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1. INDLEDNING 

I forbindelse med udarbejdelsen af Københavns Kommunes overordnede Skybrudsplan 
2012 er Københavns og Frederiksberg Kommuner blevet opdelt i 26 skybrudsoplande. For 
hvert opland udarbejdes oplæg til konkrete løsninger og tiltag til håndtering af skybrud i 
separate planer for konkretisering af skybrudsplanen.  
 
Baggrunden for Skybrudsplan 2012, og de efterfølgende planer for konkretisering af sky-
brudsplanen, er omfattende oversvømmelser af store dele af København den 2. juli 2011. 
Planernes formål er derfor at belyse skybrudsinitiativer, der kan medvirke til at reducere 
skaderne i forbindelse med skybrudshændelser. Planlægningsprocessen for skybrudstiltag er 
skitseret på Figur 1-1, hvor denne miljøvurdering vedrører planen for konkretisering af sky-
brudsoplandene København Vest og Frederiksberg Vest, hvis arealmæssige afgrænsning 
fremgår af Figur 1-2. 
 

 

Figur 1-1 Planlægningsproces og –hierarki for håndtering af skybrudstiltag i Københavns og Frederiksberg 
Kommune. 
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Figur 1-2 Skybrudsoplandene København V og Frederiksberg V ses i sammenhæng med de øvrige sky-
brudsoplande omfattet af Københavns Kommunes skybrudsplan. 

 
Med den fortsatte fortætning af byen og øget frekvens af ekstrem nedbør er der behov for at 
tænke i terrænbaserede løsninger. Disse bør samtidig bidrage til byudviklingen i sammen-
hæng med den øvrige byplanlægning. Der lægges derfor stor vægt på etablering af blå-
grønne løsninger, hvor regnvandet afledes eller forsinkes på terræn og dermed inddrager 
synlige vand- og naturelementer i byrummet i forbindelse med tilpasning til klimaudfor-
dringer. 
 

1.1 Baggrund for miljøvurderingen 
Planen for konkretisering af skybrudsplanen skal miljøvurderes, da den fastlægger rammer 
for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og den er derfor omfattet af lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013 med senere ændringer).  
 
Miljøvurderingen har til formål at beskrive de generelle miljøforhold og potentielle miljø-
påvirkninger for hver konkretiseringsplan. På den baggrund kan der foretages en udvælgelse 
af, hvilke tiltag der skal videreføres i de kommende revisioner af spildevandsplanen og 
eventuelle andre planer. En række af disse planer kan også være omfattet af krav om miljø-
vurdering, og konkrete projekter kan endvidere være omfattet af VVM-reglerne.  
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1.2 Scoping 
Der er foretaget en scoping af konkretiseringsplanen. Formålet med scopingen er at fastlæg-
ge, hvilke miljøfaktorer der efterfølgende skal indgå i miljøvurderingen. Derved bliver mil-
jøvurderingen afgrænset til at omfatte de miljøfaktorer, der er relevante, og som kan vurde-
res på dette indledende stadie af planlægningen. 
 
Kortlægning af beskyttelsesinteresser samt vurdering af påvirkninger tager udgangspunkt i 
eksisterende materiale, herunder gældende lovgivning, oplysninger fra Kulturstyrelsen og 
Købehavns og Frederiksberg Kommuneplan. I udvælgelsen af miljøfaktorer er der taget 
udgangspunkt i et skema, der rummer det brede miljøbegreb.  
 
Miljøfaktorer, der vurderes at kunne blive påvirket i væsentlig grad, behandles nærmere i 
miljøvurderingen. Miljøfaktorer, der ikke vurderes at blive påvirket væsentligt af planen, 
behandles ikke yderligere. Enkelte miljøfaktorer kan blive sorteret fra på dette indledende 
stadie, men kan på et senere tidspunkt blive taget op igen, når projekterne ligger mere fast, 
og grundlaget for vurderingerne bliver mere detaljeret. 
 
Gener i anlægsfasen behandles ikke i miljøvurderingen, da det på nuværende stadie ikke er 
muligt at foretage en kvalificeret vurdering af påvirkningerne, der vil afhænge af de konkre-
te detailprojekter. Dette forhold skal der derimod tages hensyn til i den fremtidige planlæg-
ning og projektering. 
 
På baggrund af scopingen er det vurderet, at planen enkeltvis eller i sammenhæng med de 
andre planer for skybrudsoplandene kan medføre væsentlige påvirkninger på miljøet af både 
positiv og negativ karakter. Der skal derfor udarbejdes en miljøvurdering af planen for sky-
brudsoplandene København Vest og Frederiksberg Vest, som behandler følgende overord-
nede miljøfaktorer: 
 
1) Fredninger, naturbeskyttelse og kulturarv 

a) Fredede arealer,  
b) Naturbeskyttelse, herunder Natura 2000, beskyttede naturtyper, fredskov og kom-

muneplanernes udpegninger 
c) Bygge- og beskyttelseslinjer, herunder fortids- og strandbeskyttelseslinje 
d) Kulturarv, herunder kulturmiljøer og fortidsminder 

2) Natur og Landskab 
a) Flora og fauna 
b) Landskab og æstetik (kystnærhedszonen) 

3) Grundvand og drikkevand 
a) Overfladevand 
b) Grundvandsbeskyttelse og drikkevandsinteresser 

4) Jord 
a) Jordforurening  

5) Socioøkonomiske forhold 
a) Befolkningens velfærd  
b) Rekreation 

 
Scopingen har været i myndighedshøring hos Kystdirektoratet, Fredningsnævnet, Natursty-
relsen, Region Hovedstaden, Københavns, Frederiksberg, Rødovre kommuner og øvrige 
myndigheder, hvis forvaltningsområder kan blive berørt af planerne. Der er indkommet et 
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enkelt høringsvar fra vandmyndigheden i Københavns Kommune, som ikke har haft indfly-
delse på hvilke emner, der er valgt ud i scopingen. 
 
I miljøvurderingen behandles miljøfaktorerne efter følgende gruppering: 
 
 Natur og overfladevand (naturbeskyttelse, herunder Natura 2000, beskyttede naturtyper, 

fredskov og flora og fauna samt overfladevand) 
 Fredninger og kulturarv (Fredede arealer, kulturarv, fortidsminder, herunder fortidsmin-

debeskyttelseslinje) 
 Landskab (Kystnærhedszone og strandbeskyttelseslinje) 
 Grundvand og jordforurening (grundvandsbeskyttelse og drikkevandsinteresser, jordfor-

urening) 
 Befolkning og sundhed (Befolkningens velfærd, rekreative interesser og fremkommelig-

hed) 
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2. IKKE TEKNISK RESUMÉ 

I forbindelse med udarbejdelsen af Københavns Kommunes overordnede Skybrudsplan 
2012 er Københavns og Frederiksberg Kommuner blevet opdelt i 26 skybrudsoplande. For 
hvert opland udarbejdes oplæg til konkrete løsninger og tiltag til håndtering af skybrud i 
separate planer for konkretisering af skybrudsplanen. Denne miljøvurdering omhandler 
konkretiseringsplanen for skybrudsoplandene København Vest og Frederiksberg Vest. 
 
Miljøvurdering 
Planen for konkretisering af skybrudsplanen skal miljøvurderes, da den fastlægger rammer 
for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og den er derfor omfattet af lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013 med senere ændringer).  
 

2.1 Metodebeskrivelse 
Miljøstatus 
Beskrivelsen af miljøstatus er begrænset til at omfatte de i scopingen udvalgte miljøfaktorer. 
De overordnede planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold, der er relevante i relation til 
planen, præsenteres.  
 
Miljøvurdering 
Miljøvurderingen behandler de overordnede påvirkninger af de udvalgte miljøfaktorer, som 
forventes ved realisering af planen, mens det i den efterfølgende planlægning og detailpro-
jektering vil være muligt at vurdere miljøpåvirkninger på et mere detaljeret niveau.  
 

2.2 Konkretisering af skybrudsplanen 
Planen omfatter løsninger til skybrudssikring, der opfylder kriterierne i Københavns Kom-
munes skybrudsplan 2012. Planen indebærer bl.a., at der kan accepteres 10 cm vand på ter-
ræn ved en 100 års hændelse. Endvidere er det tilstræbt, i henhold til de overordnede inten-
tioner i skybrudsplanen, at udforme løsninger, der også har en værdi i sig selv, og som kan 
bibringe byen attraktive grønne og blå elementer.  
 
Hovedgreb - Koncept og strategi 
Planen består af én masterplan og fem variationsforslag, der kan kombineres med master-
planen. Masterplanen er udarbejdet ud fra et helhedsorienteret tankesæt, hvor det er vigtigt, 
at løsningerne er multifunktionelle og også bidrager med værdier i perioder uden regn.  
 
Oplandene København V og Frederiksberg V 
Planområdet afgrænses af Harrestrup Å mod vest, Utterslev Mose mod nord, højderyggen 
med Frederiksberg Bakke mod øst og Kalveboderne/Københavns Havn mod syd. Planområ-
det ligger i overgangszonen mellem den tætte by og forstaden og er karakteriseret af større 
indfaldsveje og jernbaner, der fungerer som barrierer for både skybrudsvand og mennesker.  
 
Afvandingen fra den nordlige del af skybrudsoplandet sker via Fæstningskanalen mod Ut-
terslev Mose. Den vestlige del af området afvander via Harrestrup Å mod Kalveboderne. 
Området omkring Grøndalsparken afvander via Ladegårds Å mod De Indre Søer. Den syd-
lige del af området omkring Teglholmen afvander til Inderhavnen. Centralt i planområdet 
findes Damhussøen, der er en kunstig anlagt sø og har via overløb til Grøndals Å forbindel-
se til Ladegårdsåen (Damhussøen har vandspejl ca. 3 meter højere end De Indre Søer).  
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Masterplanen 
Masterplanen indeholder to overordnede hovedstrømme, der følger henholdsvis Grøndals 
Å/Harrestrup Å (Grøndals Å-Harrestup Å-strømmen) og det historiske vandløb Gåsebæk-
renden (Gåsebæk-strømmen). Disse hovedstrømme udgør masterplanens hovedgreb og skal 
sikre, at regnvandet under skybrud ledes væk på en effektiv og robust måde.  
 
Grøndals Å-Harrestrup Å-strømmen er masterplanens landskabelig strøm, mens Gåsebæk-
strømmen er masterplanens urbane strøm. En af de markante forskelle på de to strømme er, 
at den landskabelige strøm altid vil indeholde vand, mens den urbane strøm kun vil lede 
vand under regn og skybrud. Den urbane strøm vil dog have et grønt udtryk og tilfører der-
ved også byen rekreative kvaliteter i perioder uden regn. 
 
Varianter 
Til masterplanen findes fem varianter, som kan kombineres med selve masterplanens sky-
brudsløsninger.  

 

2.3 Forhold til anden planlægning 
I det følgende præsenteres alene de væsentligste og overordnede planer, der kan have rele-
vans for denne plan. 
 
Fingerplan 2013 
Miljøministeren har den 30. august 2013 udstedt Fingerplan 2013, hvis fokus bl.a. er et 
grønnere hovedstadsområde med mulighed for klimatilpasning i de grønne kiler. Fingerpla-
nen åbner mulighed for klimatilpasning i de grønne kiler og nye grønne bykiler kombineret 
med bedre muligheder for rekreation og friluftsliv samt for natur og øget biologisk mang-
foldighed.  
 
EU’s vandrammedirektiv og miljømålsloven 
EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, over-
gangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande. Direkti-
vet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative 
struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. EU’s 
vandrammedirektiv er udmøntet i den danske lovgivning i miljømålsloven.  
  
Landsplandirektiv og forslag til vandplaner 
Miljøministeriet har sendt forslag til de statslige vandplaner for første vandplanperiode 
(2010-2015) samt tilhørende miljørapporter i en seks måneders offentlig høring indtil den 
23. december 2013. Indtil vandplanerne er endeligt vedtaget, er retningslinjerne fra region-
planerne stadig gældende som landsplandirektiv. 
 
Natura 2000-planer 
Planområdets sydlige kyststrækning udgør en del af Natura 2000-området Vestamager og 
havet syd for, som omfatter habitatområde H127 og Fuglebeskyttelsesområde F111. Det 
samlede beskyttelsesområde omfatter et 6179 ha stort område heraf 1856 ha inddæmmet 
fladvandsområde med strandeng, strandoverdrev og rørsump. 
 
Københavns Kommuneplan 2011 og Frederiksberg Kommuneplan 2013 
Kommuneplanerne fastlægger hovedstrukturen for de overordnede mål med byens udvikling 
og arealanvendelse. Derudover består planerne af visioner og politiske mål, retningslinjer 
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samt rammer for den underliggende planlægning og fastlægger de overordnede ønsker til 
byens udvikling. 
 
Københavns Klimatilpasningsplan 2010 
København lavede i 2010 en klimatilpasningsplan for at gøre København klar til fremtidens 
”vildere vejr”. Planens mål er at sikre, at København også i fremtiden skal være en god by at 
bo, arbejde og investere i. I klimatilpasningsplanen vurderes, hvilke udfordringer der er de 
største, og hvor der i byen kan vindes mest ved at sætte ind nu og i de kommende år.  
 
Københavns Skybrudsplan 2012 
Skybrudsplanen er en udløber af Københavns Klimatilpasningsplan. Skybrudsplanen be-
skriver de metoder, prioriteringer og tiltag, der anbefales for den del af klimatilpasningen, 
som handler om skybrud.  
 

2.4 Alternativer 
Planen for konkretisering af skybrudsplanen for oplandet København Vest og Frederiksberg 
Vest omfatter fem alternative løsninger, der er indarbejdet i selve planen som varianter til 
selve masterplanen. 
 

2.5 Miljøstatus og miljømål 
2.5.1 Natur og overfladevand 

Det nærmeste internationalt beskyttet Natura 2000-område til skybrudsoplandene er Vest-
amager og havet syd for (N 143), der omfatter EF-Fuglebeskyttelsesområde (F 111) og EF-
Habitatområde (H 127), som grænser direkte op til planområdet. 
 
Arterne brunflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus, dværgflagermus og vandflager-
mus er fundet i planområdet fx blandt andet ved Damhussøen og Damhusengen, Kagsmo-
sen, Harrestrup Å, Grøndalsparken, Vestvolden, Valbyparken mv. Desuden forekommer der 
forskellige arter af padder, hvoraf visse også er bilag IV-arter. Der kan forekomme sæler 
(spættet sæl, gråsæl) og marsvin i farvandet syd for, og disse havpattedyr er også bilag IV-
arter. 
 
Den beskyttede natur består inden for oplandet af beskyttet mose (Kagsmosen), søer (blandt 
andet Damhussøen) og vandløbene Grøndals Å og Harrestrup Å. 
 

2.5.2 Fredninger og kulturarv 
Fredede områder 
Inden for planområdet findes en række fredede områder, bl.a. Vestvolden, Harrestrup Å, 
Kalvebodkilen og Valbyparken, Fredninger kan gennemføres til at varetage alle de formål, 
som naturbeskyttelsesloven varetager, hvilket er beskyttelse af dyr og planter og deres leve-
steder, landskab og kulturhistorie, samt folks adgang til at færdes i naturen.  
 
Fortidsminder 
Inden for skybrudsoplandene findes to fredede fortidsminder, som er henholdsvis Fæst-
ningsvolden, som er en 14 km lang fredet befæstning fra historisk tid, og en fredet rundhøj 
”Valhøj” fra oldtiden. Omkring begge fortidsminder er der fortidsmindebeskyttelseslinjer.  
 
Kulturmiljøer 
Inden for planområdet findes en række kulturmiljøer, der er karakteristiske helheder i byen, 
som vidner om vigtige perioder i byhistorien. Inden for de udpegede kulturmiljøer skal af-
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gørelser om byggeri, nedrivning, anvendelsesændringer og lign. inddrage områdets kulturhi-
storiske, arkitektoniske og/eller landskabelige værdier som beskrevet i redegørelsen for de 
enkelte udpegninger.  
 

2.5.3 Landskab 
Den sydlige del af planområdet ligger inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslin-
jen, som begge bl.a. skal sikre kystlandskabet. 
  
Kystnærhedszone 
Udpegning af kystnærhedszonen skal sikre friholdelse af de kystnære områder for bebyggel-
se og anlæg, der ikke er afhængige af kystnær placering. I Københavns Kommuneplan 2011 
fastlægger retningslinjer, at i de dele af byen, der ligger direkte ud til kysten (den kystnære 
byzone), skal de fremtidige bebyggelsesforhold i overensstemmelse med planloven udfor-
mes bl.a. under hensyn til samspillet med kystlandskabet. 
 
Strandbeskyttelseslinje 
En del af kyststrækningen er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Bestemmelsens formål er 
at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende 
tilstand og anvendelse.  
 

2.5.4 Grundvand og jordforurening 
Drikkevandsinteresser 
I den vestlige del af området er der udpeget områder med drikkevandsinteresser. En stor del 
af Frederiksberg er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket betyder, 
at der i området skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet.  
 
Nedsivningsmuligheder 
Inden for oplandene findes udpegede områder med nedsivningsmuligheder, som indikerer, 
hvorvidt der kan meddeles tilladelse til nedsivningsanlæg på en specifik lokalitet, hvilket 
altid beror på en konkret vurdering.  
 
Kildepladszoner 
Den nordøstlige del af planområdet er omfattet af en 300 meter kildepladszone. Derudover 
findes fire indvindingsboringer i Frederiksberg Kommune.  
 
Jordforurening 
Planområdet indeholder en række V1- og V2-kortlagte grunde. Kortlægning af forurenede 
grunde kan foretages enten på vidensniveau 1 (V1 – kortlægning på baggrund af begrundet 
mistanke) eller på vidensniveau 2 (V2- Kortlægning på baggrund af egentlige undersøgel-
ser). Begreberne rummer derfor kun en beskrivelse af, hvorvidt ejendommen har været un-
dersøgt, og giver ingen indikation af, hvor forurenet en ejendom måtte være og med hvilke 
stoffer. Hele planområdet er desuden områdeklassificeret, da det er beliggende i byzone.  
 

2.5.5 Befolkning og sundhed 
København og Frederiksberg omfatter begge grønne og blå bydele med fokus på borgernes 
fritidsliv og oplevelser. Inden for skybrudsoplandene findes der gode muligheder for fri-
luftsliv, da der findes en række større og mindre parker og grønne arealer, legepladser, søer, 
boldbaner og kolonihaver, der kobles via veje, tog, metro, cykel- og gangstier.  



 

 Miljøvurdering - Konkretisering af skybrudsplan for ”København Vest og Frederiksberg Vest” 

11 

 
 

November 2013 

2.6 Miljøvurdering  
2.6.1 Natur og overfladevand 

Masterplanen 
Planen medfører i forskelligt omfang positive og negative påvirkninger af naturforhold. De 
positive effekter ses i forhold til en generel forbedring af den grønne struktur i byen via 
etablering af grønne strøg og beplantning langs udvalgte veje. Der vil også være en væsent-
lig positiv påvirkning ved generelt at lede hverdagsregnvand og skybrudsnedbør uden om 
kloaksystemet.  
 
De skiftende hydrauliske påvirkninger af vandområder, der fungerer som recipienter for 
regnvand i forbindelse med skybrud, vil generelt være af negativ karakter. Både en større 
vandgennemstrømning og en forøget vandstand vil potentielt medføre en negativ påvirkning 
af flora og fauna.  
 
Beskyttet natur 
For selve Damhussøen vil planen medføre en reduktion af søarealet for at kunne forsinke 
regnvandet tilstrækkeligt, inden det ledes til Harrestrup Å. Dette vil kræve en dispensation i 
henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven.  Ændringen af søarealet vil reducere leveforholdene 
for en del af de større organismer som vandfugle og muligvis fisk, der i dag holder til i søen.  
 
Natura 2000 
Med hensyn til Natura 2000-området Vestamager og havet syd vurderes planen ikke at med-
føre påvirkninger, der er i modstrid med kriterier for bevaringsstatus for udpegningsgrund-
lagets arter, herunder fugle og naturtyper.  
 
Bilag IV 
I forhold til bilag IV-arter vurderes planen ikke at medføre væsentlige påvirkninger af eksi-
sterende lokaliteter, hvor disse arter forekommer.  
 
Overfladevand 
Masterplanen medfører, at regnvand ledes fra det nord-vestlige skybrudsopland til Damhus-
engen og derfra videre til det østlige afsnit af selve Damhussøen, hvor også den nord-østlige 
strøm via Grøndals Å modtages. Da Damhussøens eksisterende vandspejl ligger i højde med 
det omgivne terræn, opereres der med en inddæmning og dræning af den østlige arm af sø-
en, således at dette område kan fungere til midlertidig opmagasinering af terrænafledt regn-
vand. I et andet løsningsforslag i masterplanen vil det være den sydlige del af søen mod 
Roskildevej, der inddrages som stort potentielt forsinkelsesbassin. For begge løsninger ledes 
det forsinkede regnvand videre sydover ad Harrestrup Å. Dette betyder, at vandføringen i 
Harrestrup Å ikke pludselig øges voldsomt i forhold til den eksisterende. Den afmålte måde 
regnvandet påtænkes ført til Harrestrup Å vurderes ikke at have nogen negative konsekven-
ser for leveforholdene i vandløbet.  
 
Der er derudover forslået en række løsninger til håndtering af regnvandet i terrænet, der vil 
have et vist naturmæssigt islæt i kraft af især den vegetation, der vil blive etableret i disse 
områder.  
 
Kalveboderne  
De økologiske forhold i det lille afgrænsede havområde, Kalveboderne, som Harrestrup Å 
leder ud til, er kraftig påvirket af de stoffer, som vandløbet fører med sig. Selv om brakvan-
det i området i forvejen er præget af skiftende temperatur og saltholdigheder, vil kraftig ud-
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strømning fra Harrestrup Å i forbindelse med kraftig regn yderlige bidrage til de varierende 
fysiske forhold og på den måde forværre forholdene for dyre- og planteliv.  
 
I forhold til dets Natura 2000 målsætningen er den eksisterende tilstand ugunstig, hvilket 
primært skyldes påvirkningen fra Harrestrup Å. Konkretiseringsplanen vil med de forsinkel-
ser af regnvandsafledningen til Harrestrup Å medføre en væsentlig reduktion af den nuvæ-
rende negative ferskvandspåvirkning i Kalveboderne. Tilsvarende vil reduktionen i spilde-
vandstilførslen fra kloakoverløb forbedre forholdene væsentligt. Samlet set vurderes de 
planlagte tiltag i kombination med planerne for Harestup Å’s restaurering at sikre den for-
nødne vandkvalitet i Kalveboderne, herunder ålegræssets dybdeudbredelse.   
 
De nye blå og grønne strukturer 
Planen medfører en generel forbedring af den grønne struktur i byen via etablering af nye 
grønne strøg og beplantning langs veje. Da det primære formål er at opsamle og tilbagehol-
de regnvand, er det meningen, at disse områder skal friholdes for vand, når det ikke regner. 
De våde betingelser vil derfor kun forekomme midlertidigt og relativt kortvarigt, hvilket 
ikke vil tillade en natur, som er afhængig af vanddækning. 
 
Varianter  
For så vidt angår natur vurderes der ikke at være væsentlige forskelle mellem masterplan og 
varianter.  
 

2.6.2 Fredninger og kulturarv 
Generelt medfører konkretiseringsplanen for Københavns Vest og Frederiksberg Vest min-
dre påvirkninger af de kulturhistoriske interesser.  
 
Masterplan 
Fredede områder 
Planen omfatter tiltag, der inden realisering kan forudsætte dispensation fra fredningsbe-
stemmelserne, som skal søges hos Fredningsnævnet for København. Virkeliggørelse af pla-
nen kan medføre fysiske ændringer inden for de fredede områder: Vestvolden, Husumpar-
ken, Harrestrup Å, Grøndalen med tilstødende arealer, Lindevangsparken, Haveforeningen 
Dalgas, Frederiksberg Have og Søndermarken, Damhuså, Kalvebod Kile, Valbyparken og 
Sydhavnstippen. 

Fortidsminder 

Den nordlige del af Harrestrup Å og Frederikssundsvej grænser op til det fredede fortids-
minde Fæstningsvolden, en 14 km lang fredet befæstning, hvor der planlægges henholdsvis 
skybrudsvej og forsinkelsesvej. Det forudsættes, at der ikke udføres fysiske ændringer, der 
kan påvirke fortidsmindet eller fortidsmindebeskyttelseslinjen.  
 
Den fredede rundhøj ”Valhøj” er beliggende umiddelbart vest for Danshøjvej og Langager-
vej, der planlægges at have funktion som forsinkelsesveje. Der vil ikke være en direkte på-
virkning af selve fortidsmindet. 
 
Kulturmiljøer 

De fleste af kulturmiljøerne inden for oplandene vil ikke blive påvirket af planen, og gene-
relt vurderes påvirkningerne at være af mindre betydning for den samlede oplevelse af kul-
turmiljøerne, idet tiltagene består primært i etablering af blå og grønne strukturer i bymiljø-
et. Der sker ingen ændring af bygninger mv., hvorfor der samlet set kun er tale om en min-
dre visuel påvirkning af kulturmiljøerne. 
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Varianter 

De fem varianter medfører generelt de samme påvirkninger på fredninger og kulturarv som 
ved masterplanen. 
 

2.6.3 Landskab 
Masterplan 
Kystnærhedszone 
Inden for kystnærhedszonen medfører masterplanen generelt ingen nye bygninger eller an-
dre anlæg, som har betydning for kystlandskabet i byzone, da de forskellige tiltag etableres i 
terræn og omgivet af bymæssig bebyggelse, og dermed ikke påvirker oplevelsen af kyst-
landskabet. Offentlighedens adgang til kysten påvirkes ikke af masterplanen. 
 
Strandbeskyttelseslinje 

Inden for strandbeskyttelseslinjen medfører masterplanen, at både den landskabelige og ur-
bane strøm ledes ud i Kalveboderne, hvilket bl.a. vil ske ved etablering af skybrudsveje. 
Derudover er der knyttet to løsningsforslag til den urbane strøm, som begge medfører ter-
rænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen. Løsningsforslag 1 indebærer, at der skal 
etableres en grøn rende med udløb i Kalveboderne i en ny lagunestruktur. Løsningsforslag 2 
indebærer, at der etableres en grøn rende langs Valbyparkens østlige afgrænsning. De plan-
lagte tiltag forudsætter dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Varianter 
Kystnærhedszone 
Inden for kystnærhedszonen findes variant 3, 4 og 5, som alle tre generelt ikke medfører nye 
bygninger eller andre anlæg, som har betydning for kystlandskabet i byzone.  
 
Strandbeskyttelseslinje 
Ingen af de planlagte variationsforslag medfører ændringer af tilstanden inden for strandbe-
skyttelseslinjen. 
 

2.6.4 Grundvand og jordforurening 
Planen rummer tiltag, der potentielt kan påvirke grundvandsinteresserne, i form af central 
tilbageholdelse af regnvand på terræn og LAR-løsninger, hvis de planlægges på forurenede 
grunde. 
  
Masterplan 
Tilbageholdelse/opstuvning af regnvand på arealer med jordforurening kan medføre en for-
øget nedsivning og derved forøget udvaskning af forurenede stoffer til grundvandet. For det 
vand, som efterfølgende ledes videre til recipienter, kan der ligeledes være et forøget ind-
hold af forureningsstoffer.  
 
I store dele af begge skybrudsoplande planlægges grønne veje med permeable belægninger, 
hvor der kan forekomme nedsivning. I planen er der derudover udpeget områder, der kan 
tilbageholde regnvand i skybrudssituationer via central forsinkelse, der kan udformes på 
forskellige måder. Derudover planlægges regnbede til nedsivning langs nogle af skybruds-
vejene.  
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Varianter  
Varianterne medfører kun i mindre grad ændringer, der resulterer i større eller mindre risiko 
for spredning af forurening, sammenlignet med masterplanen. 
 

2.6.5 Befolkning og sundhed 
Generelt medfører planens tiltag flere grønne rum i byen, som kan være medvirkende til at 
øge den rekreative værdi inden for de eksisterende grønne områder, hvor der tilføjes nye 
rekreative elementer og langs nye grønne veje og forsinkelsesboulevarder. Samlet set kan 
disse tiltag være medvirkende til at forbedre befolkningens generelle sundhed. 
 
Masterplan 
Etablering af centrale forsinkelseselementer kan medføre, at de grønne områders visuelle 
fremtræden ændres, og at anvendelsen af arealer til rekreativt formål vil blive forhindret i de 
perioder, hvor forsinkelseselementer er fyldt af hverdags- og skybrudsnedbør. Denne perio-
devise begrænsning kan blive mest markant omkring Damhussøen, hvor bl.a. hele Damhus-
engen og Grøndalsparken er planlagt som centralt forsinkelseselement. Selve Damhussøen 
skal ligeledes indgå som en del af det centrale forsinkelseselement. Samtidig skal en del af 
søen inddæmmes til en rekreativ bypark, som skal forbinde området med de omkringliggen-
de rekreative parker.  
 
Inden for Valbyparken, Vestre Kirkegård, Husumparken og Nordens Plads skal der bl.a. 
også etableres mulighed for central forsinkelse, som ligeledes i perioder kan have betydning 
for den rekreative anvendelse af områderne.  
 

Sundhed 
En øget udledning til Kalveboderne kan risikere at medføre en negativ påvirkning på bade-
vandskvaliteten ved Sluseholmen. Dette vurderes imidlertid ikke at medføre væsentlige på-
virkninger på sundheden, idet kvaliteten løbende overvåges og der tages de nødvendige for-
behold ved for høje værdier.  
 
Skybrudstiltagene forventes generelt at medføre mindre risiko for oversvømmelser i ejen-
domme med potentielt forurenet vand fra kloaksystemet, hvilket vurderes at være en forbed-
ring af befolkningens sundhed. 
 
Fremkommelighed 
Etablering af skybrudsveje og forsinkelsesveje kan medføre øgede barriereeffekter, der kan 
have permanent eller midlertidig karakter. Det forventes, at etablering af skybrudsveje med 
højere kantsten vil give anledning til gener for bløde trafikanter. Denne type påvirkninger 
vil være af permanent karakter og således ikke afhængig af hyppigheden af skybrudshæn-
delser.  
 
Varianter 
Varianterne medfører de generelt samme påvirkninger på de rekreative forhold som master-
planen, hvor byen får et mere grønt byrum end i dag. Den eneste variant, som har betydning 
for de rekreative interesser, er variant 4. I forhold til barriereeffekter vil der være mindre 
forskelle i påvirkningerne ved varianterne, sammenlignet med masterplanen.  
 

2.7 Kumulative effekter 
Realisering af de øvrige konkretiseringsplaner for inden for den samlede skybrudsplan i 
Københavns og Frederiksberg Kommuner forventes at fremtidssikre kloakkens funktion ved 
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at afkoble regnvand fra fælleskloakken. Dette vurderes at have en positiv effekt på både 
miljøet og sundhedsmæssigt, idet risikoen for oversvømmelser reduceres. 
 
Natur og overfladevand 
 Der forventes en positiv synergieffekt i form af flere grønne områder i byen, til gavn for 

flora og faunas spredning.  
 Ved at mindske afledning af regnvand via det eksisterende kloaksystem er der en for-

ventning om, at nærringsbelastning generelt vil blive væsentlig reduceret. 
 Strategier, der kan reducere saltforbrug til saltning af veje, partikelforurening og kvæl-

stofforbrug på grønne arealer, vil generelt influere positivt på vandkvaliteten og bynatur.  
 

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

anlægsgener i større dele af byen. 
 Afhængig af karakteren af de øvrige tiltag i planerne for realisering af skybrudsplanen 

kan der opleves kumulative negative effekter i forhold til fremkommelighed, i det tilfæl-
de at der arbejdes med omprofilering af vejen i store dele af byen. 

 Der kan opleves positive synergieffekter ved samtlige planer for hvert opland inden for 
skybrudsplanen, i relation til en begrønning af byen.  

 Der kan ligeledes forekomme kumulative effekter i relation til gældende og fremtidig 
planlægning hvad angår lokal håndtering af regnvand, områdefornyelsesplaner, kvarter-
løft, strategier og bydelsplaner, der indeholder tiltag såsom grønne tage, lommeparker, 
åbning af Grøndals Å, begrønning og byparker.  

 
2.8 Overvågning 

Natur og overfladevand 
Dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter sædvanligvis en række vilkår, som 
projektet skal overholde. Generelt bør det regnvand, der udledes til naturen, løbende kvali-
tetskontrolleres for indhold af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer.  
 
Fredninger og kulturarv 
I anlægsfasen gælder museumslovens generelle bestemmelser om beskyttelse af fund af 
kulturhistorisk værdi. 
 
Landskab 
Det er ikke relevant at overvåge den visuelle påvirkning af landskab, hvilket oftest belyses 
ved visualiseringer og tilladelser, inden anlæg etableres. 
 
Grundvand og jordforurening 
På dette stadie af planlægningen vurderes det ikke relevant at overvåge påvirkning af 
grundvand og jordforurening, men i forbindelse med detailplanlægningen og projektering 
skal der tages højde for risiko for spredning af forurenende stoffer og eventuel overvågning 
af dette. 
 
Befolkning og sundhed 
Der pågår allerede en overvågning af badevandskvaliteten i Københavns Kommune via et 
online varslingssystem (en Badevandsudsigt), der hele tiden varsler kvaliteten af badevandet 
på baggrund af prognoser.  
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3. METODEBESKRIVELSE 

Miljøvurderingen omfatter en kortlægning af miljøstatus og vurdering af miljøpåvirkninger 
ved konkretisering af skybrudsplanen for oplandene København Vest og Frederiksberg Vest 
i Københavns og Frederiksberg Kommune. Miljøvurderingen foretages på baggrund af eksi-
sterende oplysninger om beskyttelsesinteresser og gældende planforhold på kommu-
nalt/lokalt og nationalt/internationalt niveau.  
 

3.1 Miljøstatus 
Beskrivelsen af miljøstatus er begrænset til at omfatte de i scopingen udvalgte miljøfaktorer. 
De overordnede planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold, der er relevante i relation til 
planen, præsenteres. Herunder Fingerplan 2013, klimatilpasningsplan, skybrudsplan, stats-
ligt landsplandirektiv og forslag til vandplaner, kommuneplaner og overordnede retningslin-
jer heri samt lokalplaner.  
 
På dette niveau behandles lokalplaner meget overordnet, og byplaner behandles ikke, men 
begge plantyper skal der tages højde for ved detailplanlægningen af de konkrete tiltag. 
  

3.2 Miljøvurdering 
Generelle krav til miljøvurderingen 
Miljøvurderingen behandler de overordnede påvirkninger, som forventes ved realisering af 
planen. Der forventes en række påvirkninger ved de konkrete projekter udover de miljøfor-
hold, der er behandlet her, da flere lokalitets- og anlægsspecifikke påvirkninger er sorteret 
fra i scopingfasen grundet det nuværende vidensniveau. I den efterfølgende planlægning og 
detailprojektering vil det være muligt at vurdere miljøpåvirkninger på et mere detaljeret 
niveau, eksempelvis gener i anlægsfasen og specifikke projektrelaterede påvirkninger. 
 
For at sikre at miljøvurderingen dels identificerer de væsentligste miljøpåvirkninger og dels 
kan anvendes i den videre planlægning og prioritering af konkrete projekter, er det afgøren-
de, at miljøvurderingen er:  
 
 målstyret, hvilket betyder, at de planlagte tiltag holdes op mod kommunernes politiske 

mål, som de ses udmøntet i bl.a. skybrudsplanen. 
 handlingsorienteret, hvilket betyder, at der udover en registrering af negative indvirk-

ninger også skal indgå forslag til afværgeforanstaltninger for at afbøde eventuelle nega-
tive miljøpåvirkninger.  

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

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

 baseret på den eksisterende viden og det gældende plangrundlag. 
 
I beskrivelsen af forholdet til anden planlægning vurderes om konkretiseringsplanen er i 
overensstemmelse med de overordnede retningslinjer i eksempelvis kommuneplanerne for 
Frederiksberg og København. 
 
I miljøvurderingen beskrives de potentielle miljøpåvirkninger, der forventes som følge af de 
planlagte fysiske ændringer. Der tages udgangspunkt i de vigtigste beskyttelsesinteresser og 
den potentielle påvirkning ved realisering af planerne. Det beskrives, om der er tale om en 
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positiv eller negativ påvirkning, og graden af påvirkning kategoriseres i det omfang det er 
muligt som:  
 ingen  
 mindre 
 eller væsentlig 

 
Afværgeforanstaltninger 
Hvis en indvirkning vurderes som værende væsentlig og negativ, er næste skridt at vurdere, 
om og hvordan de negative konsekvenser kan afbødes. Afværgeforanstaltninger kan være 
meget forskellige, men kan omfatte alt fra at ændre planens retningslinjer til tekniske foran-
staltninger, arealmæssige disponeringer mv. 
 
Overvågning 
For de påvirkninger, der er miljømæssigt negative og væsentlige, skal der foretages en over-
vågning af miljøpåvirkningen. Den foreslåede overvågning vil, i det omfang det er muligt, 
bygge på allerede fungerende overvågningsprogrammer og metoder i kommunerne. 
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4. KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN 

4.1 Overordnede principper for håndtering af skybrud 
Planen omfatter løsninger til skybrudssikring, der opfylder kriterierne i Københavns Kom-
munes skybrudsplan 2012. Planen indebærer bl.a., at der kan accepteres 10 cm vand på ter-
ræn ved en 100 års hændelse. Endvidere er det tilstræbt, i henhold til de overordnede inten-
tioner i skybrudsplanen, at udforme løsninger, der også har en værdi i sig selv, og som kan 
bibringe byen attraktive grønne og blå elementer.  
 
Overordnet set er der udarbejdet forslag til løsninger, der: 
 
 løser skybrudsproblematikken i oplandet. 
 håndterer skybrudsvandet på en måde, så det forvolder mindst mulig skade. 
 udgør en kvalitet for byen i form af overjordiske blå/grønne løsninger, hvor det er mu-

ligt. 
 er udarbejdet via en landskabelig analyse, der optimerer løsningerne i forhold til områ-

dets eksisterende bykarakteristika og udviklingsplaner. 
 kombinerer håndteringen af skybrud med løsninger, der kan medvirke til at reducere 

belastningen af kloaknettet under daglig regn, der hvor det er nødvendigt af hensyn til 
overholdelse af det gældende serviceniveau. 

 er forholdsvis enkle at anlægge og belyse mht. tekniske fordele og ulemper. 
 er økonomisk set realistiske at drive. 
 er fleksible i forhold til ændringer i klimaprognoserne, således at det i forbindelse med 

de foreslåede løsninger er overvejet, hvilken konsekvens en potentiel overdimensione-
ring eller underdimensionering af løsningerne vil have. 

 hvor det er muligt, udgør en værdi uanset omfanget af de forventede klimaforandringer. 
 kan udarbejdes i synergi med byudviklingen i oplandet. 

 
Planen indeholder principper for overordnede løsningsforslag, der på et senere stadie i plan-
lægning skal detaljeres yderligere. 
 

4.2 Hovedgreb - Koncept og strategi 
Planen består af én masterplan og fem variationsforslag, der kan kombineres med master-
planen. Masterplanen er udarbejdet ud fra et helhedsorienteret tankesæt, hvor det er vigtigt, 
at løsningerne er multifunktionelle og også bidrager med værdier i perioder uden regn.  
 
De overordnede principper for skybrudshåndteringen i de prioriterede oplande er: 
 
 Så meget regnvand som muligt tilbageholdes i de øverst beliggende områder, mens der 

skabes robuste skybrudsveje fra de lavest liggende områder til recipienterne. 
 Der lægges vægt på, at skybrudsvejene ikke kun anvendes under ekstreme regnhændel-

ser, men også anvendes til at afkoble hverdagsregn fra kloaksystemerne, således at klo-
aksystemerne sættes i stand til at håndtere den øgede nedbør i det fremtidige klima. 

 Det har høj prioritet, at afvandingen foregår i blå-grønne løsninger af høj kvalitet, som 
understøtter bylivet. 

 
Det er væsentligt, at regnvandet fra hverdagsregn renses med en bæredygtig teknologi inden 
udledning til recipienterne. Da forureningen af regnvandet påvirkes af trafikmængden på de 
enkelte gader, er det fortrinsvis tagvand og regnvand fra veje med årsdøgntrafik, gennem-
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snitlig trafik over hele året, mindre end 5.000 biler/døgn, der søges afkoblet og anvendt syn-
ligt på terræn ved hverdagsregn. Regn fra stærkt trafikerede veje vil i høj grad fortsat blive 
afledt traditionelt. 
 
Derudover er planen opbygget over de seks overordnede hovedelementer skybrudsveje, for-
sinkelsesveje, central forsinkelse, LAR-områder, mødesteder og grønne netværk. Disse ele-
menter har til formål at aflede og forsinke skybrudsvandet og fungerer derudover som mer-
værdiskabende elementer, der danner synergieffekt med byens nuværende og fremtidige 
form og funktion. De enkelte hovedelementer er beskrevet herunder.   
 
Skybrudsveje er den overordnede infrastruktur, der følger områdets topografi til afledning 
af skybrudsvand. Disse veje kan være udformet med V-profileret gadeprofil og eventuelt 
højere kantsten, så vandet kan løbe i midten af vejen uden at gøre skade. Desuden kan der 
etableres egentlige render eller trug i siden af vejene, så vandet løber i åer eller grønne bånd. 
En variant af disse render er et hult fortov, hvor vandet løber i en overdækket rende under 
fortovet. Endelig kan skybrudsvejen udgøres af en egentlig skybrudsledning etableret under 
gadeniveau. I mange tilfælde vil de ovenstående skybrudsmodeller kunne tænkes suppleret 
med nye separate regnvandsledninger til at skabe den nødvendige kapacitet og/eller aflede 
hverdagsregn, hvis det ikke er muligt at skabe kapacitet nok i de terrænbaserede løsninger. 
 
Forsinkelsesveje er større veje, der typisk ligger lidt opstrøms et sårbart dybdepunkt. I disse 
veje kan der med fordel etableres et forsinkelsesvolumen, således at de ved skybrud ikke 
afleder vand overfladisk til dybdepunkter og skaber oversvømmelse der. Mange af oplan-
dets større indfaldsveje omdannes til forsinkelsesveje, som er udpeget på baggrund af sky-
brudsberegninger. De steder, hvor det er hensigtsmæssigt, vil der være mulighed for at 
kombinere forsinkelsesløsninger med løsninger, der skaber øget trafiksikkerhed for de bløde 
trafikanter.  
 
Centrale forsinkelseselementer etableres på pladser og i parker, hvor der er mulighed for 
at forsinke skybrudsvandet, således at skybrudsvejene nedstrøms kan etableres i mindre 
dimensioner. De centrale forsinkelseselementer kan fx udføres som åbne fordybninger i 
parkarealer og på pladser, og det kan derfor blive nødvendigt at terrænregulere eller ændre 
befæstelsesgraden. Derudover kan de etableres med underjordisk volumen i kassetter eller 
regnbede. Centrale forsinkelseselementer vil således typisk være placeret i tilknytning til de 
overordnede skybrudsveje.  
 
LAR-områder: I afgrænsede områder integreres lokal afledning af regnvand i form af ek-
sempelvis vejbede og grønne tage. Det vil især være oplagt at integrere LAR-løsninger i 
områdets mange villakvarterer. Et af de oplagte LAR-elementer er at etablere grønne veje, 
hvor de grønne veje etableres med vejbede og/eller forsinkelse under permeable belægnin-
ger, således at arealet fx fortsat kan anvendes til parkering.  
 
I masterplanen og varianterne er en række veje udpeget som potentielle grønne veje. Ud-
vælgelsen er foretaget således, at der er udvalgt veje, der ligger med ensrettet fald mod de 
foreslåede skybrudsveje, centrale forsinkelseselementer og forsinkelsesveje. På den måde 
kan de grønne veje aflede overfladisk til skybrudsvejene uden etablering af skybrudsele-
menter i øvrigt. Ved at forsinke regnen reduceres belastningen af skybrudsvejene, og de 
eksisterende afløbssystem aflastes, så behovet for at opdimensionere de lokale kloaklednin-
ger som følge af klimaændringer generelt efter nedbør minimeres. Vejene etableres således, 
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at de tillige kan aflede regnvand fra gårdrum under skybrud, såfremt der i gårdrummene 
etableres et tilsvarende forsinkelsesvolumen på 25 mm.  
 
Mødesteder er et af masterplanens mere værdiskabende lag, hvor masterplanens skybruds- 
og forsinkelsesveje spændes ud mellem centrale mødesteder og aktivitetspladser, hvilket vil 
være medvirkende til at generere byliv i området og opgradere eksisterende byrum. Møde-
stederne falder ind under et bredt spektrum af byrumstypologier fra urbane og aktive rum til 
mere stilfærdige hverdagsrum.  
 
Grønne netværk indgår som del af masterplanen, og har til formål at binde eksisterende 
grønne områder sammen og derved skabe nye rekreative netværk i. Disse rekreative netværk 
kan være medvirkende til at opbløde byens mange barrierer og skabe en tryg og mere ople-
velsesrig by at leve i.   
 

4.3 Oplandene København V og Frederiksberg V 
Planområdet afgrænses af Harrestrup Å mod vest, Utterslev Mose mod nord, højderyggen 
med Frederiksberg Bakke mod øst og Kalveboderne/Københavns Havn mod syd. Planområ-
det ligger i overgangszonen mellem den tætte by og forstaden og er karakteriseret af større 
indfaldsveje og jernbaner, der fungerer som barrierer for både skybrudsvand og mennesker. 
Derudover kendetegnes området af mange villakvarterer med private fællesveje samt 
enklaver af modernistisk boligbebyggelse med større grønne fællesarealer. Inden for 
oplandene findes områder, som er lavpunkter, hvis naturlige afvandingsmuligheder er blevet 
begrænset af byudviklingen.  
 
Afvandingen fra den nordlige del af skybrudsoplandet sker via Fæstningskanalen mod Ut-
terslev Mose. Den vestlige del af området afvander via Harrestrup Å mod Kalveboderne. 
Området omkring Grøndalsparken afvander via Ladegårds Å mod De Indre Søer. Den syd-
lige del af området omkring Teglholmen afvander til Inderhavnen. De overordnede vandve-
je og vandområder er vist på Figur 4-1. 
 
Damhussøen er en kunstig anlagt sø og har via overløb til Grøndals Å forbindelse til Lade-
gårdsåen (Damhussøen har vandspejl ca. 3 meter højere end De Indre Søer). Damhussøen 
kan modtage oppumpet vand fra Harrestrup Å ved lav vandstand i søen. Ladegårdsåen var 
frilagt indtil år 1925, men i dag er åen rørlagt under Åboulevard med udløb til Peblinge Sø. 
Hele strækningen fra Damhussøen til De Indre Søer via Grøndals Å er stort set uden fald, 
hvorfor det f.eks. på strækningen fra Godthåbsvej til Damhussøen vil være muligt at vende 
strømningsretningen, så vandet ledes til Harrestrup Å, der allerede afvander en del af om-
egnskommunerne både nord og vest for København. 
 
Byudviklingen har i høj udstrækning forandret den naturlige afvanding af oplandet. Kloake-
ringen af København og Frederiksberg har i en periode reduceret behovet for terrænbaseret 
afvanding, og en række infrastrukturanlæg som veje, metro og jernbaner udgør barrierer og 
dæmninger i byen, som vandet ikke kan passere ved afstrømning på terræn. 
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Figur 4-1 Oversigt over recipienter og vandveje i Hovedstadsområdet. 

 
På baggrund af de foretagne analyser såsom områdekarakteristikker, terrænanalyser og be-
regninger af afstrømning under regn er de to oplande underopdelt i de følgende fire delop-
lande, som går på tværs af kommunegrænserne inden for oplandet: 
 
 Harrestrup Å 

 Grøndals Å 

 Gåsebækrenden 

 Teglholmen 

 
Delopland Harrestrup Å er desuden opdelt i en sydlig og nordlig del. Deloplandenes areal-
mæssige udstrækning fremgår af Figur 4-2. I selve planen beskrives deloplandenes eksiste-
rende terrænforhold, naturlige afstrømningsveje, kloakafvanding og oversvømmelsessteder.  
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Figur 4-2 Deloplande inden for de to oplande København Vest og Frederiksberg Vest. 

 
4.4 Masterplanen 

Masterplanen og de fem variantionsforslag opfylder skybrudsplanernes servicemål om, at 
der maksimalt må stå 10 cm vand på terræn ved en 100 års hændelse, fremskrevet til klimaet 
i år 2110. 
 
Masterplanen indeholder to overordnede hovedstrømme, der følger henholdsvis Grøndals 
Å/Harrestrup Å (Grøndals Å-Harrestup Å-strømmen) og det historiske vandløb Gåsebæk-
renden (Gåsebæk-strømmen), som begge kan ses på Figur 4-3. Disse hovedstrømme udgør 



 

 Miljøvurdering - Konkretisering af skybrudsplan for ”København Vest og Frederiksberg Vest” 

23 

 
 

November 2013 

masterplanens hovedgreb og skal sikre, at regnvandet under skybrud ledes væk på en effek-
tiv og robust måde. 
 
De to hovedstrømme har forskellig karakter og bidrager derved med oplevelsesmæssig vær-
di til byen gennem to forskellige greb. Grøndals Å-Harrestrup Å-strømmen er masterpla-
nens landskabelig strøm, mens Gåsebæk-strømmen er masterplanens urbane strøm. En af de 
markante forskelle på de to strømme er, at den landskabelige strøm altid vil indeholde vand, 
mens den urbane strøm kun vil lede vand under regn og skybrud. Den urbane strøm vil dog 
have et grønt udtryk og tilfører derved også byen rekreative kvaliteter i perioder uden regn. 
 

 
Figur 4-3 Masterplanens to hovedstrømme.  
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Harrestrup Å benyttes som hovedstrøm for skybrudsvandet i den landskabelige strøm. Der 
er imidlertid forskellige hensyn og interesser, der skal undersøges og afvejes, inden det en-
deligt kan fastlægges, hvor store vandmængder og flow, der kan afledes ved skybrud til 
Harrestrup Å fra skybrudsløsninger i København Vest og Frederiksberg Vest. Der skal der-
for være samarbejde og dialog med de øvrige kommuner for at fastlægge den optimale brug 
af Harrestrup Å til afledning af skybrudsvand – herunder sammenhængen med Fæstnings-
kanalen, tilledning fra Grøndals Å og tilledninger fra opstrøms og nedstrøms beliggende 
kommuner. Alt efter aftalerne med de øvrige kommuner vil der være forskellige kombinati-
onsmuligheder af forsinkelse og afledning til Harrestrup Å, der først kan besluttes på et se-
nere tidspunkt.  
 
Uden for den landskabelige og urbane hovedstrøm etableres skybrudsveje og forsinkelses-
veje, der dels skal lede skybrudsvandet til hovedstrømmene, dels skal forsinke vandet så 
meget som muligt, så dimensionerne og den nødvendige kapacitet af hovedstrømmene kan 
nedbringes.  
 
I vejene, der støder op til forsinkelsesvejene, etableres grønne veje, der sikrer stor tilbage-
holdelse af vand og samtidig er med til at reducere belastningen af kloaksystemet så meget, 
at det løbende kan tilpasses klimaændringerne. Når de grønne veje overbelastes under sky-
brud, løber regnvandet fra disse overfladisk til forsinkelsesveje og skybrudsveje. Som tidli-
gere nævnt dimensioneres de grønne veje til at tilbageholde vandmængder svarende til en 10 
års hændelse. 
 
Lokalt, hvor der er plads, forsinkes vandet i centrale forsinkelseselementer i dertil indrettede 
parker og på pladser. 
 
Masterplanen medfører bl.a. de følgende skybrudsløsninger, som uddybes i selve planen. De 
forskellige elementer er illustreret på Figur 4-4. 
 
 Den landskabelige strøm: Grøndal Å-Harrestrup Å-strømmen 

 Den urbane strøm: Gåsebækstrømmen 

 Grøn vej på Gislingevej 
 Central forsinkelse i Husumparken 

 Skybrudsvej på Åvendingen 

 Skybrudsvej på Jyllingevej 
 Skybrudsvej på ”Den grønne sti” 

 Central forsinkelse på Nordens Plads 

 Skybrudsvej og forsinkelsesvej på Folehaven 

 Skybrudsvej og forsinkelsesvej på Kirsebærhaven 

 Forsinkelsesvej på Sjælør Boulevard 

 Central forsinkelse ved Ellebjergvej 
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Figur 4-4 Masterplan for København Vest og Frederiksberg Vest. 
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4.5 Varianter 
Til masterplanen er udarbejdet fem varianter, som kan kombineres med selve masterplanens 
skybrudsløsninger.  
 

4.5.1 Variant 1 – Bispeengbuen 
I Skybrudsplanen for Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Vesterbro oplandene er der peget 
på muligheden for at lede skybrudsvandet fra området vest for Borups Allé til dette sky-
brudsopland for København Vest og Frederiksberg Vest. Denne variant vil betyde, at der 
skal ledes mindre vand gennem skybrudsløsningerne, der leder skybrudsvandet fra de lave-
religgende og mere oversvømmelsesbelastede områder mod øst til enten Skt. Jørgens Sø 
eller havnen, som beskrevet i skybrudsplanen for Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Ve-
sterbro. 
 

 
Figur 4-5 Variant 1 – Bispeengbuen, 

Ved Variant 1 – Bispengbuen - ledes van-
det fra deloplandet Bispeengbuen via 
grønne veje og skybrudsveje til Grøndals 
Å, hvor det afledes gennem den landska-
belige strøm til Harrestrup Å og videre til 
Kalveboderne. Fordelen ved denne variant 
er, at de mere belastede skybrudsveje i 
skybudsoplandet Ladegårds Å, Frederiks-
berg Øst og Vesterbro aflastes, og vandet 
afledes gennem de mere naturlige sky-
brudsveje (den landskabelige strøm) mod 
vest ad de eksisterende åsystemer. Åsy-
stemerne og den landskabelige strøm er 
imidlertid et komplekst system, der også 
skal aflede regnvand fra andre kommuner 
nordvest for København.  
 
Varianten har derfor størst fordel, hvis der 
etableres de store centrale forsinkelsese-
lementer ved Damhusengen, Damhussøen 
og Vigerslevparken, så der er kapacitet til 
at forsinke og aflede de ekstra vandmæng-
der fra oplandet ved Bispeengbuen vest for 
Borups Allé. Der skal samlet håndteres ca. 
4000 m3 vand fra området ved Bispeeng-
buen, der ledes til Grøndals Å med et flow 
på ca. 1000 l/s.    
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4.5.2 Variant 2 – Damhusengen 
I masterplanen hører området nord for Bellahøjvej til Grøndals Å delopland, og skybruds-
vandet skal ledes væk gennem Grøndals Å. Ved denne variant foreslås det, at vandet i om-
rådet nord for Bellahøjvej i stedet ledes hele vejen ad Jyllingevej til Damhusengen.  
 

 
Figur 4-6 Variant 2 – Damhusengen 

Variant 2 vil nedsætte belastningen på den 
landskabelige strøm gennem Grøndalspar-
ken, hvor der af hensyn til jernbaner, ko-
lonihaver, broforbindelser mv. kan være 
begrænsninger i, hvor store vandmængder, 
der kan ledes væk under skybrud. Om-
vendt skal Jyllingevej omdannes til sky-
brudsvej på en længere strækning, og der 
skal transporteres større vandmængder ad 
den stærkt trafikerede vej. I varianten skal 
der afledes en ekstra vandmængde på ca. 
25.000 m3 ad Jyllingevej, med et flow på 
ca. 2.000 – 3.000 l/s 
 
Varianten skal endvidere ses i sammen-
hæng med variant 1. Hvis vandet fra 
deloplandet ved Bispeengbuen ledes til 
Grøndals Å, kan det være en fordel at 
reducere oplandet til Grøndals Å, som 
beskrevet i variant 2, og i stedet lede sky-
brudsvandet fra området nord for Bella-
højvej direkte til Harrestrup Å. 
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4.5.3 Variant 3 – Karens Minde 
I variant 3 foreslås det at lade den urbane strøm fortsætte mod øst langs med den naturlige 
barriere og strømningsvej ved jernbanen indtil Sjælør Boulevard. Den urbane strøm vil løbe 
langs den eksisterende cykelsti og skaber mulighed for, at der kan etableres en sammen-
hængende cykelsti på de i dag manglende strækninger.  
 

 
Figur 4-7 Variant 3 – Karens Minde 

Fra krydset med Sjælør Boulevard følger 
den urbane strøm den samme vej, som 
beskrevet i masterplanen, og løber ud i 
Kalveboderne gennem Karens Minde. Ved 
denne variant kan skybrudsvandet ledes 
væk i overfladiske løsninger på længere 
strækninger end i masterplanen, hvor van-
det ledes gennem en længere skybrudstun-
nel under jernbanerne og til Valbyparken. 
Endvidere ledes den urbane strøm uden om 
Valbyparken, der således ikke indgår som 
centralt forsinkelseselement. Der etableres 
rensning af vandet fra hverdagsregn inden 
udløb til Kalveboderne.  
 
En af udfordringerne ved denne variant er, 
at den urbane strøm skal krydse Ellebjerg-
vej, der er en af hovedindfaldsvejene til 
København. 
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4.5.4 Variant 4 – Teglværkshavnen 
Variant 4 skal ses i sammenhæng med variant 3. I variant 4 fortsættes den urbane strøm 
længere mod øst ad P. Knudsens Gade til krydset med Vasbygade. Her løber strømmen ud i 
Teglværkshavnen.  
 

 
Figur 4-8 Variant 4 – Teglværkshavnen 

Ved denne variant ledes der således ikke 
skybrudsvand direkte ud i Kalveboderne, 
der er en mere følsom recipient end Tegl-
værkshavnen. Endvidere etableres den 
urbane strøm langs eksisterende veje og 
krydser jernbanerne under eksisterende 
broer. Der er derfor ikke behov for at etab-
lere skybrudstunneler ved krydsning af fx 
jernbanen til Sverige.  
 
En af udfordringerne ved denne variant er, 
at den urbane strøm følger en af hovedind-
faldsvejene til København, og større stræk-
ninger af denne skal omdannes til sky-
brudsvej og samtidig kunne afvikle trafik-
ken. Den urbane strøm vil i denne variant 
passere det store kryds ved P. Knudsens 
Gade og Vasbygade, hvilket kan være ud-
fordrende at finde løsninger på. Dette om-
råde er i forvejen et område, der er belastet 
af større oversvømmelser ved skybrud. Det 
længere forløb af den urbane strøm betyder 
også, at der skal kunne ledes større vand-
mængder væk på den sidste strækning, samt 
at forsinkelseselementer i vejene, der leder 
til skybrudsvejen, muligvis skal udvides.  
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4.5.5 Variant 5 – Ramsingsvej 
I masterplanen skal den urbane strøm krydse jernbanerne vest for Valby Station samt Viger-
slev Allé, inden den ledes videre gennem en skybrudsledning til Valbyparken. I variant 5 
forlænges skybrudsledningen ad Ramsingsvej mod nord til krydsningen med Valby Lang-
gade enten som erstatning for den terrænnære afledning eller som supplement til denne.  
 
 

 
Figur 4-9 Variant 5 – Ramsingsvej 

Denne variant giver mulighed for at øge 
kapaciteten af den urbane strøm og dimen-
sionere skybrudsledningen uafhængig af 
krydsningen af jernbanerne gennem de 
eksisterende stiunderføringer og de udfor-
dringer, der kan være med lokale dybde-
punkter her. I denne variant er der derfor 
mulighed for hurtigere at lede mere vand 
væk fra de opstrøms liggende områder 
omkring Dalgas Boulevard og Gåsebækvej. 
Dette vil sammen med udnyttelsen af vo-
lumener i forsinkelsesveje og centrale 
forsinkelsesområder give en mere robust 
løsning. Skybrudsledningen skal kunne 
føre ca. 10 – 12 m3 og skal have en diame-
ter på 2-3 meter. 
 
Ved at forlænge skybrudsledningen vil en 
større del af den urbane strøm forløbe un-
der jorden og således ikke bidrage til 
blå/grønne løsninger eller synergi med 
planer om ændringer af vejene.  
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5. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 

I det følgende præsenteres alene de væsentligste og overordnede planer, der kan have rele-
vans for denne plan. I forbindelse med detailplanlægning og projektering af de konkrete 
tiltag, skal der desuden tages hensyn til lokal- og byplaner og byplanvedtægter for de på-
gældende områder. 
 

5.1 Fingerplan 2013 
Miljøministeren har den 30. august 2013 udstedt Fingerplan 2013, hvis fokus bl.a. er et 
grønnere hovedstadsområde med mulighed for klimatilpasning i de grønne kiler. 
 

 
Figur 5-1 Fingerplanens nye bykiler og rekreative stier inden for oplandene.  
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Som noget nyt medtager Fingerplan 2013 nye ”grønne bykiler” i det indre storbyområde og 
medtager overordnede udvalgte stiruter samt reserverer muligheden for at etablere overord-
nede grønne stiruter. De nye grønne bykiler og grønne stiruter fremgår af Figur 5-1. 
 
Fingerplanen åbner mulighed for klimatilpasning i de grønne kiler og nye grønne bykiler 
kombineret med bedre muligheder for rekreation og friluftsliv samt for natur og øget biolo-
gisk mangfoldighed. Dermed kan de grønne kiler fremover anvendes aktivt til klimatilpas-
ning, når det samtidig i videst mulig omfang styrker kilernes andre funktioner. I Fingerpla-
nen bliver de forventede klimaudfordringer desuden beskrevet, og der gives eksempler på 
klimatilpasning.  
 
Fingerplanens udpegning af grønne bykiler og grønne rekreative stier har betydning for 
konkretiseringsplanens løsningsforslag og den videre planlægning af de konkrete klimatil-
pasningstiltag, som begge skal være i overensstemmelse med anden planlægning, herunder 
Fingerplan 2013. Konkretiseringsplanens løsningsforslag er i overensstemmelse med Fin-
gerplanens mulighed for klimatilpasning for så vidt angår etablering af bl.a. skybrudsveje og 
central forsinkelse i de udpegede grønne bykiler og grønne stiruter.  
 

5.1.1 Grønne bykiler 
De udpegede nye grønne bykiler er af regional betydning i det indre storbyområde. 
De udpegede nye grønne bykiler omfatter de eksisterende store parker Kongens Have, Fæl-
ledparken, Valbyparken, Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen, Krogebjergparken, 
Frederiksberg Have, Søndermarken, Bellevue Strandpark, Bernstorffsparken, Charlotten-
lund Skov, Fort og Strandpark. Derudover omfatter de nye bykiler Kastellet, Østre Anlæg, 
Botanisk Have, H.C. Ørstedsparken, Tivoli og Christianshavns Voldanlæg i Københavns 
Indre Fæstningsring.  
 
Endelig omfatter de nye grønne bykiler en række grønne områder, der sammen med regio-
nale rekreative stiruter indgår i strukturelt sammenhængende grønne forløb. De udpegede 
grønne områder er Søerne, Kløvermarken, Grøndalsparken, Nørrebroparken, Assistens Kir-
kegård, Bispebjerg Ryvangsforløbet, Emdrup Sø, Gentofte Sø, Kastrup Fort samt Skaftet og 
Trekanten langs Vestamager.  
 
Inden for oplandene findes fem nye grønne bykiler, som er Valbyparken, Frederiksberg 
Have, Søndermarken, Grøndalsparken samt Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen 
og Krogebjergparken. 
 
Den rekreative påvirkning af områderne beskrives i afsnit 8.5. 
 

5.1.2 Grønne stiruter 
Inden for oplandene findes en cykelsupersti, som forløber langs Damhusdæmningen, Hylte-
bjerg Allé og Finsensvej. Derudover forløber Den Grønne Cykelsti langs Fæstningskanalen 
og Harrestrup Å samt krydser igennem den østlige del om planområdet. Stiforbindelserne 
fremgår af Figur 5-1. 
 

5.2 EU’s vandrammedirektiv og miljømålsloven 
EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, over-
gangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande. Direkti-
vet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative 
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struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. 
Vandrammedirektivet trådte i kraft den 22. december 2000. 
 
EU’s vandrammedirektiv er udmøntet i den danske lovgivning i miljømålsloven (LBK nr. 
932 af 24. september 2009). Miljømålsloven indeholder overordnede bestemmelser om 
vanddistrikter, myndigheders ansvar, miljømål, planlægning og overvågning mv. Loven 
foreskriver, at staten skal udarbejde vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer, som 
redegør for, hvordan vi i Danmark vil nå EU-målet om ”god tilstand” for de danske vand-
områder. 
 

5.3 Landsplandirektiv og forslag til vandplaner 
Miljøministeriet har sendt forslag til de statslige vandplaner for første vandplanperiode 
(2010-2015) samt tilhørende miljørapporter i en seks måneders offentlig høring indtil den 
23. december 2013. Indtil vandplanerne er endeligt vedtaget, er retningslinjerne fra region-
planerne stadig er gældende som landsplandirektiv jf. 0. Det arbejdsprogram, som skal ligge 
til grund for næste generation vandplaner, er i offentlig høring til den 18. november 2013 
/8/. Københavns og Frederiksberg kommuner er omfattet af forslag til vandplanerne 2.3 
Øresund og 2.4 Køge Bugt. 
 
Vandplanerne er et instrument til at nå det mål, der er udstukket i EU’s vandrammedirektiv: 
at alle vandområder – grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet – skal have 
”god tilstand” i 2015 /7/. 
 
Vandplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere 
vand i Danmarks søer, fjorde og åer i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 
Vandplanerne udgør således tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske 
vandmiljø. 

 

Målet med vandplanerne er at opnå: 

 Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold. 

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

 Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor. 

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

seanlæg og kloakoverløb. 

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

 

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

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

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

slagene skal herefter i offentlig høring i mindst 8 uger, før de kan vedtages endeligt. 

 

5.4 Natura 2000-planer 
Der er udarbejdet Natura 2000-planer for hvert enkelt Natura 2000-område, der består af en 
samlet plan for, hvordan naturen i det enkelte område sikres fremgang. Målsætninger og et 
indsatsprogram skal regulere, hvordan områderne kan anvendes.  
 
Vestamager og havet syd for  
Planområdets sydlige kyststrækning udgør en del af Natura 2000-området Vestamager og 
havet syd for, som omfatter habitatområde H127 og Fuglebeskyttelsesområde F111. Det 
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samlede beskyttelsesområde omfatter et 6179 ha stort område heraf 1856 ha inddæmmet 
fladvandsområde med strandeng, strandoverdrev og rørsump. 
 
Området er gammelt militærområde og har som konsekvens været upåvirket af byudvikling 
og rekreativ udnyttelse. Derved har området fungeret som refugium for arter, som ellers er 
forsvundet fra denne del af landet. Arealet er i kraft af dets egenskab som vigtig fuglelokali-
tet udpeget som internationalt biologisk interesseområde /9/. 
 

5.5 Københavns Klimatilpasningsplan 2010 
København lavede i 2010 en klimatilpasningsplan for at gøre København klar til fremtidens 
mere ekstreme regnhændelser. Planens mål er at sikre, at København også i fremtiden skal 
være en god by at bo, arbejde og investere i. 
 
I Klimatilpasningsplanen vurderes, hvilke udfordringer der er de største, og hvor der i byen 
kan vindes mest ved at sætte ind nu og i de kommende år. Samtidig ses på, hvordan de til-
tag, der skal til for at klimatilpasse København til fremtiden, kan være til glæde og gavn for 
byen her og nu.  
 
Formålet med Klimatilpasningsplanen er at gøre kommunen i stand til at vælge de rigtige 
steder og de bedst egnede tiltag, så København også fremover er en tryg og attraktiv storby 
at bo og investere i /3/: 
 
 Metode 1: Vi skal have større kloakker, bassiner og pumpestationer 
 Metode 2: Vi skal håndtere regnvandet lokalt i stedet for at lede det i kloakken 

 Metode 3: Vi skal sørge for, at oversvømmelserne kun sker på steder, hvor det gør 
mindst skade – den såkaldte ”skybrudsplan” 

 
5.6 Københavns Skybrudsplan 2012 

Skybrudsplanen er en udløber af Københavns Klimatilpasningsplan. Skybrudsplanen be-
skriver de metoder, prioriteringer og tiltag, der anbefales for den del af klimatilpasningen, 
som handler om skybrud /4/.  
 
Klimatilpasningsplanen peger på to overordnede tiltag, som er nødvendige for at undgå 
oversvømmelser ved skybrud:  
 
 Fremtidssikring af kloakkens funktion ved at afkoble regnvand fra fælleskloakken 

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

5.7 Kommuneplaner 
En kommuneplan består af følgende elementer: 

 en hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommu-

nen, 

 retningslinjer for arealanvendelsen, 

 planredegørelse 

 rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. 

 
Kommuneplanen fastlægger hovedstrukturen for de overordnede mål med byens udvikling 
og arealanvendelse. Derudover består planen af visioner og politiske mål, retningslinjer 
samt rammer for den underliggende planlægning og fastlægger de overordnede ønsker til 
byens udvikling. Indholdet i kommuneplanen og processen for dens vedtagelse er fastlagt i 
lov om planlægning (planloven). 
 
I det følgende præsenteres de relevante retningslinjer fra Københavns Kommuneplan 2011 
og Frederiksberg Kommuneplan 2013 i relation til den behandlede konkretisering af sky-
brudsplanen for oplandene København Vest og Frederiksberg Vest. 
 

5.7.1 Københavns Kommuneplan 2011  
Københavns Kommuneplan indeholder rammer for lokalplanlægning og overordnede ret-
ningslinjer for byens udvikling, herunder natur og rekreative muligheder, fritidsanlæg, vand-
løb, søer og kystvande, hvilke nævnes herunder. Rammer for lokalplanlægning behandles 
først i en senere fase, hvor der foreligger større kendskab til de enkelte detailprojekters ind-
hold. 
 
Natur og rekreative muligheder 
Københavns grønne områder, vandområder og kystlandskaber skal udfylde mange funktio-
ner som levesteder og spredningsveje for dyr og planter, som grønne og blå elementer i by-
ens struktur og som rammer for borgernes fritidsliv og oplevelser. København er en grøn og 
blå by, men der er behov for fokus på områdernes kvalitet og borgernes aktivitets- og ople-
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velsesmuligheder. Inden for oplandene findes udpegede spredningskorridorer, beskyttelses-
områder og internationalt naturbeskyttelsesområde /2/.  
 
Københavns Kommuneplan 2011 indeholder retningslinjer for beskyttelse af naturområder i 
form af udpegninger af beskyttelsesområder og spredningskorridorer.  
 
 Beskyttelsesområder: Tilstanden eller arealanvendelsen i de udpegede beskyttelsesom-

råder, som vist på kortet, må ikke ændres, hvis det samlet forringer deres landskabs-, 
natur- eller rekreative værdi væsentligt eller umuliggør forbedringer heraf. Ændringer 
kan dog ske i overensstemmelse med gældende bestemmelser i en fredning, pleje-
/udviklingsplan eller lokalplan.  

 Spredningskorridorer: De udpegede spredningskorridorer, som vist på kortet, må ikke 
gennemskæres, indskrænkes eller i øvrigt forringes for så vidt angår deres biologiske 
værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger.  

 
Kommuneplanen indeholder desuden generelle målsætninger om naturindholdet og mang-
foldigheden i byens grønne og blå struktur skal generelt beskyttes og udvikles, så grundlaget 
for en bevarelse og udvikling af biologisk mangfoldighed er til stede. Eksisterende leveste-
der skal så vidt muligt bevares og der skal tilstræbes bedre sammenhæng mellem byens 
grønne og blå elementer, så der er forbindelse mellem levesteder for dyr og planter /6/. 
  
Det vurderes, at konkretiseringsplanen er i overensstemmelse med de overordnede retnings-
linjer om at opretholde spredningsforbindelser og at bevare beskyttelsesområder via planer-
ne om eksempelvis åbning af Grøndalsåen, etablering af skybrudsveje og central forsinkelse 
mm., der kan styrke den grønne og blå struktur i byen. Påvirkningen på naturindholdet vil 
afhænge af en række faktorer, herunder vandkvalitet, mulighed for separering af ”first 
flush”, konkrete tekniske løsninger osv. Derudover afhænger den positive effekt af tiltagene 
også af hvor mange af tiltagene der realiseres, og om der kan skabes sammenhængende 
grønne og blå strukturer eller om der blot skabes punktvise og spredte grønne og blå områ-
der. Påvirkningen på natur og overfladevand er nærmere beskrevet i afsnit 8.1. 
 
Fritid og fritidsanlæg 
Efterspørgslen efter muligheder for fysisk udfoldelse, for at organisere egne aktiviteter og 
for at bruge områder på nye måder har længe været i vækst. Retningslinjer skal derfor sikre, 
at kvaliteten af eksisterende faciliteter fastholdes og suppleres af nye samt at udvide mulig-
hederne med nye og utraditionelle måder at bruge bygninger og arealer på – midlertidigt 
eller i kombination med andre anvendelser. 
 
 Byens grønne rum - Byens struktur af parker og andre grønne byrum samt grønne for-

bindelser skal bevares og udvikles i overensstemmelse med den øvrige by- og befolk-
ningsudvikling, herunder udviklingen af nye byområder. Kvaliteten og tilgængeligheden 
af områderne skal udvikles med fokus på at øge borgernes brug af dem. I den forbindel-
se kan lokal afledning af regnvand indgå som et element.  

 
Det vurderes, at konkretiseringsplanen er medvirkende til at understøtte retningslinjerne i 
kommuneplanen, idet de planlagte skybrudstiltag kan få flere anvendelsesmuligheder og 
fremstå som rekreative grønne rum i byen. 
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Vandløb, søer og kystvande 
Forvaltningen af vandområder og deres kvalitet er delt mellem staten og kommunen. Ret-
ningslinjerne skal derfor ses i samspil med landsplandirektivet og forslag til de statslige 
vandplaner 2010-2015, jf. Afsnit 5.3.  
 
Forvaltningen af vandområderne influerer på række miljøfaktorer, herunder kystvande, 
overfladevand, grundvand, natur, befolkning og sundhed i relation til badevand. De opnåede 
fremskridt i vandkvalitet med bademuligheder i næsten hele byen bliver fulgt op med nye 
indsatser. 
 
 Bortledning af regnbetingede udløb - Udledninger må ikke forårsage hydrauliske eller 

stofmæssige problemer i vandområderne, herunder kræve regulering af vandløb for at 
opnå tilstrækkelig afledningskapacitet. Udlederkrav fastsættes på baggrund af vandom-
rådernes målsætning og anvendelse samt vandløbets vandføring.  

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

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

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

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

 Administration af vandområder - Vandløb, søer og kystvande administreres i øvrigt i 
overensstemmelse med landsplandirektiv og forslag til statslige vandplaner.  

 
Konkretiseringsplanen vurderes at følge de overordnede retningslinjer og indeholder nogle 
af de foreslåede metoder for forvaltning af vandområderne. Påvirkningen på natur og over-
fladevand er nærmere beskrevet i afsnit 8.1. 
 

5.7.2 Frederiksberg Kommuneplan 2013 
Frederiksberg Kommuneplan 2013 indeholder følgende relevante overordnede retningslinjer 
for byens udvikling, herunder klimatilpasning, nedsivningsmuligheder, grønne områder, og 
drikkevandsinteresser /5/. 
 
Klimatilpasning 
I Klimatilpasningsplan 2012 er en af hovedindsatserne etablering af overordnede vandveje – 
skybrudsveje - som skal kunne lede store mængder regnvand væk ved skybrud og dermed 
minimere skader på byens bygning. I kommuneplanen er udpegede skybrudsveje og fokus-
områder, De udpegede skybrudsveje er Grøndalsåen, Ladegårdsåen samt Vodroffsvej. 
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Projektudvikling af skybrudsvejene skal tænkes ind i by- og trafikplanlægningen i de angiv-
ne zoner. Mulighederne for at genåbne rørlagte vandløb, særligt Grøndalsåen og Ladegårds-
åen, skal undersøges i relation til etablering af skybrudsvejene. Konkretiseringsplanen vur-
deres således at være i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer i klimatilpas-
ningsplanen. 
 
Grøn struktur 
Frederiksbergs rekreative områder skal sammen med et udbygget grønt stinet udgøre en 
sammenhængende grøn struktur, der er let tilgængelig for byens borgere. Alle fredede par-
ker fastholdes og udvikles som rekreative områder. Tilsvarende parkanlæg som Aksel Møl-
lers Have, Julius Thomsens Plads og Søfrontparken samt kirkegårdene Søndermarken Kir-
kegården, Solbjerg Parkkirkegård og Frederiksberg Ældre Kirkegård bevares som grønne 
anlæg. Eksisterende idrætsanlæg skal fastholdes som rekreative områder. Eksisterende loka-
le grønne anlæg skal fastholdes som rekreative grønne områder. De eksisterende koloniha-
veområder bevares og udgør en del af kommunens grønne struktur. Nogle af tiltagene i kon-
kretiseringsplanen involverer eksisterende grønne områder, eksempelvis i forbindelse med 
etablering af central forsinkelse. Der kan derfor være perioder under skybrud, hvor anven-
delsen af parkområder påvirkes negativt som følge af planen. 
 

5.8 Lokalplaner 
En lokalplan er en detaljeret plan, der beskriver udviklingen af et bestemt område. Lokal-
planen udarbejdes af byrådet og skal være i overensstemmelse med kommuneplanens ram-
mer for lokalplanlægning. Lokalplanen er direkte retligt bindende for ejere og brugere af en 
fast ejendom, hvilket betyder, at konkrete klimatilpasningsløsninger skal udføres i overens-
stemmelse med en eventuelt gældende lokalplan. I kommende lokalplaner har kommunen 
en ambition om, at klimatilpasningsløsninger indarbejdes i lokalplanernes bestemmelser. 
 
Lokalplaner behandles først i en senere fase, hvor der foreligger større kendskab til de en-
kelte detailprojekters indhold og dermed om de er i konflikt med gældende lokalplaner. 
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6. ALTERNATIVER 

I miljøvurderingen skal der indgå relevante alternativer, herunder det såkaldte 0-alternativ, 
som anvendes som sammenligningsgrundlag i vurderingerne af den potentielle miljøpåvirk-
ning. 0-alternativet betegner en situation, hvor der i Københavns og Frederiksberg Kommu-
ne ikke foretages tiltag til håndtering af skybrud. Det vil således være en fremtidssituation, 
hvor de forventede klima- og nedbørsforhold ikke håndteres, resulterende i tab af sam-
fundsmæssige værdier og en række miljømæssige påvirkninger.  
 
Planen for konkretisering af skybrudsplanen for oplandet København Vest og Frederiksberg 
Vest omfatter fem alternative løsninger, der er indarbejdet i selve planen som varianter til 
selve Masterplanen. Varianterne er beskrevet i Afsnit 4.5 og miljøvurderes på samme ni-
veau som masterplanen.  
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7. MILJØSTATUS OG MILJØMÅL 

7.1 Natur og overfladevand 
Beskyttet natur ses illustreret på kortbilag bagerst i rapporten: 

 Kort 1 Beskyttet natur, fredskov, kystnærhedszone og strandbeskyttelseszone. 
 

7.1.1 Generelt 
Skybrudsoplandene omfatter bydele, der rummer både bebyggelse, infrastruktur og natur- 
og vandområder. Mange af de almindelige former for kommunale udpegninger, der sædvan-
ligvis kan give et indtryk af et områdes naturværdi, som eksempelvis spredningskorridorer 
og biologiske interesseområder, findes kun i mindre omfang i den bymæssige sammenhæng.  
 
Miljømål og tilstand for de indre københavnske vandløb, søer og kystvande 
Indtil vandplanerne er vedtaget, er regionplanen for Hovedstadsregionen og dens kvalitets-
målsætninger og tilhørende retningsliner for grundvand, vandløb, søer og kystvande fortsat 
gældende med retsvirkning som landsplandirektiv. I princippet er det derfor regionplanen, 
kommunerne aktuelt skal arbejde efter for at målsætningerne opnås. Såfremt der er en 
uoverensstemmelse mellem vandplanforslagets og regionplanens målsætning, vil dette være 
fremhævet i det følgende. Det foreliggende forslag til vandplan (2010 – 2015) opererer 
overordnet set med de samme kategorier af målsætninger som regionplanen, om end type-
inddelingerne er noget anderledes og følger lidt forskellige kriterier. For vandløb og søer 
svarer den skærpede, generelle og lempede målsætning i regionplanen til hhv. høj, god og 
godt potentiale i vandplanen. Målsætningen for kystvande er i regionplanene udtrykt ved 
nogle kvalitetskrav, hvor målsætningen om ålegræsset dybdeudbredelse figurerer på lige fod 
sammen med krav til næringsstofkoncentrationen, sigtedybde og klorofyl i regionplanen. I 
vandplanen har disse mere karakter af støtteparametre til sikring af ålegræssets dybdegræn-
se. I vandplanerne er også kystvandene målsat efter de tre overordnede kategorier som for 
søer og vandløb. Regionplanens krav til badevand svarer som udgangspunkt til en skærpet 
målsætning, dvs. til den høje i vandplanen.  
 
I forslag til vandplanerne dikteres miljømål og indsats i vandløb, søer og kystvande. Planer-
ne baserer sig på basisanalyser, der udspringer af de tidligere regionplaner (ophøjet til 
landsplandirektiver). Indtil vandplanerne er endeligt vedtaget er landsplandirektivets be-
stemmelser på området gældende. 
 
Vandløbene i København er i forslag til vandplanerne målsat til at skulle have god økolo-
gisk tilstand eller godt økologisk potentiale, alt efter om de er udpeget som naturlige, kun-
stige eller stærkt modificerede vandløb. I henhold til Vandplan for Køge Bugt /22/, skal 
Harrestrup Å på sit forløb syd for Damhussøen opnå målsætningen ”God økologisk til-
stand”, Tabel 7-1. Den nuværende tilstand (fremskrevet til 2015 på baggrund af allerede 
planlagte tiltag) er bedømt til moderat eller ringe. Dette skyldes bl.a. at denne vandløbs-
strækning er flisebelagt, hvilket også er baggrunden for sin lempede målsætning i region-
planen. Restaureringsplanen for Harrestrup Å opererer imidlertid med en genetablering af 
vandløbet i en mere naturlig skikkelse, således at den kan opfylde kravet for en god målsæt-
ning /10/. Opfyldelse af målsætningen i vandplansforslaget 2015 er som følge deraf udskudt 
til efter første planperiode, dvs. at opfyldelse af målsætningen sandsynligvis vil skulle ske 
senest med udgangen af anden planperiode, der forløber fra 2016 – 2021.  
 
Den økologiske tilstand vurderes ud fra sammensætningen af smådyr i vandløbet, idet fau-
naen og sammensætningen heraf bl.a.er afhængig af vandets renhed og egnede levesteder. 
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God tilstand for et blødbundsvandløb som Harrestrup Å med ringe fald og ringe vandha-
stighed, er defineret ved en faunaklasse 4 bedømt efter Dansk Vandløbsfauna Indeks 
(DVFI). Indekset for blødbundsvandløbet går fra 1 – 5, hvor faunaklasse 5 er den uforure-
nede høje tilstand med en relativ stor artsvariation af smådyr i vandløbet, mens 1 er den dår-
lige tilstand med et ensidigt og manglende dyreliv. 
 
Tabel 7-1 Harrestrup Ås miljømål og aktuelle tilstand fremskrevet til 2015 i henhold til vandplanerne. Den 

berørte strækning af projektet omfatter strækningen fra Fæstningskanalen til Kalveboderne /18/. 

Vandløb 
Strækning og type 

Status (2015) 
tilstand 

Miljømål 
tilstand 

Status (2015) 
faunaklasse 

Miljømål 
faunaklasse 

Harrestrup Å/ Damhussåen 
Opstrøms Slotherrensvej 
Type: stærkt modificeret 

Ringe økologisk 
potentiale 

Godt økologisk 
potentiale 2 4 

Harrestrup Å/ Damhussåen 
Mellem Slotherrensvej og 
Damhus Sø 
Type: 2 (mellemstr.), blødbund 

Ringe økologisk 
tilstand 

God økologisk 
tilstand 2 4 

Harrestrup Å/ Damhussåen 
Mellem Damhus Sø og Foleha-
ven 
Type: 2 (mellemstr.), blødbund 

Moderat 
økologisk 
tilstand 

God økologisk 
tilstand 3 4 

Harrestrup Å/ Damhussåen 
Nedstrøms Folehaven til udløb i 
Kalveboderne 
Type: 2 (mellemstr.), blødbund 

Ringe økologisk 
tilstand 

God økologisk 
tilstand 2 4 

 
Søer 
For søer gælder det generelt, at næringsstofbelastningen skal være lav for at kunne opnå 
tilfredsstillende miljøkvalitet. I søer er det primært mængden af fosfor i søvandet, der er 
afgørende for, om søen kan leve op til sin målsætning. Tilstanden i søer vurderes på grund-
lag af mængden af mikroalger i søvandet (udtrykt som ”klorofyl a”). Grænserne mellem 
høj/god samt god/moderat tilstand udtrykkes som intervaller, hvilket skyldes, at der inden 
for de forskellige søtyper er naturlig variation i referencetilstanden. Der vil således inden for 
den enkelte søtype være søer, der naturligt har en mindre hhv. større naturlig belastning af 
næringsstoffer og dermed indhold af klorofyl a. De danske søer er delt op i 16 forskellige 
typer bl.a. ud fra deres kalkindhold, farvetal og dybde. Københavns Kommunes søer tilhører 
tre af disse typer. 
 
Damhussøen er i forslag til vandplan for Øresund /19/ målsat sat til at skulle have god øko-
logisk tilstand. For den pågældende søtype (type 9 svarende til en kalkrig lavvandet sø), 
indebærer det en gennemsnitlig sommer klorofyl koncentration på max 13 µg/l. Den opfyl-
der tilsyneladende allerede i dag dette miljømål. I flg. det tekniske baggrundsnotat for vand-
planen /20/ havde søen en gennemsnitlig klorofylværdi på 11 μg/l i perioden 2001-2005, 
hvilket for denne søtype ville have udløst en høj målsætning med en øvre grænse for kloro-
fyl på 11 µg/l. Damhussøen har derfor en tilsyneladende bedre miljøtilstand end dens ende-
lige målsætning. Uden nærmere forklaring i selve vandplanen er det vurderet, at denne til-
stand ikke er stabil men repræsenterer en midlertidig tilstand. Støtteparametrene for god 
økologisk tilstand er sat til 43 µg P/l og 950 µg N/l. 
  
Damhussøen havde i 2005 udbredt undervandsvegetation med en dybdegrænse på 2,1 meter 
med dominans af butbladet vandaks og subdominans af skør kransnål. Undervandsvegetati-
onen dækkede 94 % af søbunden. Søen tilføres næringsstoffer via den styrede oppumpning 
af vand fra Harrestrup Å. Tilløbet reguleres på en måde, så der ikke tilledes vand i perioder, 
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hvor der er spildevandsoverløb til åen. Indløbskoncentrationen af fosfor var i 2003 som års-
gennemsnit 120 µg/l. Ud over næringsstoffer er Damhussøen belastet med miljøfremmede 
stoffer. Der er blandt andet fundet 12 pesticider i søen. Koncentrationerne af de pesticider, 
hvor der er fastsat kvalitetskrav var i alle tilfælde lavere end kravværdierne /20/. 
 
Kystvandene 
For at opnå tilfredsstillende miljøkvalitet i kystvande er det nødvendigt, at næringsstofbe-
lastningen er lav. I kystvande er det primært mængden af kvælstof i vandet, der er afgørende 
for, om området kan leve op til sin målsætning. Tilstanden i kystvandene vurderes på grund-
lag af ålegræssets dybdeudbredelse, hvor grænsen mellem god/moderat tilstand for den type 
kystvand, Kalveboderne tilhører, er 8,1 meter. Kystvandene er inddelt i en række typer alt 
efter, om der er tale om åbne kystvande, lukkede kystvande eller fjorde. Desuden indgår 
kystvandenes salinitet (saltholdighed) i typeinddelingen.  
 
Mens Københavns Havn er at betragte som stærkt modificeret og har fået miljømålet ”godt 
økologisk potentiale” /19/, betragtes Kalveboderne, som et mere naturligt havområde med 
miljømålet ”god økologisk tilstand”. Miljømålet er defineret ved ålegræs dybdeudbredelse 
og er i for alle Københavns kystområder sat til 8,1 m; /22/. Så dybt er der ingen steder i 
Kalveboderne, men målopfyldelse forudsætter i praksis, at ålegræs vokser på de respektive 
områders maksimale dybde med en dækningsgrad på minimum 10 %. 
 
Området ligner i topgrafisk og hydrografisk henseende Køge Bugt. Kalveboderne har i 
vandplanerne i lighed med Køge Bugt fået typebetegnelsen OW3a /21/, hvilket dækker over 
ikke permanente lagdelte og lavvandede men alligevel halvåbne havområder med lave og 
varierende saltkoncentrationer. Dens kystnære beliggenhed giver en generel beskyttelse 
over for vind og bølger. 
 
Tilstanden er fastsat på baggrund af undersøgelser i Køge Bugt 2001-2007, da der ikke eksi-
sterer ålegræsdata for Kalveboderne for perioden. I Køge Bugt har dybdeudbredelsen for 
ålegræs siden begyndelsen af 2000 svinget omkring 6 m, hvilket er en lille forbedring i for-
hold til tidligere men stadig et stykke fra målet på de 8,1 m. 
 

7.1.2 Natur 
Dyre- og planteliv forekommer i haver og i de grønne områder, hvor der findes en del arter 
af dyr og planter, der har tilpasset sig levesteder i bymæssig bebyggelse. I planområdet fin-
des imidlertid også enkelte beskyttede områder, som rummer dyre- og planteliv - endog af 
international betydning. 
 
Natura 2000-områder 
Det nærmeste internationalt beskyttet Natura 2000-område til skybrudsoplandene er Vest-
amager og havet syd for (N 143), der omfatter EF-Fuglebeskyttelsesområde (F 111) og EF-
Habitatområde (H 127). En hovedhjørnesten i Natura 2000-beskyttelsen er, at myndighe-
derne i deres administration ikke må gennemføre planer, projekter eller lignende, der kan 
skade de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. 

Myndighederne skal vurdere alle planer og projekter, som kan påvirke et Natura 2000-
område. Hvis planen eller projektet kan skade området, eller der er tvivl herom, kan planen 
eller projektet ikke vedtages. 
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Området er udpeget på baggrund af forekomsten af følgende naturtyper og fuglearter jf. 
Tabel 7-2: 

Tabel 7-2 Udpegningsgrundlag for Natura 2000-området Vestmager og havet syd for (N 143). * angiver 
prioriteret naturtyper. 

 Udpegningsgrundlag 

Naturtyper: 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
1150 * Kystlaguner og strandsøer  
1160 Større lavvandede bugter og vige 
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og 
sand 
1330 Strandenge 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2190 Fugtige klitlavninger 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
 

Ynglefugle:  
 

Rørdrum  
Rørhøg  
Engryle  
Havterne  
Klyde  
Dværgterne  
Mosehornugle  
 

Trækfugle: 
 

Fiskeørn  
Vandrefalk  
Skarv  
Knopsvane  
Troldand  
Lille skallesluger  
Stor skallesluger  
Plettet rørvagtel 

 
Bilag IV-arter 
Bilag IV-arter er arter, som er beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Bestemmel-
serne indebærer bl.a., at myndighederne skal sikre, at der ikke tillades eller planlægges akti-
viteter, som kan skade dyrenes yngle- eller rasteområder. 
 
Generelt er områderne i planområdet ikke blevet kortlagt systematisk, men der findes spred-
te registreringer af bilag IV-arter, såsom flagermus, som særligt findes i tilknytning til op-
landets parker, ældre vejtræer og i bygninger. Arterne brunflagermus, skimmelflagermus, 
troldflagermus, dværgflagermus og vandflagermus er fundet i planområdet fx blandt andet 
ved Damhussøen og Damhusengen, Kagsmosen, ved Harrestrup Å, Grøndalsparken, Vest-
volden, Valbyparken mv.  
 
Desuden forekommer der forskellige arter af padder, hvoraf visse også er bilag IV-arter. Det 
drejer sig om blandt andet grønbroget tudse, spidssnudet frø, stor vandsalamander, der fore-
kommer spredt i navnlig den sydlige del af området. 
 
Der kan forekomme sæler (spættet sæl, gråsæl) og marsvin i farvandet syd for, og disse 
havpattedyr er også bilag IV-arter. 
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Beskyttede naturtyper 
Naturbeskyttelsesloven beskytter bl.a. naturen med dens bestand af vilde dyr og planter 
samt deres levesteder samt de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og un-
dervisningsmæssige værdier. Herunder beskytter loven mod ændringer i naturtypernes til-
stand. 
 
Naturtyperne, der er omfattet af lovens § 3, udgøres af: 
 
 Søer og vandhuller der er mindst 100 m2. 
 Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe der hver for sig eller i sam-

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

 De fleste vandløb er også beskyttede via en særskilt § 3-udpegning. Ved søer forstås 
både naturlige og helt eller delvist menneskeskabte vandhuller, bassiner og damme.  

 
Den beskyttede natur består inden for oplandet af beskyttet mose (Kagsmosen), søer, blandt 
andet Damhussøen og vandløbene Grøndals Å og Harrestrup Å. Der skal søges dispensation 
hos Københavns og Frederiksberg Kommune for at ændre tilstanden af de beskyttede natur-
typer, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Ved eventuelle påvirkninger af § 3-områder inden for 
det fredede område ”Kagsmosen” træder fredningsbestemmelserne i stedet for bestemmel-
serne i naturbeskyttelseslovens §§ 3, 16 og 18 samt for bestemmelserne i planlovens § 35, 
stk. 1 (Fredningsbestemmelserne er opsummeret i Tabel 11-1).  
 
Disse områder rummer en betydelig værdi som levested for forskellige planter, fugle, patte-
dyr og fisk mv. og beskrives overordnet i det følgende. 
 
Damhussøen - Damhusengen 
Damhussøen er kendt for at have ret rent vand, hvilket dokumenteres af udbredt bundvege-
tation. Dette har ligeledes sikret en relativ stabil fiskebestand, der omfatter aborre, suder og 
skaller, men også bl.a. gedder, rudskaller og karusser. 
 
Der er et rigt fugleliv hele året. Der en ynglekoloni af hættemåge på de sydlige øer, og skarv 
har 2010 ynglet på den nordlige ø i Damhussøen. Toppet lappedykker, knopsvane, grågås, 
gråand og grønbenet rørhøne yngler i søen.  I træktiden forekommer et stort antal fugle bl.a. 
blishøns (op til 3600), knopsvaner; troldænder (op til 6600) og taffelænder (op til 525) dag-
raster på søen, for om natten at søge ud til kysten for at finde føde. Blandt de mange rasten-
de måger ses jævnligt mindre almindelige arter som middelhavssølvmåge, kaspisk måge, 
sildemåge og sorthovedet måge.  
 
Området med både sø, eng og omkringliggende haver giver mulighed for en lang række 
almindelige fugle så som mejser og drosler samt forskellige sangfugle. Store flokke af stære 
ses i træktiden. De gamle hule træer er yngleplads for hulrugende arter som korttået trælø-
ber, mejser, stære og alliker. Om efteråret og vinteren ses hyppigt sjaggere, solsorte og 
grønirisker.  
 
Der er registreret en del forskellige arter af flagermus ved bl.a. Damhussøen og Damhusen-
gen. Brunflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus, dværgflagermus og vandflagermus, 
der alle er bilag IV-arter. Der har tidligere været en koloni af brunflagermus i træer ved 
Damhussøen.  
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De gamle piletræer huser den sjældne småsommerfugl Apotomis lineana. Derudover er døde 
træer voksested for svampe. Især på den nordlige del af Damhusengen vokser græs og vilde 
urter, hvoraf der findes ualmindelige arter som fx tæppegræs.  
 
På Damhusengen er der udbredte områder med fugtig bund, der i perioder er vanddækkede. 
Disse sjapvandsområder er voksested for planter tilknyttet fugtig bund og potentielle yngle-
steder for padder. 
 
Kagsmosen 
Mosen er rig på fugle og både ynglefugle og rastefugle i træktiden kan ses. Blandt ynglefug-
le ses bl.a. flere arter af lappedykker, en hel del andefugle fx knopsvane og grågås, troldand, 
samt rovfugle og mange forskellige spurvefugle. Tidligere år har den relativt sjældne pung-
mejse ynglet i mosen. Forår og efterår er Kagsmosen en fin lokalitet for rastende og træk-
kende fugle blandt andet grågås, krikand, skeand, trold- og taffeland ligesom en del rovfugle 
som musvåger mv., traner og forskellige vadefugle. Der er ingen tiltag i planen, der potenti-
elt vil påvirke Kagsmosen og denne behandles derfor ikke yderligre.  
 
Harrestrup Å 
I vinterperioden kan der i Harrestrup Å på strækningen mellem Brunevang og motorvejen 
ses isfugl, vandstær og bjergvipstjert. Der er i gangsat et restaureringsprojekt i forbindelse 
med Harrestrup Å, som forventes at kunne medføre forskellige positive forbedringer, der 
også vil kunne influerer på naturforholdene. 
 
Vestvolden 
Vestvolden med Fæstningskanalen ligger mellem de fredede arealer på Avedøre Holme og 
Utterslev Mose og fungerer som en slags korridor mellem de grønne områder på Vestegnen. 
Området er præget af de træer og buske, man i sin tid plantede (flere er mere end 100 år 
gamle) tillige med at mange nye træer og buske er også kommet til. Samlet set er området at 
betragte som en lang skov.  
 
Der findes et varieret planteliv med enkelte sjældne plantearter som orkideen ægbladet flig-
læbe og hulkravet kodriver. Endvidere er der en speciel svampeflora på Vestvolden med 
blandt andet forskellige arter af morkler fx rynket klokkemorkel, der er eneste kendte be-
stand af denne morkelart i Danmark.  

Lavvandede områder omkring de militære anlæg er ynglelokaliteter for forskellige paddear-
ter, bl.a. butsnudet frø, stor vandsalamander (bilag IV-art), grøn frø og skrubtudse. Af-
hængigt af vandkvaliteten findes gode fiskebestande af ål, gedde, aborre, karusser, skaller 
og hundestejler. Desuden findes flodkrebs.  

Fuglelivet rummer en lang række mere almindelige arter som stor flagspætte, fiskehejre, 
spurvehøg og tårnfalk samt et stort antal småfugle hele året og blandt andet gråand og blis-
høne yngler ved kaponiererne. Taffeland, troldand, grønbenet rørhøne og knopsvane yngler 
undertiden men ses især rastende.  

Der er ingen tiltag i planen, som potentielt vil kunne påvirke Vestvolden. 
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Fredskov 
Skovloven har til formål at bevare og beskytte landets skove samt at forøge skovarealet ved 
at udpege fredskovsarealer. Fredskovspligtige arealer består af: 
 
 Arealer, som miljøministeren har besluttet skal være fredskovspligtige. 
 Arealer, der i matriklen eller tingbogen er noteret som majoratsskov. 
 Arealer med skov, der ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke, arealer, 

der ejes af disse, og hvor skov etableres eller indfinder sig, samt tilhørende arealer uden 
træbevoksning.  

 

Fredskovspligtige arealer skal holdes bevokset med træer, der danner, eller som inden for et 
rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer.  
 
Inden for planområdet findes spredte områder med fredskov, der særligt er koncentrerede 
omkring Fæstningskanalen i den nordlige del af planområdet og i Valbyparken i den sydlige 
del af planområdet.  
 
Fjernelse af træer inden for fredskovspligtige områder i forbindelse med eksempelvis ter-
rænændringer, kræver dispensation fra skovlovens bestemmelser. Naturstyrelsen i hoved-
stadsområdet administrerer skovloven inden for planområdet. Påvirkning af fredskov af-
hænger af de konkrete projekter og behandles ikke yderligere i miljøvurderingen. 
 

7.1.3 Overfladevand 
Søer og vandløb 
Næsten alle søer og åer i København og Frederiksberg Kommune er kunstigt skabte og ud-
sprang af behovet for ferskvand til byen. Da København blev grundlagt for over 1000 år 
siden, var der ingen større søer eller åer i nærheden. Derfor blev der løbende igangsat store 
gravearbejder, især i middelalderen frem til 1500, hvor de største udgravninger og opdæm-
ninger fandt sted. I den periode grundlagdes Københavns centrale søer og vandløb (Figur 
7-1). 
 
Denne plan omfatter det vestlige vandområde, bestående af Harrestrup Å, Damhussøen, 
Damhus Å samt Grøndals Å/Ladegårds Å. Harrestrup Å forsyner en stor del af vandet til de 
københavnske søer, hvortil vandet reguleres vha. pumper og ventiler efter en overordnet 
plan. Fra Harrestrup Å pumpes vand til Fæstningskanalen, hvorfra vandet løber til Utterslev 
Mose. Fra Utterslev Mose løber der vand til Emdrup Sø og videre til de indre søer i Køben-
havn. Der pumpes også vand fra Harrestrup Å til Damhussøen, og som derfra dirigeres via 
Ladegårdsåen til de Københavnske søer (Figur 7-1) /16/. 
 
Harrestrup Å udspringer i Harrestrup Mose ved Herstedøster (nord for Albertslund). Den 
løber ikke længere til Damhussøen, men er ført langs søens vestside for derfra at fortsætte i 
et sydøstligt løb mellem Hvidovre og Vigerslev (hvor åen også kaldes Damhusåen), ud ved 
Kalvebod Strand. Det samlede afstrømningsopland er på ca. 70 km² og består af ca. 30 km 
vandløb. Strækningen syd for Damhussøen gennem Københavns Kommune fremstår gene-
relt som en dybliggende flisebelagt rende. 
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- Det nordlige vand-
område, omfatter 
Fæstningskanalen, 
Utterslev Mose, 
Søborghus Rende, 
Emdrup Sø samt 
Lygte Å. 
 
- Det centrale vand-
område, udgøres af 
Ladegårds Å, de indre 
søer (Skt. Jørgens Sø, 
Peblinge Sø og Sorte-
dams Sø), samt søerne 
i Ørstedsparken, Østre 
Anlæg og Fælledpar-
ken. Selv om Kastel-
graven står i åben 
forbindelse med 
havnen, har den status 
af sø. 
 
- Det vestlige vandom-
råde, består af Harre-
strup Å, Damhussøen, 
Damhus Å samt 
Grøndals Å/Ladegårds 
Å. 
 
- På Amagersiden 
findes bl.a. Grønjords-
søen, Nordkanalen og 
de nye kanaler i 
Ørestad. 
 

 
Figur 7-1. De københavnske søer og vandløb med en beskrivelse af  de fire store vandområder som de er 
inddelt i, med tre på Sjællandssiden og et på Amager side,. 

 
Gennem de sidste 500 år har Harrestrup Å fungeret først som drikkevandsforsyning til Kø-
benhavn siden tjent som afledningskanal for byens spildevand. Harrestrup å blev omkring 
1940 lagt i en rende og ført uden om Damhussøen med dæmninger på hver side i den østlige 
side af Damhusengen og langs den veslige side af søen. 
 
Damhussøen og Damhusengen blev anlagt som offentlig park i 1939-1941, men har en hi-
storie, der strækker nogle hundrede år tilbage i tiden. Damhussøen blev dannet ved opstem-
ning af Harrestrup Å nord for vejen til Roskilde engang i midten af forrige årtusind og sene-
re forstærket og udbygget i midten 1800-tallet. Også Grøndalsåens oprindelige indløb på 
den østlige side blev opstemmet, således at vandet nu i stedet løb i modsat retning ind mod 
byen. Ved Bispeengen fik Grøndalsåen tilløb fra Lersøen og løb nu gennem Ladegårdsåen 
til Peblingesøen.  
 
I forbindelse med Københavns Vandforsyning oprettelse i 1859 blev Damhussøen uddybet 
til en gennemsnitsdybde på knap 3 m mod ca.1,5 m før. Bunden blev dækket med ler for at 
gøre den vandtæt. Indtil 1891 leverede søen drikkevand til København, men bibeholdt sin 
funktion som vandreservoir til midten af 1920’erne. Samtidig ændredes området gradvis til 
en park. Da Harrestrup å i 1938 blev lagt i en rende uden om søen, blev også en del af søens 
oprindelige nordlige del inddæmmet og afvandet, og Damhusengen nord for søen kom til 



 

 Miljøvurdering - Konkretisering af skybrudsplan for ”København Vest og Frederiksberg Vest” 

48 

 
 

November 2013 

syne. Damhussøen og Damhusengen er på 85,7 ha og hvoraf søen udgør de 46 ha. Søvolu-
met svinger omkring 6 mill. m³. 
 
Kystvandene 
Kalveboderne er et lavvandet kystområde mellem Hvidovre og Valbyparken på den ene side 
og Amager på den anden side. Området dækker et areal på 4,6 km2. På en fjerdedel af om-
rådet er dybden under 1 m, og på godt halvdelen er dybden mellem 1 og 2 m. Kalveboderne 
er omkranset af lystbådehavne og Københavns Havn, samt beboede arealer, motorvej og de 
store rekreative arealer på Amager. Vandfornyelsen sker primært fra syd af indtrængende 
vand fra Køge Bugt, hvilket præger saliniteten i området på mellem 8-15 ‰. Der sker en 
tilledning af næringsstoffer via Damhusåen (Harrestup Å’s sydlige del), der udmunder i 
Kalveboderne ved Valbyparken. 
 
Kalveboderne blev fredet i på begge dets sider (Sjælland og Amager) i 1990. Begrundelsen 
for fredningen var de mange vandfugle der benytter området. Det lavvandede farvand er i 
vinterhalvåret et meget vigtigt område som opholds- og fourageringssted for vandfugle. 
Under isvintre er særligt området syd for Sjællandsbroen vigtigt, fordi strømforholdene sik-
rer åbent vand selv i meget kolde perioder. Store dele af havbunden er dækket af under-
vandsvegetation, især havgræs og ålegræs, som er af stor betydning for planteædende vand-
fugle. Endvidere er der i farvandet et rigt dyreliv, fx småkrebs, muslinger, fisk, vandinsekter 
og lignende, som giver leve muligheder for vandfugle, som overvejende lever af dyrisk fø-
de. Kalveboderne indgår som del af det store Natura 2000 beskyttede marine område om-
kring sydspidsen af Amager (N 143: Vestamager og havet syd for). Ud over omtalte Fugle-
beskyttelsesområde, indgår Habitatområde nr. 127, hvor naturtyperne sandbanke, lagune og 
bugt er udpeget for Kalveboderne. 
 

7.2 Fredninger og kulturarv 
Fredede områder, fredede fortidsminder, fortidsmindebeskyttelseslinjer og kirkebyggelinjer 

ses illustreret på kortbilag bagerst i rapporten: 

 Kort 2 Fredede områder og fortidsminder 

 

Kulturmiljøer ses på: 

 Kort 3 Kulturmiljøer  

 
7.2.1 Fredede områder 

Benyttelsen af fredning af udvalgte områder har siden 1917 været centralt i naturbeskyttel-
sen i Danmark, og fredninger er det ældste og mest vidtgående instrument til beskyttelse af 
natur og landskaber. Fredninger kan gennemføres til at varetage alle de formål, som natur-
beskyttelsesloven indeholder, hvilket er beskyttelse af dyr og planter og deres levesteder, 
landskab og kulturhistorie, ligesom en fredning kan fastsætte bestemmelser om forbedring 
og genopretning af naturen. Endvidere kan fredninger regulere folks adgang til at færdes i 
naturen.  
 
Inden for skybrudsoplandet findes følgende fredede områder, som alle er arealfredninger: 
 
 Vestvolden (inkl. Fæstningskanalen) 
 Husumparken 
 Harrestrup Å fra Vestvolden til udløb (Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen, Krogebjergparken) 
 Grøndalen med tilstødende arealer  
 Lindevangsparken 
 Haveforeningen Dalgas  
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 Frederiksberg Have, 
 Damhuså  
 Kalvebod Kile 
 Valbyparken  
 Fredningsforslag for Sydhavnstippen 
 
Fredningernes overordnede formål og relevante bestemmelser fremgår i Tabel 11-1 under 
bilag, bagerst i rapporten. 
 
Såfremt de valgte klimahåndteringsløsninger er i strid med fredningernes formål, kan Fred-
ningsnævnet meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne i henhold til naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1. Planens påvirkning af fredningerne behandles i Afsnit 8.2. 
 

7.2.2 Fortidsminder 
De fredede fortidsminder er beskyttede af museumsloven og udgør en væsentlig kulturarv. 
De kan ses på Kulturstyrelsens database “Fund og Fortidsminder”. Kulturstyrelsen admini-
strerer museumslovens bestemmelser om beskyttelse af selve fortidsminderne og 2 meter fra 
fortidsmindernes fod mod tilstandsændringer jf. museumslovens §§ 29e og 29f.  
 
Omkring fortidsminder kan der være en fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 meter, som 
kommunerne administrerer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18. Formålet med for-
tidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. 
Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra 
fortidsminderne skal sikres med bestemmelsen. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæo-
logiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistori-
ske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder. 
 
Inden for skybrudsoplandene findes to fredede fortidsminder, som er henholdsvis Fæst-
ningsvolden (fredningsnr. 313023), som er en 14 km lang fredet befæstning fra historisk tid 
(dateret 1067 - 2009 e.v.t.) /30/, og en fredet rundhøj ”Valhøj” (fredningsnr. 31294) fra old-
tiden (dateret 250.000 f.v.t. - 1066 e.v.t.) /29/. Omkring begge fortidsminder er der fortids-
mindebeskyttelseslinjer.  
 
Derudover gælder museumsloven generelt, som § 27, stk. 2, foreskriver, at hvis der findes 
spor af fortidsminder under jordarbejde på land, skal anlægsarbejdet straks standses, og fun-
det skal anmeldes til det ansvarlige kulturhistoriske museum. 
 

7.2.3 Kirker 
Omkring kirker kan der være en kirkebyggelinje på 300 m, jf. naturbeskyttelseslovens § 19. 
Inden for planområdet findes kirkebyggelinjen for Rødovre Kirke. Bestemmelsens formål er 
at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet mod, at der opføres be-
byggelse på over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. 
 
Konkretiseringsplanen medfører ingen bebyggelse på over 8,5 m, og kirkebyggelinjen be-
handles derfor ikke yderligere i denne miljøvurdering. 
 

7.2.4 Kulturmiljøer 
Kulturmiljøerne er karakteristiske helheder i byen, som vidner om vigtige perioder i byhi-
storien. Kulturmiljøerne er udpeget i Københavns og Frederiksberg Kommuneplan. Inden 
for de udpegede kulturmiljøer skal afgørelser om byggeri, nedrivning, anvendelsesændrin-
ger og lign. inddrage områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og/eller landskabelige værdi-



 

 Miljøvurdering - Konkretisering af skybrudsplan for ”København Vest og Frederiksberg Vest” 

50 

 
 

November 2013 

er som beskrevet i redegørelsen for de enkelte udpegninger /15/, /4/. Kommunernes kultur-
miljøer er grupperet i henholdsvis København som hovedstad, København som havneby, 
produktionens København og københavnernes velfærd samt Frederiksbergs kulturmiljøer.  
 
Inden for skybrudsoplandene findes følgende kulturmiljøer (nummerering genfindes på 
kortbilag): 
 
 København som hovedstad  

 1.4 Københavns nyere befæstning 
 1.8 Valby Landsby 
 1.9 Hovedbanegården  

 København som havneby  
 2.3 Slusen, Bådklubben Valby mm.  

 Produktionens København 
 3.5 H.C. Ørstedsværket 
 3.7 Håndværkerbyen i Valby 
 3.8 Filmbyen i Valby 

 Københavnernes velfærd 
 4.4 Enghavevej/Baunehøj Allé  
 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole inkl. idrætsareal 
 4.13 Vigerslev Haveby 
 4.15 Valbyparken inkl. haveforeninger 
 4.18 Vestre Kirkegård 

 Frederiksbergs kulturmiljøer 
 2.1 Villakvarteret mellem Peter Bangs Vej og Roskildevej 
 2.2 Kirkegårdsområdet 
 2.3 Villakvarteret vest for Søndre Fasanvej 
 2.4 Punkthusene ”Søndermarken” 
 2.5 Kvarteret omkring Nordens Plads 
 3.1 Lindevangskvarteret 
 3.2 Ved Grænsen 
 3.3 Den Sønderjyske By 
 4.3 Femte Juni Plads 

 
7.3 Landskab 

Kystnærhedszone og strandbeskyttelseslinje ses illustreret på Kortbilag 1.1 bagerst i rap-

porten: 

 Kort 1 Beskyttet natur, fredskov, kystnærhedszone og strandbeskyttelseszone. 
 

Planen indeholder en række tiltag, som ikke vil være synlige i driftsfasen (fx skybrudsled-
ninger). Derimod vil eksempelvis ændringer af vejprofiler, beplantning og terræn samt etab-
lering af anlæg til central forsinkelse ændre de landskabelige/visuelle forhold i byen. Den 
konkrete landskabelige påvirkning afhænger i høj grad af det endelige valg af løsninger, den 
efterfølgende planlægning og detailprojektering. Derfor behandles de generelle visuelle på-
virkninger ikke på dette tidligere stadie af planlægningen. 
 
Den sydlige del af planområdet ligger inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslin-
jen, som begge bl.a. skal sikre kystlandskabet. Beskyttelseszonerne er reguleret af hen-
holdsvis planloven og naturbeskyttelsesloven.  
 

7.3.1 Kystnærhedszone 
Det danske kystlandskab har gennem årene været udsat for store påvirkninger såsom byud-
vikling og tekniske anlæg. For at kysterne fortsat kan udgøre en væsentlig natur- og land-
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skabsressource, skal udpegning af kystnærhedszonen sikre friholdelse af de kystnære områ-
der for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af kystnær placering, jævnfør planlo-
vens § 5a, stk. 1. Bestemmelsen skal beskytte kystlandskabet mod unødige ændringer.  
 
Kystnærhedszonen er fastlagt af staten, og dens udstrækning kan være op til 3 km fra kysten 
og omfatter alle arealer i landzone og sommerhusområder. Inden for kystnærhedszonen kan 
der derfor kun inddrages nye arealer i byzone eller planlægges i landzone, hvis der er en 
særlig funktionel begrundelse for kystnær placering. For de kystnære dele af byzonerne, der 
ligger ud til kysterne, eller som indgår i et samspil med kystlandskabet, gælder planlovens 
bestemmelser i §§ 11f, stk. 1, 2 og 4, og 16, stk. 4 og 5. 
 
I Københavns Kommuneplan 2011 fastlægger retningslinjer, at i de dele af byen, der ligger 
direkte ud til kysten (den kystnære byzone), skal de fremtidige bebyggelsesforhold i over-
ensstemmelse med planloven udformes bl.a. under hensyn til samspillet med kystlandska-
bet, herunder evt. kulturhistoriske eller naturmæssige interesser i området. Samtidig skal der 
tages det fornødne hensyn til den infrastruktur, der er afhængig af en placering ved kysten, 
og til at sikre offentligheden adgang til kysten. Kystnærhedszonen ses illustreret på Figur 
7-2. 
 

 
Figur 7-2 Kystnærhedszone og strandbeskyttelseslinje inden for de sydlige oplande Harrestrup Å, Gåse-
bækrenden og Teglholmen.    
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7.3.2 Strandbeskyttelseslinje 
Langs kysten findes oplandsarealer inden for strandbeskyttelseslinjen, hvilket fremgår af 
Figur 7-2. Strandbeskyttelseslinjen skal sikre bevarelsen af de åbne kyster, og er fastlagt af 
miljøministeren. Arealanvendelsen inden for strandbeskyttelseslinjen er reguleret ved natur-
beskyttelseslovens § 15. Strandbeskyttelseslinjen er registreret i matriklen og noteret i ting-
bogen på de enkelte ejendomme.  
 
Bestemmelsens formål er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der 
ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Hermed varetages en række hensyn: landska-
belige, biologiske og rekreative.  
 
Bestemmelsen medfører et generelt forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af kyst-
strækninger. Dette indebærer, at der ikke må placeres bebyggelse (bygninger, skure, cam-
pingvogne, master mv.), foretages ændringer i terrænet, beplantning o.lign. samt hegning. 
Endvidere må der ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved 
der fastsættes skel. Midlertidige terrænændringer som f.eks. nedgravning af ledninger og 
lignende kræver ikke dispensation, såfremt terrænet efter nedgravningen straks retableres til 
det oprindelige udseende.  
 
Der gives kun dispensation fra strandbeskyttelseslinjen i ganske særlige tilfælde. Bestem-
melserne administreres meget restriktivt af Naturstyrelsen. 
 

7.4 Grundvand og jordforurening  
7.4.1 Drikkevandsinteresser 

Drikkevandsinteresser ses på kortbilag bagerst i rapporten: 

 Kort 4 Drikkevandsinteresser  

 
Drikkevandsinteresser 
I den vestlige del af området er der udpeget områder med drikkevandsinteresser. En stor del 
af Frederiksberg er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket betyder, 
at der i området skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Grundvandet ana-
lyseres bl.a. for olie, opløsningsmidler, pesticider samt udvalgte naturligt forekommende 
stoffer (fx nikkel).  
 
Nedsivningsmuligheder 
Udpegede nedsivningsmuligheder er områder, som indikerer, hvorvidt der kan meddeles 
tilladelse til nedsivningsanlæg på en specifik lokalitet, hvilket altid beror på en konkret vur-
dering.  
 
Kildepladszoner 
Den nordøstlige del af planområdet er omfattet af en 300 meter kildepladszone. Derudover 
findes fire indvindingsboringer i Frederiksberg Kommune.  
 

7.4.2 Jordforurening 
Jordforurening ses på kortbilag bagerst i rapporten, hvor V1 og V2-kortlagte grunde er 

illustreret: 

 Kort 5 Jordforurening  
 

Københavns Kommune har tidligere, i egenskab af amtsmyndighed, foretaget registrering af 
forurenede ejendomme efter den daværende lov om affaldsdepoter. Da denne lov blev er-
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stattet af jordforureningsloven (LBK nr. 1427 af 04/12/2009), har først kommunen som 
amtsmyndighed og efterfølgende Region Hovedstaden foretaget kortlægning af V1 og V2-
kortlagt forurenede grunde (se faktaboks). 
 

 
 
Den systematiske kortlægning af forurenede grunde er ikke gennemført i Region Hovedsta-
den, hvorfor en angivelse af forureningskortlagte grunde udelukkende er et øjebliksbillede. 
Det skal nævnes, at der med en ændring af jordforureningsloven i 2007 skete en revision af 
kortlægningsprincipperne, hvorved lettere forurenet jord ikke længere er omfattet af forure-
ningskortlægning. Denne ændring indeholdt samtidig en introduktion af områdeklassifice-
ring af lettere forurenede byområder. 
 
Hele planområdet er områdeklassificeret, da det er beliggende i byzone. Derudover findes 
der V1 og V2-kortlagte grunde, hvilke fremgår af Kortbilag 3.1. 
 

7.5 Befolkning og sundhed 
Rekreative grønne områder ses illustreret på kortbilag bagerst i rapporten: 
Kort 6 Rekreative interesser  
 

7.5.1 Generelt 
Vurdering af påvirkninger på befolkning og sundhed er tæt koblet til de rekreative værdier i 
området, som derfor kortlægges i det følgende. De rekreative interesser er knyttet til offent-
lighedens adgang til frilufts- og fritidsaktiviteter i rekreative grønne områder og idrætsanlæg 
samt havnebade og strande. De rekreative interesser omfatter desuden eksisterende og plan-
lagte stiforbindelser. 
 
København og Frederiksberg omfatter begge grønne og blå bydele med fokus på borgernes 
fritidsliv og oplevelser. Ifølge Københavns Kommuneplan 2011 er målet, ”at kommunens 
rekreative områder imødekommer borgernes behov samt at adgangen til fysiske og sociale 
aktiviteter såvel som naturoplevelser og afslapning udvikles i de rekreative områder.” /23/. I 
Frederiksberg Kommuneplan 2013 fastlægges det bl.a., at ”Frederiksbergs rekreative om-
råder skal sammen med et udbygget grønt stinet udgøre en sammenhængende grøn struktur, 
der er let tilgængelig for byens borgere”. 
 
Inden for skybrudsoplandene findes der gode muligheder for friluftsliv, da der findes en 
række større og mindre parker og grønne arealer, legepladser, søer, boldbaner og koloniha-
ver, der kobles via veje, tog, metro, cykel- og gangstier. De grønne strukturer i København 
og Frederiksberg dannes i hovedtræk af de lavtliggende naturområder, fæstningsanlæggene, 
de kongelige haver og fællederne. Byens grønne områder har en høj, rekreativ værdi for 
befolkningen. Det samme gælder for Den Grønne Cykelsti, cykelsuperstier, regionale stiru-
ter og andre stiforbindelser, som sammen udgør et væsentligt rekreativt element i infrastruk-
turen. 
 

V1 og V2-kortlagte grunde 
 
Kortlægning af forurenede grunde i henhold til jordforureningsloven kan foretages enten på vidensni-
veau 1 (V1 – kortlægning på baggrund af begrundet mistanke) eller på vidensniveau 2 (V2- Kortlæg-
ning på baggrund af egentlige undersøgelser), se kortbilag. De to begreber rummer derfor kun en be-
skrivelse af, hvorvidt ejendommen har været undersøgt, og giver ingen indikation af, hvor forurenet en 
ejendom måtte være og med hvilke stoffer. 
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7.5.2 Grønne områder 
Der er flere grønne områder inden for skybrudsoplandene, som primært udgøres af kommu-
nale parker, kolonihaver, fæstningsanlæg og private haver. Der findes ingen udpegede regi-
onale friluftsområdet inden for oplandet. De største grønne områder er Fæstningsvolden, 
Frederiksberg Have/Søndermarken, Valbyparken og hele området omkring Harrestrup Å og 
Damhussøen, der alle benyttes som rekreativt grønt område med offentlig adgang. De større 
grønne områder fremgår af Tabel 7-3. 
 

Tabel 7-3 Grønne områder inden for oplandene København V og Frederiksberg V 

Grønt område Anvendelse 

Vestvolden (inkl. Fæstningsvolden) Kommunal park 
Husumparken Kommunal park 
Krogebjergparken Kommunal park 
Grøndalsparken Kommunal park 
Vigerslevparken Kommunal park 
Valbyparken Kommunal park 
Karens Minde Kommunal park 
Park ved Vilhelm Thomsens Allé Kommunal park 
Vestre Kirkegård Kommunal park 
Frederiksberg Have og Søndermarken Kommunal park 
 
Udover de større grønne områder findes små grønne områder såsom Vesterbro/Vasby Sko-
lehave. Spredt i området findes kolonihaver og 31 kommunale legepladser /28/.  
 

7.5.3 Blå struktur 
Den blå struktur i København og Frederiksberg består primært af søer, historiske voldanlæg, 
havnebade og strande, mens mange åforløb i byen er blevet rørlagt. Københavns Kommune 
har gode bademuligheder i form af havnebade og strande. Havnebadet Sluseholmen er be-
liggende inden for planområdet ved Kalveboderne /24/. 
 
Inden for planområdet består den blå struktur desuden af Harrestrup Å, Damhussøen og 
Kalveboderne.  
 

7.5.4 Cykelstier 
Inden for oplandene findes en række forskellige rekreative cykelstier. Det mest markante 
stiforløb er den anlagte Grønne Cykelsti langs Fæstningskanalen og Harrestrup Å til Kalve-
boderne. Centralt i området krydser desuden en Grøn Cykelsti, som er anlagt på halvdelen 
af strækningen, og som forbinder Frederiksberg med Nørrebro. Derudover krydses oplandet 
af cykelsuperstien langs Damhusdæmningen, Hyltebjerg Allé og Finsensvej. I den nordlige 
del af området findes en del planlagte grønne stiforløb bl.a. langs Grøndals Å.  
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8. MILJØVURDERING  

8.1 Natur og overfladevand 
I det følgende redegøres for påvirkningen af natur og overfladevand ved realisering af pla-
nen. Der ses særligt på effekterne af håndtering af overfladevand, herunder ændret vandkva-
litet og vandmængder i recipienterne samt etablering af midlertidige og permanente bassiner 
og lavninger i byrummet. Disse tiltag kan give afledte effekter på naturindholdet – både 
flora og fauna. Derudover ses der på de landsbasserede påvirkninger af naturindhold som 
eksempelvis etablering af grønne strukturer i byen. 
 

8.1.1 Generelle påvirkninger 
Planen medfører i forskelligt omfang positive og negative påvirkninger af naturforhold. De 
positive effekter ses i forhold til en generel forbedring af den grønne struktur i byen via 
etablering af grønne strøg og beplantning langs udvalgte veje. Dette kan være medvirkende 
til at øge byens naturindhold og organismernes muligheder for spredning via de grønne og 
blå strøg i byen.  
 
Der vil også være en væsentlig positiv påvirkning ved generelt at lede hverdagsregnvand og 
skybrudsnedbør uden om kloaksystemet – og dermed afhjælpe problemet med de meget 
skadelige spildevandsoverløb til den våde natur. Den vigtigste årsag til disse udslip af spil-
devand, er nemlig når kloaksystemet fyldes med afledt regnvand og derfor løber over med 
fortyndet spildevand.  
 
De skiftende hydrauliske påvirkninger af vandområder, der fungerer som recipienter for 
regnvand i forbindelse med skybrud, vil generelt være af negativ karakter. Både en større 
vandgennemstrømning og en forøget vandstand vil potentielt medføre en negativ påvirkning 
af flora og fauna, hvilket uddybes herunder: 
 
 I ynglesæsonen kan de vandtilknyttede fugles reder blive oversvømmet, hvilket potenti-

elt vil være mest kritisk i Damhussøen og mod syd mod de terrænnære dele af Natura 

2000-området Vestamager og havet syd for.  

 En øgning af vandstrømmen i vandløb vil endvidere kunne rive en del fastsiddende dyr 

og planter med sig.  

 Ophvirvling og erosion af partikulært stof vil desuden kunne overlejre vandplanter og 

dyr i de nedstrøms områder. Den materialevandring en øget vandstrøm genererer, vil 

kunne skade leveforholdene for i sær mindre organismer med begrænset mobilitet. Me-
get omskiftelige hydrauliske forhold vil typisk favorisere opportunistiske arter, som er 
arter med en hurtigere generationstid, der vil kunne tilpasse sig de hyppigt skiftende fy-
siske forhold. Derved kan de udkonkurrere andre mere følsomme arter.  Fødeforholdene 
vil blive mere ensartet og vanskeliggøre livet for mere specialiserede organismer. Sam-
let set vil ændrede hydrauliske forhold indebære en risiko for tab af biodiversitet i vand-
løb.  

 
8.1.2 Natur 

For selve Damhussøen vil planen medføre en reduktion af søarealet for at kunne forsinke 
regnvandet tilstrækkeligt, inden det ledes til Harrestrup Å. Dette vil kræve en dispensation i 
henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. De påtænkte inddæmmede områder vurderes ikke at 
besidde nogen specielle værdifulde forhold i forhold til resten af søen. Derimod vil redukti-
onen af søarealet reducere leveforholdene for en del af de større organismer som vandfugle 
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og muligvis fisk, som i dag holder til i søen. Derudover vurderes der ikke at være påvirk-
ninger, som vil influere på det aktuelle dyre – og planteliv. 
 
Med hensyn til Natura 2000-området Vestamager og havet syd vurderes planen ikke at med-
føre påvirkninger, der er i modstrid med kriterier for bevaringsstatus for udpegningsgrund-
lagets arter, herunder fugle og naturtyper.  Det vil være nødvendigt i forbindelse med de 
konkrete projekter at foretage en nøjere vurdering af dette for at sikre, at både tilstand og 
prognose er gunstig i forhold til de fastsatte niveauer for området og dets udpegningsgrund-
lag (arter, fugle og naturtyper). 
 
I forhold til bilag IV-arter vurderes planen ikke at medføre væsentlige påvirkninger af eksi-
sterende lokaliteter, hvor disse arter forekommer. Afhængigt af hvordan planen konkretise-
res, vil der potentielt være mulighed for at der opstår mere eller mindre temporære vand-
samlinger, der kan udnyttes af fx padder. De blå-grønne korridorer vil afhængigt af endelig 
udformning også på sigt kunne virke som nye flyvelinjer for flagermus, som derved måske 
får bedre muligheder for fouragering og spredning.  
 

8.1.3 Overfladevand 
Ved masterplanen ledes regnvand fra det nord-vestlige skybrudsopland til Damhusengen og 
derfra videre til det østlige afsnit af selve Damhussøen, hvor også den nord-østlige strøm via 
Grøndals Å modtages. Da Damhussøens eksisterende vandspejl ligger i højde med det om-
givne terræn, opereres der med en inddæmning og dræning af den østlige arm af søen, såle-
des at dette område kan fungere til midlertidig opmagasinering af terrænafledt regnvand.  
 
I et andet løsningsforslag i masterplanen vil det være den sydlige del af søen mod Roskilde-
vej, der inddrages som stort potentielt forsinkelsesbassin. For begge løsninger ledes det for-
sinkede regnvand videre sydover ad Harrestrup Å. Dette betyder, at vandføringen i Harre-
strup Å ikke pludselig øges voldsomt i forhold til den eksisterende. 
 
Den afmålte måde regnvandet påtænkes ført til Harrestrup Å på vurderes ikke at have nogen 
negative konsekvenser for leveforholdene i vandløbet. Rengvandet vil trække en del af de 
afsatte stoffer på de befæstede arealer med sig undervejs. Forsinkelsen af regnvandet vil 
antagelig reducere omfanget af denne påvirkning, men nogen forurening af Harrestrup Å 
herfra må forventes. I forhold til den reduktion i antallet af overløb fra kloaksystemet og 
dermed reduktion af spildevandsbelastningen, der vil følge af planerne, vurderes de negative 
påvirkninger af organiske stof og næringsstoffer, at være begrænset. De miljøfremmede 
stoffer fra de stærkt trafikerede områder, vil antagelig kunne påvirke især dyrelivet negativt. 
I flg. skybrudsplanerne forudsættes det afledte regnvand fra trafikerede områder at blive 
mekanisk renset forinden. Desuden satses der på løsninger, der skal sikre, at den første del 
af regn fortsat ledes til kloak (”first flush”). Forudsat dette vurderes de negative påvirknin-
ger på natur og vandmiljø i Harrestrup Å at være mindre. Dette vil også gælde den nyåbnede 
Grøndals Å. Problemet her vil dog være den meget varierende vandføring, som i forvejen 
vil sætte en grænse for de fleste vandløbsorganismer. 
 
Der er derudover forslået en række løsninger til håndtering af regnvandet i terrænet, der vil 
have et vist naturmæssigt islæt i kraft af især den vegetation, der vil blive etableret i disse 
områder. Da formålet ikke som sådan er at skabe nyt natur, men generelt at tjene som mid-
lertidig opsamling af terrænafledt regnvand, vil naturindholdet være tilsvarende begrænset. 
Da de fleste af disse områder ikke i forvejen har en naturmæssig værdi, der er større end den 
som vil være et resultat af de foreslåede plantiltag, vurderes der ikke være nogen negative 
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konsekvenser på naturen. Det vil dog være nødvendigt at følge forureningspåvirkningen fra 
de stoffer, det afledte regnvand fører med sig til disse områder  
 
For de mindre vandhuller og bassiner, der vil blive etableret i parker og lignende i forbin-
delse med planens gennemførsel, vil vandkvaliteten afspejle de forhold, der gælder for det 
afledte regnvand. Såfremt first flush løsninger gennemføres, vurderes næringsindholdet i 
den tilførte nedbør at ligne de koncentrationer, der er målt i kloaksepareret afledt regnvand, 
hvor nøgletallene for kvælstof og fosfor er hhv. 2 mg/l og 0,5 mg/l /10//10/ Helhedsplan for 
Harrestrup Å – fra tidligere spildevandskanal til natur og rekreativt strøg. Københavns 
Kommune apr. 2013 
/11/. Disse nøgletal repræsenterer niveauer en del over, hvad de statslige forslag til vandpla-
ner normalt anbefaler.  
 
Kalveboderne  
De økologiske forhold i det lille afgrænsede havområde, Kalveboderne, som Harrestrup Å 
leder ud til, er kraftig påvirket af de stoffer, åvandet fører med sig. Vandskiftet er forholds-
vis lille, så forholdene vil være påvirket af de periodevise store udledninger af regnvand. 
Selv om brakvandet i området i forvejen er præget af skiftende temperatur og saltholdighe-
der, vil kraftig udstrømning fra Harrestrup Å i forbindelse med kraftig regn yderlige bidrage 
til de varierende fysiske forhold og på den måde forværre forholdene for det tilhørende dy-
re- og planteliv. I forhold til dets Natura 2000-målsætningen er den eksisterende tilstand 
ugunstig, hvilket primært skyldes påvirkningen fra Harrestrup Å. Skybrudsplanerne vil med 
de forsinkelser af regnvandsafledningen til Harrestrup Å, der er indlejret i planen, medføre 
en væsentlig dæmpning af den uheldige ferskvandspåvirkning i Kalveboderne. Tilsvarende 
vil reduktionen i spildevandstilførslen fra kloakoverløb forbedre forholdene væsentligt. Sel-
ve næringspåvirkningen vil, forudsat at det afledte hverdagsregn renses og at det såkaldte 
first flush ledes til kloak, ikke være større end den der gør sig gældende fra Køge Bugt. Ta-
get den tilbageholdelse af næringsstoffer og organisk stof, der vil være i Harrestrup Å, i be-
tragtning, vurderes de planlagte tiltag i kombination med planerne for Harestup Å’s restau-
rering at sikre den fornødne vandkvalitet i Kalveboderne, herunder ålegræssets dybdeudbre-
delse.   
 
De nye blå og grønne strukturer 
Planen medfører en generel forbedring af den grønne struktur i byen via etablering af nye 
grønne strøg og beplantning langs veje. Da det primære formål er at opsamle og tilbagehol-
de regnvand, er det meningen, at disse områder skal friholdes for vand, når ikke det regner. 
De våde betingelser vil derfor kun forekomme midlertidigt og relativt kortvarigt, hvilket 
ikke vil tillade en natur, som er afhængig af vanddækning. 
 
De meget varierende fysiske betingelser, som den forskelligartede vandpåvirkning medfø-
rer, vil kun tillade et forholdsvis begrænset udfoldelsesrum for dyr og planter. I et vist om-
fang vil variationen kunne opnås ved at tilplante og pleje vækster, der kan tåle skiftevis 
vanddækning og udtørring. Da planter og dyr generelt trives bedst under stabile forhold, vil 
det fortrinsvis være opportunistiske og ikke særligt specialiserede organismer, der vil præge 
naturforholdene i de nye områder. Ved målrettet udplantning og pasning kan der opnås en 
rimelig forskelligartet bevoksning af træer, buske, græsser og urter. De nye grønne og blå 
strukturer kan derfor give en forøget artsrigdom – fx kan træer og buske, herunder bær- og 
frugtbærende vækster, give bedre mulighed for arter med tilknytning hertil (fx fugle, små-
gnavere og flagermus), og sammenhængende beplantningsbælter vil også kunne udgøre en 
form for spredningskorridor. Omfanget af de positive effekter vil afhænge af de konkrete 
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projekter og den videre pleje, og kan derfor ikke vurderes endeligt på dette stadie af plan-
lægningen. 
 

8.1.4 Varianter  
For så vidt angår natur vurderes der ikke at være væsentlige forskelle mellem masterplan og 
varianter.  
 
Varianterne vil generelt være med til at forsinke vandet yderligere og vil som følge deraf 
belaste de sekundære recipienter som Harrestrup Å endnu lidt mindre, hvad angår hydraulik 
og forurenende stoffer. Da effekterne af disse påvirkninger i forvejen er begrænsede, vil det 
ikke ændre på det generelle billede beskrevet under masterplanen. 
 
Varianterne medfører overordnet set omtrent de samme påvirkninger af hovedrecipienterne 
(Harrestrup Å og Kalveboderne). Også de lokale påvirkninger i forhold til den påtænkte nye 
grønne og blå struktur samt forsinkelseselementer vil stort set være de samme. 
 

8.1.5 Afværgeforanstaltninger 
Den planlagte forsinkelse af regnvandet skal bl.a. sikre at den hydrauliske påvirkning af 
Harrestrup Å og dermed Kalveboderne ikke bliver for voldsom. Jo længere tids udjævning 
af tilførslen til åen jo bedre. De planlagte nye blå-grønne strukturer er konstrueret med hen-
blik på at håndtere skiftende hydrauliske forhold. Da disse ofte står i modsætning til de fysi-
ske forudsætninger for en varieret natur, anbefales det så vidt muligt at give mulighed for en 
så langvarig tilbageholdelse af overfladevand i de nye blå-grønne områder som mulig. 
 

8.2 Fredninger og kulturarv 
8.2.1 Generelle påvirkninger 

Generelt medfører konkretiseringsplanen for Københavns Vest og Frederiksberg Vest min-
dre påvirkninger af de kulturhistoriske interesser. Det gælder primært i form af visuelle på-
virkninger og periodevise anvendelsesændringer inden for kulturmiljøer og fredede områ-
der, hvor planen medfører ændringer i terrænet og muliggør lokal tilbageholdelse og forsin-
kelse af regnvand. 
 

8.2.2 Fredede områder 
Planen omfatter tiltag, der inden realisering kan kræve dispensation fra fredningsbestem-
melserne, som skal søges hos Fredningsnævnet for København. Det gælder ved tiltag inden 
for de områder, som fremgår af Tabel 8-1. Nummerering af fredninger henviser til Kortbilag 
2.2. 
 

Tabel 8-1 Den potentielle påvirkning ved masterplanen af de fredede områder.  

Tiltag Fredning Påvirkning 

Forsinkelsesvej 1: Vestvolden (inkl. 
Fæstningskanalen) 
med tilgrænsende 
områder, herunder 
Kagsmosen 
Kendelse af 07-06-
1993 

Frederikssundsvej umiddelbart øst for Fæstningskanalen plan-
lægges anvendt som en fremtidig forsinkelsesvej. Planen omfat-
ter ikke konkrete forslag til fysiske tiltag inden for det fredede 
område og er derfor ikke i strid med fredningskendelsen. 
 
 
 

Central forsinkelse 2: Husumparken 
Kendelse af 23-08-
1969 

Det planlægges at anvende parken til central forsinkelse ved at 
etablere en grøft i parkens eksisterende skel. Dernæst etableres en 
vold imellem grøften og boldbaner, der kan anvendes som natur-
sti.  
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Tiltag Fredning Påvirkning 

 
Ændringerne vurderes ikke at være i strid med fredningens over-
ordnede formål om at bevare arealet som rekreativt, grønt område 
og opretholde det som park, men periodevis vil der være en på-
virkning af anvendelsen af boldbanerne, der under skybrud kan 
være oversvømmede. De midlertidige ændringer i arealanvendel-
sen, de planlagte terrænændringer (etablering af grøft og vold) 
samt eventuel fjernelse af bevoksninger, forudsætter Frednings-
nævnets tilladelse. 
 

Etablering af ny 

bypark, flytning af 

åforløb. 

3: Harrestrup Å 
fra Vestvolden til 
udløb (Vigerslev-
parken, Damhus-
søen, Damhusen-
gen, Krogebjerg-
parken) 
Kendelse af 29-10-
2010 

Kendelsens § 2 fastsætter bl.a., at der generelt ikke må foretages 
terrænændringer, men at fredningen ikke er til hinder for bevarel-
se, drift, vedligeholdelse, renovering og nyetablering af anlæg, 
bygværker og ledninger samt oprensning af vandløb samt dertil-
hørende adgangsveje for at sikre en optimal drift af spildevands-
systemerne, vandledninger og vandløb. Derudover må der etable-
res tiltag, hvis formål er at hindre udløb af spildevand. Udform-
ning og placering af overjordiske anlæg skal godkendes af Fred-
ningsnævnet. Derudover må der etableres vådområder med ren-
seeffekt til tilbageholdelse og rensning af vand.  
 
Ved Damhussøen planlægges etablering af en ny bypark ved at 
inddæmme en del af søen. Derved kan der skabes bedre forbin-
delse imellem Damhusengen, Grøndalsparken og Vigerslevpar-
ken. Dette vil umiddelbart være i overensstemmelse med fred-
ningens bestemmelser vedrørende sikring af parkernes sammen-
hæng som grønne områder. I fredningsbestemmelserne er der 
desuden en hensigt om, at ændringer skal tage hensyn til de land-
skabelige og historiske værdier og muliggøre en forbedring af 
biodiversiteten i områderne.  
 
I kendelsen findes særbestemmelser for bl.a. Damhussø-
en/Damhusengen. § 8 fastsætter, at plejemyndigheden kan tillade, 
at der udføres oprensninger og andre foranstaltninger i Damhus-
søen, herunder regulering af søens vandstand af hensyn til vand-
miljøet i søen samt af hensyn til vandkvaliteten og mængden af 
vand, der videreføres fra søen til De Indre Søer. Der må kun 
foretages opfyldning eller etablering af øer eller ske ændringer af 
søens form, hvis det foretages på grundlag af en plejeplan. Der 
skal således inden inddæmningen og etablering af byparken ud-
arbejdes en plejeplan. 
 
Der er to alternative forslag til forløbet af Harrestrup Å ved pas-
sage af Damhussøen. Forslag 1 omhandler etablering af et nyt 
parkområde, som beskrevet ovenfor, samt flytning af Harrestrup 
Å til et nyt forløb i parkområdet. Harrestrup Å vil derefter løbe 
sammen med Grøndals Å videre igennem Vigerslevparken syd 
for Damhussøen. Forslag 2 omfatter ligeledes etablering af by-
parken, men hvor Harrestrup Å bevarer sit nuværende forløb 
langs vestsiden af Damhussøen og først kobles til Grøndals Å i 
den østlige del af Vigerslevparken.  
 
Alle planlagte fysiske ændringer forudsætter dispensation fra 
Fredningsnævnet.  

Åbning af Grøn-

dals Å, opgrade-

ring af parkområ-

de, forbedret cy-

kelsti. 

4: Grøndalen med 
tilstødende arealer 
Kendelse af 
30.07.2010 

Gennem hele parken åbnes åen, og der skabes mulighed for, at 
overfladevandet ved skybrud kan forsinkes på de tilstødende 
grønne arealer. De fysiske tiltag foretages primært inden for 
delområde C, men også delområde D, femte juni plads. Her for-
ventes det, at træerne på pladsen ikke vil blive påvirket af de 
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Tiltag Fredning Påvirkning 

planlagte tiltag. 
 
Kendelsens § 3 fastsætter bl.a., at der generelt ikke må foretages 
terrænændringer, men at fredningen ikke er til hinder for bevarel-
se, drift, vedligeholdelse, renovering og nyetablering af anlæg, 
bygværker og ledninger samt oprensning af vandløb samt dertil-
hørende adgangsveje for at sikre en optimal drift af spildevands-
systemerne, vandledninger og vandløb. Derudover må der etable-
res tiltag, hvis formål er at hindre udløb af spildevand. Derudover 
må der etableres vådområder med renseeffekt til tilbageholdelse 
og rensning af vand. Udformning og placering af overjordiske 
anlæg skal godkendes af Fredningsnævnet.  

Central forsinkel-

se. 

5: Lindevangspar-
ken 
Kendelse af 21-05-
1960 

I parken planlægges et LAR-projekt, hvor der etableres central 
forsinkelse til opsamling af regnvand fra nærområdet. Parken er 
en del af den såkaldte urbane strøm, Gåsebækstrømmen. 
 
Fredningens formål er at bevare parken som rekreativt område, 
hvor vægten lægges på det parkmæssige, det botaniske og til-
gængelighed for offentligheden. Inden for det fredede område må 
der uden Fredningsnævnets samtykke fortages ændringer af par-
ken, som tjener dens opretholdelse eller udbygning som rekrea-
tivt område. De planlagte ændringer har et primært formål om 
tilbageholdelse af regnvand og forudsætter derfor tilladelse fra 
Fredningsnævnet. 

Ingen direkte 

påvirkning. 
6: Haveforeningen 
Dalgas 
Kendelse af 19-03-
2000 

På Jyllandsvej og i Solbjerg Parkkirkegård planlægges henholds-
vis skybrudsvej og central forsinkelse. Det skal sikres, at der ved 
disse tiltag ikke sker påvirkninger inden for det fredede område. 
 

Ingen direkte 

påvirkning. 
7: Frederiksberg 
Have og Sønder-
marken 
Kendelse af 21-05-
1960 

Der planlægges ikke tiltag inden for Frederiksberg Have, men 
derimod central forsinkelse på Sønder Fasanvej, Bag Søndermar-
ken og på Valby Langgade. Dette vurderes således ikke at være i 
strid med fredningens bestemmelser. 
 

 8: Damhuså 
Kendelse af 18-03-
1940 

Inden for det fredede område må der ikke placeres bebyggelse, 
og arealerne må ikke opfyldes til en større højde end kote +2,0 m. 
Derudover fastsætter fredningen krav til højde af bevoksning og 
hegning. 

Ingen direkte 

påvirkning. 
9: Kalvebod Kile 
Kendelse af 13-12-
1989 

Udledningen ved Kalveboderne planlægges umiddelbart nord for 
Tippen og vil derfor ikke påvirke det fredede område direkte, og 
der vurderes ikke at være sekundære effekter på de biologiske 
forhold inden for området. 

Central forsinkel-

se, regnvandspark. 
10: Valbyparken 
Kendelse af 03-03-
1966 

Der findes to løsningsforslag for skybrudsstrømmen gennem 
Valbyparken. Løsningsforslag 1 omfatter etablering af ny grøn 
rende langs parkens vestlige afgrænsning, der følger de eksiste-
rende strukturer i parken mod udløbet til Kalveboderne. I løs-
ningsforslag 2 følges de eksisterende ruter og stier i parken og 
der etableres en ny cirkulær regnvandspark, hvorfra vandet løber 
til Kalveboderne.  
 
Begge forslag er i overensstemmelse med det overordnede formål 
i fredningen om at bevare parken som rekreativt område og park, 
men i perioder vil der være områder af parken, hvor der samles 
vand og ophold derved ikke er muligt. Terrænændringerne og 
evt. fjernelse af bevoksning forudsætter dispensation fra Fred-
ningsnævnet. 

Ingen direkte 

påvirkning 

11: Sydhavnstip-
pen  
(fredningsforslag) 

Udledningen ved Kalveboderne planlægges umiddelbart vest for 
det fredede område og vil derfor ikke påvirke området direkte, og 
der vurderes ikke at være sekundære effekter på de biologiske 
forhold inden for området. 
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8.2.3 Fortidsminder 

Den nordlige del af Harrestrup Å og Frederikssundsvej grænser op til det fredede fortids-
minde Fæstningsvolden, en 14 km lang fredet befæstning, hvor der planlægges henholdsvis 
skybrudsvej og forsinkelsesvej. Det forudsættes, at der ikke udføres fysiske ændringer, der 
kan påvirke fortidsmindet eller fortidsmindebeskyttelseslinjen.  
 
Den fredede rundhøj ”Valhøj” er beliggende umiddelbart vest for Danshøjvej og Langager-
vej, der planlægges at have funktion som forsinkelsesveje. Der vil ikke være en direkte på-
virkning af selve fortidsmindet og fysiske ændringer inden for fortidsmindebeskyttelseslin-
jen forudsætter dispensation fra Københavns Kommune. 
 

8.2.4 Kulturmiljøer 
De fleste af kulturmiljøerne inden for oplandene vil ikke blive påvirket af planen, og gene-
relt vurderes påvirkningerne at være af mindre betydning for den samlede oplevelse af kul-
turmiljøerne, idet tiltagene består primært i etablering af blå og grønne strukturer i bymiljø-
et. Der sker ingen ændring af bygninger mv., hvorfor der samlet set kun er tale om en min-
dre påvirkning af kulturmiljøerne. De planlagte anlæg ved Masterplan 1 etableres i de kul-

turmiljøer, som fremgår af Tabel 8-2. 

 

Tabel 8-2 Den potentielle påvirkning ved Masterplanen af kulturmiljøerne. 

Type og kom-

mune 

Kulturmiljø Påvirkning 

København som 
hovedstad  
 

1.4 Københavns nyere befæstning 
1.8 Valby Landsby 
1.9 Hovedbanegården  
 

Inden for disse områder planlægges enkelte sky-

brudsveje og forsinkelsesveje, men ingen større 

fysiske tiltag, der vil ændre oplevelsen af kulturmil-

jøerne væsentligt.  

København som 
havneby  
 

2.3 Slusen, Bådklubben Valby mm.  
 

Ingen direkte påvirkning. 

Produktionens 
København 
 

3.5 H.C. Ørstedsværket 
3.7 Håndværkerbyen i Valby 
3.8 Filmbyen i Valby 
 

Her planlægges i begrænset omfang forsinkelses- 

eller skybrudsveje op til kulturmiljøerne, og der 

forventes derfor ingen direkte påvirkninger inden for 

områderne. 

Københavnernes 
velfærd 
 

4.4 Enghavevej/Baunehøj Allé  
4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole 
inkl. idrætsareal 
4.13 Vigerslev Haveby 
4.15 Valbyparken inkl. havefor-
eninger 
4.18 Vestre Kirkegård 
 

Inden for 4.4 og 4.18 planlægges forsinkelsesveje og 

grønne veje. Dette kan ændre de visuelle forhold 

langs de berørte villaveje. Påvirkningen vurderes at 

være af mindre betydning for oplevelsen af området 

som helhed. 

4.7: Berøreres i mindre grad i forbindelse med plan-

lagt forsinkelsesvej. 

4.13: Ved Vigerslev Haveby planlægges grønne veje 

og forsinkelsesveje, der i mindre grad vurderes at 

påvirke oplevelsen af kulturmiljøet. 

4.15: I Vigerslevparken findes to alternative løsnin-

ger for skybrudsstrømningen, der består af enten ny 

rende eller anvendelse af eksisterende ruter og stier 

samt etablering af regnvandspark. Begge forslag 

medfører visuelle ændringer, men påvirkningen 

vurderes at være positiv, hvis der tages hensyn til 

den oprindelige tanke for parken om mangfoldighed 

i de rekreative funktioner. 

Frederiksbergs 
kulturmiljøer 
 

2.1 Villakvarteret mellem Peter 
Bangs Vej og Roskildevej 
2.2 Kirkegårdsområdet 

Hele Frederiksberg Kommune er opdelt i udpegede 

kulturmiljøer. Generelt planlægges grønne veje, som 

medfører bl.a. permeable belægninger, forsinkelses-
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Type og kom-

mune 

Kulturmiljø Påvirkning 

2.3 Villakvarteret vest for Søndre 
Fasanvej 
2.4 Punkthusene ”Søndermarken” 
2.5 Kvarteret omkring Nordens 
Plads 
3.1 Lindevangskvarteret 
3.2 Ved Grænsen 
3.3 Den Sønderjyske By 
4.3 Femte Juni Plads 

veje og skybrudsveje. Overordnet set vurderes tilta-

gende ikke at påvirke kulturmiljøerne væsentligt, 

idet bebyggelserne ikke påvirkes, og der ikke plan-

lægges større infrastrukturelle ændringer. Der skal 

dog i den efterfølgende planlægning tages hensyn til 

lokale sårbare områder, som eksempelvis ved eksi-

sterende beplantning på Femte Juni Plads, og ved 

central forsinkelse i Kirkegårdsområdet (Solbjerg 

Parkkirkegård). 

 

 

8.2.5 Varianter 
I det følgende beskrives oversigtligt, hvilke påvirkninger der forventes på fredninger og 
kulturarv for de fem varianter. 
 

Tabel 8-3 Den potentielle påvirkning ved varianterne  på fredninger og kulturarv. 

Variant Tiltag Påvirkning 

Fredede områder, fortidsminder og kul-

turmiljøer 

Variant 1 
Bispeengbuen 

Forslaget omhandler et område beliggende 
i oplandet for Ladegårdså, Frederiksberg 
Øst og Vesterbro og er beskrevet som en 
variant til konkretiseringsplanen for dette 
område. Forslaget betyder, at der ledes 
overfladevand fra dette tilstødende areal 
videre til den landskabelige strøm omkring 
Grøndals Å og videre mod Damhussøen, 
Damhusengen og Vigerslevparken. 

Varianten medfører øgede vandmængder, 
der skal håndteres inden for dette skybruds-
opland, og dette stiller derfor øgede krav til 
kapaciteten i området. Der vurderes ikke at 
være ændrede påvirkninger af de kulturhi-
storiske forhold sammenlignet med det 
beskrevne for masterplanen.  

Variant 2 
Damhusengen 

I denne variant ledes vandet fra området 
nord for Bellahøj ad Jyllingevej mod 
Damhusengen. Dette medfører et der skal 
ledes større mængder vand i den stærkt 
trafikerede Jyllingevej og en længere 
strækning af vejen planlægges som sky-
brudsvej. 

Der vurderes ikke at være ændrede påvirk-

ning af kulturarv, forudsat at der ikke fore-

tages ændringer inden for det fredede om-

råde omkring Harrestrup Å, som skal mod-

tage større mængder vand end ved master-

planen. 

Variant 3 
Karens minde 

Den urbane strøm fortsætter mod øst langs 
med den naturlige barriere ved jernbanen 
indtil Sjælør Boulevard. Den urbane strøm 
ledes uden om Valbyparken, og der etable-
res en skybrudsledning ved Karens Minde. 

Påvirkningerne af det fredede område og 

kulturmiljøet Valbyparken er mindre ved 

denne løsning, idet der ikke planlægges 

skybrudsveje igennem området. Den plan-

lagte centrale forsinkelse skal desuden kun 

håndtere lokalt regnvand og ikke fra op-

strøms liggende områder.  

Variant 4 
Teglværkshavnen 

Denne løsning ses i sammenhæng med 
løsning 3, hvor den urbane strøm fortsæt-
tes mod øst ad P. Knudsens Gade til Vase-
bygade og videre herfra til Teglværkshav-
nen frem for at blive ledt til Kalveboderne.   

Der er ikke yderligere påvirkninger af de 

kulturhistoriske forhold sammenlignet med 

masterplanen. 

Variant 5 
Ramsingvej 

Skybrudsledningen forlænges skybruds-
ledningen ad Ramsingvej mod nord til 
krydsningen med Valby Langgade.  

Der er ingen udpegede kulturhistoriske 

værdier, som påvirkes af varianten. Hvis 

der i forbindelse med anlægsarbejdet stødes 

på nye fund gælder museumslovens be-

stemmelser vedr. beskyttelse af genstande 

af kulturhistorisk værdi. 
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8.2.6 Afværgeforanstaltninger 
I detailplanlægningen skal der tages hensyn til de fredede områder og de udpegede kultur-
miljøer. Fredningsnævnet skal behandle de konkrete detailprojekter og vurdere påvirknin-
gen af fredninger i relation til kendelsernes bestemmelser. Derudover bør de planlagte de-
tailprojekter tilpasses de enkelte kulturmiljøers særlige karakter og bærende bevaringsvær-
dier, således at kulturmiljøerne påvirkes mindst muligt. 
 
I detailplanlægningen bør der ligeledes tages hensyn til de to fredede fortidsminder, så disse 
ikke påvirkes i forbindelse med anlægsarbejdet. 
 

8.3 Landskab 
I det følgende beskrives påvirkninger af landskab i relation til beskyttelsesinteresserne i det 
kystnære landskab. 
 

8.3.1 Kystnærhedszone 
Inden for kystnærhedszonen medfører masterplanen generelt ingen nye bygninger eller an-
dre anlæg, som har betydning for kystlandskabet i byzone, da de forskellige tiltag etableres i 
terræn og omgivet af bymæssig bebyggelse, og dermed ikke påvirker oplevelsen af kyst-
landskabet.  
 
I forbindelse med den urbane strøm planlægges anlagt en skybrudsledning mellem Ram-
singsvej og Valbyparken. Skybrudsledningen vil ikke ændre oplevelsen af kystlandskabet, 
da den etableres under eksisterende terræn. Derudover kan den urbane strøm medføre etab-
lering af en grøn rende ved Valbyparken med udløb i Kalveboderne. Denne etableres ligele-
des i terræn og vurderes ikke at ændre oplevelsen af kystlandskabet. Offentlighedens adgang 
til kysten påvirkes ikke af masterplanen. 
 

8.3.2 Strandbeskyttelseslinje 
Inden for strandbeskyttelseslinjen er der som nævnt i Afsnit 7.3.2 et generelt forbud mod at 
foretage ændringer i tilstanden af kyststrækninger, herunder terrænændringer, beplantning 
mv. Midlertidige terrænændringer som f.eks. nedgravning af ledninger og lignende kræver 
ikke dispensation, såfremt terrænet efter nedgravning straks reetableres til det oprindelige 
udseende.  
 
Inden for strandbeskyttelseslinjen medfører masterplanen, at både den landskabelige og ur-
bane strøm ledes ud i Kalveboderne, hvilket bl.a. vil ske ved etablering af skybrudsveje. 
Derudover er der knyttet to løsningsforslag til den urbane strøm, som begge medfører ter-
rænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen. Løsningsforslag 1 indebærer, at der skal 
etableres en grøn rende med udløb i Kalveboderne i en ny lagunestruktur. Løsning 2 inde-
bærer, at der etableres en grøn rende langs Valbyparkens østlige afgrænsning.  
 
I den kommende projekteringsfase skal Naturstyrelsen behandle ansøgninger til de konkrete 
anlægsprojekter inden for strandbeskyttelseslinjen. Naturstyrelsen administrerer naturbe-
skyttelseslovens § 15 meget restriktivt, og der gives kun dispensation i ganske særlige til-
fælde.  
 

8.3.3 Varianter 
Kystnærhedszone 
Inden for kystnærhedszonen findes variant 3, 4 og 5, som alle tre generelt ikke medfører nye 
bygninger eller andre anlæg, som har betydning for kystlandskabet i byzone.  
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Variant 3 medfører, at den urbane strøm ledes uden om Valbyparken, og der derfor skal 
etableres en skybrudsledning ved Karens Minde. Skybrudsledningen vil ikke ændre oplevel-
sen af kystlandskabet, da den etableres under eksisterende terræn. Fra skybrudsledningen 
ledes vandet videre ud i Kalveboderne, hvilket ikke er nærmere beskrevet i planen.  
 
Variant 4 medfører primært etablering af grønne veje, forsinkelsesveje og central forsinkel-
se inden for den eksisterende bymæssige bebyggelse, hvilket ikke vurderes at påvirke ople-
velsen af kystlandskabet inden for kystnærhedszonen.  
 
Variant 5 medfører etablering af en skybrudsledning fra Langgade Station til Valbyparken, 
hvoraf en del af ledningstracéet er inden for kystnærhedszonen. Denne skybrudsledning 
vurderes ligeledes ikke at medføre en påvirkning af kystlandskabet, hvilket forstærkes af 
tracéet lange forløb inde i byen. Ved valg af denne variant etableres færre grønne veje, for-
sinkelsesveje og andre elementer, som kan bidrage til blå-grønne løsninger over terræn.  
 
Strandbeskyttelseslinje 
Ingen af de planlagte variationsforslag medfører ændringer af tilstanden inden for strandbe-
skyttelseslinjen. 
 

8.3.4 Afværgeforanstaltninger 
I forbindelsen med detailplanlægningen bør hensynet til både kystnærhedszonen og strand-
beskyttelseslinjen blive indpasset, således at påvirkningen af arealernes tilstand inden for 
begrænses. Derudover bør tiltagenes placering og fremtræden detailplanlægges, således at 
de konkret indpasses til omgivelserne og det omkringværende landskab. 
 

8.4 Grundvand og jordforurening 
Planen rummer tiltag, der potentielt kan påvirke grundvandsinteresserne, i form af central 
tilbageholdelse af regnvand på terræn og LAR-løsninger, hvis de planlægges på forurenede 
grunde. Evt. nedsivning bør ligeledes vurderes i forhold til grundvandsstrømning og kend-
skab til forureninger både de konkrete og nærliggende arealer. Etablering af skybrudsveje 
vurderes ikke at have en effekt i forhold til jordforurening og grundvand. 
 
Vurderingen af påvirkninger af grundvand som følge af tilbageholdelse af overfladevand 
foretages på overordnet niveau, idet der ikke er udført en fuldstændig kortlægning inden for 
oplandet. Forud for igangsættelse af de konkrete projekter skal der søges yderligere oplys-
ninger om potentielle forureninger, og i nødvendigt omfang foretages supplerende undersø-
gelser. 
 

8.4.1 Generelle påvirkninger og lovgivningsmæssige forhold 
Tilbageholdelse/opstuvning af regnvand på arealer med jordforurening kan medføre en for-
øget nedsivning og derved forøget udvaskning af forurenede stoffer til grundvandet. For det 
vand, som efterfølgende ledes videre til recipienter, kan der ligeledes være et forøget ind-
hold af forureningsstoffer. Begge disse forhold bør belyses nærmere, når de konkrete pro-
jekter foreligger, og der er viden om, hvor der er risiko for nedsivning f.eks. i parker og 
grønne områder. 
 
Såfremt benyttelsen af arealer til tilbageholdelse/opstuvning af regnvand medfører bygge-
/anlægsarbejder på kortlagte ejendomme (både V1 og V2), kan der være behov for at skulle 
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indhente tilladelse fra enten Københavns eller Frederiksberg Kommune1. I det aktuelle til-
fælde, hvor projektet kan tolkes som "tekniske anlæg", vil der, som jordforureningsloven er 
formuleret i dag, blive tale om at skulle søge tilladelse, såfremt arealerne, der ønskes benyt-
tet, er beliggende inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller inden for 
indvindingsopland for almen vandforsyning. Der er OSD-områder og indvindingsoplande 
inden for oplandene, men kommunerne kan dog ligeledes fastsætte regler i henhold til jord-
forureningslovens § 8 for arbejder, der udføres indenfor arealer, som anvendes til rekreativt 
område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution. 
 

 
 

8.4.2 Risiko for spredning af forurenede stoffer 
I store dele af begge skybrudsoplande planlægges grønne veje med permeable belægninger, 
hvor der kan forekomme nedsivning. I planen er der derudover udpeget områder, der kan 
tilbageholde regnvand i skybrudssituationer via central forsinkelse, der kan udformes på 
forskellige måder. Derudover planlægges regnbede til nedsivning langs nogle af skybruds-
vejene.  
 
Vurderingen af den potentielle risiko for påvirkning af grundvand ved disse tiltag kræver en 
mere tilbundsgående analyse både af de forurenede grunde, og af hvilke konkrete tiltag der 
udføres. Disse undersøgelser skal foretages, når der foreligger specifikke detailprojekter. 
Grunden til, at påvirkningsgraden ikke kan vurderes mere nøjagtigt på dette stadie af plan-
lægningen, skyldes desuden, at der udover de kortlagte grunde kan findes forurening på an-
dre lokaliteter, da kortlægningen endnu ikke giver et retvisende billede af omfanget af foru-
rening i byen.  
 
I det følgende præsenteres derfor alene de større områder, hvor der planlægges central for-
sinkelse, hvis der er sammenfald med kortlagte grunde, og hvor der derfor skal være særlig 
opmærksomhed på risiko for spredning af forurenende stoffer. Ved alle tiltag skal der imid-
lertid være fokus på forurenet jord og den potentielle risiko for spredning til enten recipien-
ter på overfladen eller til grundvandet. 

 

Tabel 8-4 Særlig risiko for spredning af jordforurening ved central tilbageholdelse af regnvand. 

Tiltag Område Påvirkning i forhold til jordforurening 

Central forsinkelse  Ved Husumparken planlægges central 
forsinkelse og en skybrudsvej langs 
Nordrupsvej og Solrødvej.  

Umiddelbart op til parken findes en V2-
kortlagt grund. Det skal undersøges, om der 
er risiko for spredning af forurenende stof-
fer enten på overfladen eller til undergrun-
den.  

Central forsinkelse Nordøst for Vanløse Station planlægges 
central forsinkelse på en V2-kortlagt 
grund. Derudover findes en række andre 
kortlagte grunde omkring stationen. 

V2-kortlagt grund på den konkrete lokalitet 
samt på nogle af de tilstødende arealer. Skal 
undersøges nærmere, som beskrevet oven-
over. 

Skybrudsvej og Ved Flintholm Station er større områder Der er ikke planlagt forsinkelse inden for de 
                                                 
1 I henhold til jordforureningslovens § 8. 

EU’s Vandrammedirektiv 
Som følge af EU's vandrammedirektiv vil de offentlige indsatsområder skulle udvides til også at om-
fatte forurenede ejendomme, hvorfra der vurderes at kunne ske forurening af recipienter, dvs. at der 
fremover skal tages hensyn til risiko for spredning af forurenede stoffer til både grundvand og overfla-
devand /25/. Retningslinjerne for udpegningen af disse arealer er ikke fastlagt pt. 
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Tiltag Område Påvirkning i forhold til jordforurening 

forsinkelse i Grøn-
dalsparken 

V2-kortlagte. kortlagte områder, men der skal i detailpro-
jekteringen være fokus på risiko for spred-
ning under jordoverfladen. 

Skybrudsvej Gåsebækvej planlægges omlagt til sky-
brudsvej. 

Gåsebækvej krydser et større V2-kortlagt 
areal ved Valby Station. Risiko for spred-
ning skal undersøges nærmere. 

Skybrudsvej og 
central forsinkelse 

Langs Vasbygade planlægges sky-
brudsvej, og i området hvor Vasbygade 
og P. Knudsensgade mødes, planlægges 
central forsinkelse. 

På begge sider af Vasbygade findes større 
V2- og V1-kortlagte grunde, hvor der kan 
være risiko for spredning af forurenende 
stoffer. 

Skybrudsveje og 
central forsinkelse 

Sydvest for Valbyparken planlægges tro 
skybrudsveje kombineret med central 
forsinkelse.  

Områderne med central forsinkelse ligger 
nord for en større V2-kortlagt grund, mens 
begge planlagte skybrudsveje krydser grun-
den. Det skal undersøges, om der er risiko 
for spredning af forurenende stoffer. 

 

Overstående skema præsenterer en del af den generelle viden, der foreligger om forurenede 
grunde pt., i forhold til om grundene er kortlagte eller ej. Der er dog generelt risiko for, at 
langt flere grunde er forurenede, hvorfor yderligere undersøgelser af jordforholdene er nød-
vendige. Disse undersøgelser kan endvidere i større detalje klarlægge, om de pågældende 
stoffer er vandopløselige, og derved lettere kan spredes via regnvandet eller evt. nedsivende 
vand.  
 

8.4.3 Varianter  
Varianterne medfører kun i mindre grad ændringer, der resulterer i større eller mindre risiko 
for spredning af forurening, sammenlignet med Masterplanen. 
 
I variant 3 reduceres antallet af skybrudsveje igennem og vest for Valbyparken, således at 
der er mindre påvirkning inden for det V2-kortlagte areal. I variant 4 reduceres skybrudsve-
jene i parken yderligere, så der kun planlægges én skybrudsvej ved langs den vestlige af-
grænsning af planområdet. 
 

8.4.4 Afværgeforanstaltninger 
Konkretisering af skybrudsplanen er en overordnet plan, der bl.a. indeholder udpegninger af 
mulige områder til lokal tilbageholdelse af overfladevand. Det endelige omfang og udvæl-
gelse af arealer foretages efterfølgende, når valg af alternativer og varianter er foretaget, og 
der på baggrund af disse, kan udarbejdes detailplaner og -projekter. Når de endelige arealer 
til tilbageholdelse og nedsivning er udpeget, anbefales det, at der udarbejdes en rapport med 
følgende indhold i relation til risiko for spredning af stoffer fra forurenede grunde: 
 
 Fastlæggelse af hvilke af de udpegede arealer, som er forureningskortlagte. Redegørelse 

for kendskabet til de kortlagte ejendommes mulige eller kendte forureningssituation på 
baggrund af kortlægningsgrundlaget i form af rapporter og sagsmateriale for de enkelte 
ejendomme. Eventuelt suppleres med informationer fra kommunernes byggesags- og 
miljøarkiv. 

 Vurdering af potentielle og kendte forureningstyper på de enkelte ejendomme, med an-
givelse af hvilke forureninger, der vurderes at kunne mobiliseres, enten som følge af en 
forøget nedsivning/udvaskning til grundvand og/eller udvaskning til recipienter. 

 
Der kan efterfølgende være behov for eventuelle yderligere undersøgelser ved de konkrete 
lokaliteter for at sikre, at der ikke sker en uacceptabel påvirkning af grund- og overflade-
vand fra udvaskning af forureningskomponenter. 
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8.5 Befolkning og sundhed 
8.5.1 Generelle påvirkninger 

Planen rummer tiltag, der kan medføre både positive og negative påvirkninger på befolkning 
og sundhed i relation til de rekreative interesser, fremkommelighed og barriereeffekter, ba-
devandskvalitet og håndtering af kloakvand.  
  

8.5.2 Befolkningens velfærd og rekreative interesser 
Gener i anlægsfasen 
I anlægsfaserne for de forskellige projekter vil der generelt være gener for befolkningen i 
form af barriereeffekter, støj, støv og emissioner. Projekterne forventes at blive udført tids-
mæssigt forskudt i forhold til hinanden, således at der samlet set vil være gener for borgerne 
over en længere periode, fordelt på forskellige lokaliteter i byen. Dette håndteres mere detal-
jeret i de senere faser af planlægningen og projekteringen, hvor delprojekterne ligger mere 
fast. 
 
Rekreative interesser 
Generelt medfører planens tiltag flere grønne rum i byen, som kan være medvirkende til at 
øge den rekreative værdi inden for de eksisterende grønne områder, hvor der tilføjes nye 
rekreative elementer og langs nye grønne veje og forsinkelsesboulevarder. Masteplanens to 
hovedelementer, mødesteder og grønne netværk, udgør ligeledes en del af de planlagte re-
kreative elementer, som kan være med til at binde byens grønne områder sammen. Samlet 
set kan disse tiltag være medvirkende til at forbedre befolkningens generelle sundhed. 
 

  

  
Figur 8-1 To af konkretiseringsplanens hovedelementer – Mødesteder og grønne netværk.  
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Etablering af forsinkelsesveje vil primært medføre positive påvirkning af byrummet i form 
af flere grønne områder med blå elementer såsom vejbede og render, hvor de to sidstnævnte 
i perioder uden skybrudshændelser vil have en anden visuel fremtræden end den tiltænkte 
blå karakter. Dog er flere af de udpegede forsinkelsesveje allerede grønne eller beliggende 
nær grønne områder, så ændringen vil i nogle tilfælde være minimal. 
 
Etablering af skybrudsveje vil derimod ikke nødvendigvis skabe grønne gaderum. De vil 
skabe ”blå-rum”, men oftest vil de ikke være vandfyldte. 
 

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

 
Etablering af centrale forsinkelseselementer kan medføre, at de grønne områders visuelle 
fremtræden ændres, og at anvendelsen af arealer til rekreativt formål vil blive forhindret i de 
perioder, hvor forsinkelseselementer er fyldt af hverdags- og skybrudsnedbør. Denne perio-
devise begrænsning kan blive mest markant omkring Damhussøen, hvor bl.a. hele Damhus-
engen og Grøndalsparken er planlagt som centralt forsinkelseselement. Selve Damhussøen 
skal ligeledes indgå som en del af det centrale forsinkelseselement. Samtidig skal en del af 
søen inddæmmes til en rekreativ bypark, som skal forbinde området med de omkringliggen-
de rekreative parker.  
 
Inden for Valbyparken, Vestre Kirkegård, Husumparken og Nordens Plads skal der bl.a. 
også etableres mulighed for central forsinkelse, som ligeledes i perioder kan have betydning 
for den rekreative anvendelse af områderne. Om nogle år (måske 2020) vil en andel af Ve-
stre Kirkegård overgå til park, og der vil i den forbindelse blive konkretiseret, hvilke restrik-
tioner der vil være forbundet med anvendelsen kirkegården som central forsinkelse, herun-
der terrænafgravning. 
 
Gennem Damhusengen og Grøndalsparken planlægges det at etablere skybrudsveje som 
åbne vandløb igennem Damhusengen og Grøndalsparken. Der er to alternative forslag til 
forløbet af Harrestrup Å ved passage af Damhussøen:  
 
 Løsningsforslag 1 omhandler etablering af et nyt parkområde, som beskrevet ovenfor, 

samt flytning af Harrestrup Å til et nyt forløb i parkområdet. Harrestrup Å vil derefter 
løbe sammen med Grøndals Å videre igennem Vigerslevparken syd for Damhussøen.  

 Løsningsforslag 2 omfatter ligeledes etablering af byparken, men hvor Harrestrup Å 
bevarer sit nuværende forløb langs vestsiden af Damhussøen og først kobles til Grøndals 
Å i den østlige del af Vigerslevparken. Vandet fra disse to vandløb ledes til den land-
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skabelige strøm, herunder Harrestrup Å. Vandløbene kan fungere som rekreative blå 
bånd i de grønne områder, men de kan også samtidig fungere som begrænsning og barri-
ere, da områderne ikke kan anvendes, og det er ikke muligt at passere vandløbene i de 
perioder, hvor de er vandfyldte.   

 
I Valbyparken planlægges det ligeledes at etablere grønne render, som kan lede nedbør til 
Kalveboderne. Disse grønne render tilfører ligeledes rekreativ værdi, men kan også fungere 
som barrierer.  
 
De planlagte tiltag såsom forsinkelseselementer kan have betydning for legepladser i hen-
holdsvis Damhusengen, Grøndalsparken og Søndermarken, hvor færdslen på legepladserne 
kan periodevis blive forhindret af vandstanden i områderne.  
 
Derudover kan etablering af central forsinkelse have negativ betydning for anvendelse og 
fremtidig anlæg af Grønne cykelstier langs Harrestrup Å og Grøndals Å.  
 
Sundhed 
En øget udledning til Kalveboderne kan risikere at medføre en negativ påvirkning på bade-
vandskvaliteten ved Sluseholmen. Dette vurderes imidlertid ikke at medføre væsentlige på-
virkninger på sundheden, idet kvaliteten løbende overvåges og der tages de nødvendige for-
behold ved for høje værdier (jf. Kap. 10).  
 
Skybrudstiltagene forventes generelt at medføre mindre risiko for oversvømmelser i ejen-
domme med potentielt forurenet vand fra kloaksystemet, hvilket vurderes at være en forbed-
ring af befolkningens sundhed. 
 

8.5.3 Fremkommelighed 
Etablering af skybrudsveje og forsinkelsesveje kan medføre øgede barriereeffekter, der kan 
have permanent eller midlertidig karakter.  
 
De største påvirkninger kan antageligt forventes: 
 Hvor store skybrudsmængder skal håndteres på overflader. 
 Hvor skybrudsvand skal retningsændres 
 Hvor der anlægges åbne kanaler. 
 
Det forventes, at etablering af skybrudsveje med højere kantsten vil give anledning til gener 
for bløde trafikanter, dvs. den generelle fremkommelighed for gående, cyklister, gangbe-
sværede, kørestolsbrugere og barnevogne. Denne type påvirkninger vil være af permanent 
karakter og således ikke afhængig af hyppigheden af skybrudshændelser.  
 
De midlertidige påvirkninger forekommer ved skybrudshændelser, hvor skybrudsveje er 
vandfyldte, og de dermed udgør barrierer i byrummet. De midlertidige påvirkninger skal ses 
i forhold til de barriereeffekter og gener, der kan forventes ved fremtidige skybrudshændel-
ser uden implementering af planens tiltag (0-alternativet), og barriereeffekterne ved sky-
brudsveje vurderes samlet set at være af mindre betydning. 
 
I Tabel 8-5 opsummeres de midlertidige og permanente påvirkninger ved de forskellige me-
toder til håndtering af skybrud.   
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Tabel 8-5 Principper for mulige skybrudshåndteringsløsninger, og den potentielle påvirkning de kan have 
på fremkommeligheden i byen. 

Skybrudshåndteringsløsning Potentielle permanente  

påvirkninger 

 

Potentielle midlertidige  

påvirkninger 

 

Skybrudsveje og –
boulevarder er veje, der afle-
der skybrudsvand mod recipien-
ter via skybrudsledninger eller 
eksempelvis V-profilerede veje, 
kanaler, render eller hule kant-
sten og fortove. Nogle eksiste-
rende veje kan i visse tilfælde 
anvendes som skybrudsveje 
uden væsentlig ombygning. 
 

 Etablering af skybrudsboule-
varder og forsinkelsesboule-
varder kan indebære højere 
kantsten eller bassiner langs 
vejene, som kan resultere i 
permanente fremkommelig-
hedsproblemer og barriereef-
fekter. Dette kan særligt være 
et problem for gangbesværede 
og kørestolsbrugere samt ikke 
mindst blinde og svagtseende. 

 Skybrudsveje vil i stort omfang 
være vandfyldte under sky-
brud. 

 Strømningen vil kunne være 
kraftig og kan udgøre et sik-
kerhedsproblem. 

 Færdsel på tværs af skybruds-
veje under skybrud vil være 
vanskelig, hvis vandet strøm-
mer på overfladen. 

 
Forsinkelsesboulevarder og 
grønne veje er veje, der forsin-
ker vandet, inden det ledes til 
skybrudsvejene. Forsinkelsen 
kan ske i vejbede, permeable 
belægninger, på terræn ved 
vejbump eller i render med 
overløbskanter. 

 Der kan ske reduktion i antallet 
af parkeringspladser og vejare-
al i de grønne byrum.  

 Øget barriereeffekt kan forven-
tes, da det ikke altid vil være 
muligt at passere eksempelvis 
et vejbed. 

 

 Forsinkelsesboulevarder og 
grønne veje vil være helt eller 
delvist vandfyldte under et 
skybrud. 

 

Centrale forsinkelseselemen-
ter er anlæg, der hvor sky-
brudsvandet kan forsinkes på 
pladser og i parker, således at 
skybrudsvejene nedstrøms kan 
reduceres i størrelse. 
 

 Der vurderes ikke at være per-
manente væsentlige påvirknin-
ger, da de centrale forsinkelse-
selementer anlægges, således 
arealernes nuværende anven-
delse kan opretholdes. 

 Centrale forsinkelseselementer 
vil være vandfyldte helt eller 
delvist under et skybrud. 

 Forsinkelseselementerne kan 
virke som en barriere, og area-
lerne kan i perioder ikke an-
vendes til eks. boldbaner eller 
park. 

Skybrudsledninger er en 
struktur, der transporterer sky-
brudsvand på traditionel vis via 
rør. 

 Udfordringen på overfladen vil 
bl.a. være nedløbsbygværker-
ne, der kan udgøre en mindre 
barriere. 
 

 Oversvømmelse omkring ind-
løbsbygværket i tilfælde af me-
re regn end beregnet.  

Skybrudsledninger vil være helt 
eller delvist vandfyldte under et 
skybrud. 

 
Potentielle påvirkninger på det overordnede vejnet 
Etablering af skybrudsveje og forsinkelsesveje kan, som beskrevet, medføre øgede barriere-
effekter. Der forventes at være størst gener/udfordringer de følgende steder: 
 

Tabel 8-6 Potentielle gener på det overordnede vejnet – regionale veje. 

Etablering af skybrudsveje på veje klassificeret som regionale veje: 

Slotsherredsvej – kanallignede struktur i vejsiden - vil antageligt skabe barriere. Men vejen i sig selv er en 
barriere, og krydsninger af vejen vil normalt foregå i signalregulerede kryds. Hvorfor disse kryds forment-
lig skal designes med kanalstrukturen overdækket. 
Jyllingevej – grøn kanallignende struktur - vil antageligt skabe barriere. Men vejen i sig selv er en barriere, 
og krydsninger af vejen vil normalt foregå i signalregulerede kryds. Hvorfor disse kryds formentlig skal 
designes med kanalstrukturen overdækket. 
Folehaven - grøn kanallignende struktur, muligvis placeret i vejmidten - vil antageligt skabe barriere. Men 
vejen i sig selv er en barriere, og krydsninger af vejen vil normalt foregå i signalregulerede kryds. Hvorfor 
disse kryds formentlig skal designes med kanalstrukturen overdækket. 
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Etablering af skybrudsveje på veje klassificeret som regionale veje: 

P. Knudsens Gade - grøn kanallignende struktur - vil antageligt skabe barriere. Men vejen i sig selv er en 
barriere, og krydsninger af vejen vil normalt foregå i signalregulerede kryds. Hvorfor disse kryds forment-
lig skal designes med kanalstrukturen overdækket. 

 

Tabel 8-7 Potentielle  gener på det overordnede vejnet – overordnede trafikveje. 

Etablering af skybrudsveje på veje klassificeret som overordnede trafikveje: 

Krydsning af Roskildevej/Dalgas Boulevard: Her skal der under et skybrud muligvis ledes 7000 l/s på tværs 
af vejen. 
Krydsning af Valby Langgade/Gåsebæksvej: Her skal en tilsvarende vandmængde på tværs. 
Vigerslev Allé. Her kommer vandet fra baneanlæggene nord for via Ramsingsvej. Der skal således 7-8000 l/s 
på tværs af vejen. 
Gl. Køge Landevej/Folehaven/banespor. Passage af disse infrastrukturanlæg med skybrudsvand i mængder 
på 8-9000 l/s vil antageligt foregå i et stort rør. I planen er angivet en dimension på op til 3 meter i diameter. 
Det er et tunnelrør. 
Valby parken. Skybrudsvand, og antageligt også hverdagsregn i et vist omfang, vil skulle kunne flyde gen-
nem parken til central forsinkelse og videre til Kalveboderne. 
Sjælør Boulevard/Sønder kirkegård/Ellebjergvej. Vandmængderne, der skal på tværs er ikke så store her, så 
en lukket kanalstruktur vurderes at kunne klare det.   

 
8.5.4 Varianter 

Varianterne medfører de generelt samme påvirkninger på de rekreative forhold som master-
planen, hvor byen får et mere grønt byrum end i dag. Den eneste variant, som har betydning 
for de rekreative interesser, er variant 4.  
 
I forhold til barriereeffekter medfører følgende varianter ændrede påvirkninger, sammenlig-
net med masterplanen: 
 
 Variant 2: Skybrudsstrukturerne på Jyllingevej håndterer i en skybrudssituation større 

vandmængder. Det betyder, at strukturerne i form af fx kantsten bliver højere og der-
med, at barriererne kan blive forstærkede.  

 Variant 3: Fordelen for borgerne kan blive, at der etableres en sammenhængende stifor-
bindelse mellem Gl. Køge Landevej og Sjælør Boulevard. Til gengæld bliver denne for-
bindelse antageligt oversvømmet i forbindelse med skybrud.  

 Variant 4: Ved denne variant ledes skybrudsvand ud i Teglværkshavnen, som er tættere 
på havnebadet Sluseholmen, end ved udledning til Kalveboderne. Udledningen kan risi-
kere at medføre en negativ påvirkning på badevandskvaliteten ved Sluseholmen, hvilket 
skal overvåges (jf. Kap. 10). Samtidig etableres ikke en skybrudsvej igennem Valbypar-
ken, og der skabes derved ikke en fysisk barriere i parken.  

 Variant 5: Her planlægges etableret en skybrudsledning i form af et langt tunnelrør, der 
således ikke vil bidrage til en begrønning af byen, men til gengæld vil denne løsning 
mindske barriereeffekterne, sammenlignet med masterplanen.  

 
8.5.5 Afværgeforanstaltninger 

Generelt 
I detailprojekteringen skal der findes løsninger, der minimerer genevirkningerne. Det kan 
eksempelvis være i form af etablering af ramper til kørestolsbrugere og trappe funktioner for 
fodgængere. Desuden kan der arbejdes med en form for advarselssystem, så både bilister, 
cyklister og gående kan få besked om eventuelle oversvømmelser af infrastruktur, under og 
efter et skybrud.  
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Afkobling af tag- og vejvand fra det eksisterende kloaknet skal gennemtænkes, så eventuelle 
genevirkninger af regnvand i gaderne kan minimeres. Når der er skybrud over København, 
vil mange af oplandene rammes samtidig. Derfor vil det være fornuftigt at lave en plan for, 
hvilke alternative veje og ruter der vil kunne befærdes under skybrud. Der bør – såfremt det 
er muligt – udtænkes et sammenhængende ”skybrudsvejnet”, som redningstjenester o.lign. 
kan benytte.   
 
Specifikt 

 Grønne render i eks. Valbyparken må ikke udgøre barrierer, og færdsel bør opretholdes 

ved at etablere broer o.lign.  

 Nedløbsbygværker og skybrudsriste skal kunne tåle trafikbelastninger, hvor disse place-

res i kørearealer. 

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

ved anlæg af ramper o.lign. 

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

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

en skybrudsvej, skal der antageligt gøres ekstraordinære ting. 

 Skiltning kan i både anlægs- og driftsfasen angive alternative ruter, når der er behov.  

 Afværge i forhold til boldbaner og legepladser 

 Ved valg af træer og buske til de enkelte tiltag bør vælges arter, som passer ind i det 

omgivende nærmiljø, og som ikke medfører allergigener for de omkringboende og bru-

gere af områderne, jf. Københavns Kommunes strategi for allergifremkaldende træer. 

 
 
  Ved at implementere nogle retningslinjer for brugen af allergifremkaldende træer, kan forvaltnin-

gen skabe større fokus på problematikken og mindske mængden af pollen på sigt. Forvaltningen vil 
fremover have et særligt fokus på at undgå at plante birketræer og plataner i kommunens parker, 
pladser og gaderum /31/.  
 
 I fremtidige plantningsprojekter vil planternes allergene egenskaber, primært i forhold til pol-

len indgå som vigtig parameter ved valg af træ- og buskarter.  
 Forvaltningen vil i forhold til lokalplaner og i projektkonkurrencer arbejde for, at der ikke 

benyttes træer, der kan udløse pollenallergi.  
 Undtagelsesvis kan det komme på tale at plante allergifremkaldende træer. Forhold, der kan 

nødvendiggøre plantning af træer, der kan udløse pollenallergi kan være:  
 
Undtagelser: 
 Fysiske forhold på stedet eksempelvis våd- og tørområder og specielle udfordringer ved vejan-

læg, gaderum og pladser, hvor kun stærkt allergifremkaldende træer kan vokse  
 Historiske eller kulturhistoriske forhold, som gør, at der ikke findes alternative træarter at 

anvende.  
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9. KUMULATIVE EFFEKTER 

Kumulative effekter og synergieffekter vurderes ved at se på: 
 Planen for skybrudsoplandet alene: Hvorvidt det i sig selv indebærer en eller flere af 

disse påvirkninger 

Planen i sammenhæng med andre planer eller programmer (både de tidligere, de nuvæ-

rende og de planlagte aktiviteter) 

 Planens synergi med det påvirkede miljø  

 Synergi mellem forskellige typer af virkninger 

 
9.1 Generelt 

Der udarbejdes konkretiseringer for alle øvrige skybrudsoplande inden for den samlede sky-
brudsplan i Københavns og Frederiksberg Kommuner. Realisering af disse forventes yderli-
gere at sikre det overordnede mål med skybrudsplanen – hvilket bl.a. består i at fremtidssik-
re kloakkens funktion ved at afkoble regnvand fra fælleskloakken. Dette vurderes at have en 
positiv effekt på både miljøet og sundhedsmæssigt, idet risikoen for oversvømmelser redu-
ceres. 
 

9.2 Natur og overfladevand 
Konkretiseringsplanerne for de skybrudsoplande, der grænser op til København Vest og 
Frederiksberg Vest, forventes at have begrænsede kumulative effekter for natur og overfla-
devand i de fælles berørte områder.  
 
Der forventes en positiv synergieffekt i form af flere grønne områder i byen, til gavn for 
flora og faunas spredning. Det er ikke på forhånd givet i hvilket omfang disse planer vil øge 
den hydrauliske påvirkning eller hvordan næringsstofbelastningen af overfladevandet i det 
samlede oplandsområde præcist vil blive forandret. Konsekvenserne heraf kan derfor ikke 
vurderes på dette stadie. Ved at mindske afledning af regnvand via det eksisterende kloak-
system, er der dog en forventning om at nærringsbelastning generelt vil blive væsentlig re-
duceret. Dette forudsætter dog at det første af strømmende nedbør efter en tør periode fortsat 
ledes til kloaksystemet (first flush). 
 
Strategier, der kan reducere saltforbrug til saltning af veje, partikelforurening og kvælstof-
forbrug på grønne arealer, vil generelt influere positivt på vandkvaliteten.  
 
Saltningen i vintermånederne kan være et problem for bynaturen, såfremt nedbør og smelte-
vand efter intens saltning ikke ledes til kloak, men i stedet afledes til byens grønne og blå 
områder. En yderligere afskæring af nedbør fra kloakken vil føre til en tilsvarende udled-
ning til de umiddelbare omgivelser. Planen om at aflede mere vejvand til omgivelserne kan 
derfor have en negativ effekt på især busk- og trævegetation tæt på veje. Derimod vil for-
tyndingen til de lidt fjernere våde recipienter være så betydelig, at eventuelle skadelige 
virkninger af saltet på dyre- og plantelivet kan blive modvirket. 
 

9.3 Fredninger og kulturarv 
Der vurderes ikke at være synergi- eller kumulative effekter i relation til fredninger og kul-
turmiljø. 
 

9.4 Landskab 
Der forventes ikke synergi- eller kumulative effekter i forhold til landskab. 
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9.5 Grundvand og jordforurening 
Der forventes ikke synergi- eller kumulative effekter i forhold til grundvand og forurenede 
grunde. 
 

9.6 Befolkning og sundhed 
Der kan forekomme negative kumulative effekter i anlægsfasen, hvor der er risiko for an-
lægsgener i større dele af byen, hvis projekterne udføres samtidigt, eller der kan opleves 
anlægsgener over en længere årrække, hvis projekterne etableres forskudt. Disse forhold kan 
medføre, at generne opleves stærkere, sammenlignet med generne fra et enkelt anlægspro-
jekt i de enkelte planer. 
 
Afhængig af karakteren af de øvrige tiltag i planerne for realisering af skybrudsplanen kan 
der opleves kumulative negative effekter i forhold til fremkommelighed, i det tilfælde at der 
arbejdes med omprofilering af vejen i store dele af byen. 
 
Der kan opleves positive synergieffekter ved samtlige planer for hvert opland inden for sky-
brudsplanen, i relation til en begrønning af byen. Dette kan forbedre den sammenhængende 
grønne og blå struktur og dermed de rekreative forhold i hele København. 
 
Der kan ligeledes forekomme kumulative effekter i relation til gældende og fremtidig plan-
lægning. I konkretiseringsplanen er angivet gældende lokalplaner med bestemmelser for 
lokal håndtering af regnvand, områdefornyelsesplaner, kvarterløft, strategier og bydelspla-
ner, der indeholder tiltag såsom grønne tage, lommeparker, åbning af Grøndals Å, begrøn-
ning og byparker. De planlagte forhold kan være med til at forstærke konkretiseringsplanens 
skybrudshåndtering. Fremtidig planlægning bør være i overensstemmelse med konkretise-
ringsplanen. Der foreligger planer om et fremtidigt nyt banetracé for Ringstedbanen ved 
Kulbanevej, hvilket kan have betydning for placering af central forsinkelse og forsinkelses-
veje i tracéets nærområde. 
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10. OVERVÅGNING 

Forslag til overvågningsprogram har til formål at kunne vurdere, om planens gennemførelse 
vil medføre de forventede miljøeffekter, og om det er nødvendigt at afværge påvirkninger. 
Hvor det er muligt, forslås derfor en overvågning af planens forventede væsentlige indvirk-
ninger på miljøet. 
 
Natur og overfladevand 
Dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter sædvanligvis en række vilkår, som 
projektet skal overholde. På den måde kan påvirkningerne overvåges fx i forbindelse med 
kommunens løbende registrering af beskyttet natur. 
 
Generelt bør det regnvand, der udledes til naturen, løbende kvalitetskontrolleres for indhold 
af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer.  
 
Fredninger og kulturarv 
I anlægsfasen gælder museumslovens generelle bestemmelser om beskyttelse af fund af 
kulturhistorisk værdi, således at anlægsarbejdet standses ved fund af nye genstande af vær-
di, indtil disse er bragt i sikkerhed. Københavns Museum kontaktes, inden de konkrete pro-
jekter sættes i gang, og de overvåger dermed, at der ikke sker skade på fund af genstande. 
 
Landskab 
Det er ikke relevant at overvåge den visuelle påvirkning af landskab, hvilket oftest belyses 
ved visualiseringer og tilladelser, inden anlæg etableres. 
 
Grundvand og jordforurening 
På dette stadie af planlægningen vurderes det ikke relevant at overvåge påvirkning af 
grundvand og jordforurening, men i forbindelse med detailplanlægningen og projektering 
skal der tages højde for risiko for spredning af forurenende stoffer og eventuel overvågning 
af dette. 
 
Befolkning og sundhed 
Der pågår allerede en overvågning af badevandskvaliteten i Københavns Kommune via et 
online varslingssystem (en Badevandsudsigt), der hele tiden varsler kvaliteten af badevandet 
på baggrund af prognoser. Badevandsudsigten bygger på en computersimulering (modelle-
ring) af badevandets kvalitet. Modellen tager højde for eventuelle udledninger af spildevand 
til badevandet, samt de lokale vejr- og strømforhold, der påvirker bakteriernes vækst, spred-
ning og fortynding mm. Som indikatorbakterier benyttes E. coli og Enterokokker. De bruges 
som indikatorer på spildevandudledninger af bakterier, der kan gøre mennesker syge. 
  
Ved Amager Strand (påvirkes ikke af planerne for de behandlede skybrudsoplande), Sva-
nemøllestrand, Havnebadet Islands Brygge og Havnebadet Sluseholmen tages der prøver 
hele året. Hvis der er problemer med badevandet i havnebadene (over 500 E. coli pr. 100 ml 
vand), bliver de lukket, og det røde flag hejst. Ved Amager Strandpark og ved Svanemølle-
bugten bliver det røde flag også hejst, hvis der er problemer med badevandskvaliteten, men 
stranden bliver ikke lukket. Endvidere tages der vandprøver i sommerperioden ved alle ba-
destederne for at tjekke vandkvaliteten. Badestederne kan også blive lukket, hvis der fore-
kommer en ophobning af olie, tang, alger mv. 
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Tabel 11-1 Arealfredninger inden for skybrudsoplandene København V og Frederiks-
berg V /27/. 

Nr. Fredning Formål 

1 Vestvolden (inkl. Fæstnings-
kanalen) med tilgrænsende 
områder, herunder Kagsmo-
sen 
Kendelse af 07-06-1993 

Fredningens formål er bl.a. at beskytte fæstningsanlægget Vest-
volden som historisk monument og derved at sikre en oprethol-
delse og at muliggøre en forbedret oplevelse af de kulturhistori-
ske værdier, der knytter sig til anlægget. Derudover er det fred-
ningens formål at bevare og forbedre de landskabelige og biolo-
giske værdier, der er knyttet til fredningsområdet, herunder at 
sikre fæstningsanlægget passende omgivelser og øge områdets 
funktion som spredningskorridor for plante- og dyreliv, samt at 
fastholde og sikre offentlighedens ret til at færdes i området samt 
at regulere områdets anvendelse til almene fritidsformål i øvrigt. 
 
Kendelsens § 2 angiver bl.a., at der ikke må foretages ændringer 
af den nuværende tilstand i fredningsområdet, medmindre det er 
umiddelbart tilladt i de efterfølgende bestemmelser mv. Forbud-
det mod tilstandsændringer omfatter også f.eks. etablering af 
nye ledningsanlæg (herunder nedgravede), varige terrænændrin-
ger, ændringer i vegetationsforholdene og anbringelse af rekla-
meskilte, hegn og master. § 3, stk. 1, angiver, at uanset forbuddet 
i § 2 må der foretages de tilstandsændringer, som er nødvendige 
for, at bestemmelserne i de til enhver tid gældende vandløbsregu-
lativer for Fæstningskanalen kan opfyldes. 
 
Kendelsens § 13 fastsætter, at inden for fredningsområdet træder 
fredningsbestemmelserne i stedet for bestemmelserne i naturbe-
skyttelseslovens §§ 3, 16 og 18 samt for bestemmelserne i plan-
lovens § 35, stk. 1. 

2 Husumparken 
Kendelse af 23-08-1969 

Fredningens formål er at bevare arealet som rekreativt, grønt 
område og opretholde det som park. Inden for det fredede områ-
de må der bl.a. ikke uden samtykke fra nævnet foretages væsent-
lige ændringer i terrænet eller betydeligere fjernelse af eksiste-
rende eller senere tilkommende bevoksninger. Almenhedens 
adgang til rekreativ udnyttelse af arealet må ikke begrænses. 

3 Harrestrup Å fra Vestvolden 
til udløb (Vigerslevparken, 
Damhussøen, Damhusengen, 
Krogebjergparken) 
Kendelse af 29-10-2010 

Fredningens formål er bl.a. at sikre parkerne som sammenhæn-
gende grønne områder, og at sikre og muliggør en forbedring af 
deres biologiske, landskabelige og rekreative værdier under hen-
syntagen til den historiske baggrund for områdernes nuværende 
udformning samt at muliggøre en forbedring af biodiversiteten i 
områderne. 
 
Området grænser op til det fredede område ved Kalveboderne, 
og da fredningen åbner op for at forbedre vandkvaliteten af Har-
restrup Å, der løber ud i Kalveboderne, vil den ikke forringe 
naturtyper eller levesteder inden for det internationale beskyttel-
sesområde, jf. naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 4. 
 
Kendelsens § 2 fastsætter bl.a., at der generelt ikke må foretages 
terrænændringer, men at fredningen ikke er til hinder for beva-
relse, drift, vedligeholdelse, renovering og nyetablering af anlæg, 
bygværker og ledninger samt oprensning af vandløb samt dertil-
hørende adgangsveje for at sikre en optimal drift af spildevands-
systemerne, vandledninger og vandløb. Derudover må der etable-
res tiltag, hvis formål er at hindre udløb af spildevand. Udform-
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Nr. Fredning Formål 

ning og placering af overjordiske anlæg skal godkendes af Fred-
ningsnævnet. Derudover må der etableres vådområder med ren-
seeffekt til tilbageholdelse og rensning af vand.  
 
I kendelsen findes særbestemmelser for de enkelte områder, 
herunder bl.a. Damhussøen/Damhusengen. § 8 fastsætter, at 
plejemyndigheden kan tillade, at der udføres oprensninger og 
andre foranstaltninger i Damhussøen, herunder regulering af 
søens vandstand af hensyn til vandmiljøet i søen samt af hensyn 
til vandkvaliteten og mængden af vand, der videreføres fra søen 
til De Indre Søer. Der må kun foretages opfyldning eller etable-
ring af øer eller ske ændringer af søens form, hvis det foretages 
på grundlag af en plejeplan. 

4 Grøndalen med tilstødende 
arealer 
Kendelse af 30.07.2010 

Fredningens formål er bl.a. at sikre området som parkområde og 
at opretholde og muliggøre en forbedring af områdets biologiske, 
landskabelige og rekreative værdier under hensyntagen til den 
historiske baggrund for områdets nuværende udformning, herun-
der at muliggøre en forbedring af biodiversiteten i området. 
 
Kendelsens § 3 fastsætter bl.a., at der generelt ikke må foretages 
terrænændringer, men at fredningen ikke er til hinder for beva-
relse, drift, vedligeholdelse, renovering og nyetablering af anlæg, 
bygværker og ledninger samt oprensning af vandløb samt dertil-
hørende adgangsveje for at sikre en optimal drift af spildevands-
systemerne, vandledninger og vandløb. Derudover må der etable-
res tiltag, hvis formål er at hindre udløb af spildevand. Udform-
ning og placering af overjordiske anlæg skal godkendes af Fred-
ningsnævnet. Derudover må der etableres vådområder med ren-
seeffekt til tilbageholdelse og rensning af vand. 
 
Det fredede område er opdelt i fem delområder, hvor §§ 8-12 er 
særbestemmelser for det enkelte delområde. 

5 Lindevangsparken 
Kendelse af 21-05-1960 

Fredningens formål er at bevare parken som rekreativt område, 
hvor vægten lægges på det parkmæssige, det botaniske og til-
gængelighed for offentligheden. Inden for det fredede område må 
der uden Fredningsnævnets samtykke fortages ændringer af 
parken, som tjener dens opretholdelse eller udbygning som re-
kreativt område. 

6 Haveforeningen Dalgas 
Kendelse af 19-03-2000 

Formålet med fredningen er at bevare området som kolonihave-
område med dertil knyttede kulturhistoriske værdier og at åbne 
området for offentligheden. 

7 Frederiksberg Have 
Kendelse af 21-05-1960 

Formålet med fredningen af både Frederiksberg Have og Søn-
dermarken er at bevare parkerne som rekreativt grønt område 
tilgængeligt for offentligheden, og hvor der tages hensyn til deres 
historiske traditioner. Inden for det fredede område må der uden 
Fredningsnævnets samtykke fortages ændringer af parken, som 
tjener dens opretholdelse eller udbygning som rekreativt område. 

8 Damhuså 
Kendelse af 18-03-1940 

Inden for det fredede område må der ikke placeres bebyggelse, 
og arealerne må ikke opfyldes til en større højde end kote +2,0 
m. Derudover fastsætter fredningen krav til højde af bevoksning 
og hegning. 

9 Kalvebod Kile 
Kendelse af 13-12-1989 

Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse og muliggøre 
en forbedring af de biologiske og landskabelige værdier, der er 
knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret 
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til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt. 
Fredningsområdet opdeles i 6 delområder som vist på fredning-
skortet. I delområde 4 skal de biologiske interesser tillægges 
særlig vægt. I de øvrige delområder skal der lægges særlig vægt 
på de rekreative hensyn. 
 
Kendelsens § 2 fastsætter, at der må ikke foretages terrænæn-
dringer og ændringer i de nuværende vegetationsforhold, og der 
må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg, med-
mindre sådanne tilstandsændringer er umiddelbart tilladt i de 
efterfølgende bestemmelser, tillades eller foretages af plejemyn-
digheden efter § 7, eller tillades ved en dispensation i medfør af 
naturfredningslovens § 34. 
 
Kendelsens § 7 angiver, at uanset § 2 må plejemyndigheden 
udføre de foranstaltninger, der skønnes egnet til at forbedre for-
holdene for dyre- og plantelivet eller findes hensigtsmæssige for 
at opretholde eller forbedre de landskabelige værdier. For foran-
staltninger i delområderne 1-5 er det dog en betingelse, at de 
udføres på grundlag af en plan som nævnt i § 15. 
 
Oplandene er beliggende inden for delområde 6, hvor særbe-
stemmelse bl.a. angiver, der i den del af delområde 6, der ligger i 
Københavns Kommune, må anlægges en jollehavn med tilhøren-
de anlæg syd for Valbyparken, dog uden at det biologisk værdi-
fulde område "Tippen" berøres. Der må i den del af delområde 6, 
der ligger i Hvidovre Kommune, etableres underjordiske forsy-
ningsledninger og nord for matr. nr. 18dq, Hvidovre By, Strand-
mark, foretages terrænregulering og beplantning samt tilveje-
bringes publikumsfaciliteter og anlæg til lokale nærkreative 
formål. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der foretages 
sådanne tilstandsændringer (herunder bebyggelse) på matr.nr. 
9gæ og 9gz, Hvidovre By, Strandmark, som kommunalbestyrel-
sen finder ønskelige af hensyn til arealets anvendelse til fritids-
formål. 

10 Valbyparken 
Kendelse af 03-03-1966 

Formålet med fredningen er at bevare arealet som rekreativt 
grønt område og drive det som park. Inden for det fredede områ-
de må der bl.a. ikke foretages væsentlige terrænændringer eller 
betydelig fjernelse af eksisterende eller tilkomne bevoksninger 
uden Fredningsnævnets godkendelse. 

11 Sydhavnstippen  
(fredningsforslag) 

Formålet med fredningsforslaget er bl.a. at sikre området som 
offentligt tilgængeligt naturområde. 
 
Kendelsens § 3 angiver bl.a., at der ikke må foretages terrænæn-
dringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres. Dog er 
fredningen ikke til hinder for oprensning af forurenet jord eller 
gennemførelse af afværgeforanstaltninger, som understøtter 
fredningsformålet ved at begrænse udvaskning af miljøskadelige 
stoffer eller på anden vis muliggøre naturpleje og rekreativt brug 
af arealet. Sådanne foranstaltninger skal fastsættes i en plejeplan. 
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