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Indstilling: Ny løsningsmodel for skybrudssikring 
Indeværende skrivelse er tillige fremsendt til Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg. 

Indledning 
Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B ønsker at skabe dialog om, hvorledes den nuværende løsningsmodel 
for skybrudssikring i Frederiksberg og Københavns Kommuner kan forbedres, og fremlægger hermed en ny 
løsningsmodel for skybrudssikring. 

Den folkelige modstand mod Skt. Jørgens Sø-projektet og Kalvebod Brygge Skybrudstunnel affødte 
spørgsmålet, om disse projekter kunne have været grebet anderledes an.  

En af de grundlæggende årsager til mistilliden mod de to projekter er, at de blev konkretiseret, koordineret 
og kommunikeret adskilt, selvom de er sammenhængende, og udgør en del af Hovedvandvejen i 
skybrudsoplandet Ladegårds Å – Frederiksberg Øst – Vesterbro.  

Den nye løsningsmodel er simpel: Sammenhængende projekter udføres … sammen. Det er tilmed billigst. 

Samlet projekt for Hovedvandvejen mangler.  
Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er en integreret del af Skt. Jørgens Sø-projektet, der er en integreret del af 
Hovedvandvejen for Skybrudsoplandet Ladegårds Å – Frederiksberg Øst – Vesterbro. I fagjargon benævnes 
Hovedvandvejen VEL46VEL47VEL45.  

I referat af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalgs møde den 18. nov. 2019, dagsorden punkt 9 vedr. 
Skt. Jørgens Sø, bilag 4, Sammenhængsnotat Bispeengbuen og Skt. Jørgens Sø, s. 3, står: ”Alle projekter i 
hovedvandvejen er indbyrdes afhængige …” Sammesteds står: ”Det er afgørende, at projekterne planlægges 
parallelt og udføres, samt tages i brug i en gennemtænkt rækkefølge … Skt. Jørgens Sø skal først udføres og 
tages i brug, når der er sikkerhed for at opstrøms projekter rent faktisk tænkes udført.” (egen understregning)  

Dette citat indkapsler problemet: Den nuværende løsningsmodel består i at opdele Hovedvandvejen i mindre 
projekter, der konkretiseres parallelt, dvs. adskilt og uafhængigt af hinanden, og der udføres etapevist i takt 
med at der opnås en udefineret sikkerhed for at nogle uspecificerede opstrømsprojekter tænkes udført. 

Med andre ord, Bygherrerne planlægger at bygge dele af Hovedvandvejen uden at vide, hvad de kommer til 
at bygge bagefter, dvs. uden at vide, om der sidenhen er behov for det, der blev bygget først. 

Det fremstår som en yderst risikabel og potentielt fordyrende strategi. 

Risiko 1: Etapeinddelingen indskrænker Kommunalbestyrelsernes valgmuligheder.  
Ved at starte med at etablere Kalvebod Brygge Skybrudstunnel mindsker Bygherrerne antallet af scenarier, 
som det giver mening at undersøge og etablere opstrøms: Hvis man først etablerer den kostbare Kalvebod 
Brygge Skybrudstunnel, kan man ligeså godt bruge den til også at tømme Skt. Jørgens Sø for skybrudsvand, 
netop som foreslået i Scenario 1, 2 og 3 for Skt. Jørgens Sø-projektet. Man vil næppe etablere en ny kostbar 
skybrudstunnel andetsteds, som Scenario 4 foreslår. 

Den logiske konsekvens af etableringen af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel ville være at sænke vandstanden 
i Skt. Jørgens Sø, som beskrevet i Scenario 1, 2 eller 3. 

Med andre ord, ved at starte med et etablere en specifik etape nedenstrøms, binder Bygherrerne 
Kommunalbestyrelsernes hænder m. h. t. de resterende opstrøms etaper i Hovedvandvejen.  
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Risiko 2: Etapeinddelingen forcerer Kommunalbestyrelserne til at vedtage potentielt 
overflødige projekter.  
Kommunalbestyrelserne risikerer at vedtage projekter nedstrøms, der måske ikke er behov for, fordi der ad 
åre vedtages helt nye projekter opstrøms. Behovet for afledning af skybrudsvand, som der blev kalkuleret 
med nedstrøms, kan ændres fuldstændigt af de nye projekter opstrøms. For eksempel: 

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg besluttede ved møde den 18. nov. 2019, at droppe Scenario 
1 og 2 for Skt. Jørgens Sø-projektet, og kun undersøge Scenario 3, samt, efter massivt borgerpres, også at 
undersøge et fjerde og helt nyt alternativ, kaldet Scenario 4, der består i en forlængelse af en af 
løsningsmulighederne for VEL47 / Åboulevarden, nemlig Åboulevard Skybrudstunnel, et projekt der fortsat 
er uafklaret. 

Scenario 4 for Skt. Jørgens Sø leder hverken opstrøms skybrudsvand til Skt. Jørgens Sø eller til Vodroffsvej-
/Vesterbroområdet, men i en tunnel udenom Vodroffsvej-/Vesterbroområdet, udenom Skt. Jørgens Sø, og 
dermed, i begge tilfælde, udenom Kalvebod Brygge Skybrudstunnel. Dertil kommer, at den mængde 
skybrudsvand, der falder lokalt i Vodroffsvejområdet, forventes bortpumpet i Scenario 4. I referat af 
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalgs møde den 18. nov. 2019, dagsorden punkt 9 vedr. Skt. 
Jørgens Sø, bilag 3 Forundersøgelse Skt. Jørgens Sø, s. 38, står: ”Der skal endvidere etableres en pumpestation 
i forbindelse med skakten, som skal pumpe skybrudsvand fra det nordlige Vodroffsvej-område op i 
tunnelsystemet.”  

Scenario 4 mindsker således presset på hele Vodroffsvej-/Vesterbroområdet og dermed behovet for 
Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, der kan vise sig at være overflødig. Miljøkonsekvensrapporten for Kalvebod 
Brygge Skybrudstunnel omtaler ikke disse afgørende forhold.  

Endnu et eksempel består i etapen længere opstrøms, Bispeengbueprojektet (VEL46), der også fortsat er 
uafklaret, og om hvilket førnævnte Sammenhængsnotat, s. 9, ærligt skriver: ”Hvis det viser sig muligt og 
ønskeligt at håndtere op til 21.000 m3, så kan de øvrige nedstrøms projekter, herunder KU-LIFE, Ågadeparken 
og til dels Skt. Jørgens Sø blive reduceret. Når det faktiske potentiale for håndtering af skybrudsvand ved 
Bispeengbuen foreligger 2023, så vil det være muligt at vurdere de nedstrøms projekter.”  

Det forekommer fornuftigst, at nedstrømprojekterne først etableres når det kan dokumenteres, at der er et 
reelt behov for dem.  

Risiko 3: Etapeinddelingen er potentielt dyrere end en samlet løsning. 
Eftersom Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er en integreret del af Skt. Jørgens Sø-projektet, bør økonomien 
for disse to projekter puljes, når de sammenlignes med økonomien for Scenario 4.  

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er, så vidt vides, budgetteret til kr. 324 mio.  

I referat af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalgs møde den 18. nov. 2019, dagsorden punkt 9 vedr. 
Skt. Jørgens Sø, Sagsfremstillingen, økonomiafsnittet nederst, anføres: ”Scenarie 3 vurderes at koste 220 mio. 
kr. … Scenarie 4 vurderes til at koste 510 mio. kr. …”. Et mere retvisende regnestykke er således: 

Scenario 3 + Kalvebod Brygge Skybrudstunnel  Scenario 4 

Scenario 3   kr. 220 mio.   Scenario 4 kr. 510 mio. 

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel kr. 324 mio.   

TOTAL   kr. 544 mio.  TOTAL kr. 510 mio. 
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Som det fremgår af regnestykket er Scenario 4 billigst. 

Regnestykket vil dog først blive helt retvisende, når det inkluderer alternativerne for Åboulevarden og 
Bispeengbuen, og således viser de samlede omkostninger forbundet med etablering af Hovedvandvejen.  

Risiko 4: Etapeinddelingen fører til misinformation og vildledning af Kommunalbestyrelserne 
og borgerne. 
Ved at opdele et stort projekt i mindre bidder risikerer Bygherrerne, at det store overblik går tabt og dermed, 
bevidst eller ubevidst, at dem, som de skulle oplyse og rådgive, misinformeres og vildledes. For eksempel: 

Det er vildledende at præsentere økonomien for store projekter i små bidder, som i ovenstående citat om 
økonomien for Scenario 3 vs. Scenario 4.  

Det er også vildledende at præsentere de små bidder i et stort projekt som værende uafhængige af det store 
projekt (Hovedvandvejen). Førnævnte Sammenhængsnotat fastholder flere steder (s, 3, s. 7, og her på s. 5), 
uden dokumentation, beregninger / simuleringer eller anden saglig argumentation, at Kalvebod Brygge 
Skybrudstunnel er nødvendig at etablere uanset hvordan resten af Hovedvandvejen tilrettelægges: 
”Kalvebod Bryggetunnel - VEL45 er uafhængig af de øvrige projekter i vandoplandet. Håndterer hovedsagelig 
vand fra Vesterbro.”  

For det første, Kalvebod Brygge Skybrudstunnel afvander også Vodroffsvejområdet på Frederiksberg.  

For det andet, Kalvebod Brygge Skybrudstunnel udgør den sidste tredjedel af den foreslåede Hovedvandvej 
for skybrudsoplandet Ladegårds Å – Frederiksberg Øst – Vesterbro, de to øvrige tredjedele værende VEL 46 
og VEL47. Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er tilmed en nødvendig betingelse for alternativ 1, 2 og 3 for Skt. 
Jørgens Sø, der projekterer med afløb af skybrudsvand fra Skt. Jørgens Sø til Skybrudstunnelen, samt 
budgetterer med det (jf. referat af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalgs møde den 18. nov. 2019, 
dagsorden punkt 9 vedr. Skt. Jørgens Sø, Svar til Ninna Hedeager Olsen om Skt. Jørgens Sø – Skybrudsprojekt, 
spørgsmål 3, s. 2).  

Vildledningen understøttes af den lange Miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, der 
kun yderst sporadisk omtaler dennes sammenhæng med Hovedvandvejen, f.eks. på s. 11: ”Anlægget af 
Kalvebod Brygge Skybrudstunnel understøtter og udgør rygraden i skybrudssikringen af Vesterbro og 
Frederiksberg jf. Skybrudsplanen fra 2011. Tunnelen skal efter anlæg bortlede vand fra skybrudsoplandet 
Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Vesterbro.” Dette forhold belyses stort set ikke i resten af 
Miljøkonsekvensrapporten, hvorved Skybrudstunnelen kommer til at fremstå som et isoleret projekt, der er 
behov for at etablere uanset hvilke løsninger, der vælges for resten af Hovedvandvejen.  

Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B er flere gange blevet præsenteret for denne påstand ved møder med 
Kalvebod Brygge Skybrudstunnels Bygherrer. 

Konklusion: Samlet løsning for Hovedvandvejen. 
Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B ser med stor bekymring på den nuværende etapeinddeling af 
Hovedvandvejen i skybrudsoplandet Ladegårds Å – Frederiksberg Øst – Vesterbro, hvor Bygherrerne 
påtænker at bygge dele af Hovedvandvejen uden at vide, hvad de kommer til at bygge bagefter, dvs. uden at 
vide, om der sidenhen er behov for det, der blev bygget først.  

Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B anbefaler derfor følgende løsningsmodel for skybrudssikring: 
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1. Hovedvandvejen for skybrudsoplandet Ladegårds Å – Frederiksberg Øst – Vesterbro projekteres i et 
samlet projekt, fremfor at deles op i etaper. 

2. Hovedvandvejens økonomi opstilles som et samlet billede, fremfor i øjebliksbilleder for hvert enkelt 
delprojekt. 

Afsluttende opfordringer 
Såfremt Frederiksberg og Københavns Kommuner ikke udarbejder et samlet projekt for Hovedvandvejen i 
skybrudsoplandet Ladegårds Å – Frederiksberg Øst – Vesterbro, opfordrer Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 
2B kommunerne til: 

1. at sætte Kalvebod Brygge Skybrudstunnel i bero indtil det afklares, hvilket scenario, der vælges for 
Skt. Jørgens Sø.  

2. at inkludere Kalvebod Brygge Skybrudstunnel som en del af Scenario 3 i den kommende 
Miljøkonsekvensrapport for Skt. Jørgens Sø-projektet.  

3. at analysere konsekvenserne for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel ved Scenario 3 og 4, herunder at 
beregne / simulere, hvor meget skybrudsvand, der tilføres Kalvebod Brygge Skybrudstunnel ved 
Scenario 3, samt hvor meget skybrudsvand, der fjernes fra Vodroffsvejområdet og Kalvebod Brygge 
Skybrudstunnel ved Scenario 4.  

4. at analysere hvordan pumpningen af skybrudsvand fra Vodroffsvejområdet mv. til tunnelløsningen i 
Scenario 4 kan maksimeres. 

 

Med ønsker om et fortsat godt samarbejde, 

Advokat Alex Laudrup 

Bestyrelsesformand Ejerforeningen Vodroffsvej 2A & 2B 

Vodroffsvej 2A, 3. tv. 

1900 Frederiksberg C. 

 


