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Ansøgning om tilladelse til anlægsarbejdet ved regulering af Kagsåen iht. vandløbslovens § 16 

 

Projekt : Symfonivej, reetableringsprojekt  

Til : Lisbeth Gervin, Københavns Kommune 
   Kris Ømann, Herlev Kommune 

Fra: : Sophie Skau Damskier, Nordvand A/S 

Bilag: : Udførelsesbeskrivelse af anlægsarbejdet, NCC 

   Beredskabsplan, NCC 

I forbindelse med ansøgning efter vandløbslovens § 16 til permanent at ændre Kagsåens vandløbsprofil 
på strækningen mellem Herlev Hovedgade/Frederikssundsvej og Sonatevej/Åfløjen ansøger Nordvand 
A/S, Herlev Kloak A/S og Københavns Energi A/S hermed også om en midlertidig tilladelse efter 
vandløbslovens § 16 til det tilhørende anlægsarbejde. Ansøgningen om tilladelse efter vandløbslovens  
§ 16 til permanent ændring af Kagsåens vandløbsprofil er fremsendt til kommunerne den 5. december 
2011. 

Den pågældende vandløbsstrækning fremgår af oversigtskortet, jf. Figur 1. 

 

Figur 1 Oversigtskort over projektstrækning.  
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Formål med projektet 

Kagsåen danner på projektstrækningen kommunegrænse mellem Herlev Kommune i vest og Københavns 
Kommune i øst. 

Der skal etableres en ny spildevandsledning fra Herlev Hovedgade/Frederikssundsvej til det nedlagte 
Herlev Renseanlæg, hvor der etableres et underjordisk bassin på 4.000 m3.  

Langs Kagsåen på Herlev-siden ligger der i dag en ø 600 mm rørledning. For at føre tilstrækkeligt store 
vandmængder til det nedlagte renseanlæg skal denne ledning udskiftes til en ø1600 mm ledning. 
Ledningen lægges samtidig i et højere niveau end den nuværende, hvorved der kan nedlægges to 
pumpestationer på det nedlagte renseanlæg. I dag anvendes pumpestationerne til, at alt spildevand fra 
hele oplandet pumpes op til den afskærende kloakledning til Damhusåens Renseanlæg. 

Samtidig etableres en ny afskærende Ø400 mm rørledning langs Kagsåen på Københavner-siden fra 
Åfløjen 31’s sydvestlige hjørne til Sonatevej/ Kagsåen, og ledningen tilsluttes den nye Ø1600mm ledning 
i i sidstnævntes knækpunkt ved Sonatevej. 

Eksisterende forhold 

Kagsåen er et udpræget byvandløb med en i perioder meget lille basisvandføring. Kagsåens strømrende 
er på projektstrækningen erosionssikret ved en træfaskine bestående af nedrammede palisadestolper. Da 
strømrenden desuden er helt udrettet, fremstræder strækningen som et fremmedelement i den omgiven-
de urbane natur.  

Inden for projektstrækningen er Kagsåen omfattet af vandløbsregulativ for København Kommunevandløb 
nr. 10; Kagsmosen og Kagsåen. Regulativet, som er vedtaget af Københavns Kommune i 1996, fastslår, 
at Kagsåen vedligeholdes af Herlev Kommune på basis af åens nuværende geometriske skikkelse. Regu-
lativet er ikke vedtaget af Herlev Kommune. Årsagen, til at regulativet ikke er vedtaget af Herlev Kom-
mune, er ukendt, men Herlev Kommune vedligeholder Kagsåen i overensstemmelse med regulativets 
forskrifter. 

Kagsåen er muligvis formelt et spildevandsteknisk anlæg på projektstrækningen, men opfattes af begge 
kommuner som et vandløb. På mødet afholdt d. 7. oktober 2011 med deltagelse af vandløbsmyndigheden 
i Herlev og Københavns Kommune krævede myndighederne, at bygherren indsender en ansøgning om 
vandløbsregulering iht. vandløbslovens § 16. 

Det fremgår ikke af regulativet, hvilken geometrisk skikkelse, som er gældende, og derfor har ansøger 
valgt at tage udgangspunkt i en skikkelse, som er defineret ved opmåling af udvalgte tværprofiler inden 
for projektstrækningen. Opmålingen er foretaget af COWI i 2010. 

Af opmålingen fremgår, at Kagsåens eksisterende skikkelse på strækningen fra Herlev Hovedgade/ 
Frederikssundsvej til Sonatevej/Åfløjen i grove træk er opbygget som et enkelt profil med anlæg 0,7 og 
med en ca. 0,5 m dyb strømrende, der er fikseret ved en træfaskine. Strømrendens bredde varierer fra 
ca. 1,5 m i opstrøms ende til ca.1,0 m i nedstrøms ende. Af tabel 1 fremgår de opmålte dimensioner af 
Kagsåen på projektstrækningen. 

Tabel 1 Den opmålte eksisterende skikkelse af Kagsåen inden for projektområde, kilde: Cowi. 

Station Dybeste punkt 
i tværprofilet 
cm DVR90 

Bredde af 
strømrende 
cm 

Anlæg Fald 
‰ 

Bemærkning 
 

3565 921   X Rørudløb Herlev 
Hovedgade / 
Frederikssundsvej 

   X -0,8  

3591 923 150  X Snit 1 
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    3,4  

3685 892 130 0,7 X Snit 2 

    -13,8  

3693 903   X  

    4,2  

3741 883 110  X Snit 3 

   X -3,9  

3759 890   X Broindløb 
Sonatevej / Åfløjen 

 
Af Figur 2 fremgår den omtrentlige beliggenhed af de pågældende tværprofiler (snit). 

 

Figur 2 Beliggenhed af opmålte tværprofiler samt faste punkter på projektstrækningen. 

Af regulativet fremgår desuden, at Kagsåen med sin status af offentligt vandløb er omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 3, hvilket indebærer, at der ikke uden dispensation må foretages ændring i områdets 
tilstand. 
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På et møde afholdt d. 7. oktober 2011 med deltagelse af vandløbsmyndigheden i Herlev og Københavns 
Kommune blev det oplyst, at Kagsåen kun er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 i Københavns 
Kommune. 

Sideløbende med denne reguleringsansøgning er der derfor ansøgt om dispensation efter naturbeskyt-
telseslovens § 3 i Københavns Kommune. Godkendelse af reguleringsprojektet forudsætter opnåelse af 
denne dispensation til at ændre Kagsåens tilstand. 

Projekterede forhold 

Ved anlægsarbejdet skal Kagsåens vandløbsprofil ændres i henhold den vedlagte udførelsesbeskrivelse. 
Der ændres dog ikke på niveauforskellen mellem de private matrikler og Kagsåens areal/brink, som efter 
endt etablering af Ø1600mm ledningen reetableres til den eksisterende niveauforskel.  

Gravearbejdet vil foregå ved hjælp af to gravemaskiner. Ved gravearbejdet vil overskudsjorden løbende 
blive kørt bort i henhold til bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumen-
tation i forbindelse med flytning af jord. Håndtering af jord vil foregå i henhold til udførelsesbeskrivelsen. 
Dette betyder, at jorden køres til indbygning i vulkanen ved byggepladsen. Bygherre har ansøgt om en   
§ 19 tilladelse til flytning af jord mellem to matrikler.. 

Imens gravearbejdet foregår, foretages en oppumpning af Kagsåens vand fra Herlev Hovedgade frem til 
stibroen ved Sonatevej. Det oppumpede vand føres igennem to Ø200mm PE ledninger, som placeres 
direkte på jorden på østsiden af Kagsåen (Københavns Kommune). Ledningernes placering fastholdes ved 
hjælp af jernspyd. På denne måde opretholdes Kagsåens vandføringskapacitet under hele anlægsfasen. 

Umiddelbart nedstrøms eksisterende stibro føres de 2 Ø200mm PE ledninger ned i Kagsåens bundløb. 
Her vil der blive foretaget foranstaltninger til sikring mod erosion, f.eks. i form af vandstrålerne fra PE 
ledninger er vandrette og rimelig laminare, og selve det eksisterende bundløb sikres midlertidigt mod 
erosion ved udlægning af en fortovsflise suppleret med en stensætning.  

Ved anlægsarbejdet fjernes den eksisterende afstivning (træfaskine), således at der opnås mulighed for 
at etablere et ensidigt dobbeltprofil på Herlev-siden. Derudover ønsker myndighederne en snoet strøm-
rende, hvor vandløbets strømrende anlægges i flugt med den naturlige brink efter fjernelse af træfaskine 
på Københavner-siden. Strømrenden gives dermed et mere naturligt forløb.  

I anlægsfasen ændres og reetableres Kagsåens vandløbsprofil på vandløbsstrækningen mellem Herlev 
Hovedgade/Frederikssundsvej og Sonatevej/Åfløjen som et lavtliggende ensidigt dobbeltprofil med anlæg 
på 0,7; bundbredde på 0,5 m og en afsatsbredde på 0,5 m samt en højdedifference på 0,25 m mellem 
vandløbsbund og afsatsens bund. Den nuværende bundkote (for strømrenden) bevares uændret, jf. Tabel 
2. 

Tabel 2 Projekteret vandløbsprofil inden for projektområdet. 

Station Dybeste punkt 
i tværprofilet 
cm DVR90 

Bredde af 
strømrende/ 
bredde af 
banket 
cm 

Anlæg Fald 
‰ 

Bemærkning 
 

3565 921   X Rørudløb Herlev 
Hovedgade / 
Frederikssundsvej 

  X X -0,8  

3591 923   X Snit 1 

    3,4  

3685 892 50 / 50 0,7 X Snit 2 

    -13,8  



 
06. januar 2012 

5 
 

3693 903   X  

    4,2  

3741 883   X Snit 3 

  X X -3,9  

3759 890   X Broindløb 
Sonatevej / Åfløjen 

 

Principskitsen på Figur 3 angiver med en sort streg opbygningen af det eksisterende vandløbsprofil, som 
er set i opstrøms retning. Principskitsen angiver desuden med rød og grøn signatur opbygningen af det 
projekterede vandløbsprofil. Københavns Kommune ses på figurens højre side, mens Herlev Kommune 
ses på figurens venstre side, hvilket betyder, at afsatsen på vandløbstrækningen kun opbygges i Herlev 
Kommune. 

 

Figur 3 Principskitse af opbygningen af eksisterende og projekteret lavtliggende ensidigt dobbeltprofil. 

I bunden af det nye vandløbsforløb skal placeres sten. Vandløbssiden i Københavns Kommune 
indsnævres strømrenden ved at udlægge sten i bunden af vandløbet, mens ved vandløbssiden i Herlev 
Kommune udgraves en afsats + 25 cm, som fremgår af Figur 3, hvorefter der udlægges sten på bunden 
af afsatsen og op af anlægget. På principskitsen Figur 3 er stenopfyldningen markeret med grønt. 

Der skal anvendes ca. 0,7 m³ sten pr. lbm. vandløb på Københavner-siden og 0,6 m³ sten pr. lbm. 
vandløb på Herlev-siden. Med en samlet længde på ca. 194 meter skal der bruges omkring 250 m³ sten. 

Derudover skal der foretages en stensikring af begge sider i vandløbet til en højde af ca. 0,75 meter over 
bundkoten. Stenblanding (stentype 2) til sikring af de nederste 0,75 meter af skråningsanlægget:  

Singles  d = 32 - 64 mm  20 % 
Bundsten  d = 64 - 128 mm  50 % 
Håndsten  d = 128 - 250 mm  30 % 

Inden for de tre fraktioner skal stenstørrelsen være jævnt fordelt. Den valgte anlægsudformning med 
indsnævring af vandløbets strømrende fra 1,5-1 m til 0,5 m samt udlægning af sted vil resultere i bedre 
forhold for vandløbsfaunaen både i form af heterogene strømforhold og forskelligartet bundsubstrat. 
Indsnævringen vil af strømrenden vil ligeledes resultere i bedre forhold for fisk.  

Anlægsarbejdet afsluttes ved, at vandløbsskråningerne efterbehandles. Skråningen fra 0,75 meter over 
bunden på Herlev-siden skal efter endt anlægsarbejde erosionssikres ved brug af en biologisk 
erosionmåtte. På lerskråningen udlægges et tyndt lang muld, hvorefter der monteres kokosnet af typen 



 
06. januar 2012 

6 
 

Byggros BG-Bionet 700 g/m2. Disse fastgøres med jordspyd 2 stk./m2. Derefter foretages der græssåning 
med en velegnet græsblanding.  

Da der ikke i væsentlig grad bliver gravet i vandløbsskråningen på Københavner-siden, er det ikke 
nødvendigt at erosionssikre denne. 

Afslutningsvis skal der sås græs på anlægssiderne, hvor jorden er blevet blotlagt. Endvidere skal der på 
Københavner-siden plantes rødel eller almindelig hestekastanje i grupper af 2-3 stk. pr. ca. 20-30 meter. 
Efter en årrække vil den nye beplantning betyde, at projektstrækningen fremstår med et mere naturligt 
og æstetisk udtryk.  

I Kagsåens st 3759-3761 befinder sig i dag et betonfundament til træbroen mellem Sonatevej og Åfløjen. 
Som et led i anlægsprojektet bliver det nødvendigt midlertidigt at fjerne betonfundamentet.  

Efter afsluttet anlægsarbejde retableres betonfundamentet og træbroen til samme dimensioner som i 
dag. Hensigten er dels at genskabe passage for fodgængere, cyklister og lign. bløde trafikanter, men 
også at sikre at vandet i Kagsåen ikke ledes med en øget hastighed ned mod underføringen ved banen, 
men at status quo genskabes. 

I Kagsåens st. 3767 befinder sig i dag et udløbsbygværk i beton på Herlev-siden. Dette bygværk 
nedlægges. De ydre betondele i vandløbsbrinken nedbrydes og fjernes. Udløbsrøret tilstøbes aht. rotter, 
og vandløbssiden retableres til et udseende, som matcher nedstrøms strækninger. 

Samlet set ansøges der med denne ansøgning om tilladelse til anlægsarbejdet af et lavtliggende ensidigt 
dobbeltprofil på vandløbsstrækningen mellem Frederikssundsvej og Sonatevej/Åfløjen. Anlægsarbejdet 
medfører ændringer af Kagsåens skikkelse, herunder forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg. Disse 
ændringer er af mere permanent karakter og skal dermed ses sammen med ansøgning om permanent 
tilladelse efter vandløbslovens § 16.  

Det samlede anlægsarbejdet for regulering af Kagsåen inden for projektområdet påregnes at vare 3-4 
måneder. 

Tidspunktet for opstart afhænger bl.a. af, hvornår andre myndighedstilladelser foreligger, såsom 
grundvandssænkningen og krydsningen af Herlev Hovedgade. 

NCC, der er entreprenør på projektet, advisere myndigheden om opstart af anlægsarbejdet pr. e-mail 
senest 3 uger før opstart.  

Omfattede ejendomme 

Følgende ejendomme er omfattet af projektet.  

Matr.nr. Ejerlav Grundejer (bruger) 

6ba Herlev Ejer: Herlev Kommune 

Bruger: rekreativt område 

7000m Herlev Ejer: Herlev Kommune 

Bruger: rekreativt område 

73c Herlev Ejer: Staten v. DSB S-tog A/S 

Bruger: DSB S-tog A/S 

6bb Herlev Ejer: Herlev Kommune 

Bruger: anden kommunal ejendom 
(å) 

3531 Husum, København Ejer: Postfunktionærenes Andels-
boligforening 

Bruger: Beboelsesejendom 
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3573 Husum, København Ejer: EF Husumparken 

Bruger: Ejerlejligheder 

3574 Husum, København Ejer: EF Husumparken 

Bruger: Ejerlejligheder 

3587 Husum, København Ejer: Husumparken af december 
2000 A/S 

Bruger: Erhvervsejendom af speciel 
karakter (garageanlæg til 
ejerlejligheder) 

 

Beredskabsplan 

Vedlagt denne ansøgning er ligeledes en beredskabsplan udarbejdet af NCC. I beredskabsplanen fremgår 
oplysninger om, hvilke foranstaltninger der foretages ved et evt. brud på ø600 fællesledningen i 
udgravningen.  

Igennem hele anlægsfasen tilstræbes det at holde den nuværende ledning i 100 % funktion. Den 
teoretiske risiko for et ekstraordinært udløb fra fællessystem til åen vurderes til at være næsten = 0 
(nil), idet Ø600mm ledningen vil blive holdt under tæt opsyn, og i tilfælde af brud vil der blive foretaget 
en hurtig reparation. 

Anlægsomkostninger og udgiftsfordeling 

Samtlige omkostninger til retablering af det nye vandløbsprofil, herunder erstatningsbeplantning, afhol-
des af ansøger.  

Tidsplan 

Anlægsarbejdet forventes at strække sig over 3-4 måneder og udført indenfor perioden efterår 2012 til 
efterår 2013. NCC, der er udførende entreprenør på projektet, sender varsling om opstart af arbejderne 
pr. e-mail til myndighederne senest 3 uger før opstart.  

Afslutning 

Nordvand A/S; Herlev Kloak A/S og Københavns Energi A/S håber, at ovenstående oplysninger er 
tilstrækkeligt til at behandle ansøgningen. Ønskes yderligere oplysninger eller spørgsmål afklaret, kan 
kontakt rettes til:   

Bygherre: Sophie Skau Damskier, Nordvand A/S, telefon 39 45 67 65, e-mail: sosk@nordvand.dk 

Rådgiver: Hans Jørgen Boisen, Rambøll A/S, telefon 51 61 86 42, e-mail: hjb@ramboll.dk 


