé og Ålekistevej: 8500 l/s 

 

Hvis Grøndalsåen åbnes på hele strækningen som en hydraulisk forbundet å uden pumpning – vil 

en opstemning under skybrud til over kote +7,0 i hele ådalen medføre, at nogle arealer og 

ejendomme nord for Godthåbsvej (ved Vagtelvej i Frederiksberg og Grøndalsvænge Allé i 

København) fortsat vil blive oversvømmet, da disse arealer har terræn og dækselkoter helt ned 

til kote 6,7. Det vurderes derfor kun hensigtsmæssigt at planlægge for opstuvning til omkring 
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kote 6,5. Vælges højere kote skal udsatte ejendomme (fx ved Vagtelvej) og infrastruktur (fx 

Flintholm station) sikres særskilt.  

 

Ved at anvende en afledningskapacitet på 10.000 l/s, er det ikke umiddelbart nødvendigt at sikre 

ejendomme mv. i den nordlige del af Grøndalsparken. Videre analyser bør beregne hvor meget 

opmagasineringsvolumenet kan optimeres ved en samtidig åbning af åen i etaper fra 

Damhussøen op i Grøndalsparken. En væsentlig forudsætning for at anvende en 

afledningskapacitet på 10.000 l/s er naturligvis, at der er plads til skybrudsvandet i den 

foreslåede regnvandspark i Damhussøen og efterfølgende afledning til Harrestrup Å 

 

Det er derfor ikke et spørgsmål om Grøndalsparken skal anvendes til afledning og 

opmagasinering af skybrudsvand, men et spørgsmål om hvordan afledning og opmagasinering 

skal vægtes i forhold til hinanden og, hvordan dette kombineres med afledningen til den 

foreslåede regnvandspark i Damhussøen og Harrestrup Å. Kommende analyser og vurderinger 

skal afklare dette. 
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Figur 5 Muligt oversvømmelsesvoluminen i Grøndalsparken 
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Figur 6 Beregnet skybrudsvolumen for de enkelte underoplande til Grøndalsparken. De angivne volumener er 

beregnet for 100 års regn, afstrømningstid 60 min og 50 % af regnhændelsen håndteres i afløbssystemet 

 

Sammenløb med Harrestrup Å 

Den nærmere placering af sammenløbet mellem Grøndalsåen og Harrestrup Å skal fastlægges. 

Der er i beregningerne antaget at de mødes inden underføring under Roskildevej. 

 

Hydraulisk længdesnit 

Som eksempel ses i nedenstående Figur 7 et hydraulisk længdesnit af opstuvning i 

Grøndalsparken under skybrud. 
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Figur 7 Hydraulisk længdeprofil i Grøndalsparken 

 

2.4 Elementer i kloaksystemet 

Følgende eksisterende eller planlagte elementer i kloaksystemet vil blive inddraget i forbindelse 

med planlægning af skybrudshåndteringen. Nedenstående ledninger er udvalgt som store 

og/eller centrale dele af afløbssystemet, hvor det ved mindre ændringer måske vil være muligt at 

opnå en større kapacitet til gavn for skybrudshåndteringen. 

 

2.4.1 Damhusledningerne 

HOFOR har planlagt udførelse af to dybe bassinledninger på hver sin side af Harrestrup Å 

nedstrøms for Roskildevej i Vigerslevparken (Figur 8). Arbejdet er igangsat og forventes færdigt i 

2017/2018. De to planlagte rørbassiner langs Harrestrup Å (også kaldet Damhusåen nedstrøms 

for Roskildevej) i Hvidovre og København er beskrevet i modellen ifølge beskrivelsen nedenfor. 
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Figur 8 De planlagte rørbassiner, ”Damhusledninger” er for den strækning beliggende i København 
angivet med rødt og den strækning beliggende i Hvidovre er angivet med grønt. Fællessystemet er 
angivet med blåt 

 

2.4.2 Damhusledning i Hvidovre 

Det fælleskloakerede afløbssystem i Hvidovre Kommune udbygges i de kommende år langs hele 

Damhusåen. Udbygningen strækker sig fra Åmarkens Pumpestation, der ligger syd for Gl. Køge 

Landevej nær ved Damhusåens udløb i Kalveboderne, til banedæmningen ved Hvidovre Station i 

den nordlige del af Hvidovre Kommune. 

 

Ledningen fungerer som transportledning mod Åmarkens Pumpestation, der i daglig drift pumper 

regn- og spildevand til Renseanlæg Damhusåen. Ved Åmarksvej etableres to nye 

pumpestationer. En pumpestation til overpumpning af vand til Renseanlæg Damhusåen, og en 

pumpestation der kan pumpe vand direkte til Damhusåen. Sidstnævnte sikrer, at der kan aflastes 

vand ved fremtidige højere vandstande i Kalveboderne og Damhusåen. Ledningsanlægget 

etableres både til transport og som bassin og dimensioneres for overløb til recipient 5 gange 

årligt som et gennemsnit. 

 

Udbygningen af hovedtransportsystemet forventes gennemført i perioden fra 2013 til 2018. 

Udbygningen af de opstrøms systemer forventes efterfølgende udført over en periode på 20-30 

år og med start omkring 2017. 

 

HOFOR har planlagt at etablere en Ø2500 mm tunneleret ledning fra Åmarksvej i syd til 

Sønderkær, en Ø2000 mm ledning fra Sønderkær langs Damhusåen til Hvidovregade, en Ø1600 

mm ledning fra Hvidovregade til Landlystvej og en Ø1200 mm ledning fra Landlystvej til Hvidovre 

Folehaven 

Vigerslevparken 

Hvidovre 

Station 
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Station i nord. Der etableres ligeledes flere større ledninger ind i oplandet for at kunne sænke 

stuvningsniveauet.  

 

Med det nye anlæg fås et bassinvolumen på ca. 15.000 m3, hvilket er tilstrækkeligt til at 

vandplanernes retningslinjer om overløb af regn fortyndet spildevand til Harrestrup Å bliver 

opfyldt.  

 

De fleste af de eksisterende udløb til Damhusåen på det fælleskloakerede afløbssystem 

bibeholdes, men overløb til Damhusåen (Harrestrup Å) vil primært foregå ved Åmarken. 

 

2.4.3 Damhusledning i København 

Bassinledningen skal opsamle overløbsvand fra primært København og Frederiksberg. HOFOR har 

planlagt at starte bassinledningen i Vigerslevparken nord for vejen Ved Dæmningen. Derfra skal 

den forløbe sydpå og krydse under banedæmningen ved Hvidovre Station. 

 

Bassinledningen skal videre forløbe i Vigerslevparken langs den østlige side af Damhusåen og 

krydser Vigerslev Allé, Holbækmotorvejen og Gl. Køge Landevej ved Renseanlæg Damhusåen.  

 

Etableringen af ledningen vil foregå ved tunnelering. På strækningen skal etableres syv 

bygværker, der fungerer som presse- og modtagegruber i anlægsfasen og i driftssituationen som 

tilløbsbygværker for overløbsvand fra de eksisterende bygværker. Der etableres ikke 

ledningstilslutninger mellem bygværkerne. 

 

Ledningen er dimensioneret til en diameter på Ø3000 mm og ca. 3.400 m lang. Dermed får 

ledningen et volumen på ca. 24.000 m3. Dertil kommer at de nye bygværker får et samlet 

volumen under maksimal stuvningsniveau på omkring 5.000 m3 og det samlede volumen i 

bassinledningsanlægget således ca. 29.000 m3.  

 

Længst mod syd etableres en tømmepumpestation og et overløbsbygværk ud til Damhusåen. 

Overløbsbygværket forsynes med tromlesier samt underløbs-klapper og en fast overløbskant til 

nødoverløb ved gravitation. 

 

Tunnelledningen får en stor hydraulisk kapacitet og vil også kunne indgå som en del af 

skybrudssikringen af området. 

 

Ledningens primære formål er at reducere antallet af aflastninger til Damhusåen. Ledningen er i 

den hydrauliske model for oplandet benyttet til beregning af skybrudstiltag og er forudsat som 

værende indeholdt i det eksisterende system. 

 

2.4.4 Søndersøledningen 

Søndersøledningen er en tidligere hovedforsyningsledning for drikkevand til København. 

Ledningsdimensionen er ca. ø1500 mm. Søndersøledningen er udfaset og er i stedet foreslået 

benyttet til håndtering af regnvand. I forbindelse med helhedsplanen for Harrestrup Å er der 

planer om afledning til nedlagt vandløbstracé ved Damhusengen. 

 

Søndersøledningens østlige forløb indtænkes i forbindelse med skybrudsløsninger som 

afvandingselement for området omkring Vanløse Station til Grøndals Parken. 

 

Kendskab til stand af og tilslutninger til Søndersøledningen er begrænset. Anvendelsen af 

Søndersøledningen vestlige forløb er tidligere beskrevet i Rambølls notat ” Vejseparering i 

Husum, Brønshøj og Vanløse” ref 1067020, 2011-03-15. Heraf fremgår tillige, at der vil skulle 

etableres supplerende forsinkelse af vejvandet i lokalområdet på ca. 25 mm, hvis serviceniveauet 

for opstuvning til terræn sjældnere end hvert 5. år skal overholdes. Denne alternative anvendelse 

af det vestlige forløb af Søndersøledningen er dog ikke indeholdt i nærværende 

skybrudsløsninger. 
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Figur 9 Anvendelse af Søndersøledningen, illustration fra Rambølls notat ” Vejseparering i Husum, 
Brønshøj og Vanløse” ref 1067020, 2011-03-15  

2.4.5 Harrestrup Å – eksisterende kanal 

De eksisterende befæstede vandløbskanaler for Harrestrup Å langs Damhusengen, Damhussøen 

og Vigerslevparken Nord vil kunne anvendes som supplerende forsinkelseselementer såfremt 

åens tracé bliver omlagt. Dette vil kræve en let overdækning af kanalen for at opnå det ønskede 

løft af området. 

 

Af Rambølls notat ” Vejseparering i Husum, Brønshøj og Vanløse” ref 1067020, 2011-03-15 

fremgår at der vil kunne skabes ca. 15.000 m3 på strækningen langs Damhusengen. 

 

2.4.6 Gåsebækrenden 

Det er vurderet om kapaciteten af Gåsebækrenden (eksisterende afløbsledning) kan forøges ved 

etablering af underløbsklapper ved udløbet til Kalveboderne - og dermed bidrage til at reducere 

omfanget af oversvømmelser på strækningen. Beregningerne viser, at ledningen kun har en 

yderst begrænset funktion som supplerende skybrudsvej. Ledningen er med andre ord allerede 

stærkt overbelastet under skybrud og etablering af underløbsklapper sænker kun 

opstuvningskoten marginalt og lokalt. 

 

2.4.7 Belvedere ledningen 

Det skal undersøges i forbindelse med detailprojekteringen i hvilket omfang den ny 

Belvedereledning kan anvendes og modtage regnvand under skybrud. 

 

Det skal i den forbindelse nævnes, at en øget udnyttelse af den nye/omlagte Belvedere-ledning 

tidligere har været overvejet af HOFOR og er undladt, da det på daværende tidspunkt blev 

vurderet, at der var for store risici ved dette. 

 

2.4.8 Skybrudsledning i Ladegårds Å oplandet  

Den nordlige del af Frederiksberg Vest deloplandet har umiddelbart mulighed for at aflede både 

til Ladegårds Å-oplandet og til Grøndals Å – oplandet. Hvilket vej, der vil være den optimale 

Søndersøledning

Å-bassin

Afpropning af Søndersø-

ledning og forbindelse 
til Å-bassin

Anlæg til rensning

af vejvand

Regningsmæssigt lokalt 

bassin til forsinkelse af 
vejvand
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løsning skal undersøges i forbindelse med efterfølgende detailprojektering. Uanset hvilken 

skybrudsvej, der vælges kan der bliver behov for supplering af dæmninger og/eller 

skybrudspumper. Området er lavtliggende og dermed udsat for oversvømmelser, da det er 

vanskeligt at afvande traditionelt under kraftig regn uanset om der afledes til Grøndals Å eller til 

Ladegårds Å-oplandet. 
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3. BRUG AF VEJAREALER OG TERRÆN 

Det er i forbindelse med Københavns og Frederiksberg Kommuners skybrudsplanlægning vist, at 

det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at løse skybrudsproblematikken ved en udstrakt 

grad af terrænbaserede løsninger, hvor regnvand afledes på terræn. 

 

Implementeringen af skybrudsplanerne kan således ændre nogle trafikale forhold i København og 

på Frederiksberg i form af omdannelse af gader til shared space (trafikområder, hvor der ikke er 

grænser mellem biler, cykler og gående), ensretninger eller lignende. Desuden kan der blive 

ændret på parkeringsforhold i et vist omfang, afhængig af den konkrete skybrudsløsning på den 

enkelte vej.  

 

Det vurderes dog, at implementeringen af skybrudsplanerne ikke vil medføre alvorlige trafikale 

ændringer. Dels fordi langt de fleste nye ”skybrudsstrukturer” er placeret uden for de store 

fordelingsgader, dels fordi det vurderes, at man ved detaljeringen af strukturerne kan designe 

det således, at de ønskede trafikale forhold opnås.  

 

Der er dog nogle steder, hvor skybrudsstrukturerne enten følger en fordelingsgade eller krydser 

en sådan. Disse steder er behandlet specifikt under beskrivelsen af masterplanen.  

 

Udover ændringer i de trafikale forhold vil omdannelse af gader til skybrudsveje og 

forsinkelsesveje få betydning for drift og vedligehold af veje, pladser og parker mv. De 

økonomiske konsekvenser af dette er behandlet under ”Økonomi”. Der kan blive behov for øget 

drift af nogle arealer samt behov for at introducere nye driftsformer af fx hule fortove, etablering 

af ledninger i vejarealer, slidlagsudlægning mv. 

 

Der er ikke i dette projekt set detaljeret på, hvordan en total omprofilering af en eksisterende 

gade i praksis kan gennemføres. Ved en total omprofilering til V-profil, må vejen nødvendigvis 

være lukket for at kunne gennemføre arbejdet, mens man ved anlæg af kanal-element-profil 

muligvis kan opretholde motoriseret trafik i én retning samt muligvis let trafik i begge retninger, 

mens anlægsarbejdet pågår. 

 

Det er ikke vurderet specifikt fra gade til gade, i hvilket omfang eksisterende ledninger og anden 

infrastruktur i jorden under vejkassen vil blive påvirket af omprofileringer. Det står dog klart, at 

omprofileringerne vil medføre betydelige ledningsomlægninger, se i øvrigt afsnittet ”Økonomi”. 

Generelt ligger ledninger i vejarealet efter gæsteprincippet, hvorfor det er ledningsejeren, der 

skal bekoste omlægninger som følge af arbejder med vejanlægget. 

 

Det maksimale flow ved skybrud i denne masterplanen er beregnet til ca. 3-8.000 l/s i et 

gadesnit. Dvs. at ingen skybrudsveje skal kunne føre mere end denne mængde enten i 

terrænbaserede eller underjordiske løsninger. Undtagelsen herfra er skybrudsledningen, der skal 

føre vandet væk til Valbyparken, hvor der er beregnet et flow på ca. 10.000 l/s. For Harrestrup 

Å, der opsamler en stor del af skybrudsvandet og fører det til Kalveboderne, er der beregnet et 

flow på 20.000 l/s inden udløbet til Kalveboderne.   

 

Da masterplanen opererer med overordnede strukturer, hvor der ikke er fastlagt tværprofiler for 

de enkelte veje, men i stedet er foreslået forskellige mulige løsninger, er det ikke muligt at 

foretage en samlet trafikvurdering eller revision af planerne på nuværende tidspunkt. 

 

3.1 Trafik – Skybrudsveje  

Afsnittet omhandler en gennemgang af de mest oplagte metoder til etablering af skybrudsveje i 

eksisterende trafikveje.  

 

Den mest almindelige måde at etablere en skybrudsvej på er ved at etablere et V-profil, hvor 

midten af vejen er sænket i forhold til rendestenen. I nogle tilfælde kan det vise sig, at det vil 

være bedre at ”løfte” fortovet frem for alene at sænke kørebanen. Sådan et profil betegnes i 

denne rapport ”op-ned”. Altså en omprofilering, der både hæver fortov og sænker kørebane.  
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Det er naturligvis ikke uproblematisk at hæve et fortov, da der er indgangspartier, 

kældertrapper, lyskasser mv., der således skal justeres. Men det kan ikke udelukkes, at dette 

bliver nødvendigt. Det bliver endnu en designudfordring at løse sådanne forhold, og samtidigt en 

udfordring ift. regler og principper vedrørende tilgængelighed. 

 

Det bliver også nødvendigt at etablere en form for bump el.lign. til hindring af, at skybrudsvand i 

en skybrudsvej løber ind i sidegader, porte og gårdrum.  

 

Skybrudsveje vurderes at kunne designes på følgende principielle måder, der alle påføres en 

profil-type, så egenskaber ved de enkelte typer let kan overskues, se figur 48. Vurderingen af 

tværprofilerne afhænger naturligvis også af bredden af vejene, idet mulighederne for etablering 

af parkering og cykelstier ikke er ens for smalle og brede profiler. De viste tværsnit er således 

alene udvalgte principper, hvor parkeringslommer, cykelstier og kanalelementer kan justeres i 

bredde eller placering. Forskellige udformninger af Gasværksvej er anvendt som eksempler i det 

følgende. 

 

V-profil (type B) 

Vejprofilet ekskl. fortov ændres til et V-profil og sænkes, så det ønskede volumen opnås. Dermed 

vil vejen kunne føre regnvand på overfladen. Vejen skal naturligvis have langsgående fald, men 

selv med et minimalt fald (1 promille) vil der kunne flyttes større vandmængder. Det afgørende 

er, at der ikke undervejs er hindringer i form af krydsende veje med hævet vejmidte eller 

lignende. 

 

Hvis behovet for vandføringsevne i skybrudsvejen er stort, vil kanten imellem fortov og kørebane 

blive høj. Dette vil skabe barriere for trafikanterne. Se nedenstående principper for type B. 

 

Profilet ”op-ned” vil ændre på fortovet, idet fortov tænkes hævet, og kørebane sænkes. Dette får 

naturligvis indflydelse på indgangspartier, lyskasser m.m. 

 

       

Figur 10 Skybrudsvej i V10-profil (tv) og V20-profil (th) 

 

Ved krav til større vandføringsevne kan skybrudsvejene i sjældne tilfælde og på kortere 

strækninger evt. etableres som med højere kantstenslysning som en egentlig trappe. 

       

Figur 11 Skybrudsvej i V30-profil trappe (tv) og V30-profil trappe op-ned (th) 

Data for de enkelte profiler ovenfor er overordnet beskrevet som: 

V10: Lysning imellem fortov og kørebane er ca. 10 cm 

V20: Lysning imellem fortov og kørebane er ca. 20 cm 

V30: Lysning imellem fortov og kørebane er ca. 30 cm   
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Profilet V30 kan med fordel udføres som ”Trappe” imellem fortov og kørebane, hvilket i mindre 

grad vil påvirke tilgængeligheden og medføre, at cyklisterne kan køre tættere på fortovet end det 

ellers ville være tilfældet. Profilet er dog under alle omstændigheder en alvorlig barriere for 

tilgængelighed. 

 

Smal kanal (type D)  

Der kan indbygges en smal kanal i selve vejprofilet (fortove antages at kunne bevares). Kanalen 

kan anlægges op til ca. 2 meter i bredden og variere i dybden fra ca. 0,5 til 1,0 meter. En sådan 

kanal kan indbygges synligt i et bredt vejprofil, uden at vejens sporantal skal ændres, og den kan 

placeres forskellige steder i profilet. En anden mulighed er, at kanalen overdækkes, så den kan 

benyttes til eksempelvis parkering eller som et hult fortov. 

 

En smal kanal kan fremstå som et byinventar-element, hvori der kan placeres aptering eller 

beplantning, og kan således tilføre gaden et blåt og grønt element. Dette øger tillige sikkerheden 

ved færdsel omkring kanalerne. 

 

En smal kanal vil dog altid – medmindre at den er overdækket - skabe en barriere og udgøre en 

risiko i forhold til faldskader etc., og der skal derfor være mulighed for passage. Se nedenstående 

principper for type D med og uden mulighed for parkering og dobbeltrettet trafik. 

 

       

Figur 12 Skybrudsvej med midtliggende kanal-element SK 50 (tv) og SK 100 (th) 

 

I forhold til den daglige drift skal der i forbindelse med kanaler indtænkes affaldsfjernelse, 

snerydning, graffiti mv. Desuden skal kanalerne af hensyn til vandkvaliteten i recipienten 

etableres med tanke for, om det tilledte vand både er tagvand og vejvand og i tilfældet med 

vejvand, om det er fra stærkt eller let trafikerede veje. 

 

       

Figur 13 Skybrudsvej med kanaltværsnit og eventuel parkering SK 100 s (tv) og SK 100 as (th) 

 

Data for de enkelte profiler ovenfor er overordnet som beskrevet her: 

SK50: Smal kanal (1,0 m) – 50 cm dyb 

SK100: Smal kanal (1,0 m) – 100 cm dyb 

SK100 as: Smal kanal (1,0 m) – 100 cm dyb, asymmetrisk placeret 

SK100 s: Smal kanal (1,0 m) – 100 cm dyb, placeret i siden (op mod fortov) mulighed for 

parkering i en side. 

 

Bred kanal (type C) 

Der kan indbygges en bred kanal i vejprofilet (fortove antages at kunne bevares). Kanalen kan 

anlægges op til 4,0 meter bred og med varierende dybde men typisk omkring 1 meter. En sådan 
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kanal vil være synlig, og vejen vil blive ensrettet, i hvert fald for så vidt angår den motoriserede 

trafik.  

 

En bred kanal kan føre store mængder regnvand, men vil, hvis ikke andet arrangeres, være 

næsten tom, når der ikke er regn. Hvis en sådan kanal er dyb (mere end 1,0 meter), vil den 

være vanskelig at designe til anden anvendelse (ophold- og leg eksempelvis).  

 

En bred kanal vil altid skabe en barriere. Hvis kanal-strukturen overdækkes helt eller delvist, vil 

der eksempelvis kunne etableres parkering. Der ligger en betydelig udfordring i at udforme disse 

elementer, så de ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko, og så driften og forringelse af 

tilgængeligheden begrænses mest muligt. 

 

Se figur 54 med principper for type C. 

 

      

 

 

Figur 14 Skybrudsveje med brede kanaler K100A (øverst tv), K100B (øverst th) og K200B (nederst) 

 

Data for de enkelte profiler ovenfor er overordnet som beskrevet her: 

K100A: Kanalprofil – 100 cm dyb, vejafvanding modsat kanal  

K100B: Kanalprofil – 100 cm dyb, vejafvanding til kanal 

K200B: Kanalprofil – 200 cm dyb, vejafvanding til kanal   

 

3.1.1 Værktøj til typevalg af skybrudsvej 

Variationer af de oven for beskrevne profiler er indført i skema side 67, så det er muligt at 

udvælge profiler til de enkelte vejstrækninger ud fra parametre som ønsket flowkapacitet, 

trafikale konsekvenser o.a. Skemaet skal fungere som et screeningsværktøj, når der specifikt 

skal udpeges, hvilke typer af skybrudsveje der vil være egnede til et specifikt sted. 

 

Den trafikale vurdering af masterplanerne tager udgangspunkt i disse principielle skybrudsveje. 

Generelt søges skybrudsvejene udført, så de medvirker til at skabe forbedringer af byrummene, 

men det må påregnes, at visse skybrudsveje sandsynligvis vil forringe oplevelsen og/eller 

tilgængeligheden i gaderummet.  

 

På følgende side er angivet et skema med de principielle opbygninger af skybrudsveje og de 

karakteristika, der følger af disse profiler, både de positive og de negative.  

 

  



S i d e  | 21 

 

 

Følgende parametre er overordnet vurderet i skemaet i forhold til eksisterende vejprofil: 

 

Tilgængelighed:  

Vil profilet ændre forholdene for gående med barnevogne, 

kørestolsbrugere og svagtseende? Desuden vurderes, om der kan være 

sikkerhedsrisiko for befolkningen generelt eller dele heraf. 

 

Cykel-egnet: 

Vil profilet påvirke cyklisters oplevelse, fx vil en høj kant medføre, at 

cyklisterne holder sig længere fra kantstenen og/eller gøre det sværere at 

få cyklen op på fortovet? 

 

Parkerings mulighed: 

Vil profilet ændre mulighederne for parkering langs kanten, fx vil en høj 

kant påvirke muligheden for at åbne døre? 

 

Ensretning nødvendig: 

Vil profilet nødvendiggøre ensretning af gaderummet (måske stadig med 

mulighed for modstrøms cykling)? 

 

Vandvolumen: 

Potentialet er vurderet, arealtværsnitte er beregnet, og flowet med 

forskellige hældninger er vurderet. 

 

Farbar ved skybrud: 

Det er vurderet, om gaden kan benyttes i skybrudssituationer. 

 

Dobbeltrettet trafik: 

Kan gaden stadig benyttes som dobbeltrettet? 

 

Passage af bus:  

Kan en holdende bus passeres? 

 

Snerydning: 

Vurdering af muligheden for at rydde sne, uden gener for trafikken, som 

fx smeltevand på kørebanen efter rydning. 

 

Tilføjet bykvalitet: 

Hvordan er muligheden for at tilføje bykvalitet i en given skybrudsvej? 

 

Barriere-effekt: 

Vil profilet øge barriere-effekten i gaderummet? 
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4. DELOPLANDSKARAKTERISTIK 

I nedenstående afsnit er der foretaget en beskrivelse af den hydrauliske afklaring fordelt på de 

enkelte deloplande, som området er opdelt i: Harrestrup Å, Grøndals Å, Gåsebækrenden og 

Teglholmen.   

 

For kort over kloakoplandene henvises til hovedrapportens bilag 05-107, hvoraf det fremgår, 

hvilke områder der afvander til henholdsvis Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten via 

Kløvermarksvej Pumpestation. 

 

Figur 15 Oversigt over deloplande.  
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4.1 Delopland 1 - Harrestrup Å / Damhussø 

 

Figur 16 Detailplan over deloplandet Harrestrup Å/Damhussøen med illustration af central forsinkelse og grønne 

veje.   
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Område: Husum, Vanløse og Valby 

 

Kloakopland: Overordnet afvandes delområdet til Renseanlæg Damhusåen.  

 

Inden for deloplandet etableres Damhusledningen i København som den kommende 

bassinledning, der opsamler overløbsvand fra primært København og Frederiksberg. 

Bassinledningen starter i Vigerslevparken nord for vejen Ved Dæmningen. Derfra går den sydpå 

og krydser under banedæmningen ved Hvidovre Station. 

 

Primær recipient: I hele deloplandet falder terrænet naurligt mod Harrestrup Å, der løber langs 

hele den vestlige grænse af deloplandet. Der er flere hovedstrømningsveje mod Harrestrup Å: 

 

 I den nordlige del af oplandet samles vandet ved Frederikssundsvej, krydser denne ved 

Merløsevej, strømmer videre mod Korsager Allé, under banen til Åvendingen, hvor det løber 

ud i Harrestrup Å. 

 

 Nord for Damhussøen strømmer vandet langs et stykke af Jyllingevej, løber under banen ved 

Ålekistevej og strømmer herfra mod Harrestrup Å ad Lyngholmvej og Vanløse Byvej. 

 

Sekundære recipient: Kalveboderne 

 

Område karakteristik: Området er karakteriseret ved større sammenhængende villaområder 

og flere modernistiske boligbebyggelser med grønne fællesarealer. 

 

Oversvømmelser:  

Flere steder i villakvarterer med ringe fald på vejene er der beregnet og observeret en mindre 

oversvømmelse, bl.a. i Vanløse og Brønshøj området og ved oplandene omkring Korsager Alle og 

Jyllingevej. 

 

Disse oversvømmelser vurderes at kunne håndteres ved forsinkende LAR anlæg i villavejene. 

 

I den nordlige del af deloplandet samles vandet i skybrudssituationer i lavtliggende områder og 

langs med de overordnede strømningsveje. Oversvømmelserne her sker primært som følge af 

opstuvninger fra kloaksystemet, der følger de overordnede strømningsveje på terræn. I området 

omkring det grønne område ved Tjærebyvej og Vallekildevej lige syd for hovedstrømningsvejen 

sker der ligeledes lokale opstuvninger og oversvømmelser og vandet samles i lavpunkter. 

 

Større veje og bebyggelser: Frederikssundsvej, Jyllingevej og Slotsherrensvej 

 

Større grønne og blå arealer: Damhusengen, Damhussøen, Vestvolden, Kagsmosen, 

Husumparken, boldbaner ved Vanløse Byvej 

 

Afstrømningsveje: Overordnet afvandes delområdet til Renseanlæg Damhusåen via de store 

kloakledninger, der løber langs med Harrestrup Å. Inden for de enkelte kloakoplande afvandes 

vandet generelt mod vest og syd til hovedtransportledningerne og følger de naturlige 

afvandingsforhold.  

 

Barrierer: Slotsherrensvej, Jyllingevej og Frederikssundsbanen. 

 

Alternativer: Øge kapaciteten i Harrestrup Å ved at pumpe til Fæstningskanalen. Et andet 

alternativ er at aflede oplandet ved Jyllingevej og Vanløse Station mod Harrestrup Å i stedet for 

mod Grøndals Å.  

 



S i d e  | 26 

 

 

4.2 Delopland 2 - Harrestrup Å / Vigerslev Park 

 

Figur 17 Detailplan over deloplandet Harrestrup Å/Vigerslevpark med illustration af central forsinkelse og 

grønne veje.  
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Område: Valby 

 

Kloakopland: Damhusåen (se afsnit vedr. Delopland 1 Harrestrup Å/Damhussøen). 

 

Primær recipient: Harrestrup Å: 

 

 I området syd for Damhusåen strømmer overfladevandet primært til Harrestrup Å langs med 

Roskildevej og gennem Vigerslevparken, samt fra Vigerslev Allé og Kulbanevej.  

 

 I den sydlige del af deloplandet strømmer vandet langs med Folehaven mod øst til 

Kirsebærhaven. Herfra strømmer vandet mod syd og vest via Urtehaven og Stakleddet til 

Harrestrup Å.  

 

Sekundære recipient: Kalveboderne 

 

Område karakteristik: Området er karakteriseret ved sammenhængende villaområder og flere 

modernistiske boligbebyggelser med grønne fællesarealer. 

 

Oversvømmelser: 

Jernbaneviadukt over Vigerslevvej ved København – Roskilde banen. 

Vigerslevvej oversvømmedes under viadukten med ca. 0,5 – 1 m vand under skybruddet den 2. 

juli 2011. 

 

Umiddelbart medfører denne oversvømmelse primært midlertidige trafikale problemer. 

Viadukten ligger dog ca. 300 m fra Harrestrup Å, så en separat pumpning kunne være en løsning. 

 

Større veje og bebyggelser: Folehaven og Gl. Køge Landevej.  

 

Større grønne og blå arealer: Vigerslevparken 

 

Afstrømningsveje:  

Se afsnit vedr. Delopland 1 Harrestrup Å/Damhussøen, samt: 

 

Inden for deloplandet etableres Damhusledningen i København som den kommende 

bassinledning, der opsamler overløbsvand fra primært København og Frederiksberg. 

Bassinledningen starter i Vigerslevparken nord for vejen Ved Dæmningen. Derfra går den sydpå 

og krydser under banedæmningen ved Hvidovre Station. 

 

Barrierer: Folehaven, Gl. Køge Landevej og den planlagte Ringstedbane. 
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4.3 Delopland 3 - Grøndals Å 

 

Figur 18 Detailplan over deloplandet Grøndals Å med illustration af central forsinkelse og grønne veje.  
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Område: Frederiksberg og Vanløse 

 

Kloakopland: Overordnet set afvandes området i dag gennem hovedkloakker til større 

afskærende ledninger, der løber i Grøndalsparken mod vest og har forbindelse til 

hovedtransportledningerne til Renseanlæg Damhusåen. I Frederiksberg Kommune i området 

mellem Borups Allé og metroen mod Flintholm Station afvandes vandet i dag mod nordøst til 

Renseanlæg Lynetten.   

 

Primær recipient: Grøndals Å 

 

Sekundære recipient: Harrestrup Å 

 

Område karakteristik: Området er karakteriseret ved sammenhængende villaområder og 

etagebyggeri langs de større veje. 

 

Oversvømmelser: I deloplandet er der flere områder, hvor der vil ske oversvømmelser på 

terræn. Det drejer sig dels langs hovedstrømningsvejene specielt i området nord for 

Grøndalsparken ved Vanløse Allé samt området omkring Egernvej/Vagtelvej på Frederiksberg, 

hvor vandet vil oversvømme et større område. Endvidere vil der langs hele Grøndalsparken 

samle sig vand på terræn. 

 

 Flintholm Station inkl. P-plads 

De 2. juli 2011 blev skinnerne på Flintholm Station oversvømmet, da skinnerne lokal ligger i kote 

6,5 m. 

 

Dette problem kan reduceres ved at etablere volde omkring banelegemet før og efter stationen. 

 

 Opland nord for Lindevangs Station   

Der er lokalt lavpunkt umiddelbart nord for Lindevangs Station.  

 

Dette problem kan reduceres ved etablering af skybrudsledning mod Grøndalsparken eller  

lokal forsinkelse og pumpning. 

 

 Egernvej/Vagtelvej 

Lokalt lavpunkt, der er meget udsat for oversvømmelse i forbindelse med kraftig nedbør. 

 

Området sikres ved etablering af lokal forsinkelse og afledning til Grøndalsparken – dog skal 

tilstrækkelig kapacitet i Grøndalsparken sikres. 

 

 5. Juni Plads 

Lokalt lavpunkt. 

 

Dette problem kan løses ved etablering af lokalt bassin, med afledning mod Grøndalsparken. 

 

Større veje og bebyggelser: Bellahøjvej, Sallingvej, Vanløse Allé, Finsensvej og Peter Bangs 

Vej. 

 

Større grønne og blå arealer: Grøndalsparken 

 

Afstrømningsveje:  

Terrænet falder både fra nord og syd mod Grøndalsparken og den rørlagte Grøndals Å, der 

tidligere har fungeret som naturlig afvandingsvej for området. En af hovedstrømningsvejene i 

deloplandet er langs med jernbanen og Grøndalsparken, hvor vandet samles og strømmer mod 

sydvest og syd. Jernbanen fungerer som en barriere, hvilket betyder, at vandet vil strømme 

langs med denne i en hovedstrømningsvej. 

 

Nord for Grøndals Å er hovedstrømningsvejen langs med Borrebyvej til Jyllingevej, hvor vandet 

vil strømme mod vest til Bangbosvej og videre mod syd ad Katrinedalsvej og Apollovej til udløb i 
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Grøndalsparken ved Flintholm Station. Denne del af oplandet kan alternativt afledes til 

Harrestrup Å. En anden mindre strømningsvej er langs Jernbane Allé og Herlufsholmvej til 

sammenløb med strømningen til Flintholm Station. I den syd-vestligste del af deloplandet 

strømmer vandet langs Stilledal og løber ind i Grøndalsparken efter krydsning med Grøndals 

Parkvej.  

 

I den nordvestlige del af oplandet er hovedstrømningsvejen langs Godthåbsvej til Grøndal 

Station. 

 

På Frederiksberg siden af Grøndalsparken er hovedstrømningsvejene i den vestlige del af 

oplandet langs Egernvej i Frederiksberg Kommune, langs Finsensvej og jernbanen midt i oplandet 

og langs Mørk Hansens Vej i den sydlige del af deloplandet. 

 

Barrierer: Bellahøjvej, Sallingvej, Metrolinjen, Ringbanen og Frederikssundsbanen. Igennem 

Grøndalsparken er det C.F. Richsvej, Jernbane Allé, Grøndalsvej, Godthåbsvej 

 

Alternativer:  

Såfremt Grøndalsåen åbnes på hele strækningen som en hydraulisk forbundet å uden pumpning 

– vil en opstemning under skybrud til over kote +7 i hele ådalen medføre, at nogle arealer nord 

for Vagtelvej fortsat vil blive oversvømmet. Derudover vil arealerne nord for Grøndalsåen fortsat 

blive oversvømmet, da disse arealer har terræn og dækselkoter helt ned til kote 6,4.  

 

Derimod kan de resterende dele af ådalen stadig stuve op til kote + 7,5 med de skitserede volde, 

idet enkelte brønddæksler bør hæves til over kote 7,5.  

 

En løsning kunne være at starte Grøndals Å ved Godthåbsvej og etablere forsinkelsesbassiner for 

skybrudsvandet i ådalen nord for Godthåbsvej med pumpning forbi Grøndal Station. Tilløbet til 

sådanne bassiner kunne evt. etableres som åbne render i denne del af Grøndalsådalen. 
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4.4 Delopland 4 - Gåsebækrenden 

 

Figur 19 Detailplan over deloplandet Gåsebækrenden med illustration af central forsinkelse og grønne veje.  
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Område: Frederiksberg, Valby og Vesterbro-Kongens Enghave 

 

Kloakopland: Overordnet afvandes deloplandet til Renseanlæg Damhusåen via hovedkloakken, 

der løber nord-syd langs med Gåsebækrenden. 

 

I området findes bl.a. Gåsebækledningen som er den rørlagte del af Gåsebækken, der i dag 

fungerer som bassinledning for det fælles kloaksystem. Ledningen forløber fra Frederiksberg til 

overløbsmulighed til Kalveboderne. 

 

Primær recipient: Kalveboderne 

 

Sekundære recipient: Kalveboderne 

 

Område karakteristik: Området er karakteriseret ved sammenhængende villaområder og 

etagebyggeri fra midten af den 20. århundrede. 

 

Oversvømmelser: 

Der er flere områder i deloplandet, hvor større områder bliver oversvømmet. De mest markante 

sammenhængende områder er langs med den nordlige strømningsvej i Jyllandsvej parallelt med 

Dalgas Boulevard, i et større område omkring Valby Station samt i et område omkring Vigerslev 

Station, hvor vandet samles i lavninger i terrænet og ved underføringer under jernbanen. 

Endvidere vil der samle sig større vandmængder i Valbyparken og ved følgende lokaliteter: 

 

 Lokal lavning ved Nordisk Film i Valby. 

Nordisk film ligger i et område med en tidligere mose og et gadekær. 

 

Lavningen har en dybde på 0,5 -1,0 meter. 

 

Der foreslås etableret et forsinkelsesbassin for skybrudsvand, som pumper til kloak efter 

skybrud. 

 

 Gåsebækstiens underføring under banerne lidt vest for Valby Station 

Stitunnellen fører skybrudsvand fra Gåsebækstien og Høfdingvej i området vest for S-togslinie C 

til Vigerslev Alle. 

 

Tunnelen fyldes med 0,5 til 1 m vand ved skybrud, og der er lokal oversvømmelse på Vigerslev 

Alle efter tunnelen og omkring den nordlige rampe til tunnelen på ca. 0,25 m. 

 

Umiddelbart medfører denne oversvømmelse primært midlertidige trafikale problemer i 

stitunnellen.  

 

Oversvømmelserne før og efter underføringen antyder dog, at en udvidelse af underføringen 

kunne forbedre forholdene. Underføringen bruges i dag af rigtig mange cyklister, medens 

fodgængere har ringe betingelser pga. de dårlige oversigtsforhold. En lokal pumpe foreslås 

etableret. 

 

 Jernbaneviadukt over Vigerslev Alle ved Vigerslev Alle S-station. 

Tunnelen fyldes med 0,5 til 1 m vand ved skybrud, og der er oversvømmelse på en strækning af 

Vigerslev Alle samt på Retortvej og Kulbanevej. 

 

Under skybrudet den 2. juli var viadukten spærret af politiet pga. vandmængderne i en periode. 

 

Umiddelbart medfører denne oversvømmelse primært midlertidige trafikale problemer. 

 

Afledningsforholdene i dette kryds bliver ændret en del efter etablering af Ringstedbanen. 

Tegninger heraf ligger på sagen, men problemet bliver i princippet det samme. En lokal pumpe 

foreslås etableret. 
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 Jernbaneviadukt Enghavevej ved Vigerslev Alle S-station. 

Enghavevej oversømmes med ca. 0,5 m vand ved skybrud på en mindre strækning under 

viadukten. 

 

Umiddelbart medfører denne oversvømmelse primært midlertidige trafikale problemer. 

 

 Det eksisterende Grøntorv 

Under skybrud forekommer oversvømmelse fra grønttorvsarealet langs sydsiden af banelegemet. 

 

Umiddelbart medfører denne oversvømmelse i dag ingen oversvømmelser af bygninger mm. 

 

Det foreslås generelt, at den nye bebyggelse på grønttorvsarealet forsynes med LAR anlæg som 

forsinker skybrudsvandet på arealet. 

 

 Jernbaneviadukt over Peter Bangsvej ved Peter Bangsvej S-station. 

Peter Bangsvej oversvømmes under viadukten med ca. 0,5 m vand ved skybrud. 

 

Umiddelbart medfører denne oversvømmelse primært midlertidige, lokale trafikale problemer. 

 

 Industriområdet langs den nordlige side af banearealet – vest for Ramsingsvej. 

Skybrudsvandet fra Gåsebækstien føres via Ramsingvej til nordsiden af baneområdet, hvor det 

ophobes på en parkeringsplads i ca. kote 6,2 m og medfører samtidig oversvømmelse i nogle 

industrier vest for Ramsingvej. 

Oversvømmelserne udgør ca. 0,5 – 1m ved skybrud, og vandet kan umiddelbart ikke krydse gl. 

Køge Landevej. 

 

Der kunne etableres et forsinkelsesbassin for skybrudsvand, som kunne pumpes til kloak efter 

skybruddet, eller vandet kunne pumpes under stitunnellen under Gl. Køge Landevej  

eller under jernbanen til Grønttorvsarealerne og derfra til Harrestrup via Kirsebærhaven ved 

gravitation - eller op på Gl. Køge landevej og via denne til Harrestrup å. 

 

Større veje og bebyggelser: Dalgas Boulevard, Finsensvej, Peter Bangsvej, Roskildevej, Valby 

Langgade, Vigerslev Allé og Folehaven. 

 

Større grønne og blå arealer: Lindevangsparken, boldbaner ved KB Hallen, Solbjerg Kirkegård, 

Søndermarken og Valbyparken. 

 

Afstrømningsveje:  

I deloplandet til Gåsebækrenden fortsætter hovedstrømningsvejen langs med jernbanen i den 

vestlige del af deloplandet og denne hovedstrømningsvej er markant for hele deloplandet. I den 

nordlige del af deloplandet samles vandet i en hovedstrømningsvej, der løber mod sydvest langs 

Dalgas Boulevard, krydsning med Peter Bangsvej, Roskildevej og Valby Langgade og løber 

sammen med hovedstrømningsvejen langs med jernbanen lige syd for Valby Langgade. 

 

To andre hovedstrømningsveje i den sydlige del af deloplandet er mod syd fra Valby Langgade og 

langs Ramsingsvej til Gl. Køge Landevej samt mod vest langs jernbanen. 

 

Barrierer: Vigerslev Allé, Folehaven, Metrolinjen, Roskildebanen, Frederikssundsbanen, 

Køgebanen og Ringbanen. 
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4.5 Delopland 5 – Teglholmen 

 

Figur 20 Detailplan over deloplandet Teglholmen med illustration af central forsinkelse og grønne veje.  

 

Område: Valby og Vesterbro-Kongens Enghave 

 

Kloakopland: Overordnet set afvandes området mod vest til Renseanlæg Damhusåen via 

Kongens Enghave Pumpestation. I delområdets østlige del løber Belvedereledningen, der har 

overløb til havnen.  
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Muligheden for at tillede skybrudsvand til Belvedereledningen og dermed reducere risikoen for 

oversvømmelse i oplandene skal vurderes. 

 

Primær recipient: Kalveboderne. 

 

Sekundære recipient: Kalveboderne. 

 

Område karakteristik: Området er karakteriseret ved sammenhængende villaområder nye 

havneområder og mange trafikerede veje. 

 

Oversvømmelser: 

I deloplandet er der flere områder, hvor der vil ske oversvømmelser på terræn primært langs de 

større strømningsveje. Støre områder med oversvømmelser på terræn er i området omkring 

krydset af Sjælør Boulevard og P. Knudsensgade og i området omkring krydset af Sydhavnsgade 

og Scandiagde, samt: 

 

 Valby Erhversområde i Gerdasvej, Ottiliavej og Carl Langesvej øst for Gl Køge 

Landevej 

Området, som bl.a. indeholder Lundbeck, ligger relativt lavt og er næsten 100 % befæstet, har 

været plaget af oversvømmelser under skybrud. 

 

Otiliavej har et lille, men jævn fald til Carl Langesvej, så det er muligt at lede skybrudsvandet til 

Ellebjerg Stationsplads ved gravitation. 

 

 Bjørnsonsvej og Strindbergsvej 

Disse veje har fald mod syd til en smal gangsti langs jernbanedæmningen øst for Sjælør station. 

 

Stien har en lunke, men der kan etableres en kort ledning til Sjælør Stationsplads. 

 

 Vejkrydset Ellebjergvej - Sjælørboulevard 

Det nordlige fortovsareal på Ellebjergvej skråner lidt ind mod Ejendommen, hvilket medfører, at 

dette oversvømmes under skybrud.  

 

Dette kan afhjælpes ved at etablere en dykket kanal eller ledning på tværs af vejen. 

 

 Lavninger syd for Karens Minde  

Syd for Karens Minde oversvømmes lavningerne i terrænet under skybrud.  

 

Dette kan afhjælpes ved at pumpe vandet over den nedgravede godsbane via den etablerede 

fodgængerbro til Enghaverenden eller Gåsebækrenden i Valbyparken. 

 

Større veje og bebyggelser: Sjælør Boulevard, Ellebjergvej, P. Knudsens Gade, Vasbygade og 

Sydhavnsgade. 

 

Større grønne og blå arealer: Vestre Kirkegård, Karens Minde 

 

Afstrømningsveje:  

Terrænet falder fra den nordlige del af oplandet ved Vester Kirkegård og mod syd og vest til 

havnen. Hovedstrømningsvejen i den vestlige del af deloplandet er langs med banen til Sjælør 

Boulevard, hvor hovedstrømningsvejen samles med afstrømningen fra den nordlige del af 

oplandet. Herfra strømmer vandet mod syd til Valbyparken, hvor det naturligt samles og giver 

oversvømmelser. I den østlige del af deloplandet samles strømningsvejene fra Enghavevej og 

Vasbygade i området ved krydset mellem Scandiagade og Sydhavnsgade, hvorfra vandet 

strømmer ud i havnen. 

 

Barrierer:  

- Ellebjergvej 

- P. Knudsens Gade  
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- Vasbygade (meget trafik og mange ledninger)  

- Sydhavnsgade  

- Øresundsbanen  

- Ringbanen  

- Frederikssundsbanen 
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5. HYDRAULISK PRINCIP 

I forbindelse med arbejdet med Københavns og Frederiksberg kommunes skybrudsplaner er det 

vist, at det er samfundsøkonomisk optimalt at indføre et supplerende serviceniveau i forhold til 

oversvømmelser som følge af ekstrem regn, ”København Kommunes Skybrudsplan, 2012”. 

 

Det gældende serviceniveau for afløbssystemers funktionspraksis er, at der ikke må ske 

overbelastning af de offentlige fælleskloakerede områder, der fører regn- og spildevand, oftere 

end hvert 10. år. Mens der for offentlige afløbssystemer, der alene fører regnvand må ske 

overløb hvert 5. år. Da over 95 % af Frederiksberg og København er fælleskloakeret (regn og 

spildevand i samme system) betyder det, at der ved skybrud må påregnes regnvand og 

opspædet spildevand på terræn ca. hvert 10. år. 

 

Det ekstra serviceniveau, der er indført i skybrudsplanerne siger, at målsætningen er, at der ved 

ekstreme regnhændelser som forekommer sjældnere end hvert 100. år højst må stå 10 cm vand 

på gader og veje målt ved hussoklen eller bagkant af fortov. I dette serviceniveau indregnes at 

for ekstreme regnhændelser med gentagelsesperioder på 100 år, at intensiteten kan stige med 

op til 40 %. 

 

Beregninger foretaget i forbindelse med skybrudsplanerne viser endvidere, at den optimale 

løsning til at overholde dette serviceniveau er en kombination af at tilbageholde vand i de 

højestliggende områder, udbygge/frakoble kloaksystemet lokalt samt at etablere overordnede 

skybrudsveje, der kan føre de ekstreme vandmængder til vandløb, søer eller havnen.  

 

Med andre ord viser analyserne, at det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at etablere 

forsinkelsesvolumen nok til at tilbageholde alt regnvandet fra en 100 års hændelse i 

kommunerne. Løsningen er en kombination af forsinkelse og robust afledning. Det forudsætter 

endvidere, at boligejere sikrer egen kælder mod oversvømmelse. 

 

En anden vigtig pointe, der er vist i forbindelse med skybrudsplanerne er, at det først bliver en 

rigtig god samfundsøkonomisk løsning når de nye skybrudsveje også anvendes til at afkoble 

hverdagsregn således, at det almindelige afløbssystem ikke behøver kapacitetsudvidelse grundet 

klimaændringerne. 

 

Skybrudvejene kan udformes på en række forskellige måder: 

 Store underjordiske ledninger til regnvand 

 Render, kanaler og trug langs vejene 

 Omprofilering fra tagprofil til v-profil af veje og/eller cykelstier 

 Hule fortove 

 

Skybrudsvejene kan kombineres med central forsinkelse som f.eks.: 

 Grønne lavninger 

 Kunstige søer  

 Regnbede 

 Bassiner 

 Nedsænkede boldbaner 

 

Det er både Frederiksberg og Københavns Kommunes målsætning, at investeringer i håndtering 

af skybrud i så høj grad som muligt går til overfladiske vandveje, der kan give byen øget liv og 

kvalitet i hverdagssituationen og under skybrud føre eller forsinke regnvand. 

 

I mange tilfælde vil det være nødvendigt, at supplere de overfladenære løsninger med 

regnvandsledninger enten for: 

 at krydse barrierer, som fx højere liggende veje, der løber på tværs,  

 at supplere kapaciteten af overfladeløsningen, hvis vandmængder medfører for store 

vanddybder eller strømningshastigheder eller for 

 at opsamle first flush af beskidt regnvand, hvis det er stærkt trafikerede veje. 
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I og langs med skybrudsvejene indtænkes overalt mulighed for forsinkelse af regnvandet således 

at den nødvendige dimension af skybrudsvejene bliver så begrænset som muligt.  

 

5.1 Hverdagsregn 

Ved hverdagsregn opsamles regnvandet fra veje og tage i de planlagte skybrudsveje i trug, 

render eller i rør. I videst omfang muligt udnyttes regnvandet rekreativt eller forsinkes inden 

udledning til det eksisterende afløbssystem eller recipienter.  

 

Skybrudsvejene vil alle i udgangspunktet modtage regnvand fra veje og gadevendte tagarealer 

men dimensioneres i hovedreglen så de også kan rumme regnvandet fra gårde og gårdvendte 

tagarealer.  

 

De veje, der støder op til skybrudsvejene og har naturligt fald imod disse, tænkes udformet som 

grønne veje, hvor så store vandmængder som muligt tilbageholdes i vejbede, permeable 

parkeringslommer samt lommeparker og gårdrum.  

 

Det forudsættes, at der i de grønne veje kan tilbageholdes vand svarende til en 10 års hændelse 

fra gårdrum, tagarealer og veje.  

 

Ved regn der er kraftigere end en 10 års hændelse, vil der ske overfladisk afstrømning til 

skybrudsvejen. De grønne veje kan dog også lokalt suppleres med separate regnvandsledninger. 

 

5.2 Skybrud 

Ved skybrud vil hverdagselementerne i skybrudsvejene – hvad enten det er render, trug eller rør 

- kunne blive overbelastede og vand vil flere steder strømme på kørebanen, der i givet fald skal 

profileres og opbygges til dette.  

 

Da en stor del af regnvandet ved skybrudstiltagene forudsættes afkoblet den eksisterende 

fælleskloak vil sandsynligheden for at denne overbelastes falde betydeligt. Dog vil der fortsat 

kunne ske opstuvning til terræn i fællessystemet ved disse hændelser. Hvor dette vurderes 

problematisk af hensyn til recipienter eller lignende kan man etablere tætte dæksler på 

fællessystemet i lavpunkter – og det skal ske uden at det forøger risikoen for 

kælderoversvømmelse – selvom borgerne har pligt til at sikre egen kælder mod oversvømmelse.  

Det er dog værd at erindre, at der i den nuværende situation sker betydelige aflastninger af 

opspædet spildevand til recipienterne og at de aflastede spildevandsmængder vil reduceres 

betragteligt ved etablering af skybrudsveje og medfølgende afkobling.  

 

Hydraulisk set søges, at der etableres så meget lokal og central forsinkelse, at de på overfladen 

etablerede skybrudsveje transporterer mindre end 3 – 5 m3/s. Ved vandføringer over 3 m3/s vil 

det i hovedreglen være nødvendigt med supplerende skybruds-/regnvandsledning - som f.eks. på 

nedstrøms del af Dalgas Boulevard - af sikkerhedshensyn og for at undgå skader på materiel. 

Undtaget herfor er de helt overordnede skybrudsveje som f.eks. Harrestrup Å, Fæstningskanalen, 

Grøndals Å, Damhusledningen og Gåsebækrenden, hvor vandføringen kan blive betydeligt højere 

ved skybrud. 

 

5.3 Regnvandsrensning 

Det er en hovedregel, at vejvand fra mindre trafikerede gader og veje kan udledes til recipienter 

– ved hverdagsregn efter simpel rensning - mens tagvand kan udledes urenset bortset fra 

bundfældning i et sandfang.  

 

Det vurderes fra lokalitet til lokalitet om det er mest hensigtsmæssigt at fraktionere vejvand og 

tagvand eller om det skal afledes i samme system, hvorved også tagvandet skal undergå en 

simpel rensning. 

 

Den simple rensning kan bestå af infiltration gennem et muldlag i et grønt trug til et 

underliggende dræn, ved våde bassiner eller ved filtrering gennem en filterbrønd med knust kalk 

eller lignende. 

 



S i d e  | 39 

 

 

Det forventes, at miljømyndigheden vil stille krav om, at 95 % af årsmiddelnedbøren skal renses, 

hvilket ifølge erfaringer fra blandt andet Ørestads kanaler vil betyde at rensekapaciteten skal 

dimensioneres til 1-10 l/s pr. reduceret hektar. Der skal forventeligt primært renses for 

tungmetaller og fosfor samt suspenderet stof. 

 

Desuden kan der ved udledning til de ferske recipienter være forhold omkring salt fra glatføre 

bekæmpelse, der skal håndteres. Salt kan ikke fjernes ved simple rensemetoder og det vil derfor 

være nødvendigt at etablere mulighed for afledning af en mindre mængde til det eksisterende 

afløbssystem til at modtage mængderne fra snesmeltning, svarende til first flush.  

 

Såfremt der også skal udledes regnvand fra mere trafikerede veje skal der etableres større 

renseforanstaltninger, fx efter dobbeltporøs filtreringsmetoden, separering i udskillere eller i 

meget store åbne bassiner.  

 

Dobbeltporøs filtrering fungerer ved, at regnvandet ledes vandret i smalle frie spalter henover 

lag med knust kalk eller lignende. De opløste materialer sorberes til filtermaterialet (kalken) 

mens det partikulære materiale bundfældes mellem filterkornene. Bundfældningsegenskaberne 

er særdeles gode da faldhøjden for partiklerne kun er ca. 6-10 mm svarende til spalternes højde. 

Anlægget kan placeres under boldbaner, pladser og parkeringsarealer, så overfladen kan fortsat 

anvendes til byliv. Der er etableret pilotanlæg i Ørestad og et mindre anlæg i Krogebjergparken. 

 

Udskillere anvendes i dag til rensning af separat regnvand inden udledning til Københavns Havn 

ved Sluseholmen og Teglholmen mv. Princippet er at vand ledes gennem lamelseparator og 

filterenhed, til fjernelse af partikulært og til dels opløst stof. Efter hver regnhændelse spules 

udskillerne automatisk og skyllevandet ledes til spildevandssystemet.  

 

Våde bassiner kan etableres så de fremstår som naturlige søer med forskellige bassiner med 

mulighed for sedimentation og optag i planter mv. Der kan etableres filtre på udløbet til 

efterpolering. Det bundfældede materiale skal fjernes med års mellemrum og derfor skal 

bassinerne etableres som spildevandstekniske anlæg og ikke i henhold til Vandløbslove. Der skal 

påregnes et vådt volumen på ca. 20-30 m3 pr. reduceret hektar samt et buffervolumen 

afhængigt af den hydrauliske kapacitet af recipienterne. 

 

5.4 Effekten på det eksisterende system 

Der er udført mange analyser af effekten af afkoblinger og lokal afledning af regnvand i forhold til 

opstuvninger og aflastninger i/fra det eksisterende fællessystem.  

 

Afkobling og lokal afledning af regnvand er velegnet til klimatilpasning således at det nuværende 

serviceniveau opretholdes uden at skulle udvide kloaksystemet. Hvis serviceniveauet i dag er 

overholdt og der forventes en 30 % stigning i ekstremnedbøren skal der i princippet tilsvarende 

afkobles 30 % af arealet for at opretholde serviceniveauet.  

 

Med hensyn til aflastninger fra afløbssystemerne vil der ligeledes ske en betydelig reduktion i de 

årligt aflastede mængder af opspædet spildevand til recipienterne – fx i størrelsesordenen 30 % 

fundet ved beregninger i forbindelse med projektet med reduktion af aflastninger til Damhusåen 

(Figur 8). I forhold til reduktionen i antallet af aflastninger forventes kun en mindre reduktion i 

størrelsesordenen 5-15 %, fx fra 8 til 7 årlige aflastninger. 

 

Frakobling af arealer vil desuden have en stor positiv effekt på belastningen af renseanlæggene. I 

dag er både Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten hårdt belastede under regn. De 

seneste års udbygning af afløbssystemerne med traditionelle bassiner til forsinkelse af opblandet 

regn og spildevand bevirker at renseanlæggene under og efter regn belastes med højere 

hydraulisk belastning i en langt længere periode end anlæggene er dimensioneret for.  

 

Ved etableringen af anlæggene var dimensioneringskriteriet, at anlæggene skulle køre med 

maksimal hydraulisk belastning i 6-12 timer mens den fortsatte udbygning af fællessystemerne 

har forårsaget, at når bassinerne tømmes efter regn vil der være maksimal hydraulisk belastning 

på anlæggene i 48-72 timer. Når anlæggene bliver hydraulisk overbelastede ledes det 
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regnopspædede spildevand i bypass udenom den biologiske rensning og direkte til Øresund efter 

kun at have undergået bundfældning i forklaringstankene på renseanlæggene. 

 

5.5 Hydrauliske modeller 

Der foretages hydrauliske beregninger i Mike Urban, hvor hele det offentlige afløbssystem er lagt 

ind med bassiner, overløb, pumper og ledningsnet. Der er i forbindelse med denne opgave 

foretaget en detaljering af de modeller, der tidligere er anvendt til beregninger i Københavns 

Kommunes skybrudsplan mens beregninger for Frederiksberg Kommunes oplande er de samme 

som anvendt til Frederiksberg Kommunes Klimatilpasningsplan, da ledningsnettet her blev 

detaljeret. Detaljeringen udført i forbindelse med nærværende konkretiseringsprojekt omfatter 

indarbejdelse af ledninger ned til ø200 mm, inkl. brønde og tilpasning af deloplande. 

 

Mike Urban modellen blev opbygget i 2008 for Lynettefælleskabet, i forbindelse med projektet 

Intelligent Spildevandshåndtering (Figur 21) og er siden detaljeret og udbygget med planlagte 

tiltag. Modellen er opbygget på baggrund af detailmodeller og ledningsdatabaser for 

kommunerne i Renseanlæg Damhusåens opland. Ledninger med en dimension mindre end ø300 

mm blev tidligere fjernet fra modellen for at få et ensartet detaljeniveau i alle kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



S i d e  | 41 

 

 

 

Figur 21 Grafisk oversigt over MIKE Urban modellen 

 

Der er opbygget en ny hydrologisk overflademodel som er ensartet for alle kommuner. Nye 

afløbskoefficienter og afstrømningstider er beregnet på baggrund af geografisk information om 

huse, veje, parkeringspladser m.m. 

 

Spildevandsstrøm er tilføjet modellen på baggrund af opmålt vandforbrug. Både den hydrologiske 

og hydrauliske Mike Urban model er kalibreret mod regnmåler, flowmåler og pumpestationer i 

oplandet og på renseanlægget. 

 

Erfaringen med den samlede opdaterede og detaljerede hydrauliske model til dette projekt har 

været store udfordringer mht. at få modellen til at gennemføre de ønskede plan-beregninger til 

dokumentation af skybrudsløsningernes effekt. Ved den samlede model er der observeret model-

instabilitet, der har gjort det umuligt at nå at få udført en gennemregnet analyse inden for den 

fastsatte tidsramme. I stedet har det været nødvendigt at opdele modellen i 4 mindre deloplande 

– svarende til de skybrudsmæssige deloplande. Til disse deloplande er der indsat en række 

beregningsmæssige randbetingelser for at modellere sammenhængen med de tilstødende 

oplande. F.eks. hvor vand strømmer ind i oplandet er der sat en tidsvarierende vandføring ind i 
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systemet, modelleret i nabooplandet. Hvor vand strømmer ud af modellen er der sat en 

tidsvariende vandstand ind, således at der hydraulisk er tilnærmelsesvis de rette betingelser.  

 

5.6 Hydrauliske forudsætninger 

Beregningerne foretages i en koblet model, der består af en 1-dimensionel model for rør og 

vandløb og en 2-dimensionel model, der beskriver terrænet. Modellen beregner således hvor 

afløbssystemet bliver overbelastet og vandet strømmer op på terræn samt hvorhen vandet 

strømmer herfra. Hvis/når der er kapacitet i vandløb eller andre steder vil vandet kunne strømme 

tilbage ned i rør og vandløb enten samme sted eller i de lavpunkter, hvor vandet strømmer hen. 

 

For begge kommuner gælder, at beregningsgrundlaget med hensyn til beskrivelsen af den 

regningsmæssige befæstelse er ændret siden de overordnede oversvømmelsesberegninger blev 

foretaget. Ændring af beregningsgrundlaget er besluttet af Københavns og Frederiksbergs 

Kommuner samt Frederiksberg Forsyning og HOFOR på baggrund af et forudsætningsnotat 

udarbejdet af HOFOR, ”Parametre til hydrauliske beregninger med fokus på skybrud”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22 Princip ved Mike Urban og Mike Flood 

 

 

5.6.1 Scenarieberegninger med og uden grønne veje 

Der foretages Mike Urban / Mike Flood beregninger af oversvømmelsessandsynligheden ved en 

100 års hændelse i det fremtidige klima, år 2110, med en øget ekstremnedbør på 40 %.  

Beregningerne foretages på det eksisterende afløbssystem med de kendte større udbygninger, 

der er enten er vedtaget eller under udbygning. Dette gælder de nye bassinledninger langs 

Damhusåen i Hvidovre og Københavns Kommuner, bassinet ved Symfonivej i Herlev og det nye 

bassin i Nymosen i Gentofte.  
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Desuden foretages beregninger af de enkelte løsningsforslag der efterviser i hvilket omfang 

løsningerne overholder serviceniveauet om maksimalt 10 cm vand ved en 100 års hændelse. 

 

Beregningerne til fastlæggelse af kapaciteten af skybrudsvejene er foretaget med tilbageholdelse 

af vand i de grønne veje. Dette er modelteknisk foretaget ved at forøge initialtabet til 30 mm – 

svarende til, at den første del af regnen ikke vil belaste regnvandsafledningen. Ved en 

efterfølgende projektering af skybrudsvejene skal der foretages mere detaljerede beregninger for 

at fastlægge hvad der er muligt i de enkelte veje.  

 

De grønne veje antages, at kunne håndtere en 10 års hændelse. Dette betyder, at der på vejene 

og i vejbedene skal kunne håndteres ca. 500 m3 regnvand pr. reduceret hektar, hvis der 

forudsættes en reguleret aftømning til det eksisterende afløbssystem eller det nye 

skybrudssystem på 5-10 l/s pr. reduceret hektar. Ved særligt gunstige pladsforhold ved parker, 

pladser eller lommeparker kan evt. tilbageholdes endnu mere regnvand. 

 

Generelt er de overordnede skybrudsveje indlagt i modellen som rektangulært tværsnit på 8 

meter i bredden og 0,5 meter i højden. Skybrudsvejene er indlagt i Mike Urban modellen ved at 

forbinde dem med de eksisterende brønde (der tilpasses de nye bredde tværsnit) således, at der 

afledes til skybrudskanalerne når vandstanden står ca. 0,5 meter under terræn i 

hovedstrømmene. Ved anlæg af disse skybrudselementer bør de som hovedregel udformes så 

der er en maksimal vandføring på ca. 5 m3/s. Ved projektering og udførelse af mere detaljerede 

beregninger skal større tilledninger end 5 m3/s suppleres af rør eller kanaler. Til de overordnede 

beregninger i denne opgave har det været nødvendigt at opstille en sådan indledende 

forudsætning for det videre arbejde. I praksis vil den mængde, der kan tillades at afstrømme 

overfladisk på en skybrudsvej afhænge af såvel tekniske som administrative forhold. Dette 

afhænger igen af hvilke løsninger borgerne er vant til og trygge ved (I eksempelvis Oslo 

accepteres relativt høje afstrømningshastigheder og – vandybder på veje under skybrud mens 

render eller kanaler som i Ørestad Syd anses for en sikkerhedsmæssig og tilgængelighedsmæssig 

udfordring). 

 

5.6.2 Regn 

Til dimensionering af skybrudsløsninger bruges de specielle dimensioneringsregn, CDS-regn som 

er "kunstige" regnhændelser genereret ud fra historiske regndata. CDS-regnene, der er anvendt 

til beregningerne, er taget fra Spildevandskomiteen, Skrift 28: Regional Variation af ekstremregn 

i Danmark – ny bearbejdning (1979-2005). Regnen er baseret på en årsmiddelnedbør (ÅMN) på 

700 mm, der er den regn, der er brugt i kommunens skybrudsarbejde. 

 

Regnvarigheden sættes til 1-3 døgn afhængigt af systemernes afstrømningstid. Hvis søer og 

større bassiner indgår, bør beregningstiden være ca. 3 døgn. Af hensyn til beregningstiden 

anvendes i nærværende undersøgelse dog generelt 1 døgn. Maksimumintensiteten ligger midt på 

kurven og intensiteterne har tidsskridt på 10 minutter. Regnhyetografen af 100 års CDS-regn 

med samlet sikkerhedsfaktor 1,54 fremgår af Figur 23.   
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Figur 23 Regnhyetograf for 100 års CDS-regn med samlet sikkerhedsfaktor 1,54 

 

5.6.3 Sikkerhedsfaktorer 

 

Klimafaktorer på regnen fremgår af nedenstående: 

 

Gentagelsesperiode Sikkerhedsfaktor for klima (2110) 

Status 1,0 

T=2 1,1 

T=5 1,2 

T=10 1,3 

T=50 1,35 

T=100 1,4 

 

Modelusikkerheden afhænger af den konkrete problemstilling og den konkrete model (hvor 

sikre er vi på rørdimensioner, materialer, sediment, korrekt systemopbygning mv.) Den bør ligge 

i intervallet 1,0 – 1,2, og sættes i nærværende undersøgelse til 1,1. 

 

Fortætningen beskriver i hvilket omfang områderne vil kunne udbygges i København og på 

Frederiksberg. Byerne er i vid udstrækning fuldt udbygget hvorfor fortætningen sættes til 1,0.  

 

5.6.4 Hydrologisk reduktionsfaktor 

Hydrologisk reduktionsfaktor vurderes i den virkelige verden at afhænge af gentagelsesperioden 

og oplandstypen. Det optimale er at finde reduktionsfaktorer ved kalibrering for regn med 

bestemte gentagelsesperioder, men i mangel af bedre ses forslag af nedenstående. 

 

Gentagelsesperiode Reduktionsfaktor 

 

T=2 0,7-0,9 

T=5 0,8-0,9 

T=10 0,8-1,0 

T=50 0,9-1,0 

T=100 1,0 
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5.6.5 Befæstelsesgrader og højdemodel 

I Mike Urban modellen er befæstelsesgraden bestemt på baggrund af GIS-data og ortofoto for 

overfladetyper og de tilhørende specifikke befæstelsesgrader. Det vil sige at der er anvendt GIS-

lag med bygninger, veje, jernbane, grønne områder og diverse befæstet areal. Da disse GIS-lag 

ikke dækker fuldstændigt er der anvendt et baggrundslag til at dække de resterende arealer. 

Disse resterende arealer udgøres af for eksempel baggårde, villahaver, arealer langs jernbane og 

lignende. Da der typisk er stor forskel på disse arealer alt efter om der er tale om tæt bebyggede 

eller lavt bebyggede områder, er der anvendt to forskellige baggrundslag. For lavt bebyggede 

arealer er der regnet med at baggrundslaget har en befæstelse på 50 %, svarende til grønne 

arealer. I mere bebyggede områder er der regnet med 70 %, svarende til en blanding af 

befæstede og grønne arealer. Vurderingen er sket på baggrund af ortofoto. 

 

Højdemodel 

Til den detaljerede hydrauliske beregning (MIKE Flood) af det nye landskab er opbygget en 3D-

højdemodel ud fra terrændata fra Danmarks Højdemodel. Modellen er tilpasset således, at 

bygninger repræsenteres via bygningsgrundkort. På resten af terrænet, dvs. for alle overflader 

på nær bygninger, er terrændata benyttet. Således er denne model renset for støj som træer, 

biler, skraldespande etc. Terrænmodellen har en opløsning på 1,6 m * 1,6 m i horisontalt plan. 

Den vertikale garanterede usikkerhed er generelt 10 cm på landsplan men er normalt lavere. 

 

Bygninger er indsat i modellen ud fra et grundkort med deres placering, og simuleret i modellen 

ved at hæve terrænet 10 m ved hver bygning. Endvidere er der indbygget diverse underføringer i 

modellen. Det i dag eksisterende dige på Hvidovre-siden af Damhusåen er indbygget i modellen 

og ligeledes er det fremtidige dige indbygget således at det repræsenterer 3 m.o.h. indtil 

Sønderkær. 

 

For at reducere tiden for beregning er opløsningen i højdemodellen ændret fra 1,6 m til 4,8 m i 

horisontalt plan. 
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Det vurderes, at når man regner på ekstreme hændelser med meget lange gentagelsesperioder 

ændres befæstelsesgraden i henhold til nedenstående tabel (fra HOFOR-notat vedr. hydrauliske 

forudsætninger), svarende til at semipermeable belægninger og grønne områder vandmættes og 

afleder i yderste konsekvent ligeså meget vand som en asfaltoverflade.  
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Overfladetype Befæstelsesgrad 

 T=10 T=100 

Bygninger 95 100 

Veje 95 100 

Diverse befæstede arealer 90 100 

Jernbane 10 50 

Drænede grønne arealer * 5 50 

Udrænede grønne arealer * 5 50 

Søer og våde arealer 100 100 

 
*) For de grønne arealer kan foretages lokale forudsætninger, hvis arealet leder mod en sø eller 
lavning uden mulighed for overløb til afløbssystemer eller omkringliggende arealer. Dette er ikke 

udført i nærværende undersøgelse.  

 

5.7 Afløbstider og initialtab 

Det er vurderet at nedenstående afløbstider og initialtab skal anvendes ved 

skybrudsberegningerne. Afløbstiden er et udtryk for hvor lang tid det tager regnvandet at 

strømme over overfladen til afløbssystemet fra det fjerneste punkt i oplandet til hver enkelt 

brønd.  

 

Initialtabet er et udtryk for hvor mange mm regn, der skal falde til at fylde lunker mv. inden der 

sker en egentlig afstrømning over en flade. 

 

Overfladetype Afløbstid 

[min] 

Initialtab 

[mm] 

Bygninger 7 0,6 

Veje 7 0,6 

Diverse befæstede arealer 7 0,6 

Jernbane Beregnes 1 m/s 10 

Drænede grønne arealer * Beregnes 0,5 m/s 30 

Udrænede grønne arealer * Beregnes 0,1 m/s 30 

Søer og våde arealer 0 0 

 

5.8 Usikkerhed ved skybrudsberegningerne 

Rambøll har i forbindelse med dette projekt og andre opgaver for HOFOR og Frederiksberg 

forsyning mv. udført en række undersøgelser af de indbyggede usikkerheder i modeller og 

forudsætninger. Disse er beskrevet og kommenteret nedenfor idet en egentlig kombineret 

sensitivitetsanalyse efter Monte Carlo princippet eller lignende ikke er en del af dette projekt. 

 

Afløbssystemets volumen: I de tidligere udførte beregninger for HOFOR og Frederiksberg 

Forsyning blev det opgjort at ca. 5-8 % af afløbssystemets volumen ikke var beskrevet i disse 

modeller. Disse dele ligger i en vis udstrækning i de højtliggende dele af systemet og vil derfor 

ikke alle være fyldt til terræn selv ved skybrud. Usikkerheden på det oversvømmede volumen vil 

derfor være mindre end de 5-8 % af afløbssystemets volumen overordnet betragtet. I 

beregningerne i dette projekt er der foretaget en yderligere detaljering, der har bragt det ikke 

beskrevne volumen yderligere ned. Nu er det alene skelbrønde og private afløbssystemer, der 

bevidst er udeladt af modellerne. 

 

Set i forhold til det samlede oversvømmelsesvolumen vil denne usikkerhed være mindre end 5 

%. Tendensen vil være at oversvømmelserne overestimeres. 

 

Kældervoluminer: Der er tidligere og i mange sammenhænge udført beregninger på effekten af 

ikke at indregne kældervoluminer. Usikkerheden ved dette er vanskelig at kvantificere, da der 

ikke er systematiske opgørelser over mængden af vand i kældrene og at dette i øvrigt afhænger 

meget af den faktiske hændelse idet mange kældre i forbindelse med skybrud først bliver 

oversvømmet, når der er deciderede terrænoversvømmelser og ikke alene via afløbssystemet. 
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Det er valgt bevidst af Københavns og Frederiksberg kommuner at se bort fra kældervoluminer i 

deres klimatilpasningsplaner med argumentet om, at borgere med gentagne problemer med vand 

i kældrene, på sigt vil etablere højvandslukker og andre former for sikring af ejendommene.  

 

Tendensen ved ikke at have kældervoluminer med vil være at overestimere oversvømmelserne 

med mindst 20-30 %. 

 

Hydraulisk modstand i brønde og ledninger: Der er for HOFOR udført beregninger, der viser i 

hvilken udstrækning beskrivelsen af den hydrauliske modstand for rør og brønde i modellen 

påvirker beregningsresultatet. Dette er gjort ved dels at ændre på Manningtallet for ledningerne 

dels for indløbs- og udløbstab i brønde.  

 

Erfaringsmæssigt kender man ledningstabet relativt præcist og usikkerheden på dette er normalt 

ikke betydende. Undtagelsen for dette kan være stærkt tilslammede ledninger eller ledninger 

med rørbrud mv. 

 

Derimod har beskrivelsen af indløbstab- og udløbstab samt retningsændringer en stor betydning 

for den regningsmæssige udbredelse af oversvømmelserne målt i oversvømmet areal eller antal 

brønde med stuvning til terræn. Ved forskellige følsomhedsanalyser på delområder i Københavns 

system er det ved ændring af udløbstab fra afrundet til skarpkantet på en varierende andel af 

brøndene fundet, at usikkerheden/variationen herved vil kunne udgøre 20 % (og lokalt over 100 

%) ved en 10 årshændelse. Det blev på daværende tidspunkt konkluderet, at usikkerheden var 

særlig stor netop ved en 10 års hændelse, der jo udgør dimensioneringsgrundlaget og hvor en 

række brønde derfor vil være fyldt til lige omkring dækselkoten. 

 

I tillæg til dette kan det konstateres at det ikke blot er det manglende kendskab til udformning af 

brønde der forårsager beregningsusikkerhed, men også det forhold, at ved komplekse bygværker 

er en 1D beskrivelse af det hydrauliske tab, som det foregår i Mike Urban utilstrækkelig. Rambøll 

anbefaler typisk, at der i forbindelse med projektforslag og detailprojektering udføres 3D 

beregninger, hvis der er indeholdt komplekse bygværker. 

 

Usikkerheden på dette kan medføre såvel en overestimering som en underestimering af det 

samlede oversvømmelsesbillede. 

 

Tætheden af netværket: I Mike Urban foretages den hydrauliske og hydrologiske beskrivelse – 

som anført tidligere – typisk således, at der beregnes en tilløbshydrograf til de enkelte brønde. 

Dette betyder i praksis, at oversvømmelser beregningsmæssigt kun kan opstå i forbindelse med 

ledningsnettet eller vandløbene (men godt kan forplante sig ud herfra). Da de private 

afløbssystemer i gårdrum og på parkeringspladser mv. ikke er beskrevet vil oversvømmelserne 

således ikke beregningsmæssigt kunne opstå her. Dette betyder i praksis, at de 

regningsmæssige oversvømmelser vil tendere til at være mindre fordelt men samlet i større 

områder. Ved følsomhedsanalyser hvor det komplette system er lagt ind, ses det, målt på areal, 

at dette flyttes med ca. 15-25 % men indenfor ganske små områder og da det samlede 

oversvømmede volumen er stort set identisk er dette ikke betydende i disse overordnede 

beregninger. 

 

 

Udveksling mellem rørmodel og terræn: Udvekslingen mellem rørmodel og terrænmodel kan 

beregningsmæssigt begrænses for at simulere de mængder, der kan strømme ned i 

afløbssystemet og op herfra når dette overbelastes. Herved kan eksempelvis simuleres den 

hydrauliske begrænsning i vejbrønde. Det er ikke umiddelbart muligt, at definere en større 

kapacitet ud af systemet som følge af at dæksler bliver ”løftet af” af vandtrykket når systemet 

bliver overbelastet. 

 

I praksis udføres beregningerne ofte således, at denne udveksling blot sættes tilstrækkelig høj så 

denne ikke er begrænsende. Dette giver på samme måde som netværkstætheden et billede af 

mere koncentrerede oversvømmelser end de virkeligt forekommende.  
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Basisvandføring i recipienter: 

I vandløbene findes en basisvandføring som er estimeret på baggrund af målinger. Der er en 

variation i disse afhængigt af årstiden og den forudgående tørvejrsperiode. Betydningen for 

udbredelsen af oversvømmelserne i forhold til dette er opgjort til ca. 2 %. 

 

I forhold til den øvre rand udtrykt ved vandføringen i recipienterne under regn er denne 

betydeligt bedre beskrevet nu end ved udarbejdelsen af de første klimatilpasningsplaner og 

usikkerheden er derfor reduceret. Der er dog stadig en usikkerhed i forhold til udbredelsen af en 

ekstrem regn som beskrevet nedenfor. 

 

Arealreduktionsfaktor på ekstremregn: 

I forbindelser med tidligere beregninger for HOFOR blev der af Rambøll udført vurderinger af 

hvordan ekstrem var fordelt over større oplande som det er tilfældet med afløbssystemerne for 

København og Frederiksberg. 

 

Dette blev gjort ved, at man for en række ekstremregn opgjorde gentagelsesperioderne for de 

forskellige regnmålere i oplandet. Herved blev det konkluderet, at den samlede overestimering af 

vandbalancen var ca. 10-15 % ved ekstremhændelser. En egentlig overestimering vil dog kun 

finde sted i relativt få og meget nedstrøms områder. 

 

Regningsmæssig befæstelse under ekstrem regn: 

HOFOR har udarbejdet et notat, der beskriver hvordan de regningsmæssige befæstelser skal 

forudsættes at stige med stigende gentagelsesperioder for regnen. Dette medfører betydelige 

stigninger i de beregnede vandmængder på terræn ved en 100 års hændelse set i forhold til de 

tidligere foretagne beregninger i skybrudsplaner og klimatilpasningsplaner for Frederiksberg og 

København. Særligt naturligvis håndteringen af de grønne områder medfører ændringer. Ved 

større grønne områder skal der ifølge disse retningslinier fra HOFOR foretages en vurdering fra 

areal til areal. Dette har ikke været muligt at gøre særligt detaljeret indenfor rammen af dette 

projekt. I beregninger foretaget på oplandet for Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Vesterbro er 

det vist, at ved anvendelsen af de nye retningslinier for regningsmæssig befæstelse opnås en 

større stigning i oversvømmet areal end der gør ved at fremskrive til det ændrede klima. 

 

Erfaringsgrundlaget og kalibreringsmuligheden for dette er i sagens natur stærkt begrænsede 

men det vurderes at der ligger en ikke uvæsentlig del af de samlede usikkerheder i denne del. 

 

Resultatvisning og volumen-opgørelser på terræn – tidsskridt eller maksimum:  

På resultatpræsentationen er vist de maksimale oversvømmelser i de enkelte beregningsceller. 

Dette er således ikke samlet set et billede af et enkelt tidsskridt (eller et faktisk forekommende 

samlet oversvømmelsesbillede). Dette er på den sikre side og er vurderet som den rigtige 

opgørelsesmetode til denne type af beregninger. Alternativt kan findes det tidsskridt med den 

største samlede oversvømmelse, men dette vil kunne underestimere de oversvømmede 

mængder i områder betydeligt. Når man har lagt sig fast på løsningsmodellerne vil det præcise 

volumen skulle beregnes indenfor et delområde. Der er ikke foretaget egentlige 

følsomhedsberegninger på dette i dette projekt, men det er vurderet at de samlede 

oversvømmelsesmængder overvurderes med op til 10 % mens det lokalt vil være mindre. 

 

Resultatvisning og volumen-opgørelser på terræn – opgørelse i forhold til tærskel:  

I skybrudsplanen er serviceniveauet angivet som maksimalt 10 cm vandstand på veje ved en 100 

års hændelse. Ved visningen af resultaterne og beregning af voluminerne i forbindelse med dette 

projekt er dette gjort således, at der for hver beregningscelle med en gennemsnitlig terrænkote, 

beregnes om vandstanden i maksimal-tidsskridtet er mere end 10 cm herover. I praksis er der 

dog ikke endeligt taget stilling til præcist hvorledes dette serviceniveau skal tolkes. Således er 

det ved detailprojektering af skybrudsgader i København forudsat, at de 10 cm måles ved 

bagkant fortov og således er et udtryk for at boligejere blot skal sikre sig for oversvømmelser ind 

til 10 cm. Eller udtrykt anderledes; hvis de 10 cm skal tolkes i forhold til vejens laveste punkt vil 

det primært være et servicemål over for trafikanter mens borgere vil være stillet vidt forskelligt 

afhængigt af hvordan deres vej er udformet og hvor på vejen man befinder sig. 
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Forskellen mellem de to måder at opgøre voluminerne på er væsentlige. Idet den i denne opgave 

anvendte metode forholder sig bogstaveligt til servicemålet fra skybrudsplanen og derved 

beregner et betydeligt større volumen end den praktiske tolkning af samme mål.  

 

Samlet set vurderes det, at oversvømmelsesbilledet er på den sikre side særligt når man ser på 

den samlede mængde. De største usikkerheder forventes at være i forbindelse med:  

- opgørelsen af den regningsmæssige befæstelse herunder særligt, hvor de grønne 

arealer udgør en større del af det samlede bidrag til oversvømmelsen. Dette vil skulle 

verificeres i de enkelte projekter. 

- beregning af resultater i forhold 10 cm ved bagkant fortov eller generelt 

- udeladelse af kældervoluminer (bevidst valg) 

 

5.9 Vandstand i havene 

Der er stor usikkerhed om den fremtidige vandstand i havnen, dels normalvandstanden dels 

stormflodsvandstandene. Dette er yderligere illustreret ved at IPCC’s nyeste rapport om emnet 

indikerer en anden og lidt lavere prognose end hidtil for den forventede vandstand i 2110. 

 

Dernæst problematikken omkring kombinationen af regn og høj vandstand idet det for 

Københavnsområdet tidligere er vist, at de to hændelser - skybrud og stormflod - er 

ukorrelerede. Dog tyder undersøgelser foretaget af DTU på, at ”skybrudssæsonen” og 

”stormflodssæsonen” i det fremtidige klima vil overlappe hinanden mere om end hændelserne 

stadig er ukorrelerede.  

 

Det er besluttet i nærværende undersøgelse, at når man ser på 100-årshændelser på regnen 

kombineres det med en normalvandstand i havnen.  

 

Desuden anbefales det at regne med et scenarie med: 

 ingen regn men 200-1.000 års højvande (dette er ikke indeholdt i nærværende undersøgelse) 

 regn kombineret med den seneste prognose for normal vandstand i havnen i år 2110 (dette 

er ikke indeholdt i nærværende undersøgelse) 
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5.10 Forudsætninger 

Herunder er listet de vigtigste forudsætninger anvendt i forbindelse med modelberegningerne – 

resten følger retningslinierne beskrevet i HOFOR beregningsforudsætningsnotat.  

 

Harrestrup Å  

Tidsserie Som randbetingelse for Harrestrup Å er der sat en tidsserie, 

der beskriver vandstrømningen i åen i en tilsvarende 

skybrudssituation. Tidsserien er fra et tidligere projekt, der 

har modelleret en 100-års hændelse opstrøms i Harrestrup 

Å-systemet. Tidsserien har en maksimal vandstrømning på 

cirka 11 m3/s. Randbetingelsen er sat i et punkt før 

Harrestrup Å krydser Fæstningskanalen. 

Krydsning med Fæstningskanalen Det er antaget at der ved skybrudssituationer pumpes 3 

m3/s fra Harrestup Å til Fæstningskanalen. Dette er 

simuleret ved at trække 3 m3/s fra ovenstående tidsserie, så 

der maksimalt kan afledes 8 m3/s i Harrestrup Å ved 

krydsning med Fæstningskanalen. 

Damhusengen Damhusengen er ikke modelleret ind som bassin, men kun i 

terrænmodellen. Hovedparten af vandet, der ligger sig på 

engen kommer fra Rødovre. 

Eksisterende forløb vest om 

Damhussøen 

Det eksisterende forløb er ikke bibeholdt i den anvendte 

model. Den vil kunne bibeholdes til eksempelvis overløb 

el.lign.  

Rødovre Kommune Tilløb fra Rødovre Kommune er uændret for status og 

planberegninger. Overløb fra Rødovre løber i det nye forløb 

af Harrestrup Å. 

Skybrudstiltag  

Skybrudsboulevarder Disse er simuleret som en vejprofil der generelt har topkote 

i det nuværende niveau. Dette vil sige at profilet ligger lige 

under den nuværende vej. Profilet er 0,5 m dybt og 8 m 

bredt. Koterne er tilpasset således at skybrudsboulevarderne 

har et jævnt fald, også de steder hvor terrænet i dag ikke 

tillader det. Vejene er så at sige jævnet ud med et fald i den 

ønskede retning. 

Grønne veje Initialtab på 30 mm (LAR-løsninger tilbageholder en del af 

det første regn) 

Skybrudsledninger Skybrudsledning under Gl. Køge Landevej er en Ø 3 m 

ledning (max flow på ca. 10 m3/s). Denne har udløb til lille 

bassin ved Valby sportsanlæg, hvorfra vandet løber via en 

kanal til Kalveboderne. Kanalen er 2 m dyb og 10 meter 

bred. 

Bassinledning på 5. Juni Plads er en Ø 2 m ledning med 

overløb til Grøndalsparken. 

Der er en Ø 2,5 m ledning lagt ind i området ved Vanløse St. 

med udløb i Grøndalsparken 

Centrale forsinkelser Generelt er der regnet med et opmålt areal og 1 m dybt, 

hvilket har givet volumen.  

Grøndalsparken I Grøndalsparken er der – for at simulere maksimal 

kapacitet fra Grøndalsparken mod Damhussøen - lagt et 30 

m bredt og 0,5 m dybt profil ind i modellen. Dette giver en 

max vandføring på ca. 9 m3/s. Derved minimeres 

opstuvningen i Grøndalsparken.  

 

Regnvandspark ved Damhussøen En evt. ny regnvandspark i den østlige del af Damhussøen 

er modelleret med henblik på at finde det nødvendige 

volumen. Det er modelleret i terrænmodellen ud fra de 

begrænsede forudsætninger såsom bundkote (4,1 m) og 
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udløb (4 m3/s). 

 Harrestrup Å og afledning fra Grøndalsparken har 

sammenløb i øst for Damhussøen inden forløb under 

Roskildevej mod Vigerslevparken. 

Forbindelse med omgrænsende 

skybrudsoplande (hovedsageligt 

Ladegårdsåen) 

Ladegårdså-deloplandet omkring Hillerødgade er ikke 

indeholdt i de hydrauliske beregninger. Det anslås at der 

ikke udveksles vand med Ladegårdså-oplandet, da 

oplandsgrænserne følger naturlige højderygge i terrænet. 

Det anslås et maks. flow på ca. 1500 l/s fra dette delopland. 

Kalveboderne Der er regnet med en vandstand på 0,0 

 

 

 

 


