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VVM-myndigheden har på baggrund af intern høring og løbende dialog med bygherres rådgiver drøftet en detaljeret afgrænsning af
miljøkonsekvensrapporten. Bygherres rådgivers og myndighedernes
notat til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport er vedlagt som bilag 1.
Forud for myndighedens udtalelse skal offentligheden og berørte
myndigheder høres. Høring af offentligheden og berørte myndigheder
er sket i perioden fra 4. januar 2021 til 24. januar 2021.
Høringssvar fra blivhørt er vedlagt som bilag 2. Offentlighedsfolder er
vedlagt som bilag 3. VVM-myndighedens behandling af de indkomne
høringssvar (hvidbog) er vedlagt som bilag 4.
Afgrænsning af Miljøkonsekvensrapport
VVM-myndigheden skal hermed oplyse bygherre om, at miljøkonsekvensrapporten skal omfatte indhold iht. miljøvurderingslovens § 20
samt indeholde og undersøge de miljøforhold med de metoder og den
detaljeringsgrad der fremgår af afgrænsningsnotat af 4. dec. 2020 vedlagt som bilag 1.
Derudover skal miljøkonsekvensrapporten indeholde følgende redegørelser og undersøgelser jf. konklusion i hvidbog, bilag 4:
1. Miljøkonsekvensrapporten skal redegørelse for lyspåvirkning og støvpåvirkning i anlægsfasen fra byggepladserne på et kvalitativt niveau.
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2. Miljøkonsekvensrapporten skal udover afgrænsningsnotatets beskrivelse af undersøgelse og besigtigelse af padder også undersøge projektets påvirkning på den rødlistede isfugl samt øvrige mulige bilag 4
arter indenfor projektområdet. Besigtigelse skal ske på det relevante
tidspunkt for de pågældende arter.
3. Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for projektets påvirkning på
§ 3- området. Det skal undersøges om, hvor stor del af det påvirkede
område, som vil kunne tilbageføres til naturtilstand og hvor stor andel af
arealet der permanent vil skulle udtages f.eks. bygninger og andre befæstede arealer
Generelt
Miljøvurderingsmetode
Hvert afsnit for de forskellige miljøparametre afsluttes med en
vurdering af grad af påvirkning for hhv. anlæg og drift. F.eks.:
•

Ubetydelig, neutral eller ingen påvirkning: Der forventes ikke at
være nogen påvirkning af miljøet. Ingen påvirkninger, eller påvirkningerne anses som så små, at der ikke skal tages højde for
disse ved gennemførelse af projektet.

•

Mindre påvirkning: Der forventes en påvirkning af kortere varighed i et begrænset område. Usandsynligt, at afværgeforanstaltninger er nødvendige.

•

Moderat påvirkning: Der forventes en påvirkning af længere varighed i et større omfang/berøre et større område. Afværgeforanstaltninger eller mindre projekttilpasninger bør overvejes.

•

Væsentlig påvirkning: Der forventes en stor påvirkning i hele
projektets levetid, og den vil have et stort omfang/berøre et
stort område. Påvirkning anses for så alvorlig, at man bør ændre
projektet eller gennemføre afværgeforanstaltninger for at mindske påvirkningen.

Miljøkonsekvensrapporten skal desuden indeholde et afsluttende afsnit
der samler op på alle miljøparametrenes grader af miljøpåvirkning samt
relevante afværgetiltag. Dette skal bruges ved udarbejdelse af VVM-tilladelse og eventuelle vilkår i denne.
Nye oplysninger undervejs i processen
Derudover skal Københavns Kommune oplyse om, at der kan blive stillet
yderligere krav fra VVM-myndigheden til miljøkonsekvensrapporten,
hvis der undervejs i processen indkommer nye oplysninger og informationer om miljøparametrenes påvirkninger, som kan have betydning for
omgivelser og miljø.
Venlig hilsen
Thomas Frederik K Iversen, Sagsbehandler
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1 Baggrund

Grundet de alvorlige konsekvenser som skybruddet d. 2. juli 2011 – og andre, mindre kraftige skybrud – har haft for Hovedstadsområdet, er der udarbejdet en klimatilpasningsplan for Københavns
Kommune.
Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har sammen med deres forsyningsselskaber
HOFOR og Frederiksberg Forsyning i 2012 udarbejdet en skybrudsplan (Københavns Kommune,
2012) på baggrund af Københavns Kommunes klimatilpasningsplan (Københavns Kommune,
2011). Efterfølgende har Københavns og Frederiksberg kommuner som konkretisering af skybrudsplanerne belyst skybrudsinitiativer, der kan medvirke til at reducere skaderne i forbindelse med
skybrudshændelser fremover.
Som en del af klimatilpasningstiltagene i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune skal
HOFOR og Frederiksberg Forsyning etablere Valby Skybrudstunnel. Skybrudsledningen skal forløbe
under Valby og bortlede vand fra skybrudsoplandet Valby og Frederiksberg Vest. Valby Skybrudstunnel bliver en del af ”Den Urbane Strøm”, som iht. skybrudskonkretiseringsplanen skal løbe fra
Lindevangsparken i Frederiksberg i nord til udløb i Kalveboderne.
Tunnelprojektet skal bidrage til at opnå det overordnede servicemål om maksimalt 10 cm vand på
terræn ved en 100-års skybrudshændelse om 100 år. Tunnelen skal, udover at håndtere skybrudsvand i forhold til overløb til recipient, samtidig bruges som bassinledning for at reducere antal
overløb ved hverdagsregn, og i øvrigt understøtte et spildevandssystem, der forberedes til fremtidens klimaudfordringer.
Københavns borgerrepræsentation vedtog i foråret 2018 tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008, der
tilvejebringer det planmæssige grundlag for anlægsprojekter på spildevandsområdet, herunder
arealreservation for etablering af bygværker/skakte til Valby skybrudstunnel (Københavns
Kommune, 2018). Som følge af projektjusteringer og efterfølgende fastlæggelse af skaktplaceringer og tracé, er der behov for at reservere nye arealer til skakte og tracé. Arealreservationerne vil
blive indarbejdet i spildevandsplanen efterfølgende. Etablering af selve tunnelen kræver et tillæg til
spildevandsplanen fra 2018. Frederiksberg Kommune vedtog december 2019 spildevandsplan
2019-2031, hvor skybrudstunnelen indgår.
HOFOR og Frederiksberg Forsyning har i oktober 2020 ansøgt VVM-myndigheden Københavns
Kommune om at gennemføre en miljøvurdering (VVM) af projektet. Nærværende notat indeholder
en afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold og omfang som led i VVM-processen.

2 VVM-pligt efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Den foreslåede skybrudsløsning omfatter etablering af en ca. 2.480 m lang tunnel fra F.L. Smidths
parkeringsplads ved Høffdingsvej/Ramsingsvej, med mellemskakte ved Blushøjvej og Musikbyen,
til udløb i Kalveboderne via Enghave Kanal. Skybrudsløsningen skal forhindre skybrudsvand i at
oversvømme Valby og Frederiksberg.
Projektet er fastlagt efter et omfattende analysearbejde, der har kortlagt, hvilket udledningspunkt,
der vil være bedst for at opnå projektets succeskriterier. Analyserne er gennemført i forhold til hydraulik, anlægstekniske forhold, jura/planforhold, miljø og anlægsøkonomi, ligesom løsningerne er
blevet vurderet på realiser- eller bygbarhed af projektet.
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Skybrudstunnelens anlæg er omfattet af bilag 2, nr. 10b, anlægsarbejder i byzoner og punkt 10g
dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (Miljø- og Fødevareministeriet, 2020). Projekter omfattet af bilag 2 er som udgangspunkt
screeningspligtige med henblik på at træffe afgørelse om eventuel pligt til at gennemføre en miljøvurdering af det konkrete projekt.
HOFOR og Frederiksberg Forsyning vurderer, at projektet er af et sådant omfang, at der er overvejende sandsynlighed for, at udfaldet af en screening vil medføre krav om miljøvurdering og tilladelse efter miljøvurderingslovens §25. HOFOR og Frederiksberg Forsyning har derfor den 12. oktober 2020 indsendt en VVM-ansøgning til Københavns Kommune med anmodning om, at projektet
skal undergå en miljøvurdering uden forudgående screening, hvilket lovens § 18, stk. 2 giver mulighed for.
VVM-myndigheden Københavns Kommune har 14. oktober 2020 på baggrund af HOFORs og Frederiksberg Forsynings VVM-anmodning igangsat en miljøvurdering af projektet, herunder at bygherre
påbegynder udarbejdelse en miljøkonsekvensrapport, der beskriver, om projektet kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Miljøkonsekvensrapporten udarbejdes på baggrund af nærværende afgrænsningsnotat.

2.1 Lovkrav til indholdet af miljøkonsekvensrapporten

Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes således, at den opfylder kravene beskrevet i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Miljø- og
Fødevareministeriet, 2020). Det forventede indhold i miljøkonsekvensrapporten er beskrevet i bekendtgørelsens § 20 og bilag 7.
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet med oplysninger om projektets placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender. Derudover skal der indgå
en beskrivelse af projektets forventede væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder direkte, indirekte, sekundære, kumulative, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, vedvarende
og midlertidige samt positive og negative virkninger. De foranstaltninger, der påtænkes truffet for
at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet beskrives. Rapporten skal ligeledes indeholde en beskrivelse af de rimelige
alternativer, som bygherren har undersøgt, og som er relevante for projektet og dets særlige karakteristika, og en angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning under hensyntagen til projektets indvirkninger på miljøet.
Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive og vurdere den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Ved miljøet forstås befolkningen og menneskers sundhed, den biologiske mangfoldighed,
jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskab og samspillet
mellem ovenstående faktorer.

2.2 Afgrænsningsnotat for Valby skybrudstunnel

Afgrænsningsnotatet udgør myndighedernes bestilling til bygherre og rådgiver forud for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten. Her fastlægges, hvilke miljøvurderinger, der skal gennemføres for samlet at kunne vurdere anlæggets miljømæssige konsekvenser.
Afgrænsningen fastlægger, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal fremgå i miljøkonsekvensrapporten, herunder om og i hvilket omfang, der skal udføres feltundersøgelser og beregninger som grundlag for miljøvurderingerne.
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Som en del af miljøvurderingsprocessen skal der gennemføres en foroffentlighedsfase (idéfase)
med henblik på den endelige afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. Høringsperioden
er som udgangspunkt fastsat til 2 uger, hvor borgere, interesseorganisationer og øvrige myndigheder kan komme med forslag til, hvad de ønsker undersøgt.
Høringssvar fra første offentlighedsfase indarbejdes efterfølgende i afgrænsningen i relevant omfang.

2.2.1

Afgrænsning af indhold i Miljøkonsekvensrapporten

I kapitel 4 er der lavet en foreløbig afgrænsning af de faglige emner i miljøkonsekvensrapporten.
Miljøkonsekvensrapporten behøver ikke følge samme struktur som emne-tabellen i afgrænsningsnotatet, men det er afgørende, at krav stillet i afgrænsningsnotatet er dækket i de efterfølgende
beskrivelser og vurderinger.
Med bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM) (Miljø- og Fødevareministeriet, 2020) er det intentionen, at afgrænsningsfasen kan anvendes til at fravælge emner, hvor det på forhånd kan afvises, at projektet vil medføre væsentlige påvirkninger.
Som det fremgår af Tabel 1, er det vurderet, at følgende emner skal medtages i miljøkonsekvensvurderingen, da det ikke uden en nærmere vurdering eller tilpasning af projektet /etablering af afværgeforanstaltninger kan afvises, at der vil være en væsentlig påvirkning af miljøet:
Anlægsfasen:
• Støj og vibrationer
• Trafik
• Jordforurening
• Grundvand
• Fredninger
• Friluftsliv
Driftsfasen:
•
•
•
•

Vandkvalitet
Natura 2000
Visuelle forhold
Friluftsliv (badevandskvalitet)

Samtidig er det vurderet, at følgende emner kan fravælges (scopes ud): lys, varme, stråling, kulturarv, projektets sårbarhed samt grænseoverskridende påvirkninger, idet det er vurderet, at der
ikke er potentielt væsentlige miljøpåvirkninger forbundet hermed.
Høringssvar fra første offentlighedsfase indarbejdes i afgrænsningen.

2.2.2

Miljøvurderinger

Miljøvurderingerne foretages med udgangspunkt i projektforslaget med efterfølgende nødvendige
projektændringer undervejs i processen.
Større projektændringer, der kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet er omfattet af
krav om VVM-ansøgning. Sådanne ændringer skal derfor ansøges hos relevante myndigheder for
supplerende VVM-screening, for en vurdering af VVM-pligt af ændringerne. Det vil for alle faglige
emner i miljøvurderingsrapporten fremgå, hvilke tekniske løsninger og anlægsmetoder miljøvurderingen tager udgangspunkt i.
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Hvis det vurderes, at der kan blive tale om en væsentlig miljøpåvirkning, skal der i miljøkonsekvensrapporten foreslås afværgeforanstaltninger, herunder eksempelvis begrænsninger i anlægsperioder, anlægsmetoder eller ændringer af det tekniske projekt, udpegning af erstatningsnatur
eller lign.
Såfremt der vurderes behov for overvågning med henblik på at kunne identificere uforudsete negative påvirkninger som følge af projektet, udarbejdes forslag til overvågningsprogram.

3 Projektet
HOFOR og Frederiksberg Forsyning skal etablere en skybrudsledning fra F.L. Smidths (FLS) parkeringsplads ved Høffdingsvej/Ramsingsvej til et område øst for kolonihaveområdet Musikbyen i Sydhavnen med udløb i Enghave Kanal (ENG). Kanalen er via en mindre lagune forbundet med Kalveboderne. Der anlægges en mellemskakt på Blushøjvej nær McDonalds i Folehaven (BLU), samt på
et parkeringsareal vest for kolonihaveforeningen H/F Musikbyen (MUS).
Tunnelen skal fra skybrudsoplandene Valby og Frederiksberg Vest modtage skybrudsvand og samtidig bruges som bassinledning for at reducere antal overløb i Gåsebækrenden (UK11) ved hverdagsregn, og i øvrigt understøtte et spildevandssystem, der forberedes til fremtidens klimaudfordringer.
Efter etablering af Valbytunnelen vil en stor del af det vand, der i dag udledes urenset via overløbsbygværk i Gåsebækrenden (UK11) og videre ud i Kalveboderne, føres ned i tunnelen. Tunnelen vil
tilføje et bassinvolumen til spildevandssystemet, hvilket betyder, at der årligt kan ledes en større
mængde vand til Renseanlæg Damhusåen, hvor det renses og herefter ledes til Øresund. Ændringerne i vanddynamikken efter etablering af skybrudstunnelen medfører således, at der overordnet
både vil ske en stor reduktion i mængden af udledt overløbsvand (regnvand iblandet spildevand)
fra bygværket i Gåsebækrenden (UK11) til vandområdet Kalveboderne, ligesom antallet af overløbshændelser vil blive reduceret. HOFOR og Frederiksberg Forsyning arbejder løbende med at forbedre udnyttelsen af det opstrøms beliggende kloaksystem. Hermed vil der på sigt ske en yderligere reduktion af den samlede udledning til området.
Det eksisterende kloaknet tilsluttes skybrudstunnelen via tilslutningsbygværker. Der etableres et
tilslutningsbygværk på FLSmidth-grunden, hvor regnvand og skybrudsvand fra eksisterende kloakledning opsamles. Tilsvarende etableres et større tilslutningssystem fra Blushøjvej til Folehaven,
hvor regnvand og skybrudsvand fra et etableret skybrudsprojekt i Folehaven opsamles. Ved Musikbyen etableres tilslutning fra den eksisterende Gåsebækkloak til skybrudstunnelen, inden vandet
udledes via overløb i bygværk i Enghave Kanal.
Skybrudstunnelen udføres som en boret tunnel mellem de fire bygværker/skakte ved FLSmidthgrunden, Blushøjvej, Musikbyen og Enghave Kanal. Tunnelen etableres 15-20 m under terrænoverfladen nede i kalken og følger et tracé, der går fra bygværket ved FLSmidth-grunden mod syd under banen, forbi Grønttorvet og ned til McDonalds/Blushøjvej, herefter tager tracéet en sydøstlig
retning under Valby Idrætspark og Valbyparken for at ende ved Enghave Kanal. Ved skakten ved
FLSmidth-grunden gøres det teknisk muligt at tilkoble en videreførelse af tunnelen fra FLS, men
der sker ikke en regulær forberedelse til dette.
Tunnelen forventes at blive ca. 2.480 m lang og den endelige tunnellængde afhænger af den eksakte placering af de fire skakte ved FLSmidth, Blushøjvej, Musikbyen og Enghave Kanal samt
eventuelle justeringer af tunnelkurver.
Tunnelen er på hele strækningen dimensioneret til en indvendig diameter på 3,4 m.
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F. L. Smidth-grunden

Blushøjvej

Musikbyen
Enghave
Kanal

Figur 3.1 Oversigt over placering af skybrudstunnel og bygværkerne ved FLSmidth-grunden, Blushøjvej, Musikbyen og Enghave
Kanal

3.1 Byggepladser

Af Figur 3.1 ses skitse af tunneltracé samt byggepladser på de 4 lokaliteter.

3.1.1

Byggeplads ved FLSmidth-grunden (FLS)

Byggepladsen ved FLSmidth-grunden skal i anlægsfasen bruges til etablering af skakt til brug for
tunneleringen. Skakten vil være en modtageskakt for boremaskinen. Der etableres også et tilslutningsbygværk på FLSmidth-grunden, hvor regnvand og skybrudsvand fra eksisterende kloakledning opsamles og føres ned i tunnelen i driftsfasen.
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Der er foretaget vurderinger af flere løsninger med placering af skakt/bygværk og dermed også
byggepladsen. Der er mange hensyn at tage ift. bl.a. naboer, udførelsesmetoder, eksisterende ledninger, trafik, støj- og vibrationsgener, tilslutninger og tilgængelighed i driftsperioden. På den baggrund placeres byggepladsen ved parkeringspladsen på FLSmidth.

3.1.2

Byggeplads ved Blushøjvej (BLU)

3.1.3

Byggepladser ved Blushøjvej/Folehaven

3.1.4

Byggeplads ved Musikbyen (MUS)

Byggepladsen ved Blushøjvej skal i anlægsfasen bruges til etablering af skakt til brug for tunneleringen, dvs den skakt tunnelboremaskinen sendes afsted fra. Til driftsfasen skal den ombygges til
et bygværk, som fører skybrudsvandet ned i tunnelen, og der skal etableres et større tilslutningssystem fra Folehaven til Blushøjvej, hvor regnvand og skybrudsvand fra et etableret skybrudsprojekt i Folehaven opsamles.

Der etableres mindre byggepladser hhv. på Blushøjvej og i Folehaven, som skal anvendes i forbindelse med etablering af tilslutning fra tidligere udført skybrudsprojekt i Folehaven til Valbytunnelen. På byggepladserne etableres byggegruber for mikrotunnelering og efterfølgende mindre
brønde for adgang.

Byggepladsen ved haveforeningen Musikbyen skal i anlægsfasen anvendes til etablering af et tilslutningsbygværk i form af en skakt, hvor vand fra Gåsebækkloaken opsamles og føres ned i skybrudstunnelen, skakten vil i driftsfasen føje ekstra volumen til skybrudstunnelen. Skakten ved Musikbyen vil enten være en modtageskakt, hvortil der tunneleres eller en mellemskakt, som tunnelboremaskinen kører gennem.
Flere placeringer af skakt/bygværker og dermed også byggeplads er blevet gennemgået, og den
mest optimale placering ift. anlægsprojektet er fundet at være på parkeringspladsen ved Musikbyen.

3.1.5

Byggeplads ved Enghave Kanal (ENG)

Byggepladsen ved Enghave Kanal skal i anlægsfasen bruges til etablering af skakt til brug for tunneleringen. Til driftsfasen ombygges skakten til udløbsbygværk. I bunden af skakten etableres
pumpestation til tilbagepumpning af bassinvand til kloaksystemet/rensningsanlæg. Afhængig af,
hvilken løsning, der findes for den sydlige tunnelstrækning (se nedenfor), kan skakten ved Enghave Kanal enten blive en tunneleringsskakt eller en modtageskakt for boremaskinen.
Nær udløbsbygværket ved Enghave Kanal etableres en 90 m2 teknikbygning i op til 4 meters højde
til udstyr for pumpestationen, der etableres i skakten. Det overvejes i projektet om teknikbygningen skal være underjordisk, men dette afventer nærmere afklaring med folkene, som skal stå for
driften af anlægget.

3.2 Anlægsaktiviteter
3.2.1

Etablering af skakte

3.2.2

Boremetode og -retning

Alle tre tunneleringsskakte (FLS, BLU, ENG) samt skakten ved MUS udføres med sekantpæle, der
bores fra terræn med borerigge. Jord fra borehuller bortkøres på lastbiler parallelt med tilkørsel af
beton og armering. Skaktene udgraves med gravemaskiner fra terræn ned til overside kalk. Kalken
brydes op nede fra skakten og bringes op med kran. Jord og kalk fragtes bort på lastbiler. Alt indvendigt betonarbejde i skakten støbes på stedet med tilkørsel af armering og beton.

Som udgangspunkt påtænkes skybrudstunnelen etableret ved tunnelering som pipejacking med
boremetoden EPB (Earth Pressure Balance). Bygherre ønsker imidlertid valgfrihed til entreprenøren
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ift. tunneleringsmetode, hvorfor anvendelsen af den alternative slurry-metode ikke kan afvises. De
potentielle miljøkonsekvenser af de to boremetoder skal derfor vurderes i miljøkonsekvensrapporten.
Tunnelen bores som udgangspunkt som tre separate tunneler. Den nordlige tunnel påbegyndes fra
byggepladsen ved Blushøjvej mod FLSmidth-grunden. Den midterste tunnelsektion påbegyndes fra
Blushøjvej til Musikbyen, mens den sydlige tunnel påbegyndes ved Enghave Kanal og bores mod
Musikbyen.
Der pågår undersøgelser om muligheden for at bore strækningen Blushøjvej til Enghave Kanal som
én lang tunnel. Det vil i en senere projektfase blive fastlagt, hvorvidt denne tunnelstrækning også
skal påbegyndes fra byggepladsen ved Blushøjvej, eller om tunneleringen skal foregå fra byggepladsen ved Enghave Kanal via skakten i Musikbyen.
Da boremetoder og -retning endnu ikke er endelig fastlagt, vil begge metoder og de mulige varianter i tunneleringsretning for den sydlige tunnelstrækning blive undersøgt ligeværdigt i miljøkonsekvensrapporten. Tunneleringsretningen afgøres primært af bygbarheden, fx vil man under normale
omstændigheder helst tunnelere opad, hvilket vil sige fra Enghave Kanal mod Blushøjvej, men andre forhold kan veje tungere. Forhold og påvirkninger, som belyses i miljøkonsekvensrapporten vil
ligeledes blive inddraget i fastlæggelse af tunneleringsretning, herunder fx trafikale forhold og støj.
Der skal som minimum tunneleres kontinuert under de banestrækninger, der krydses samt under
eventuelt pælefunderede bygninger for at minimere risikoen for sætningsskader og minimere risikoen for, at boremaskinen sætter sig fast. Grundet disse driftsmæssige risici er der et ønske om at
tunnelere begge strækninger i døgndrift (24 timer, 7 dage om ugen), hvorfor de potentielle miljøkonsekvenser af dette skal vurderes i miljøkonsekvensrapporten. Undersøgelsen vil derfor omfatte
de miljømæssige konsekvenser både af tunnelering i dagtimerne i hverdagene og døgntunnelering
alle ugens 7 dage.

3.2.3

Aktiviteter på byggepladserne ved tunnelering

Startskakt
Fra startskakte (pressegruber) ved Blushøjvej og evt. Enghave Kanal vil der være til- og frakørsel
med lastbiler, der tilkører byggematerialer i form af bl.a. tunnelelementer og kører bort med
jord/tunnelmuck/affald.
Byggepladserne bliver af en størrelse, der gør det muligt at indrette pladsen, således at det sikres,
at der er opbevaringskapacitet til tunnelrør og muck/jord, så dette ikke skal transporteres til/fra
byggepladsen i aften- og natperioden samt i weekenden. Der kan således tunneleres hele døgnet
og i weekenden uden til- og frakørsel med lastbiler uden for dagtimerne.
På byggepladsen vil en byggepladskran nedsænke byggematerialer/tunnelelementer til bunden af
skakten og hæve jord/muck/affald op fra skakten, ligesom der vil være et betonitanlæg på begge
byggepladser. Ved anvendelse af slurrymetoden vil der tillige være et separationsanlæg på pladserne.
Tunnelboremaskinerne vil primært få strøm fra ledningsnettet, men der vil være nødstrømsgenerator ved udfald på nettet.
Modtageskakt
Skakten ved FLSmidth-grunden og enten Blushøjvej, Musikbyen eller Enghave Kanal skal bruges til
at få boremaskinen op. Når tunnelboremaskinen er brudt igennem til skakten skilles den ad nede i
skakten, og delene løftes op af en mobilkran og bortkøres.

9

3.2.4

Jord- og muckhåndtering

En foreløbig beregning viser, at der skal håndteres ca. 60.000 ton jord/muck fra etablering af
skakte/bygværker og tunnelstrækninger.
HOFOR har leverandøraftaler med modtageanlæg frem til april 2023, som kan bruges til bortskaffelse af jord, sand og muck.
Der vil i nødvendigt omfang blive foretaget forklassificering af jorden og kalk fra skakte og tunneltracé, så jorden/kalk kan blive bortskaffet mest optimalt, og ren jord evt. kan genindbygges i projektet eller på andre af bygherres projekter, hvis jorden er egnet hertil.

3.2.5

Støj og vibrationer

En byggeplads giver uundgåeligt støj og vibrationsgener til omgivelserne. Generne vil være mest
markante fra etableringen af byggepladserne og skaktene, og efterfølgende ved de skakte som benyttes som startskakte/pressegruber dvs. Blushøjvej og evt. Enghave Kanal.
Støj og vibrationer fra anlægsprojektet vil udelukkende være i områderne omkring byggepladserne
til skakte/bygværker. Selve tunneleringen vil ikke medføre støjgener og forventes heller ikke at
medføre vibrationer pga. den store boredybde (i kalken).
Byggepladserne etableres med den mest hensynsfulde indretning evt. med støjvægge, placering af
skurvogne, så de danner støjskærm mv. ligesom pladserne i muligt omfang indrettes, således at
lastbilerne kan køre gennem byggepladsen og dermed ikke skal bakke.
Der vil i forbindelse med etablering og ombygning af skakte forekomme andre støjende aktiviteter
såsom nedbrydning af asfalt, beton mv.
For byggepladser med tunneleringsskakte forventes etablering af transformere og dermed permanent eltilslutning, således der ikke forekommer støjgener fra elforsyning. Såfremt der mod forventning skal etableres elforsyning via generatorer vil disse støjdæmpes i muligt omfang.
Særligt støjende aktiviteter vil blive henlagt til dagtimerne kl. 8:00 – 17:00 på hverdage. Der kan
opstå forhold som nødvendiggør enkelte særligt støjende aktiviteter uden for dette tidsrum, men
det tilstræbes at undgå dette.
Arbejdet i natperioden begrænses som udgangspunkt til det minimum, der skal til for at holde tunnelboremaskinen kørende. Der vil skulle hejses muck op fra udgravning med kran og hejses tunnelrør ned i skakten. Byggepladsen laves stor nok til, at tunnelrør og muck/jord kan opbevares og
ikke skal transporteres i aften- og natperioden.

3.2.6

Tilslutningsbygværker – byggepladser

De tilslutningsbygværker og ledninger, der skal etableres ved skaktene, forventes at blive etableret
efter tunneleringen er afsluttet.
Der er behov for nedramning/vibrering af spuns ved etablering af tilslutningsbygværkerne/byggegruber på byggepladserne ved FLSmidth-grunden, Blushøjvej, Musikbyen og Enghave Kanal.
Inden etablering af tilslutningsbygværkerne vil der foregå ledningsomlægninger med gravearbejde
og let aktivitet i terræn. Efterfølgende etableres en spunsvæg til byggegrubeindfatningen ved ramning eller vibrering, og der monteres løbende interne afstivninger. Byggegruben udgraves med gravemaskiner fra terræn, og jorden køres bort på lastbiler.
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Tilslutningsbygværkerne udføres som præfabrikerede elementer eller støbes på stedet. Elementer
fragtes til byggepladsen på blokvogne og installeres med kran. Pladsstøbte bygværker opbygges på
stedet med form og armering, og der støbes med beton fragtet til pladsen på lastbiler.
Ledningerne ved Blushøjvej etableres ved mikrotunnelering mellem de etablerede byggegruber.
Ledningen transporteres til byggepladsen via lastbiler, og det udborede materialet køres ligeledes
bort på lastbiler.
Der tilfyldes med grus omkring bygværkerne, som fragtes til pladsen på lastbiler. Der afsluttes
med terrænarbejder med asfaltering, brolægning og montering af udstyr mv.

3.3 Afledning af skybrudsvand

HOFORs servicemål som forsyningsselskab er, at byen skal beskyttes mod skadevoldende
oversvømmelser på terræn. Disse oversvømmelser optræder, når det eksisterende kloaknets
kapacitet er opbrugt. Når det sker, skal skybrudstunnelerne tages i anvendelse og aflaste det eksisterende kloaknet til disse. Dette gøres under terræn af hygiejne- og sikkerhedsmæssige årsager.
Helt overordnet, så ønsker HOFOR og Frederiksberg Forsyning at udlede skybrudsvand fra Valby
Skybrudstunnel til Enghave Kanal, for derved at mindske oversvømmelser af gaderne i Valby og
Frederiksberg Vest. Tunnelprojektet skal bidrage til at opnå det overordnede servicemål om maksimalt 10 cm vand på terræn ved en 100-års skybrudshændelse om 100 år. Tunnelen skal, udover at
håndtere skybrudsvand, samtidig bruges som bassinledning for at reducere antal overløb ved hverdagsregn, og i øvrigt understøtte et spildevandssystem, der forberedes til fremtidens klimaudfordringer.
Tunnelen vil ved hverdagsregn fungere som bassinledning, for at reducere antal overløb ved Gåsebækrenden (UK11), hvor vandet fra daglig regn opmagasineres i ledningen og tilbagepumpes til
kloaksystemet/renseanlæg, når der atter er plads. Afhængig af, hvilken løsning der vælges, vil der
kunne forekomme sjældne overløb fra skybrudstunnelen ved hverdagsregn. Dertil vil tunnelen fungere som skybrudsledning, der opsamler og udleder skybrudsvand til Enghave Kanal ved skybrudshændelser svarende til regnhændelser forekommende med en hyppighed på 10 år eller sjældnere.
Efter etablering af Valbytunnelen vil en stor del af det vand, der i dag udledes urenset via overløbsbygværk (UK11) i Gåsebækrenden og videre ud i Kalveboderne, således føres ned i tunnelen. Tunnelen vil tilføje et bassinvolumen på 25.000 m3 til spildevandssystemet, hvilket betyder, at der årligt kan ledes en større mængde vand til Renseanlæg Damhusåen, hvor det renses og herefter ledes til Øresund. Ændringerne i vanddynamikken efter etablering af skybrudstunnelen medfører, at
der overordnet både vil ske en reduktion i mængden af udledt overløbsvand fra UK11 (regnvand
iblandet spildevand) til vandområdet Kalveboderne, ligesom antallet af overløbshændelser vil blive
reduceret. Reduktionen i antal overløb vil medføre, at målsætningen i Københavns Kommunes spildevandsplan 2018 om en reduktion af årlige antal overløb til Gåsebækrenden (UK11) til n= 1 opfyldes.
Vandet, der afledes, vil bestå af regnvand fra pladser, tage og veje iblandet få procent (anslået 2-5
%) spildevand. Spildevandet stammer fra fælleskloakker, der ved voldsomme regnhændelser ikke
kan aflede vandet uden overløb til terræn.

3.4 Miljøpåvirkninger under anlæg og i drift

Anlægsperioden forventes at være af ca. 50 måneders varighed på byggepladser for tunneleringsskakte samt Musikbyen (MUS) og ca. 6 måneder for de mindre byggepladser ved Blushøjvej/Folehaven. I anlægsfasen gennemføres en række anlægsaktiviteter, som vil påvirke det omgivende
miljø.
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De primære påvirkninger forventes at være støj og vibrationer fra entreprenørmaskiner samt trafik
fra transportaktiviteter til og fra byggepladserne herunder bortkørsel af jord og tunnelmuck og tilkørsel af tunnelelementer.
Tunneltracéet går gennem og passerer flere forureningskortlagte arealer, og forureningsgrad og
jordhåndtering skal undersøges og beskrives nærmere.
Andre påvirkninger i anlægsfasen, der undersøges nærmere, er påvirkning af grundvand og overfladevand, herunder det nærliggende marine Natura 2000 område. Derudover undersøges en evt.
påvirkning af fredede arealer.
Ved Musikbyen er der en skovbyggelinje omkring fredskov i Valbyparken, som der skal dispenseres
midlertidigt fra ifm. byggepladsen.
I driftsfasen vil eneste påvirkning stamme fra udledning af vand til Enghave Kanal ved skybrudshændelser, ud over den positive effekt som tunneldriften har på overløb fra Gåsebækrenden. Da
vandet udledes via overløb, vil der ikke forekomme støjpåvirkning ifm. udledningen. Tilbagepumpning af bassinvand til kloaksystem/renseanlæg foregår via pumper dybt nede i skakten ved Enghave Kanal, og der vil ikke forekomme støjpåvirkninger hverken fra tilbagepumpning eller pumpetests.

4 Afgrænsning - miljøvurderingens indhold

Herunder beskrives indholdet i miljøvurderingen iht. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (Miljø- og Fødevareministeriet, 2020), og selve afgrænsningen af de faglige emner/miljøfaktorer i miljøkonsekvensrapporten for etablering og drift af
Kalvebod Skybrudstunnel fremgår af tabel 1.

4.1 Projektbeskrivelse

Anlæggets fysiske udformning og karakteristika, ligesom arealanvendelsesbehovet under anlægsog driftsfasen vil blive beskrevet i miljøkonsekvensrapporten med angivelse af anlæg på kortbilag.
Den fysiske udformning af skybrudstunnel, teknikbygning mv. beskrives. For de midlertidige anlæg/byggepladser beskrives omfang, placering og indretning samt væsentlige anlægsprocesser.
Dertil beskrives de væsentligste karakteristika/scenarier ved projektets driftsfase, herunder tømning af Valbytunnelens magasin og koordinationen med Damhusåens Renseanlæg.

4.2 Hovedforslag og alternativ

Anlæg
Der undersøges ét hovedforslag for etablering af skybrudstunnel og tilslutningsbygværker, herunder skakte mv. som beskrevet ovenfor.
Drift
Der undersøges et hovedforslag samt et alternativ for drift af skybrudstunnelen.
Hovedforslag - overløbskant: Det er HOFORs ønske at etablere skybrudstunnelen, således der
ledes vand ud i Enghave Kanal fra Valbytunnelen via et autonomt styringsprincip med en fast overløbskant i kote +1,5 i udløbsbygværket. Det betyder, at der vil ske overløb fra Valbytunnelen til
Enghave Kanal, når tunnel og afløbssystemet er fyldt helt op, hvilket vil forekomme ca. 0,5
gange/år. Ved at anlægge udløbet med fast overløbskant og ikke klapstyret, opnås et langt mere
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driftssikkert system, der vil virke i alle tænkelige vejrforhold og evt. strømafbrydelse. Derudover vil
denne løsning ikke kræve nogen nævneværdig løbende omkostninger til drift og vedligehold.

Alternativ - skybrudsklapper: Københavns Kommunes spildevandsplan muliggør udledning af
skybrudsvand svarende til en 10-års regnhændelse eller værre, svarende til Københavns Kommunes definition af skybrud. Derfor er en løsning, hvor tunnelen idriftsættes ved minimum en 10-års
regnhændelse, ligeledes undersøgt. Her styres udløbet fra Valbytunnelen af såkaldte skybrudsklapper, der aktiveres/åbnes ved skybrud svarende til regnhændelser, der statistisk set forekommer
hver 10. år eller derover. Skybrudsklapperne vil blive udført med åbne/lukke-mulighed ved hjælp
af en hydraulikstation med tilhørende hydraulikolietank og vil desuden kræve en kompliceret styring for at sikre, at klapperne virker på det helt rigtige tidspunkt. Dette system vil kræve en del
drift og vedligeholdelse af både styringen og den tilhørende hydraulikstation.
Undersøgelserne af de to driftsløsninger vil omfatte tre nedbørsscenarier:
•

Hverdagsregn. Til bestemmelse af de årlige overløbsmængder samt antallet af overløbshændelser anvendes historiske regnserier over 30 år.

•

Skybrud/10 års hændelse. For at beskrive ændringen i udledte vandmængder til Kalveboderne ved en 10 års regnhændelse (skybrud) efter etablering af Valbytunnelen, er den 3. største regnhændelse igennem de sidste 30 år, der giver udledning af skybrudsvand fra Valby Skybrudstunnel anvendt. Der er brugt data fra en faktisk historisk hændelse (7. august 2001) for at
give et realistisk billede af tunnelens funktion.

•

Kraftigt skybrud/100 års hændelse. For at beskrive forskellen i udledte vandmængder til
Kalveboderne ved en ekstrem regnhændelse efter etablering af skybrudstunnelen, er den største regnhændelse igennem de sidste 30 år valgt. Der tages udgangspunkt i hændelsen den 2.
juli 2011, som var en ekstrem hændelse på mange måder, og som i denne kontekst bruges til
at demonstrere, hvordan systemet vil reagere på en hændelse, som er kraftigere end en 100års-regn.

Ligeledes beskrives positive effekter af tunnelens samtidige anvendelse som bassinledning ved
hverdagsregn. Vandet fra daglig regn opmagasineres i ledningen og tilbagepumpes til kloaksystemet, når der atter er plads.
Illustration af vandets vej samt udledte vandvolumener og hyppighed af overløbshændelser ved de
to løsninger kan ses af Figur 4.1 - Figur 4.6.
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Figur 4.1 Hovedforslag. Udledning til Gåsebækrenden og Enghave kanal ved hverdagsregn i dag (øverst) og fremtidigt med
Valby Skybrudstunnel (nederst) for en løsning med overløbskant.
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Figur 4.2 Hovedforslag. Udledning til Gåsebækrenden og Enghave kanal ved skybrud/10-års hændelse (eksemplificeret ved
nedbørshændelsen 7. august 2001) i dag (øverst) og fremtidigt med Valby Skybrudstunnel (nederst) for en løsning med overløbskant.
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Figur 4.3 Hovedforslag. Udledning til Gåsebækrenden og Enghave kanal ved kraftigt skybrud/100 års-hændelse (eksemplificeret ved nedbørshændelsen 2. juli 2011) i dag (øverst) og fremtidigt med Valby Skybrudstunnel (nederst) for en løsning med
overløbskant.
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Figur 4.4 Alternativ. Udledning til Gåsebækrenden og Enghave kanal ved hverdagsregn i dag (øverst) og fremtidigt med Valby
Skybrudstunnel (nederst) for en løsning med skybrudsklapper i tunnelen.
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Figur 4.5 Alternativ. Udledning til Gåsebækrenden og Enghave kanal ved skybrud/10-års hændelse (eksemplificeret ved nedbørshændelsen 7. august 2001) i dag (øverst) og fremtidigt med Valby Skybrudstunnel (nederst) for en løsning med skybrudsklapper i tunnelen.
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Figur 4.6 Alternativ. Udledning til Gåsebækrenden og Enghave kanal ved kraftigt skybrud/100 års-hændelse (eksemplificeret
ved nedbørshændelsen 2. juli 2011) i dag (øverst) og fremtidigt med Valby Skybrudstunnel (nederst) for en løsning med skybrudsklapper i tunnelen.

4.3 Fravalgte alternativer

Skybrudtunnelprojektet har gennemgået flere analysefaser, hvor der er arbejdet med forskellige
løsninger til etablering af en tunnel på strækningen mellem FLSmidth-grunden under Valby med
udløb til Kalveboderne. Der er gennemført et omfattende analysearbejde for at kortlægge, hvilket
udledningspunkt, der vil være bedst for at opnå projektets succeskriterier. Analyserne er gennemført i forhold til hydraulik, anlægstekniske forhold, jura-/planforhold, natur- og miljøforhold og anlægsøkonomi, ligesom løsningerne er blevet vurderet på realiser- eller bygbarhed af projektet.
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I analysefaserne er der sket ændringer bl.a. af tunnelens tracé, udløbspunkt og antal og placering
af skakte samt anlægsmetoder mv. og dermed er den samlede påvirkning på omgivelserne herunder især gener ift. omgivelser, miljø og trafik blevet reduceret markant.
Der er også i perioden ændret på ønsket til tunnelens funktion. Skybrudstunnelprojektet havde oprindeligt slutpunkt på Gastårnsgrunden, og ansvaret for udledning af vandet lå i et kommunalt projekt (KV64), som skulle lede vandet i en delvist åben kanal gennem Valbyparken til udløb. I 2018
overdrog Københavns Kommune imidlertid udledningsdelen til forsyningsselskaberne, så denne del
udgik af projektet. Endelig har Københavns Kommunes krav om reduktion af antallet af overløb til
Gåsebækrenden fra de nuværende ca. 4 til kun 1 pr. år betydet, at tunnelen nu også designes til at
kunne fungere som bassin under kraftig regn.
Miljøkonsekvensrapporten vil indeholde en beskrivelse af de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, samt en begrundelse for den valgte løsning.

4.4 Referencescenariet

Der redegøres for den sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke gennemføres (det vil sige 0-alternativet). Den eksisterende situation fremskrives til f.eks år 2030, efter nærmere aftale med myndighederne.

4.5 Ikke-teknisk resumé

Der vil blive udarbejdet et ikke-teknisk resumé i et letlæseligt sprog.

4.6 Eksisterende forhold

Den aktuelle miljøstatus for projektområdet beskrives for hvert af de faglige emner, som indgår i
miljøkonsekvensrapporten. De faglige emner gennemgås i tabellen herunder.
Rapporten vil ligeledes beskrive og forholde sig til de gældende internationale, nationale, regionale
og lokale planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold og bindinger, der findes i projektområdet.

4.7 Metodebeskrivelse

Miljøkonsekvensrapporten og eventuelle tilhørende baggrundsdokumenter vil indeholde en metodebeskrivelse og beskrivelse af de undersøgte parametre. Ligeledes vil der indgå en beskrivelse af
den vurderingsmetode, der anvendes til at vurdere graden af miljøpåvirkningerne.

4.8 Kumulative effekter

Kumulative påvirkninger er resultatet af kombinerede påvirkninger fra et projekt eller en aktivitet i
forbindelse med eksisterende, planlagte og/eller forventede fremtidige aktiviteter.
Valby Skybrudstunnel udføres som en del af den samlede skybrudsplan, der indeholder andre anlæg/tiltag til håndtering af skybrudshændelser samt øvrige projekter som bl.a Karensminde-projektet med udledning af renset regnvand til Enghave Kanal via udløbsbygværket UK12 (endnu ikke et
konkret projekt). Der foregår og planlægges desuden for en lang række anlægsarbejder i København, som relevant omfang medtages i vurderingen af kumulative effekter.
I fremtiden er det sandsynligt, at der vil opstå ønske om og behov for at tilslutte hverdagsregn fra
yderligere ledninger/områder til skybrudstunnelen. En fremtidig regulering af evt. regnvandstilslutning vil blive håndteret i udledningstilladelsen til denne.
Der foretages en vurdering af projektets kumulative virkninger med andre eksisterende og/eller
godkendte projekter, idet der tages hensyn til eventuelle eksisterende miljøproblemer i forbindelse
med områder af særlig miljømæssig betydning, som kan forventes at blive berørt.
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Det vil som en del af miljøvurderingsprocessen for hvert af de behandlede emner blive belyst, om
der er andre planer eller projekter, som skal indgå i de kumulative vurderinger.

4.9 Manglende viden

Der vil desuden indgå en identificering af de væsentligste usikkerheder ved vurderingerne, og disse
usikkerheder søges minimeret ved løbende indsamling af ny viden igennem miljøvurderingsprocessen. De væsentligste usikkerheder beskrives for de emner, hvor det er relevant.

4.10 Afværgeforanstaltninger og overvågning

I miljøvurderingsprocessen sker der en løbende afklaring af, hvilke foranstaltninger, der skal anvendes med henblik på at undgå, forebygge, begrænse og om muligt neutralisere de skadelige
virkninger på miljøet. Afværgeforanstaltningerne vil blive beskrevet under de enkelte emner og
samlet i et sammenfattende afsnit i miljøkonsekvensrapporten.
Hvis de gennemførte miljøvurderinger viser, at der er behov for at iværksætte overvågning af en
eller flere miljøparametre, vil dette blive beskrevet.

4.11 Miljøtemaer

I tabel 1 beskrives de faglige emner, med udgangspunkt i de faktorer, der er nævnt i § 20, stk. 4 i
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
(Miljø- og Fødevareministeriet, 2020) der iht. miljøvurderingsloven skal indgå i miljøkonsekvensrapporten såfremt det ikke kan afvises, at de vil blive berørt i væsentlig grad af projektet.
Desuden beskrives jf. Miljøvurderingslovens bilag 7 pkt. 1 de anvendte materialer og naturressourcer (herunder vand, jordarealer, jordbund og biodiversitet) samt forventede reststoffer og emissioner (såsom vand-, luft-, jordbunds- og undergrundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling) og mængder og typer af affald produceret i anlægs- og driftsfaserne.
For emner, der ikke vurderes at kunne blive berørt i væsentlig grad af projektet, er der redegjort
for, hvorfor disse ikke behandles yderligere i Miljøkonsekvensrapporten. Disse er markeret med
grønt i tabellen.
Emner, hvor det med den foreliggende viden ikke kan afvises, at der er en potentiel væsentlig miljøpåvirkning, behandles i miljøkonsekvensrapporten. Disse er markeret med rødt i tabellen.
Emner, hvor det vurderes, at projektet ikke afstedkommer væsentlige påvirkninger, fordi der i projektet på et tidligt tidspunkt enten er foretaget projekttilpasninger og/eller indarbejdet afværgetiltag for at imødekomme en evt. påvirkning behandles på et beskrivende niveau i miljøkonsekvensrapporten. Disse er markeret med gult i tabellen.
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Miljøfaktor

Fase

Beskrivelse af miljøpåvirkning

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer

Støj og vibrationer
Anlæg

Befolkningen og
menneskers
sundhed
(f.eks. effekt
af støj, luftforurening,
vibrationer,
trafiksikkerhed).

Byggepladser/skakte:
Projektet vil både medføre støj og vibrationer i forbindelse
med anlægsfasen. Støj og vibrationer af betydning vil
udelukkende forekomme i områderne omkring byggepladserne til skakte/bygværker.
Etablering af tilslutningsbygværkerne ved FLSmidth-grunden, Blushøjvej, Musikbyen og Enghave Kanal kræver
nedbringning af spuns alternativt etablering af københavnervægge. Alle fem skakte udføres med sekantpæle, som
etableres ved boring.

Der udføres støjberegninger med det formål at belyse
de forventede støjmæssige konsekvenser for byggepladsernes naboer.
Der udføres beregning af ekstern støj fra alle aktiviteter i forbindelse med de forskellige anlægsfaser for
de fire skakte:
• Skakt ved FLSmidth-grunden
• Skakt ved Blushøjvej
• Skakt ved Musikbyen
• Skakt ved Enghave Kanal
Der redegøres således for støjpåvirkning af alle relevante anlægsaktiviteter i forbindelse med etablering
af skakte, anlæg af tilslutningsbygværker samt driften af tunnelarbejdspladserne.
Beregninger udføres for alle relevante anlægsscenarier, herunder tunnelering i døgndrift opdelt i relevante anlægsfaser og med alle relevante støjkilder.
Beregninger udføres for den mest støjende tunneleringsmetode (worst case).
Beregningerne udføres i henhold til anvisninger beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 – Beregning af ekstern støj fra virksomheder
(Miljøstyrelsen, 1993). Alle støjberegninger udføres i
programmet SoundPLAN ver. 8.0 der er godkendt af
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Miljøfaktor

Fase

Beskrivelse af miljøpåvirkning

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer
Miljøstyrelsen til udførelse af støjberegninger i kvalitet ”Miljømåling ekstern støj”.

Befolkningen og
menneskers
sundhed
(f.eks. effekt
af støj, luftforurening,
vibrationer,
trafiksikkerhed).

Vurdering af de beregnede støjniveauer tager udgangspunkt Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse
om, at ”man som udgangspunkt for bygge- og anlægsvirksomhed i almindelighed må acceptere en
støjbelastning ved nærmeste nabo på maksimalt 70
dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften og natteperioden” (jf. Afgørelse i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København, NMK-1000774, NMK-10-00778). Da afgørelsen ikke nærmere
definerer tidsrummet for hverken dag-, aften eller
natteperioden, tager vurderingen udgangspunkt i forskriftens tilladte arbejdstider. Dette skyldes at forskriften er udtryk for kommunens afvejning af, hvor
meget naboerne i almindelighed skal tåle, og hensynet til, at det skal være muligt at bygge i byen. Det
vil sige, at:
•

•
•
•

støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder må
som udgangspunkt kun foregå på hverdage mandag
til fredag mellem kl. 07.00 og 19.00 og lørdage mellem kl. 08.00 og 17.00.
særligt støjende aktiviteter må anlægsarbejder må
som udgangspunkt kun finde sted på hverdage mandag til fredag kl. 08.00 til 17.00.
ved særligt støjende arbejder, ud over hverdage kl.
8-17, vurderes antal berørte boliger.
ved aften- og natarbejde opgøres af antal berørte boliger.

Der udføres vurdering af vibrationspåvirkninger på
bygninger fra aktiviteter i forbindelse med anlægsfaserne for de fire skakte:
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Miljøfaktor

Fase

Beskrivelse af miljøpåvirkning

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer
•
•
•
•

Skakt
Skakt
Skakt
Skakt

ved
ved
ved
ved

FLSmidth-grunden
Blushøjvej
Musikbyen
Enghave Kanal

Vurderingen af vibrationer omfatter en gennemgang
af de planlagte vibrationsgivende aktiviteter og en
vurdering af hver aktivitets potentielle vibrationspåvirkning på omgivelserne.
Befolkningen og
menneskers
sundhed
(f.eks. effekt
af støj, luftforurening,
vibrationer,
trafiksikkerhed).

Der udføres en overordnet kortlægning af alle bygninger, der potentielt udsættes for vibrationspåvirkninger og den enkelte bygnings vibrationsfølsomhed
vurderes, ligesom potentielt vibrationsfølsomme virksomheder identificeres. Kortlægningen foretages på
grundlag af orthofotos, oplysninger fra OIS/BBR-registret samt gadefotos.
Påvirkningen af haveforeningshusene omkring skaktene ved Musikbyen og Enghave Kanal vurderes samlet ud fra foreliggende oplysninger.
Udstrækningen af påvirkningen af hver vibrationstype
vurderes pba. erfaringstal i form
af målinger gennemført ifm. udførelsen af tilsvarende
skakte i København, herunder Metroen,
Damhusledningen og fjernvarmetunnelen under Københavns Havn samt Kronprinsesse Marys
Bro.
I modsætning til vurdering af støjudbredelse, så er
der ikke nogen autoriserede beregningsmetoder til
vurdering af vibrationsudbredelse. Det vurderes derfor som mest hensigtsmæssigt at foretage vurderinger pba. erfaringstal indhentet ved en række allerede
gennemførte anlægsprojekter af lignende karakter i
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Miljøfaktor

Fase

Beskrivelse af miljøpåvirkning

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer
Københavnsområdet, fremfor at gennemføre beregninger af vibrationspåvirkningerne.
Vibrationer i anlægsfasen vurderes i forhold til de
vejledende grænseværdier for bygningsskadelige vibrationer angivet i den tyske norm DIN 4150-3 og
Miljøstyrelsens foreslåede grænseværdier for komfortvibrationer angivet i Orientering fra Miljøstyrelsen
Nr. 9 1997.

Befolkningen og
menneskers
sundhed
(f.eks. effekt
af støj, luftforurening,
vibrationer,
trafiksikkerhed).

Anlæg

Trafikstøj
Da trafikforøgelsen som følge af kørsel til og fra byggepladserne med lastbiler og andre anlægskøretøjer på det
overordnede vejnet kun udgør en meget lille del af den
samlede trafik på vejnettet, vil denne trafik ikke bidrage
med en væsentlig støjforøgelse, og der foretages derfor
ikke beregninger af trafikstøj på offentlig vej afledt af projektet.
Trafikken til og fra byggepladsen Musikbyen vil formentlig
benytte de mindre veje i Valby Parken (Tudsemindevej)
og evt. Hammelstrupvej, hvor der er en begrænset trafik.
Da trafikken med lastbiler til og fra byggepladsen ved Musikbyen har et meget begrænset omfang (estimeret op til
10 lastbiler pr. dag i de mest intensive perioder), og forekommer i dagtimerne på hverdage vurderes støjniveauet
begrænset, og indgår derfor ikke i Miljøkonsekvensrapporten.
Trafikken til og fra byggepladsen ved Enghave Kanal vil
fra det overordnede vejnet formentlig benytte Bådehavnsgade og Fragtvej, som er indrettet til tung trafik. Fra
Fragtvej ledes trafikken på midlertidig vej parallelt med
stien ca. 200 m langs banen til byggepladsen. Da trafikken med lastbiler til og fra byggepladsen har et begrænset omfang på estimeret op til 30 lastbiler pr. dag i de
mest intensive perioder, og forekommer i dagtimerne på
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Miljøfaktor

Fase

Beskrivelse af miljøpåvirkning
hverdage vurderes støjniveauet begrænset, og indgår
derfor ikke i Miljøkonsekvensrapporten.

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer

Trafik beskrives i afsnittet ’Trafik og trafikafvikling.
Anlæg

Befolkningen herunder socioøkonomi og
menneskers
sundhed
(f.eks. effekt
af støj, luftforurening,
vibrationer,
trafiksikkerhed).

Drift

Tunnelering
Selve tunneleringen vil ikke medføre støjgener og forventes heller ikke at medføre væsentlige vibrationer pga. den
store boredybde (i kalken).
Erfaringerne fra tunnelering viser, at vibrations- og strukturlydsniveauet fra tunnelboremaskinens aktivitet i
kalklag kan være mærkbart og hørbart i den periode, det
tager TBM’en at passere under en bygning. Påvirkningerne har kun i få tilfælde givet anledning til klager. Passage af tunnelboremaskinen kan være generende i den
overliggende bebyggelse, men varigheden vil være begrænset til få dage. Der er ikke risiko for bygningsskader
som følge af vibrationer fra tunnelboringen, da der anlægsteknisk er taget højde for at minimere risikoen for
sætninger, således at risikoen er ubetydelig.
Vibrationer og strukturlyd fra tunneleringen beregnes og
vurderes ikke.
Udledning/bortpumpning
Når anlægget er etableret, vil der ved normal drift ikke
være støjpåvirkninger og vibrationer. Der kan forekomme
støjpåvirkninger og vibrationer i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder. Disse vurderes at være kortvarige og
have et omfang, der svarer til drift og vedligehold af andre anlæg i byen. Tømmepumpen for tilbagepumpning af
bassinvand til renseanlæg er placeret i bunden af skakten
ved ENG og vil ved drift og evt. pumpetest ikke medføre
støj- og vibrationspåvirkninger på omgivelserne.

Der redegøres for aktiviteter ved tømmepumpestationen i driftsfasen i miljøkonsekvensrapportens projektbeskrivelse. Støj og vibrationer fra driften beskrives ikke.

Trafik og trafikafvikling
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Miljøfaktor

Fase
Anlæg

Befolkningen og
menneskers
sundhed
(f.eks. effekt
af støj, luftforurening,
vibrationer,
trafiksikkerhed).

Beskrivelse af miljøpåvirkning
Trafikken i lokalområdet omkring de fem byggepladser vil
i anlægsperioden blive påvirket af den ekstra trafik som
anlægsarbejderne genererer i form af bortkørsel af opgravet og udboret materiale samt tilkørsel af byggematerialer. Desuden vil trafikken påvirkes af de trafikomlægninger, der skal etableres, hvor byggepladsafspærringer inddrager vej- og parkeringsarealer.

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer
Der udarbejdes en trafikkonsekvensanalyse, der beskriver og vurderer de lokale påvirkninger af de trafikale forhold ved hver af de fire byggepladser.
Vurdering af de trafikale forhold i anlægsperioden
bygger på en vurdering af byggepladstrafikkens omfang, varigheden af arbejdet på den enkelte byggeplads samt de nødvendige inddragelser af areal i anlægsperioden og de deraf følgende omlægninger af
trafikken.
Transporten af udboret og opgravet materiale samt
byggematerialer vurderes ud fra estimater af materialemængder, der skal transporteres til og fra byggepladserne.

Drift

Anlæg

Efter endt anlægsarbejde nedtages byggepladshegn og
overfladerne retableres ligesom vejarealerne retableres
tilbage til dagens situation og den i dag kendte trafikafvikling genetableres. Projektet vil således ikke have en påvirkning på trafik og afvikling af denne i driftsfasen.
Luft
Påvirkningen af luftkvaliteten vil ske i anlægsfasen, som
følge af anlægsarbejderne, der skal gennemføres i forbindelse med etablering af skybrudstunnel og bygværker.
Emissionerne af forurenende stoffer til luften fra det anvendte materiel (lastbiler og entreprenørmaskiner) vil
være sammenlignelige med andre, tilsvarende anlægspro-

Der foretages en vurdering af, hvorvidt anlægsarbejderne kan påvirke afviklingen af trafik på de nærliggende hovedfærdselsårer samt konsekvenserne af
ændringerne af den lokale trafikafvikling omkring
hver byggeplads.

Der redegøres for foranstaltninger til reduktion af
emissioner fra anlægsmateriel i anlægsfasen med
henblik på at mindske luftforurening, herunder Bygherres krav til entreprenører.
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Miljøfaktor

Befolkningen og
menneskers
sundhed
(f.eks. effekt
af støj, luftforurening,
vibrationer,
trafiksikkerhed).

Fase

Beskrivelse af miljøpåvirkning

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer

jekter, og da arbejderne vil foregå midlertidigt og i kortere perioder i områder med gode spredningsforhold forventes udledning af forurenende stoffer til luften derfor
ikke at medføre væsentlige påvirkninger af luftkvaliteten.
Drift

Anlæg

Der kan forekomme lugt via ventilationen i tunnelen f.eks.
ved skybrud. Som afhjælpende foranstaltning vil der om
nødvendigt etableres kulfilter til rensning af lugt i den fortrængte luft. Der vil ikke være emissioner ifm. drift af anlægget ud over ventilationsudluftning
Samlet set vurderes påvirkningerne som udledning af forurenende stoffer til luften fra anlæg og drift af skybrudstunnelen at være ubetydelige, og derfor vil der ikke være
tale om væsentlige miljøpåvirkninger.
Udledning af drivhusgasser (såsom CO2) behandles i forbindelse med emnet ”klima”, som er beskrevet nedenfor.
Luft – forurenet jord
Generelt må det forventes at påtræffe jord- og grundvandsforurening ifm. anlægsprojektet. Området omkring
Musikbyen er en V2-kortlagt gammel losseplads, og der er
også kortlagt industrielle forureninger ved bl.a Blushøjvej
og FLSmidth-grunden. Kommende forundersøgelser i projektet vil kortlægge omfanget af forureninger ved skakte
og i tunneltracéet.

Evt. frigørelse af flygtige stoffer fra forurenet jord til
luften vurderes pba. eksisterende viden om jordens
forureningsgrad og suppleres i nødvendigt og muligt
omfang med forureningsanalyser fra kommende forundersøgelser.
Evt. afværgetiltag til håndtering af afdampning fra
forurenet jord/tunnelmuck beskrives.

Friluftsliv og rekreative interesser
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Miljøfaktor

Fase
Anlæg

Beskrivelse af miljøpåvirkning
Støjgener
Rekreative aktiviteter i Valby Idrætspark og Valbyparken,
kolonihaveforeningerne omkring Valbyparken og Enghave
Kanal og i området ved Sydhavnstippen forventes påvirket af støj og vibrationer i anlægsfasen.

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer
Ud fra vurderinger af støj og vibrationer i anlægsfasen vurderes betydningen af støj- og vibrationsgener
for rekreative interesser. Herunder særligt kolonihaverne og arrangementer og aktiviteter i Valby Idrætspark og Valbyparken.
Herunder beskrives afværgeforanstaltninger såsom
indretning af arbejdspladser, arbejdsgange og retningslinjer for støj i anlægsfasen.
Varighed og tidsplan for særligt støjende aktiviteter
vurderes i forhold til, om der ved tilpasning af arbejdsgange eller rekreative arrangementer kan opnås
en mindre gene fra støj og vibrationer.

Befolkningen og
menneskers
sundhed
(f.eks. effekt
af støj, luftforurening,
vibrationer,
trafiksikkerhed).

Drift

Støjgener
Der vurderes ikke at være støj i driftsfasen, der påvirker
rekreative interesser.

Anlæg

Adgangsforhold og trafik
Stiforløb og anden færdsel af fodgængere og sportsudøvere i idrætsparken kan blive påvirket af arbejdskørsel,
såfremt afvikling af byggepladstrafik skal foregå via Valby
Idrætspark.
Adgang til Valbyparken kan blive påvirket af kørsel ad
Hammelstrupvej og Tudsemindevej.
Adgang og parkering ved kolonihaverne forventes påvirket af byggeplads og trafik til byggepladsen ved Musikbyen og Enghave kanal alt efter valg af adgangsvej, ligesom adgangen til Sydhavnstippen ved Enghave Kanal og
færdsel på stien ved Fragtvej kan blive påvirket.

Påvirkninger af stiforløb og adgange til rekreative
områder (Idrætspark, Valbyparken, kolonihaver og
Sydhavnstippen) skal vurderes. Afværgeforanstaltninger som eventuelle midlertidige omlægninger og
trafiksikre/trygge løsninger for bløde trafikanter skal
vurderes for de valgte arbejdsveje.
Desuden vurderes påvirkninger af trafik til koncertog materialepladsen i Valbyparken.
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Miljøfaktor

Fase

Beskrivelse af miljøpåvirkning
Den rekreative færdsel kan blive påvirket ved eventuelle
midlertidige omlægninger eller ved at bløde trafikanter
færdes tæt ved lastbiltrafik til og fra pladserne.

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer

Grønne cykelruter
Langs Tudsemindevej (fra alléen i Valby Parken) og Fragtvej findes en grøn cykelrute. Byggepladserne Musikbyen
og Enghave Kanal ligger direkte i forbindelse med denne
cykelrute. Cykelruten er i Københavns Kommuneplan
2019 planlagt forlænget mod nordvest ad Tudsemindevej
og Hammelstrupvej til den eksisterende sti på nordøstsiden af jernbanen. Trafikken til de to byggepladser kører
langs dele af den eksisterende grønne cykelrute og krydser den planlagte forlængelse af cykelruten.
Ved etablering af vejadgang til byggepladsen ved Enghave
Kanal vil der være tale om etablering af en ny midlertidig
vej fra Fragtvej frem til byggepladsen. Vejen vil forløbe
parallelt med, men adskilt fra, den eksisterende asfalterede stiforbindelse/cykelsti. Vejen vil give lettere adgang
til det overordnede vejnet.

Befolkningen og
menneskers
sundhed
(f.eks. effekt
af støj, luftforurening,
vibrationer,
trafiksikkerhed).

Drift

Adgangsforhold og trafik
Trafik i driftsfasen vurderes ikke at påvirke rekreative interesser.

Anlæg

Areal til byggeplads
Byggepladsen ved Musikbyen vil inddrage 2 til 3 kolonihaver, et fællesareal i haveforeningen og nogle parkeringspladser.
Hf. Musikbyen er udlagt til varige haver ved plan nr.
RL.19.16.39 og må kun nedlægges under visse forudsætninger mod udlæg af erstatningshaver.

Drift

Areal

Påvirkninger af Hf. Musikbyen beskrives og konsekvenser for haveforeningens brugere vurderes.
Afværgeforanstaltninger som alternativ parkeringsmulighed og erstatningshaver skal beskrives.
Dialog mellem bygherre, haveforeningen og kommunen indledes og eventuelle principper herfra beskrives og vurderes.
Forhold vedr. retablering af midlertidigt anvendte
arealer beskrives.
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Fase

Anlæg

Beskrivelse af miljøpåvirkning
Der forventes ikke væsentlige permanente indgreb i rekreative områder.
Støv, lugt, luftkvalitet og badevandskvalitet

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer

Udledning af forurenende stoffer til luften vurderes ikke at
medføre væsentlige påvirkninger af luftkvaliteten, og derfor forventes heller ikke gener for rekreative interesser.
Evt. støvgener forventes begrænset med vanding og vil
derfor ikke påvirke rekreative aktiviteter.
Badevandskvaliteten påvirkes ikke i anlægsfasen.
Drift

Støv, lugt, luftkvalitet og badevandskvalitet
Der vil ikke være støvgener eller påvirkning af luftkvalitet
i driftsfasen.
Udledning af skybrudsvand via skybrudstunnelen i Enghave Kanal samt skybrudsvand og overløb fra hverdagsregn i Gåsebækrenden vil i driftsfasen samlet give en reduceret mængde og hyppighed af udledt vand til vandområdet Kalveboderne via lagunen for enden af de to kanaler, hvilket vil bidrage til en forbedring af badevandskvaliteten ved nærliggende badesteder/strande.
I driftsfasen kan der være lugt via ventilationen i tunnelen
f.eks. ved skybrud. Som afhjælpende foranstaltning vil
der om nødvendigt etableres kulfilter til rensning af lugt i
den fortrængte luft. Lugt kan påvirke rekreative interesser
tæt ved udluftningsstedet i begrænsede perioder efter
skybrud.

Der foretages på baggrund af vurderinger af udledningsvandets vandkvalitet samt hydraulikken i vandområdet en overordnet kvalitativ vurdering af påvirkning af badevandskvaliteten og dermed effekt af udledning af vand fra skybrudstunnelen samt reduktion
i overløb ved hverdagsregn. For rekreative forhold
vurderes eventuelt afledte påvirkninger på bademuligheden ved Valbyparken samt andre relevante nærliggende strande/badesteder, herunder et estimat for
den tidslige påvirkning af udledninger fra tunnelen på
Valby Strand.

Omfang af lugtgener, placering af udluftning i forhold
til rekreative områder skal vurderes med de afværgeforanstaltninger, der forslås under afsnit om luftkvalitet.

Biodiversitet
Anlæg

Emnet ”biodiversitet” omfatter terrestrisk dyre- og planteliv, Natura 2000 og bilag IV-arter. Med hensyn til marine
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Fase

Beskrivelse af miljøpåvirkning
påvirkninger henvises til punkterne om Natura 2000,
vandområdeplaner og vandkvalitet – udledning af vand.
Projektet foregår i tæt bymæssig bebyggelse og området
omkring Valbyparken. De eneste aktiviteter over terræn
er de fem midlertidige byggepladser, mens den resterende del af projektet foregår under terræn.

Den biologiske mangfoldighed/biodiversitet

Der er ingen særlige naturinteresser ved FLSmidth-grunden eller Blushøjvej.

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer

Det beskrives hvordan midlertidigt anvendte arealer
ved Enghave kanal kan retableres.
Støj og anden forstyrrelse vurderes i forhold til fugle.

Ved Musikbyen er der en skovbyggelinje, hvor der skal
søges dispensation for opstilling af skurvogne o.lign.
Ved Enghave Kanal er området registreret som § 3 beskyttet eng på Miljøportalen. Området er dog som natur i
byzone fra før 1992 undtaget fra naturbeskyttelsesloven.
Isfugl, som findes ved Sydhavnstippen, er rødlistet som
sårbar (VU) på den danske rødliste. Skrænter mod vandløb, hvor isfugl kan have redehuller, påvirkes ikke af projektet. Der inddrages i øvrigt ikke større områder eller
særligt egnede områder for fugle.
Der kan være støj og forstyrrelse, der påvirker fugle, og
dette skal vurderes nærmere – se under Natura 2000
Anlæg
Den biologiske mang-

Træer
Etableringen af byggepladser ved FLSmidth-grunden, Blushøjvej, Musikbyen og Enghave Kanal samt eventuelt ved
etablering af adgangsveje vil betyde, at det bliver nødvendigt at fælde træer. Der er ikke tale om ældre træer
med særlig værdi for f.eks. flagermus. De fjernede træer
vil blive genplantet 1:1 efter aftale med Københavns
Kommune.

Københavns Kommunes træpolitik beskrives.
Det beskrives, hvorledes der i en senere fase, hvor
pladserne endeligt afsættes, skal føres træregnskab,
hvor det gøres op, hvor mange træer, der fældes, og
hvor mange der kan genplantes.
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Fase

foldighed/biodiversitet

Beskrivelse af miljøpåvirkning
Der skal være opmærksomhed på Københavns Kommunes
træpolitik, hvor træfældning så vidt muligt skal undgås.
Fældede træer skal så vidt muligt erstattes med nye
træer.

Drift

Der er ingen påvirkning af træer i driftsfasen.

Anlæg

Bilag IV-arter
Pba. en besigtigelse vurderes ingen af de træer, som skal
fældes inden for byggepladserne, at rumme yngle- eller
rasteområder for flagermus. Fældning af træer vil ikke
blive behandlet yderligere i forhold til flagermus.

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer
Det forventede omfang af træer, der skal fældes eller
som kan bevares beskrives.

Der gennemføres i foråret 2021 en besigtigelse med
henblik på at afdække, hvorvidt der kan være padder
og/eller egnede levesteder på og omkring lokaliteterne
for byggepladserne ved Enghave Kanal og Musikbyen.

Hvis der skal fældes flere træer eller levende hegn som
følge af anlæg af midlertidige adgangsveje, skal disse vurderes i forhold til flagermus.
Der er tidligere ikke registreret padder eller velegnede levesteder for padder ved byggepladslokaliteterne ved Musikbyen og Enghave Kanal.
Der vurderes ikke at være andre bilag IV-arter, som vil
kunne blive påvirket af projektet.

Den biologiske mangfoldighed/biodiversitet

Drift

Der er ingen påvirkning af bilag IV-arter i driftsfasen.

Anlæg og
drift

Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og
området syd for er beliggende ca. 600 m fra tunnelens
udløb i Enghave Kanal. Natura 2000-området omfatter
habitatområde H127 og fuglebeskyttelsesområde F111.
Efter udløb i Enghave Kanal ledes vandet til en mindre lagune inden det udledes til Kalveboderne.

Der udarbejdes en væsentlighedsvurdering for Natura
2000-område nr. 143.
Ud fra vurderinger af støj og vibrationer i anlægsfasen vurderes potentielle påvirkninger af fuglearter på
udpegningsgrundlaget.
Der vil blive gennemført en vurdering af, i hvilket
omfang, der vil blive udledt stoffer, der kan påvirke
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Fase

Beskrivelse af miljøpåvirkning
Kalveboderne er et lavvandet område, hvor der er højt
vandskifte og en kraftig strøm, og hele Kalvebodernes
vandvolumen udskiftes på få dage (Københavns
Kommune, Miljøkontrollen, 2003).

Den biologiske mangfoldighed/biodiversitet

I dette projekt undersøges udledning af skybrudshændelser større end en 10 års regnhændelse, og det udledte
vand behandles som skybrudsvand dvs. udledning uden
rensning. Vandet ledes via Enghave Kanal til en lagune,
og videre ud i Kalveboderne. I dag forekommer der sedimentation i lagunen som følge af overløb til Gåsebækrenden (UK 11) og Enghave Kanal (UK12). Vandet fra skybrudstunnelen forventes at indeholde en blanding af spildevand, atmosfærisk regn samt overfladevand fra tage og
veje mv. Indholdsstoffer vil være næringsstoffer og forskellige miljøfremmede stoffer som PAH og metaller m.fl.
Da vandet opstår under skybrud er det karakteriseret ved,
at indholdsstofferne bliver fortyndet og derfor forekommer
i lave koncentrationer.
Indledende væsentlighedsvurdering viser, at projektet,
hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter,
vil have en væsentlig påvirkning på de arter og naturtyper, som Natura 2000-område nr. 143 er udpeget for at
bevare.

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer
arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet og naturtyper på udpegningsgrundlaget for
habitatområdet.
Det udledte vand kan indeholde næringsstoffer og
miljøfremmede stoffer. Stofferne kan afledes via
vandfasen, men også ved udvaskning fra sedimenteret materiale fra Enghave Kanal og lagunen, der skylles ud i Kalveboderne i forbindelse med skybrudshændelser.
Der foretages en vurdering af stofkoncentrationer i
det afledte vand og påvirkningen heraf. Vurderingerne udføres på baggrund af typetal/erfaringstal,
mens vandmængderne fastlægges til realistisk niveau
pba. modelleret designnedbør.
Der foretages en vurdering af sedimenttilførslen til
hhv. Enghave Kanal og Gåsebækrenden, samt i hvilket omfang sediment evt, kan spredes til lagunen. I
den forbindelse vurderes endvidere behovet for afværgetiltag som fx en beskrivelse af driftsoprensning
i de spildevandstekniske anlæg. På baggrund af historiske oplysninger og den forventede tilbageholdelse af sediment som driften af Valbytunnelen vil
medføre, foretages en kvalitativ vurdering af den forventede reduktion i sedimentationsmængder i lagunen.
Natura 2000 vurderingerne baserer sig på vurderinger udført for vandområdet (der henvises til afsnit
om vandområder).

Jordarealer og jordbund
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Fase
Anlæg

Beskrivelse af miljøpåvirkning
Skybrudstunnellen går gennem og passerer flere områder
med forurening (V1- og V2-kortlagte grunde). Området
omkring Musikbyen er en V2-kortlagt gammel losseplads,
og der er også kortlagt industrielle forureninger ved bl.a
Blushøjvej og FLSmidth-grunden. Der skal dermed håndteres forurenet jord i anlægsfasen i form af overskudsjord
fra skakter og tunnelmuck. Forureningen kan dertil have
betydning for arbejdsmiljø og omgivelserne.
Opgravet forurenet jord håndteres iht. gældende lovgivning. Det forventes ikke, at der ved anlægsarbejderne vil
være risiko for yderligere forurening af jordbunden i forbindelse med evt. bortskaffelse af forurenet jord.

Jord, vand
og klima

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer
Informationer om kortlagte arealer samt jord- og
grundvandsforureninger indhentes fra Arealinformation.dk, miljøsager hos myndighederne samt tidligere
udførte forureningsundersøgelser i området.
Resultaterne af ovenstående vil danne grundlag for
miljøvurderingen og planlægning i forhold til håndtering af jord og muck samt arbejdsmiljø
I forbindelse med udarbejdelse af detailprojekt vil der
gennemføres forundersøgelser af jorden og ud fra resultaterne vil håndteringen af jorden blive nærmere
fastlagt således gældende regler overholdes.
I det omfang resultater foreligger og det vurderes relevant vil resultater af de miljø- og geotekniske undersøgelser langs tunneltracéet inddrages.

Anlæg

Anvendelse af borekemikalier
I forbindelse med boring og tætning af tunnelstrækningen
anvendes en række kemiske produkter. Da der er en potentiel risiko for, at miljøfremmede kemiske stoffer i produkter anvendt til anlægsarbejdet kan påvirke jord og
grundvand, skal der indhentes en tilladelse fra kommunen
iht. Miljøbeskyttelseslovens § 19, før de må anvendes.

Anvendelse af kemikalier til borearbejdet vil blive beskrevet i miljøkonsekvensvurderingen på et overordnet niveau med udgangspunkt i erfaringer fra tilsvarende projekter herunder bygherres egne projekter.

Det endelige valg af specifikke produkter kendes ikke i
denne projektfase og vil først ske i forbindelse med tilrettelæggelse af anlægsarbejderne.
Det er tidligere vurderet på baggrund af erfaringerne fra
bygherrres egne anlægsprojekter, at der findes egnede
kemikalier og produkter, der muliggør, at arbejdet kan
gennemføres uden risiko for væsentlig forurening af jord
og grundvand.
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Fase
Anlæg

Beskrivelse af miljøpåvirkning
Øvrig forurening ved anlægsarbejder
Der skal udarbejdes en beredskabsplan for håndtering og
begrænsning af spild af kemikalier og brændstof, der kan
forurene jord og grundvand.

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer
På baggrund af HOFORs generelle miljøkrav beskrives
håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.

På baggrund af ovenstående forventes det derfor ikke, at
anlægsarbejderne vil give anledning til risiko for væsentlig
forurening af jorden.
Jord, vand
og klima

Vand (hydrauliske forhold og vandkvalitet)
Anlæg

Byggepladserne placeres ikke i nærheden af ferske overfladevandforekomster og der vil således ikke være påvirkninger af fersk overfladevand i anlægsfasen.
Der foretages ikke aktiv grundvandssænkning i projektet,
og det forventes, at skaktene etableres som tætte (se
mere under grundvand og drikkevand). Det kan dog blive
nødvendigt at bortskaffe mindre mængder indtrængende
grundvand i skaktene. Såfremt der ønskes udledning til
recipient indhentes de fornødne midlertidige udledningstilladelser efter gældende lovgivning. Såfremt vandkvaliteten ikke overholder gældende krav eller ikke kan behandles til dette niveau afledes vandet til kloak sammen med
overfladevand.

Drift

Udledning af grundvand i anlægsfasen behandles ikke
yderligere i miljøvurderingen.
Vandkvalitet – udledning af vand via skybrudstunnel
Udledning af vand via skybrudstunnelen vil ske uden rensning, idet det ikke er muligt at rense vandet ved regnhændelser af skybrudslignende karakter større end 10 års regnhændelser. Skybrudsløsninger, som dette projekt,

Der redegøres for mængder og kvaliteten af vand fra
skybrudstunnelen ved udledning til recipient i forhold
til gældende miljøkvalitetskrav med henblik på at
opnå tilladelse til udledning efter Miljøbeskyttelsesloven.
Vandkvaliteten i udledningsvandet vurderes ift. det
generelle kvalitetskrav, maksimumkoncentrationen,
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Jord, vand
og klima

Fase

Beskrivelse af miljøpåvirkning
skal være med til at sikre en reduktion i omfanget og hyppigheden af opstuvninger af opspædet spildevand på gader og i kældre. Samtidig vil projektet, i kraft af det forøgede bassinvolumen, reducere den samlede udledning
samt udledningshyppigheder ved overløb ved hverdagsregn i Gåsebækrenden samt det samlede udløbsvolumen
til Kalveboderne fra Gåsebækrenden og Enghave Kanalved skybrud ift. i dag.

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer
miljøkvalitetskrav for sediment og biota samt iltforbrug.
Fastlæggelse af kildestyrker i udledningsvandet sker
pba. typetal/erfaringstal, mens vandmængderne fastlægges til realistisk niveau pba. modelleret designnedbør.
Der foretages en vurdering af påvirkning af vandkvalitet i recipienten ud fra modelsimuleringer af hydraulik og spredningsforhold.
Recipienten beskrives mht. vandføring og belastning
pba. data, der indhentes fra Københavns Kommune.
Der foretages desuden, på baggrund af vurderinger
af udledningsvandets vandkvalitet samt hydraulikken
i vandområdet, en overordnet kvalitativ vurdering af
påvirkning af badevandskvaliteten og dermed effekt
af udledning af vand fra skybrudstunnelen samt reduktion i overløb ved hverdagsregn.
Omfang af reduktionen i eksisterende overløb som
følge af projektet inkluderes i vurderingerne.
Vurderinger foretages for 3 scenarier:
Hverdagsregn (< 10 år). Til bestemmelse af de årlige overløbsmængder samt antallet af overløbs-hændelser anvendes historiske regnserier over 30 år.
Skybrud (10 års regn) eksemplificeret ved hændelsen den 7. august 2001 for at give et realistisk billede af tunnelens funktion
Voldsomt skybrud (100 års regn) eksemplificeret
ved hændelsen den 2. juli 2011, som viser, hvordan
systemet vil reagere på en hændelse, som er kraftigere end en 100-års-regn.

37

Miljøfaktor

Fase
Drift

Beskrivelse af miljøpåvirkning
Hydrauliske forhold – erosion og sedimentmobilisering
Ved udledning af skybrudsvand i Enghave Kanal er der risiko for mobilisering af potentielt forurenet bundsediment
i kanal og lagune.
Ligeledes vil en forøget afstrømning i Enghave Kanal potentielt kunne medføre erosion af brinker.
Numeriske modelberegninger af udledning af skybrudsvand fra skybrudstunnelen viser, at der hverken forekommer mobilisering af bundsediment eller brinkerosion.

Jord, vand
og klima
Drift

Vandområdeplaner:
Det skal sikres, at projektet ikke er i strid med målsætningerne i de gældende vandområdeplaner.

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer
Resultater af de numeriske modelberegninger beskrives i Natura 2000 væsentlighedsvurderingen og emnet behandles ikke yderligere.

Derfor foretages vurderinger i henhold til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland.
Vurderingerne omkring opfyldelse af målsætningerne
i dette vandområde gennemføres i henhold til miljømålsloven, som implementerer det europæiske Vandrammedirektiv i dansk lovgivning. Der foretages en
vurdering af, hvorvidt udledning af vand fra skybrudstunnelen vil medføre en forringelse af vandområdets tilstand eller være til hinder for målopfyldelse
for god økologisk og kemisk tilstand i vandområdet.

Grundvand og drikkevand
Anlæg

Det er et mål med projektet, at påvirkning af grundvandsmiljøet i videst muligt omfang undgås. Ved valg af metoder vil der derfor være fokus på at minimere påvirkningen
på grundvandet og der foretages som udgangspunkt ikke
aktiv grundvandssænkning.
Projektet består af etablering af en række dybe skakte
samt horisontal boring og etablering af kloakrør mellem
disse. Med undtagelse af de øverste få meter vil størstedelen af arbejdet foregå under grundvandsspejlet. Bl.a.
for at undgå ukontrollabel vandtilstrømning til byggegru-

Som grundlag for de indledende vurderinger af eventuelle påvirkninger på grundvandet, som følge af passiv grundvandssænkning, hvor indsivende grundvand
bortpumpes fra byggegruben, vil der på baggrund af
eksisterende data blive opstillet og kalibreret en
grundvandsmodel for området omkring traceet og
skakterne. Med modellen foretages scenarieberegninger med antagelser om forskellige sandsynlige forhold, der afspejler hydraulisk ledningsevne og flowzoner i kalken.
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Fase

Beskrivelse af miljøpåvirkning
berne, etableres skaktene med vandtætte indfatningsvægge til under udgravningsdybde og tunnellerne bores
under tryk, således at mængden af vand, der strømmer
ind via borefronten minimeres.

Jord, vand
og klima

Det kan med eksisterende viden ikke afvises, at der kan
ske en påvirkning af grundvandsmiljøet med deraf følgende behov for afværgeforanstaltninger, og påvirkning
på grundvandsforhold undersøges derfor nærmere.

Drift

Materielle
goder, kulturarv og
landskab

Anlæg og
drift

Tunneler og skakte etableres tætte, og der vil ikke være
indstrømning af grundvand i driftsfasen. Der vil således
ikke være nogen påvirkning på drikkevand og grundvand i
driftsfasen.
Klima
Emnet ”klima” omfatter traditionelt vurderinger af, hvorvidt et projekt vil påvirke klimaet og dermed bidrage til
klimaforandringerne, og i mindre grad hvordan klimaet vil
påvirke projektet.
I dette tilfælde er der tale om et klimaprojekt, som iværksættes for at sikre byen mod oversvømmelser som følge
af skybrudshændelser pga. klimaforandringerne. Behovet
for etablering af en tunnel til bortledning af vand fra skybrud og skybrudslignende regnhændelser, der medfører
vand på terræn er således bl.a. opstået som følge af det
ændrede klima.

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer
På baggrund af bl.a. modelberegninger foretages en
estimering og vurdering af ændringer i grundvandets
strømningsretninger, ændringer i oplande til nærliggende grundvandsindvindinger, afsænkning af vandspejlsniveauet, mængden af indsivende vand, der
skal bortledes m.m. Risikoen for at ændre på forureningsspredningen i grundvandszonen vurderes ligeledes.
Eventuelle forskellige modforanstaltninger mod påvirkning af grundvandet for at undgå en væsentlig
grundvandssænkning beskrives og sammenlignes.

Erfaringsmæssigt stammer langt det største klimaaftryk fra materialeforbrug i form af beton. Der gøres
overordnet rede for projektets klimaaftryk i anlægsperioden, i form af udledning af drivhusgasser, som
følge af betonforbruget.

Skybrudstunnelen vil have et klimaaftryk og medføre
emissioner med CO2, som primært vil ske i anlægsfasen,
ligesom der i mindre grad vil ske udledninger i forbindelse
med det efterfølgende vedligehold af anlægget.
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Miljøfaktor

Fase

Beskrivelse af miljøpåvirkning
Projektets klimaaftryk vil være sammenligneligt med andre større anlægsprojekter i byen.
Kulturarv

Anlæg og
drift

Materielle
goder, kulturarv og
landskab

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer

Museumsloven bestemmer, at man skal sikre væsentlige
fortidsminder, når der udføres anlægsarbejder. Før et anlægsarbejde igangsættes, er bygherren forpligtet til at afsøge området for fortidsminder af kulturhistorisk interesse
beskyttet af Museumsloven (LBK nr. 358 af 08/04/2014).
Skybrudstunnelen forløber i et område uden udpegede
kultursarvsarealer og fredede fortidsminder.
Bygherre vil i samarbejde med Københavns Museum vurdere, om der skal gennemføres arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med anlægsarbejdet på land.
Kulturmiljøer
Valbyparken inkl. haveforeninger er udpeget som kulturmiljø i Københavns Kommuneplan 2019. Kortlægningen af
de væsentligste kulturmiljøer i København bygger på følgende definition af et kulturmiljø: En aflæselig helhed af
strukturer, anlæg, bygninger m.m., der samlet knytter sig
til og formidler en fælles historie. Det kan være oprindelse, tidsepoke og/eller geografi, der har betydning for
forståelsen af Københavns vigtigste fortællinger og udviklingstræk.
Valby Parken er udpeget som repræsentant for ’Københavnernes velfærd’: De store byplaner, idealer om boliger
med lys og luft, rekreation, sundhed, forsorg, uddannelse
m.m. har især præget Københavns udvikling siden midten
af 1800-tallet, også ved udvidelsen med nye bydele. Derfor ligger der en væsentlig fortælling om denne del af Københavns identitet i de nyere kvarterer. Hertil hører følgende udpegede kulturmiljøer.
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Materielle
goder, kulturarv og
landskab

Fase

Anlæg

Beskrivelse af miljøpåvirkning

Metode til vurdering af miljøfaktorer

Anlæg af skybrudstunnelen vurderes ikke at være i strid
med Københavns Kommuneplan 2019’s retningslinjer for
kulturmiljøer og de bærende bevaringsværdier for Valbyparken. Kulturarv vurderes derfor ikke nærmere i miljøkonsekvensrapporten.
Fredede og bevaringsværdige bygninger
Der er ikke registreret fredede bygninger eller bygninger
med høj bevaringsværdi inden for det område, hvor der
eventuelt kan opstå bygningsskadelige vibrationer fra anlægsarbejdet og emnet behandles ikke yderligere i miljøkonsekvensrapporten.

Drift

Der vil ikke være aktiviteter i driftsfasen der kan påvirke
kulturarven og emnet behandles ikke yderligere i miljøkonsekvensrapporten.

Anlæg

Fredninger
Der er ikke arbejdspladser inden for fredede arealer. Der
kan dog være kørsel ad Hammelstrupvej og Tudsemindevej inden for fredningen for Valbyparken, og byggepladsen Musikbyen ligger tæt op ad fredningen.
Påvirkninger fra arbejdsarealer kan være eventuelle behov for træfældning eller midlertidige ændringer af veje
inden for fredningen.

Drift

Materielle
goder, kulturarv og
landskab

Væsentlighed

Der forventes ingen påvirkning af fredningen af Valbyparken, men arbejdsvej ad Hammelstrupvej og
Tudsemindevej samt afgrænsning af pladsen Musikbyen umiddelbart op ad fredningen skal beskrives og
det skal vurderes, om der er forhold, der ikke er i
overensstemmelse med fredningsbestemmelserne.

Der vil ikke være nogen påvirkning af fredninger i driftsfasen.
Landskab og visuelle forhold

Anlæg

Projektet etableres i byrummet i København og vil som
sådan ikke have nogen påvirkning af landskabelige forhold.
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Fase

Beskrivelse af miljøpåvirkning
Byggepladserne vil have en visuel fremtoning og et omfang, der svarer til byggepladser til tilsvarende projekter i
byen og vil udelukkende være af midlertidig karakter.

Drift

Der skal etableres permanent teknikbygning på ca. 90 m2
over skakten ved Enghave Kanal. På nuværende tidspunkt
ligger udformningen af bygningen ikke fast.
Derudover etableres dæksler i terræn, samt elskabe og
udluftningskanaler ved FLS, MUS og BLU. Elskabe og udluftningskanaler indpasses diskret i omgivelserne.

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer

Indvirkning på de visuelle forhold i driftsfasen som
følge af etablering af den permanente teknikbygning
ved Enghave Kanal vurderes ud fra visualiseringer,
der udarbejdes fra 2-3 standpunkter. Placering af
standpunkter fastlægges i dialog med Københavns
Kommune.
For alle byggepladslokaliteter gælder, at pladser, byrums- og vejarealer samt trafikafviklingen genetableres til dagens situation efter anlægsarbejdet er afsluttet.
Det vurderes, at påvirkningen af de permanente
strukturer i form af dæksler og udluftningskanaler
ikke vil være væsentlig og emnet behandles ikke
yderligere i miljøkonsekvensrapporten.

Materielle goder
Materielle goder omfatter her oversvømmelseshændelser
Drift

Oversvømmelse
Formålet med projektet er at undgå oversvømmelseshændelser der bl.a. medfører vand på terræn og dermed vand
i kældre mv. og deraf følgende skader på folks ejendom.
Da dette er selve formålet med projektet beskrives de positive effekter mht. dette i projektbeskrivelsen og behandles ikke yderligere under materielle goder.
Ressourcer samt reststoffer, emissioner og affald

Anlæg

Ressourcer:
Der skal anvendes en række materialer og råstoffer i projektet, herunder, beton, stål, sand og grus.

Anlæg

Lys:

Typer og mængder af materialer og råstoffer, der anvendes til gennemførelse af tunneleringsprojektet beskrives og opgøres.
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Ressourceeffektivitet

Fase

Anlæg og
drift
Anlæg og
drift

Anlæg

Drift
Ressourceeffektivitet

Beskrivelse af miljøpåvirkning
Der vil i anlægsfasen blive behov for at belyse byggepladserne af sikkerhedshensyn, når det er mørkt, men lyset
vil blive placeret og evt. afskærmet, så det generer naboer mindst muligt. Lyspåvirkningen vil være meget lokal
og vil udelukkende forekomme i anlægsperioden. Der er
derfor ikke risiko for væsentlige påvirkninger som følge af
lys fra anlægsarbejdet, og emnet berøres derfor ikke nærmere i miljøkonsekvensrapporten.
Varme:
Der vil ikke ske varmeafgivelse fra tunnel med tilhørende
bygværker, hverken i anlægs- eller driftsfasen, og emnet
er derfor ikke relevant.
Stråling:
Der vil ikke forekomme stråling fra tunnel med tilhørende
bygværker, hverken i anlægs- eller driftsfasen, og emnet
er derfor ikke relevant.
Affald:
I forbindelse med anlægsarbejdet vil der ud over overskudsjord kun være bygge- og anlægsaffald i meget små
mængder. Der vil desuden være spildprodukter fra entreprenørmaskinerne. Håndteringen af ca. 60.000 ton
jord/muck fra etablering af skakte/bygværker og tunnelstrækninger er beskrevet i Jordbund og jordarealer ovenfor.
I driftfasen vil der skulle bortskaffes sand og slam fra
pumpestation, ligesom der udledes vand fra skybrudstunnelen til recipient.
Projektet giver ikke anledning til specielle affaldstyper. Affald og spildprodukter vil altid blive håndteret i henhold til
gældende bekendtgørelser og regulativer for affaldstyperne, hvorved det forudsættes, at håndteringen sker forsvarligt, og at der derfor ikke er risiko for en væsentlig
miljøpåvirkning.
Luft:

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer

For driftsfasen beskrives affaldsmængder i form af
sand og slam fra vedligeholdelse af pumpestation og
bygværker samt vandmængder fra skybrudstunnelen
til recipient. En vurdering af kvaliteten af det udledte
vand er beskrevet ovenfor under Vandkvalitet.
Forhold vedrørende øvrigt affald vil ikke blive vurderet yderligere i miljøkonsekvensrapporten.
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Fase

Projektets
sårbarhed
(projektets
forventede
skadelige
virkninger på
miljøet som
følge af projektets sårbarhed over
for større
ulykker
og/eller katastrofer,
klima).

Anlæg og
drift

Grænseoverskridende påvirkninger

Anlæg og
drift

Beskrivelse af miljøpåvirkning
Miljøtemaet er behandlet ovenfor i skemaet under ”Befolkning og menneskers sundhed”.
Der er ikke identificeret potentielt skadelige virkninger på
miljøet som følge af projektets sårbarhed overfor større ulykker og/eller katastrofer. På denne baggrund beskrives dette
ikke nærmere i miljøkonsekvensrapporten.

Væsentlighed

Metode til vurdering af miljøfaktorer

Projektområdet ligger mod Øresund. Projektet forventes
kun at medføre få og geografisk afgrænsede miljøpåvirkninger. Der forventes derfor ikke en skadevirkning på miljøet på tværs af landegrænser.
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1 Valby Skybrudstunnel - fravalgte løsninger
og undersøgte alternativer
1.1 Indledning
Planlægnings- og beslutningsprocessen for klimatilpasning i Københavns Kommune har stået på i mange år. Fra den første politisk vedtagne klimatilpasningsplan i 2011 og skybrudsplanen i 2012 [1] til de mere specifikke klimatilpasningsprojekter. Flere projekter er tilpasset den ny viden, der er blevet skabt undervejs i
denne konkretiseringsproces, og dette gælder også for projektet Valby Skybrudstunnel.
Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer [2] skal bygherre i miljøkonsekvensrapporten redegøre for de alternativer bygherre har undersøgt og fravalgt,
og redegøre for årsager og begrundelser for fravalget.
Denne rapport har til formål at gøre netop dette og gennemgår derfor kronologisk
de løsninger og alternativer for Valby Skybrudstunnel, som har været undersøgt,
både, hvad angår placering/tracé, udløbspunkt, funktion og drift af tunnelen, frem
til valget af den endelig løsning, som vurderes i projektets miljøkonsekvensrapport.

1.2 Projektets planmæssige grundlag
Valby Skybrudstunnel er forankret i Københavns skybrudsplan og hertil knyttede
oplandsspecifikke skybrudskonkretiseringer, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i november 2015. I planen beskrives, hvordan København skal skybrudssikres med 300 skybrudsprojekter (BR 26. november 2015). For udmøntning
af planen indgik Københavns Kommune i december 2015 en rammeaftale om skybrudsprojekterne med HOFOR.
Valby Skybrudstunnel er en del af ”Den Urbane Strøm”, som iht. konkretisering af
skybrudsplan København Vest og Frederiksberg Vest skal løbe fra Lindevangsparken i Frederiksberg i nord til udløb i Kalveboderne, Tunnelen skal, som en del af
klimatilpasningstiltagene i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune
etableres af HOFOR og Frederiksberg Forsyning.
HOFOR har på vegne den anden bygherre Frederiksberg Forsyning varetaget de
indledende projektfaser, med inddragelse af Frederiksberg Forsyning i beslutninger
for projektet.

1.3 Erkendelsesfase 2015-2016
Her blev der arbejdet med at opstille de planmæssige forudsætninger for projektet
ud fra den angivne løsning i Skybrudskonkretiseringen.
Projektets formål var at reducere gener og skader under skybrud samt minimere
opstuvning af vand på terræn under normalregn i Valby og Frederiksberg Vest
ved:
•
•

Klima og skybrudssikring af Grønttorvet og Silvangrunden ved afledning af
normalregn og skybrudsvand til en ny tunnel
Reducere hyppigheden af opstuvning af spildevand til terræn under normalregn i Gåsebækrendens kloakopland (øget kapacitet på grund af afkobling af Grønttorvet og Silvan)
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•

Reducere oversvømmelsesrisiko ved skybrud i Gåsebækrendens kloakopland, ved afledning af skybrudsvand til tunnelen

I erkendelsesfasen var fokus på at fastlægge/identificere projektets baggrund og
forudsætninger, hvilken teknisk løsning der ønskes, udvælgelse af tracé mv. og
herudfra at formulere en beskrivelse af projektet. På baggrund af dette kunne det
identificeres, hvad der skulle afklares i den følgende analysefase.

1.4 Analysefase 2017
Da HOFOR og Frederiksberg Forsyning gik i gang med analysefasen for Valby Skybrudstunnel i oktober 2017 var opgaven at analysere sig frem til den bedst mulige
bygbare løsning for anlæg af en skybrudstunnel, med et forløb fra det nye Grønttorv til den gamle HOFOR-ejede tidligere gastårnsgrund i Valbyparken. Herfra
overgik ansvaret for udledning af skybrudsvandet til Københavns Kommunes skybrudsprojekt KV64, som skulle lede vandet gennem Valbyparken og ud i Kalveboderne (se afsnit 1.4.1 for yderligere beskrivelse).
På dette tidspunkt var formålet med Valby Skybrudstunnel at aflede såvel regnvand som skybrudsvand og dermed understøtte henholdsvis afkoblingsstrategien
besluttet i klimatilpasningsplanen samt konkretiseringen af skybrudsplanen, begge
udarbejdet af Københavns Kommune.
Der blev udarbejdet en løsning med et tracé-forløb fra FLSmidth-grunden på hjørnet af Ramsingsvej og Høffdingsvej via McDonalds-grunden til gastårnsgrunden
med udløb til den planlagte kanal KV64 i Valbyparken (se afsnit 1.4.1), Figur 1.1.
Tunnelen blev i denne analysefase dimensioneret med en indre diameter på 3,0 m
for en 100-års-regn om 100 år.
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Figur 1.1 Undersøgte løsninger for Valby Skybrudstunnel i analysefasen 2017.

Styregruppen for Skybrud i Københavns Kommune besluttede maj 2018, at medfinansieringsprojektet KV64, som i skybrudskonkretiseringen er et kanalprojektet
fra gastårnsgrunden til Kalveboderne gennem Valbyparken, overgår til HOFOR og
Frederiksberg Forsyning og etableres som et spildevandsteknisk anlæg.
I afsnit 1.4.1 er redegjort for KV64 og forløbet frem mod overdragelsen til HOFOR
og Frederiksberg Forsyning.
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1.4.1

Det kommunale medfinansieringsprojekt KV64
Et af de 300 skybrudsprojekter som Borgerrepræsentationen i 2015 vedtog i forbindelse med gennemførelse af Københavns skybrudsplan er KV64 Valbyparken,
der består af anlæg af en grøn kanal gennem parken og anlæg af en rensesø (Figur 1.2).

Figur 1.2 Skybrudsprojekt KV64 Valbyparken. Den røde markering viser forslaget fra den oprindelige
skybrudskonkretisering. Cirklen viser den tiltænkte rensesøs placering og omtrentlige størrelse. Den
røde streg angiver placering og omtrentlige bredde på skybrudskanalen.

Projektet var et såkaldt ’medfinansieringsprojekt’ som er betegnelsen for et klimasikringsprojekt, hvor forsyningsselskabet kan bidrage finansielt til et kommunalt
eller privatejet klimaprojekt, der vedrører håndtering af tag- og overfladevand i
rekreative områder, vandløb og i og på veje [3]. En tidlig analyse af projektet,
som blev gennemført af Københavns Kommune, viste imidlertid, at projektet
havde en række uønskede påvirkninger af miljøet i Valbyparken, bl.a. ville arealinddragelse til den ca. 20 m brede kanal påvirke bedene ved Rosenhaven og ændre hele områdets udtryk ved poppel-alléen. Desuden ville projektet medføre omfattende træfældning i den fredede park. Samtidig vurderedes det ikke hensigtsmæssigt med en placering af udløbet på det skitserede sted i Natura 2000-området Kalveboderne, ligesom udledning af skybrudsvand, som indeholder fortyndet
spildevand, nær den kommende Valby strand var uhensigtsmæssig for badevandskvaliteten.
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Det vurderedes således, at de negative konsekvenser af placering af en del af
Valby Skybrudstunnel på overfladen i Valbyparken ville være større end den potentielle merværdi, som kunne skabes.
Med denne begrundelse blev det besluttet af hhv. Teknik- og Miljøudvalget den 4.
feb. 2019 og af Borgerrepræsentationen den 28. marts 2019, at skybrudsprojektet
i Valbyparken skulle overdrages til HOFOR, som overtog bygherreansvaret. Projektet konverteres til udelukkende at være et spildevandsteknisk anlæg, hvor vandet
løber i et rør under terræn. Derved ville Valbyparkens udseende ikke blive påvirket, og udledningspunktet ville blive flyttet væk fra Kalveboderne og Valby strand.
I indstillingen til beslutning blev det på dette tidspunkt beskrevet, at flytningen af
udløbspunktet ville blive ”forventeligt til Damhusåen (Harrestrup Å)”, men dette
skulle først yderligere undersøges inden en beslutning om udløbspunkt kunne tages.
Det var et krav, at det spildevandstekniske anlæg skulle kunne aflede samme
vandvolumen som det oprindelige projekt, så konverteringen af projektet ikke reducerede den samlede skybrudssikring af København.
Allerede fra foråret 2018 stod det klart, at der ikke var opbakning til KV64, hvorfor
HOFOR på dette tidspunkt gik i gang med at planlægge, hvordan det allerede beskrevne projekt, der havde slutpunkt ved gastårnsgrunden, kunne forlænges, så
vandet kunne få udløb et sted i Kalveboderne. Denne planlægning foregik i ”Erkendelsesfase 2018”, der løb frem til efteråret 2018.
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Figur 1.3 Den oprindelige overfladeløsning fra Skybrudskonkretiseringen (rød) sammenholdt med
det alternative projekt, hvor overfladeløsningen konverteres til spildevandsteknisk anlæg (sort). Uddrag fra indstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 4. feb. 2019.

1.5 Skybrudstunnelen efter tilpasningen – Erkendelsesfase 2018
Københavns Kommunes beslutning om at annullere KV64 og konvertere projektet
fra et medfinansieringsprojekt til et rent spildevandsteknisk skybrudsprojekt, således at HOFORs projekt nu var udvidet til også at omfatte afledningen af vand fra
gastårnsgrunden til Kalveboderne, ændrede forudsætningerne for projektet væsentligt, og det blev derfor nødvendigt at genbesøge en række af de krav og muligheder som var opstillet for Valby Skybrudstunnel.
HOFOR måtte grundet den nye situation gå tilbage til at arbejde med overordnede
løsningsmodeller for udledningen, og arbejdet på dette begyndte inden den politiske beslutning om konverteringen blev taget i foråret 2019, idet det allerede fra
foråret 2018 stod klart, at der ikke var opbakning til KV64.
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.
Derfor undersøgte HOFOR fra medio 2018 følgende 4 udløbspunkter (scenarier),
med udløb i forskellige recipienter (Figur 1.4):
A.
B.
C.
D.

Damhusåen, udløb udenfor Natura 2000-området.
Kalveboderne ved renseanlægget, udløb ca. 350 m fra den kommende
Valby Strand i Natura 2000 området.
Havneløbet, udløb i en af de to zoner, som ikke er udlagt til Natura 2000område. Forbindelsen mellem lagunen og Kalveboderne lukkes af.
Kalveboderne, udløb via Enghave Kanal og den allerede eksisterende ”lagune”.

Figur 1.4 De 4 udløbspunkter for Valby Skybrudstunnel, som blev undersøgt i erkendelsesfase 2018

På dette tidspunkt arbejdedes der fortsat på en løsning, der understøttede tunnelens oprindelige formål med afledning af såvel regnvand (hverdagsregn) som skybrudsvand via skybrudstunnelen.
Samtidig var der et ønske fra Københavns Kommune om, at ”løsningsforslaget
både håndterer ønsket om forbedring af badevandskvalitet og naturtilstand samt
håndtering af skybrud”.
Følgende forudsætninger lå til grund for det videre arbejde med løsningerne:
•
•

•

Tunneltracéet forløber fra FLSmidth-grunden til McDonalds (Figur 1.5)
Hverdagsregn skal sluttes på tunnelen fra henholdsvis Folehaven (som også bidrager med skybrudsvand), området ved ”Silvan-grunden” samt Grønttorvet
(Figur 1.5).
Som forudsætning for dimensionering af en rensesø, skaktplaceringer mv.
medtages iht. klimatilpasningsplanen, at der skal afkobles regnvand fra 23 %
af det befæstede areal for hvert kloakopland for at imødekomme den forventede stigning i nedbørsmængder.
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Figur 1.5 Tunnelløsning A og C’s tracé mellem FLSmidth og McDonalds. Blå cirkler er skaktplaceringer, mens blå linjeføring er den direkte tunnelforbindelse mellem de to skakte. Den grønne firkant
og linjer symboliserer henholdsvis afledning af hverdagsregn fra hhv. Grønttorvet og Silvan-området
og den røde linje er afledning af skybrudsvand og hverdagsregn fra Folehaven.

Vurderinger af påvirkningen som følge af udledning af regnvand og skybrudsvand
til Natura 2000-området (væsentlighedsvurdering) viste, at Natura2000-området
ville påvirkes negativt ved at lede hverdagsregn til udløbspunkterne B og D. Det
blev på den baggrund vurderet usandsynligt, at der kunne opnås udledningstilladelse til udløbspunkterne B og D, hvorfor de blev fravalgt tidligt, og der blev derefter arbejdet videre med udløbspunkterne A og C i denne fase (Figur 1.6).
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Figur 1.6. Forløbet af de to undersøgte løsninger A, udløb i Damhusåen og C, udløb ved Tippen, fra
McDonalds. De to løsningers tracé mellem McDonalds-grunden og FLSmidth kan ses af .

Det blev i forbindelse med de hydrauliske analyser fundet, at tunneldimensionen
skulle øges i forhold til resultatet fra tidligere analyse- og designfaser for de undersøgte traceer, hvis tunnelen skulle have den samme effekt som oprindeligt dimensioneret i 2017. Dette skyldtes primært, at kanalens brede tracé erstattes af
en tunnel, der bliver længere end oprindeligt dimensioneret.
For en løsning med udløb i Damhusåen, blev der, udover et hovedforslaget (A1),
hvor både hverdagsregn (via rensesø) og skybrudsvand ledes i Damhusåen, Figur
1.7, også undersøgt en løsning, hvor regnvand (hverdagsregn) ledes i Damhusåen
og skybrudsvand ledes ned langs renseanlæg Damhusåen til Kalveboderne – Alternativ A2, Figur 1.8. Sidstnævnte blev dog hurtig fravalgt, da der ikke var tilstrækkelig vanddybde på udledningspunktet i Kalveboderne til udledningen af den store
mængde skybrudsvand.

10

Figur 1.7 Alternativ A1 med udledning af både hverdagsregn (via rensebassin) og skybrudsvand til
Damhusåen.
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Figur 1.8 Alternativ A2, hvor regnvand (hverdagsregn) ledes i Damhusåen via rensebassin, og skybrudsvand ledes via tunnel ned langs renseanlæg Damhusåen til Kalveboderne

På baggrund af erkendelsesfasen besluttede HOFOR, at der i den efterfølgende
analysefase skulle arbejdes videre med at undersøge A og C’s realiserbarhed,
hvorefter et endeligt udløbspunkt for skybrudstunnelen kunne findes.

1.6 Analysefase 2018-2019
Fokus for den analysefase som fulgte i 2018 – 2019 var at få fastlagt udløbspunktet for Valby Skybrudstunnel, og løsningerne for henholdsvis skybrudsvand og
regnvand.
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Analysefasen blev opdelt i 2 faser, hvor fase 1 skulle muliggøre beslutning om et
udløbspunkt og fase 2 skulle bringe den nederste del af strækningen (fra gastårnsgrunden til udløb i Kalveboderne) op på niveau med den del af strækningen der
blev undersøgt i 2017 (se afsnit 1.4).
I første fase, der forløb i perioden oktober 2018 – februar 2019, gennemførtes
analyser af hydraulik, renseløsninger (ved udledning af regnvand) og økonomi for
de to udløbspunkter. På baggrund af analyserne besluttede HOFOR at arbejde videre med udledning i punkt A Damhusåen som den foretrukne løsning. Beslutningen blev bl.a baseret på økonomi, ejerforhold og udvidelsesmuligheder, idet løsningen ville kunne holdes indenfor den givne økonomiske ramme, kunne anlægges
på HOFOR-ejede arealer og samtidig tog højde for en evt. fremtidig afvikling af
Renseanlæg Damhusåen.
De i fase 1 gennemførte analyser af udbygningstakt og dimensionering skulle efterfølgende i analysefasens del 2 (marts - december 2019) uddybes yderligere,
hvor tunneltrace, skakte etc. skulle fastlægges endeligt.
Det blev i denne anden del af analysefasen klart, at der ikke kunne afvises en mulig påvirkning af Damhusåen som et målsat vandområde og Natura 2000-området
Kalveboderne ved udledning af urenset regnvand (hverdagsregn), da indholdet af
bl.a. miljøfarlige stoffer i regnvandet ved udledning til Damhusåen ville være i
koncentrationer over de lovfastsatte miljøkvalitetskrav trods diverse tiltag med
rensesø mv. Konklusionen var således, at hverdagsregn (< 10 års hændelser) skal
renses inden udledning til recipienten. HOFOR og Frederiksberg Forsyning besluttede efterfølgende i forhold til anvendelse af skybrudstunnelen, at der udelukkende skal udledes skybrudsvand (10 års hændelse og derover) til Damhusåen, og
at hverdagsregn skal ledes til rensning på Renseanlæg Damhusåen.
Omkring dette tidspunkt blev det ligeledes introduceret, at tunnelen skulle kunne
fungere som bassin i spildevandssystemet, og konsekvenserne af dette, herunder
synergieffekter med andre projekter, blev derfor undersøgt (se afsnit 1.6.4).
På baggrund af ovenstående besluttede projektets styregruppe, at projektet skulle
genbesøge og sammenligne 3 forskellige udløbspunkter hhv. Damhusåen, Gåsebækrenden og Enghave Kanal. I forhold til analysefase 2018 var opdraget for
denne analyse at undersøge, hvordan Valby skybrudstunnel udover transport af
skybrudsvand også kan anvendes til opmagasinering af overløbsvand, således det
krævede bassinvolumen på Gåsebækkloakken/Gåsebækrenden, som på daværende tidspunkt var et separat projekt hos HOFOR, kunne sammentænkes med
tunnelen. Analysen skulle også forholde sig til, i hvor høj grad løsningerne ville
kunne nå projektets succeskriterier om bidrag til at opnå servicemål i oplandet og
nedbringelse af overløb fra Gåsebækkloakkens opland.
Det fremgår af Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018, at: Udløb UK11 Gåsebækrenden til Kalveboderne i dag aflaster 6 gange om året til Kalveboderne. Af
hensyn til at opnå god badevandskvalitet ved den kommende Valby strand skal aflastningshyppigheden begrænses, hvilket forventes at kunne ske enten ved etablering af bassinkapacitet, så aflastningshyppigheden reduceres til én årlig aflastning,
eller ved flytning af udløbspunktet til Kalvebodløbet eller eventuelt en kombination
af bassin og flytning.
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HOFOR skal prioritere indsatsen for at mindske påvirkningen af badevandskvaliteten fra UK11 Gåsebækrenden og nedbringe aflastningerne til Harrestrup Å nord for
Roskildevej (UH10- UH14), så der opnås god badevandskvalitet i Kalveboderne.
Undersøgelserne i analysefasen skulle afdække de forskellige løsningers risici inden for forskellige hovedområder såsom miljø, hydraulik, anlæg, planforhold og
anlægsøkonomi og deres betydning for muligheden for realisering af projektet.
Dertil kom en række grænsefladeprojekter i HOFOR, der kunne medføre begrænsninger/restriktioner for projektet.
Der blev i første omgang undersøgt 7 forskellige løsninger for etablering af skybrudstunnelen, der alle forløber fra FLSmidth-grunden og enten via skakt på
McDonaldsgrunden eller Valby Idrætspark til de 3 udløbspunkter evt. med yderligere mellemskakte (v. Hammelstrupvej eller Musikbyen). Alle de undersøgte tracéer fremgår af Figur 1.9.

Figur 1.9 Undersøgte linjeføringer med mellemskakte for et tunneltracé mellem FLSmidth-grunden
og 3 forskellige udløbspunkter, analysefase del 2, 2019.

Tidligt i analyseprocessen blev de 7 undersøgte tunneltracéer reduceret til 5 tracéer, bl.a. som følge af fravalg af skaktlokaliseringer med uhensigtsmæssig placering både hvad angår trafikale, rekreative og fredningsmæssige forhold. De 5 tracéer, der er vurderet yderligere, er:
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D1/D2: FLSmidth-grunden via skakt ved McDonalds-grunden med udløb til Damhusåen
G1: FLSmidth-grunden via McDonalds-grunden med udløb til Gåsebækrenden
G2: FLSmidth-grunden via Valby Idrætspark med udløb til Gåsebækrenden
E1 : FLSmidth-grunden via McDonalds-grunden og Musikbyen med udløb til Enghave Kanal
E2: FLSmidth-grunden via Valby Idrætspark og Musikbyen med udløb til Enghave
Kanal
Disse 5 og diverse varianter af ovenstående løsninger blev derefter analyseret
yderligere, og nedenfor er de væsentligste risici fundet ved denne analyse beskrevet. Beskrivelserne er, hvor relevant, suppleret med forhold der er mere eller mindre fordelagtige afhængig af løsning, men som ikke vurderes at være en risiko for
gennemførelse af projektet.

1.6.1

Udløb til Damhusåen.
Løsningerne D1 og D2 har begge udløb i Damhusåen, med samme startpunkt og
forløb med mellemskakt på McDonaldsgrunden, dog er skakt- og udløbsplaceringen ved Damhusåen en smule forskudt fra hinanden i de to løsninger. Den væsentligste forskel er, at løsning D1 omfatter udvidelse af Damhusåen på åens østlige side, mens D2 omfatter en udvidelse på åens vestlige side.
For udledning til Damhusåen gælder det, at der i det etablerede sandfang på den
nedre del af åen lige inden udløb til Kalveboderne gennem flere årtier er aflejret
sediment og organisk materiale bl.a fra Renseanlæg Damhusåen og overløb opstrøms i åen. En forøget vandudledning og ikke mindst forøgede maksimum
strømhastigheder i åen, som Valby Skybrudstunnel vil afstedkomme, ville potentielt medføre en mobilisering af denne sedimentpulje ved kraftige regnhændelser
med deraf følgende transport af forurenet sediment ud af åen til Kalveboderne.
Det kunne derfor ikke afvises, at projektet ville medføre en væsentlig påvirkning
af Natura 2000 område nummer 143 Vestamager og havet syd for. Dette er gældende for begge løsninger D1 og D2.
Derudover skulle der indhentes en række tilladelser jf. Naturbeskyttelsesloven
(herunder dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer og §3 beskyttelse). Københavns Kommune har i forbindelse med analysen udtalt, at de ikke kunne tillade
etablering af spuns i åen, bl.a. grundet åens beskyttelsesstatus jf. naturbeskyttelsesloven. Der ville desuden skulle søges dispensation fra en arealfredning. Dette
er gældende for begge løsninger D1 og D2.
For at Damhusåen skulle kunne modtage den supplerende vandmængde, som udledning fra Valby Skybrudstunnel ville afstedkomme, ville det være nødvendigt at
udvide åen ved afgravning enten på østsiden i Københavns Kommune (D1) eller
vestsiden, som er beliggende i Hvidovre Kommune (D2). Trods udvidelsen kunne
projektet ikke garantere sikkerhed for, at der i ekstremnedbørssituationer, som
følge af udledning fra skybrudstunnelen, ikke ville kunne ske oversvømmelser i
Hvidovre Kommune langs Damhusåen i Vigerslevparken.
Derudover ville der skulle findes arbejdsarealer inden for det fredede område i
Hvidovre Kommune.
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1.6.2

Udløb til Gåsebækrenden
Ved de to løsninger med udløb til Gåsebækrenden har tunnelen samme start- og
slutpunkt, men adskiller sig ved en forskellig linjeføring derimellem, hvor G1 forløber via en mellemskakt ved McDonalds-grunden, mens G2 forløber via en mellemskakt ved Valby Idrætspark.
Etablering og drift af Valby Skybrudstunnel med G1 eller G2 løsningen ville berøre
fredningen af Valbyparken, da projektet ville medføre både midlertidige terrænændringer og etablering af varige elementer, herunder en teknikbygning, indenfor
fredningsgrænsen, ligesom en del af beplantningen skulle fældes i forbindelse med
anlægsarbejdet. Idet anlæg og drift af tunnelen ikke hører ind under parkens formål og fredningens øvrige bestemmelser, blev det vurderet vanskeligt at opnå dispensation fra fredningen, særligt i forhold til etablering af permanent teknikbygning inden for fredningen. Løsningerne indeholdt desuden en nødvendig udvidelse
af Gåsebækrenden, mod den vestlige bred og ind i fredningen for at opnå det fornødne volumen til afledning af vand fra skybrudstunnelen.
Det vurderedes vanskeligt at opnå tilladelse efter fredningen, især hvis der er alternativer til placeringen uden for det fredede område.
Der ville skulle indhentes dispensationer ift. beskyttelseslinjer (strand, skovbyggelinje) samt fældes fredsskov ved begge løsningerne G1 og G2.
Derudover vurderedes det på dette tidspunkt, at der ved løsning G1 og G2 ville
være risiko for, at der ved udløb til Gåsebækrenden kunne ske en påvirkning af
vandkvaliteten i lagunen, som er målsat i vandområdeplanen.
Efterfølgende blev også G3, der er en variant af G1, undersøgt. G3 var en alternativ placering og udformning af udløbet til Gåsebækrenden. Her flyttes skakten, der
i G1 og G2 er beliggende inden for Valbyparkens fredning, til området på og omkring parkeringspladsen ved Musikbyen lige uden for fredningen, for således at
undgå konflikten med fredningen. Der ville dog stadig være behov for en midlertidig mindre byggeplads inden for fredningen ifm. omlægning af eksisterende rør.
På grund af de givne pladsforhold på parkeringspladsen omfattede denne løsning,
at skakten udføres som to mindre skakte ved siden af hinanden. Løsningen medførte dog et arealbehov til byggeplads, der betød, at der enten skulle ske inddragelse af 5 havelodder og fællesområde i HF. Musikbyen eller at byggepladsen blev
delvist placeret inden for fredningen i Valbyparken.
Løsningen blev fravalgt, da der var et ønske om at undgå at inddrage havelodder i
haveforeningen Musikbyen, og det samtidig vurderedes vanskeligt at opnå dispensation fra fredningen.

1.6.3

Udløb til Enghave Kanal
For udløb til Enghave Kanal blev løsningerne E1 og E2 undersøgt. Disse to løsninger havde samme start- og slutpunkt, men adskilte sig ved en forskellig linjeføring
derimellem, hvor E1 forløb via en mellemskakt på McDonalds-grunden og en mellemskakt ved Musikbyens parkeringsplads, mens E2 forløb via en mellemskakt ved
Valby Idrætspark og samme mellemskakt ved Musikbyens parkeringsplads.
Da lokalplanen for Blushøjvej allerede havde en arealreservation til en skakt var
plangrundlaget her sikret. Det var samtidig mest hensigtsmæssigt trafikalt af afvikle byggepladstrafikken ved Blushøjvej fremfor ved Idrætsparken. Økonomien
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for de to løsninger var ligeværdig. På baggrund af dette blev løsning E1 foretrukket fremfør løsning E2.
Den væsentligste risiko for disse løsninger var, at der ved etablering af byggeplads
ved Musikbyens parkeringsplads ville ske en berøring af skovbyggelinjen, hvorfor
der ville skulle søges dispensation fra denne. Det forventedes ikke vanskeligt at
opnå denne dispensation.

1.6.4

Nyt projektgrundlag - Bassin til Gåsebækrenden
En af indsatserne i Københavns Kommunes spildevandsplan 2018 er at forbedre
vandkvaliteten i Kalveboderne. Planen indeholder en målsætning om, at reducere
udløb af overløbsvand fra det eksisterende udløb UK11 til Gåsebækrenden fra i
dag 6 gange om året til 1 gang årligt for at forbedre badevandskvaliteten ved
Valby strand.
For at begrænse aflastningshyppigheden til Gåsebækrenden er der behov for etablering af et bassin med et volumen på 32.000 m3 til Gåsebækkloakken før udløbet
til Gåsebækrenden.
Dette var oprindeligt et separat projekt med en anslået økonomi på 500-600 mio.
kr., der skulle etableres samtidig med, men uafhængigt af, skybrudstunnelen.
Undervejs i arbejdet med at undersøge løsninger for de tre udløbspunkter blev det
i HOFOR besluttet, at skybrudstunnelen også skulle integrere en bassinløsning for
Gåsebækkloakken ved UK11, hvilket gjorde, at hele grundlaget for Valby Skybrudstunnel blev ændret. Ved at samtænke bassinvolumen på Gåsebækloakken
med skybrudstunnelen og således anvende tunnelen som bassin for det eksisterende udløb UK11, kan det nødvendige behov for supplerende bassinvolumen reduceres betydeligt. Reduktionen afhænger af, hvilken løsning der vælges, da dette
bl.a. er afhængig af tunnelvolumen og hvorhenne langs tunnelen det er muligt at
tilkoble sig det eksisterende afløbssystem.
For at afdække denne problemstilling blev behovet for supplerende bassinvolumen
for alle løsningerne beregnet, hvis løsningen skulle skaffe tilstrækkelig bassinkapacitet. Analysen viste, at for de forskellige tunnelløsninger varierede behovet for
yderligere volumen udover tunneltunnelvolumen mellem 0 og 8.000 m3.
I forbindelse med analyserne af en integreret bassinløsning viste det sig ikke muligt at have hverdagsregn tilkoblet tunnelen, da dette vil optage en for stor en del
af bassinkapaciteten, hvis løsningerne skulle kunne opfylde kravet om reduktion af
overløb til Gåsebækrenden (UK11). Derfor blev det på dette tidspunkt besluttet, at
den hidtil planlagte tilledning af hverdagsregn fra Grønttorvet og Silvangrunden
ikke længere var en del af løsningen, og hverdagsregnen blev således bibeholdt på
det eksisterende system.
Der vil dog planmæssigt i fremtiden stadig ske en delvis afkobling og forsinkelse af
regnvand på fællessystemet i oplandet til Valby Skybrudstunnel. Med delvis afkobling skal forstås et areal eller område som afkobles til regnvandskloak, og som
midlertidigt føres tilbage på fællessystemet. På en senere tidspunkt, når der er afkoblet tilstrækkeligt i oplandet til at have effekt på fællessystemets aflastninger til
recipient, vil disse delvise afkoblinger endeligt blive afkoblet fællessystemet og ført
på skybrudssystemet. Herved ændres brugen af tunnelen som bassin for fælles-
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vand til et transportsystem for afkoblet hverdagsregn, som afleder renset regnvand til recipienterne. Til den tid bliver det muligt endeligt at tilsluttes hverdagsregn fra de store byfornyelser på Grønttorvet og Silvangrunden til tunnelen.
1.6.4.1

Damhusåen
Løsningerne med udløb til Damhusåen ville ikke alene kunne opfylde det nye projektgrundlag med integrering af bassin til Gåsebækkloakken, da dette ville kræve
et tillægsvolumen på 8.000 m3, og dermed behov for etablering af et selvstændigt
bassin ved Gåsebækrenden.

1.6.4.2

Gåsebækrenden.
For tunnelløsningerne med udløb i Gåsebækrenden ville den påkrævede ekstra
bassinkapacitet på 4.000 m3 enten kræve en udvidelse af skakten i Valbyparken
eller etablering af to skakte ved siden af hinanden også inden for parkens afgrænsning. Alternativt kunne der etableres et selvstændigt bassin til Gåsebækkloakken

1.6.4.3

Enghave Kanal
Der blev også undersøgt flere anlægsvarianter til E1 og E2.
Først en variant (E*), hvor tunnelen mellem McDonalds-grunden og udløbet ved
Enghave Kanal blev boret som én lang tunnel uden mellemskakt ved Musikbyen.
Denne løsning, med en lang tunnel (over 1650 m), var på daværende tidspunkt
ikke bekræftet at kunne tunneleres forsvarligt, men der var et ønske om på denne
måde at kunne afdække den økonomiske værdi af en mellemskakt på Musikbyens
parkeringsplads og merfunktionen heraf som bassin for Gåsebækkloakken.
Analysen viste, at det ikke er ikke muligt at opfylde krav om den ekstra bassinkapacitet uden etablering af mellemskakt ved Musikbyen for opsamling af vand fra
Gåsebækkloakken.
Dernæst variant E3, hvor der anlægges en mindre drop-skakt med tilslutning til
UK11 ved Gåsebækkloakken på parkeringspladsen ved Musikbyen, under antagelse af, at en stor del af vandet, der skal tilledes bassinet kan tilkobles ved skakten på FLSmidth-grunden. E3-løsningen for udløb i Enghave Kanal viste sig at
kunne give tilstrækkelig bassinkapacitet i skybrudstunnelsystemet, så kravet om
maksimalt antal overløb til Gåsebækrenden fra UK11 ikke oversteg målet om gennemsnitlig 1 overløb pr. år, og der ville ved valg af denne løsning derfor ikke være
behov for etablering af et separat bassin til Gåsebækkloakken.

1.6.5

Valg af endelig løsning
Arbejdet med at afdække og undersøge disse løsninger pågik i perioden 2018 –
2019 og mundede ud i, at HOFOR og Frederiksberg Forsyning i december 2019 besluttede, at der skulle arbejdes videre med løsningerne til Enghave Kanal, da den
på mange parametre var et bedre udløbspunkt for Valby Skybrudstunnel end de to
alternativer.
Udløbspunkt i Damhusåen (D-løsningerne) blev fravalgt på baggrund af bl.a. følgende:
Det kunne ikke afvises, at der er en væsentlig påvirkning på Natura 2000-område
Kalveboderne ved ekstremnedbør, hvor der sker mobilisering af den sedimentpulje, der gennem mange år er aflejret i sedimentationsbassinet lige inden åens
udløb til Kalveboderne.
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Hvidovre Kommune udtrykte i processen bekymring for de evt. negative konsekvenser ved merbelastning af Damhusåen. Trods udvidelsen kunne projektet ikke
garantere sikkerhed for, at der i ekstremnedbørssituationer som følge af udledning
fra skybrudstunnelen ikke ville kunne ske oversvømmelser i Hvidovre Kommune
langs Damhusåen i Vigerslevparken. Det var derfor overvejende sandsynligt, at
der ikke ville kunne opnås bred accept af løsning D2.
Derudover ville der være behov for etablering af spuns som erstatning for den eksisterende brink i åen ifm. udvidelsen, men grundet åens beskyttelsesstatus jf. §3
i Naturbeskyttelsesloven udtalte Københavns Kommune, at de ikke ville kunne tillade etablering af denne.
Endelig betød en projekttilpasning sent i processen, at kravet til tunnelens funktion ændrede sig, så det var et krav, at der skulle ske en integrering af bassin til
Gåsebækkloakken, hvilket løsningerne med udløb til Damhusåen kun delvist kunne
opfylde, med et behov for supplerende bassinvolumen på 8.000 m3. Dermed var
løsningerne med udløb i Damhusåen ikke længere var relevante.
Udløbspunkt i Gåsebækrenden (G-løsningerne) blev fravalgt på baggrund af følgende:
Løsningen ville kræve etablering af en større byggeplads i Valbyparken mellem de
to haveforeninger samt udvidelse af Gåsebækrenden ind mod parken. Da Valbyparken er omfattet af en status quo fredning, og projektet ikke kan henføres under
fredningens formål giver løsningen arealmæssige udfordringer. Det vurderedes
vanskeligt at indhente de nødvendige dispensationer fra fredningen, særlig når der
var alternative placeringer udenfor fredningen. Løsningen ville ligeledes give indbliksgener til HF Musikbyen, da alt vegetation langs Gåsebækrenden ville skulle
fjernes. Derudover ville denne løsning medføre større trafikbelastning af Tudsemindevej end andre løsninger, ligesom denne løsning ville give de største støj- og
vibrationsgener for de nærliggende haveforeninger.
Løsningerne, hvor byggepladsen ikke er i Valbyparken, men er placeret på parkeringspladsen til HF Musikbyen blev vurderet til ikke at være realistiske at gennemføre, da HOFOR ikke ønskede at inddrage de nærliggende havelodder og store dele
af HF. Musikbyens fællesarealer.
Konklusion på analysen var, at det bedst egnede udløbspunkt for Valby Skybrudstunnel ville være Enghave Kanal, der har status af et spildevandsteknisk anlæg.
Analysen viste, at udledningspunkt ved Enghave kanal vil være bedst ift. at opnå
projektets succeskriterier om bidrag til at opnå servicemål i oplandet og nedbringelse af overløb fra Gåsebæk-kloakkens opland, da der sker fuld integrering af
bassin til Gåsebækloakken, hvilket medfører en besparelse på ca. 100 mio ift. en
løsning med et fuldt separat bassin. Dertil er der ingen arealmæssige bindinger eller naturbeskyttelsesforhold, der er til hinder for gennemførelse af projektet, ligesom kanalen grundet dens størrelse bedre kan håndtere skybrudsvandmængderne
uden yderligere tiltag.
HOFOR orienterede Teknik- og Miljøudvalget om ønske til ændring af udløbspunkt
på møde den 5. okt. 2020.
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På baggrund af ovenstående har HOFOR og Frederiksberg Forsyning den 12. okt.
2020 ansøgt Københavns Kommune om igangsættelse af miljøkonsekvensvurdering af Valby Skybrudstunnel som en ren tunnelløsning med udledningspunkt ved
Enghave kanal.

1.7 Yderligere afgrænsning af løsningen
Lokaliteten McDonalds-grunden er i dette stade i projektet omdøbt til Blushøjvej,
da det er en mere nøjagtig beskrivelse af placeringen af skakten. I afgrænsningsnotatet til miljøkonsekvensrapporten fremgår, at der undersøges flere anlægsløsninger for tunnelering. Som udgangspunkt bores strækningen mellem Blushøjvej
og Enghave Kanal som to tunneler med start i skaktene ved hhv. Blushøjvej og
Enghave Kanal og begge strækninger bores frem til skakten ved Musikbyen. Af anlægstekniske og økonomiske årsager var der et ønske om at undersøge muligheden for at bore hele strækningen som én lang tunnel, men det var på daværende
tidspunkt ikke bekræftet, om en så lang tunnel kunne tunneleres arbejdsmiljømæssigt, teknisk og risikomæssigt forsvarligt, hvorfor både den lange tunnel og de
to korte på strækningen mellem Blushøjvej og Enghave Kanal skulle belyses i Miljøkonsekvensrapporten. Efterfølgende analyser af fordele og ulemper ved hhv. en
lang og to kortere tunnelstræk mellem Blushøjvej og Enghave Kanal har vist at der
er en række tekniske fordele ved at opdele strækningen i to, herunder simplere
sammenkobling mellem tunnel og den eksisterende Gåsebækkloak, reduceret tunneleringsvarighed og mulighed for valg af forskellige tunneleringsmetoder på de to
strækninger i tilfælde af høje jordforureningsniveauer på strækningen mellem Musikbyen og Enghave Kanal. Dertil vil kortere tunneler reducere arbejdsmiljømæssige risici (herunder kortere evakueringstid) ligesom visse tekniske udfordringer
ifm. servicering af boremaskinen reduceres ved en kortere tunnel.
Tunnelering af strækningen mellem Blushøjvej og Enghave Kanal i to stræk vil ikke
medføre forøgelse af byggepladsareal ved HF Musikbyen, og anlægsmæssigt vil
det ved HF Musikbyen kun blive tilføjet adskillelse og optagning af tunnelboremaskinen de to gange, den ankommer til skakten fra hhv. Enghave Kanal og Blushøjvej.
HOFOR besluttede i maj 2021, på baggrund af dette, ikke at gå videre med en løsning, der indebar tunnelering af én lang tunnel mellem skakteme ved Blushøjvej
og Enghave Kanal, hvorfor denne løsning ikke miljøvurderes i miljøkonsekvensrapporten.
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1 Indledning
HOFOR og Frederiksberg Forsyning skal etablere en skybrudstunnel. Skybrudstunnelen udføres som en
boret tunnel mellem de fire skakte ved følgende lokaliteter:





FLSmidth-grunden (forkortet FLS),
Blushøjvej (forkortet BLU),
Hf. Musikbyen (forkortet MUS) og
Enghave Kanal (forkortet ENG).

Tunnelen etableres 15-20 m under terrænoverfladen og følger et tracé, der går fra bygværket ved
FLSmidth-grunden mod syd under banen, forbi Grønttorvet og ned til Blushøjvej. Herefter tager tracéet
en sydøstlig retning under Valby Idrætspark og Valbyparken for at ende ved Enghave Kanal.
Tunnelen forventes at blive ca. 2.480 m lang; den endelige tunnellængde afhænger af den eksakte placering af de fire skakte samt eventuelle justeringer af tunnelkurver.
Tunnelen er på hele strækningen dimensioneret til en indvendig diameter på 3,4 m.
På hver skaktlokalitet skal der desuden etableres tilslutningsbygværker. Disse etableres enten før eller
efter endt tunnelering.
Anlægsarbejderne resulterer på hver skaktlokalitet i et vist transportbehov, afhængig af om skakten er
startskakt eller modtageskakt for tunnelboremaskinen. I nærværende notat redegøres der for trafikbetjeningen af de enkelte lokaliteter, herunder:




Vurdering af trafikmængder (lastbil- og særtransporter) under anlægsfasen, herunder varighed af aktiviteterne,
Forslag til trafikafviklingsprincipper ifm. de enkelte byggepladser, herunder særlige fokuspunkter i de
enkelte lokaliteter
Permanente geometriske ændringer som følge af skybrudsprojektet i de lokaliteter (FLS og ENG),
hvor der skal etableres adgang for servicekøretøjer i forbindelse med permanente installationer

Nærværende notat danner baggrund for de trafikale vurderinger ifm. miljøvurdering af skybrudstunnelen.

2 Forudsætninger
2.1 Afgrænsning
Forslagene til den lokale afvikling af byggepladstrafik (særtransporter, lastbiler, håndværkerbiler etc.)
til/fra skaktlokaliteterne er udført på baggrund af en faglig vurdering af, hvad der trafikalt og geometrisk
kan lade sig gøre på det omkringliggende vejnet omkring skaktlokaliteterne.
Der er udført principplaner for trafikafviklingen omkring byggepladserne, samt for de permanente vejgeometriske ændringer, hvor dette er relevant. Dette skal godkendes af vejmyndigheden i Københavns
Kommune (er under afklaring).
Endelige trafikafviklingsplaner ifm. anlæg af tunnelen, er den enkelte entreprenør selv ansvarlig for at få
godkendt hos vejmyndigheden.
Mængden af byggepladstrafik er baseret på et indledende designstadie af tunnelprojektet. For at håndtere den usikkerhed, der ligger i projektfasen, er der derfor lagt en worst case betragtning til grund; dvs.
at de jord-, beton- og rørelement-transporter, der er relateret til de enkelte lokaliteter, er baseret på et
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konservativt estimat. Mulige optimeringstiltag afdækkes i den følgende designfase af projektet, og kan
således medføre ændringer (reduktioner) i trafikmængderne til de enkelte lokaliteter.
Det er i beregning af trafikmængderne forudsat, at tunneleringsarbejderne foregår over hele døgnet,
dvs. 24/7. Denne forudsætning resulterer i ”maksimale” trafikbelastninger for de enkelte byggepladslokaliteter, men til gengæld også kortest mulige varigheder af anlægsarbejderne. Fravalg af døgntunnelering vil medføre en reduceret trafikmængde pr. døgn relateret til byggepladserne samt forlængede anlægsperioder.

2.2 Køretøjstyper
Dele af tunnelboremaskinen og nødvendige kraner samt de enkelte tunnelelementer transporteres med
særtransporter, som kan have øgede bredde-/højdemål. Dette er der taget højde for i forbindelse med
afgrænsningen af byggepladsen, således at den tunge byggepladstrafik kan vende rundt inden for selve
byggepladshegnet. Der forventes derfor ikke at være situationer, hvor tunge transporter skal bakke og
vende på offentlige vejarealer.
Tunnelelementerne har en ydre diameter på 4,2 m og en længde på 3,0 m. Tunnelelementerne transporteres på særtransporter, ét element ad gangen. Ruter for særtransporter indgår ikke som en del af miljøkonsekvensvurderingen, og derfor ikke i nærværende notat. Ruterne er analyseret i andet notat, som
fremgår af grundlaget herunder i afsnit 2.3.
I vurderingen af de genererede trafikmængder relateret til transport af materialer til/fra de enkelte byggepladser er det forudsat, at en lastbil kan transportere 30 tons materiale ad gangen.
I de geometriske vurderinger af arealbehovet er der taget udgangspunkt i en sættevogn som dimensionsgivende køretøj, som er det standardkøretøj, der i nærværende sammenhæng har det største arealbehov.

2.3 Grundlag
Notatet baserer sig på følgende grundlag:







VAL-AP-MIL-GEN-NOT-017 Afgrænsningsnotat – miljøvurdering, NIRAS, dateret 9. oktober 2020
VAL-AP-TRA-GEN-NOT-002 Trafikal screening, NIRAS, dateret 5. december 2019
Dialog med vejmyndigheden i Københavns Kommune, møder afholdt 3/2 og 10/2 2021, opsummering
pr. mail af 10/2 2021
Beregning af materialemængder relateret til etablering af skakter
Beregning af jordmængder relateret til tunnelering
Beregning af materialemængder relateret til etablering af tilslutningsbygværker

Endvidere er gjort brug af kortmateriale, kbhkort.dk samt besigtigelse af områderne.
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3 Skaktlokaliteter
De fire skaktlokaliteter (byggepladser) fremgår af nedenstående kort.

FLS

BLU

MUS

ENG

Figur 3.1 Tunneltracé med angivelse af de fire byggepladser, markeret med gule cirkler.

3.1 Tunneleringsscenarier
Tunneleringsretningen sker med udgangspunkt i BLU og ENG Fra BLU tunneleres mod hhv. FLS mod nord
og mod MUS mod sydøst. Fra ENG tunneleres mod MUS.
I tillæg til jord-/betonmængderne vil der som nævnt være transport af elementer til tunnelboremaskinen; herunder tilkørsel til startskakterne og bortkørsel fra modtageskakterne. Denne transportmængde
vurderes at være beskeden i relation til jord- og betonmængderne, og er derfor ikke kvantificeret.
Der vil være tilkørsel af rørelementer på særtransporter, som transporterer ét element ad gangen. Rørelementer vil tilgå de lokaliteter, der fungerer som startskakte.
Endelig vil der til de enkelte byggepladser kunne forventes en mindre trafikmængde af håndværkerbiler
(person- og varebiler). Denne trafikmængde er formentlig mellem 10-20 biler/døgn, men har ikke været
muligt at kvantificere yderligere på nuværende planlægningsstadie.

3.1.1

Rækkefølge af de tekniske arbejder på byggepladser
De arbejder, der skal udføres på de enkelte lokaliteter, afhænger af byggepladsens funktion. I mellem de
nedenstående arbejder vil der være tidsmæssigt være perioder, hvor transportmængderne vil være meget små.
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I nærværende vurdering er alene fokuseret på de aktive perioder, hvor der er et afledt transportbehov.
Meget groft inddelt, fordeler arbejderne sig i følgende rækkefølge:
1.
2.
3.

4.
5.

Etablering af sekantpæle: Der bores ned i terræn, og opboret jord bortkøres. Der tilkøres beton
og armering. Etablering af sekantpæle udføres som én lang proces.
Etablering af skakte: Jord udgraves og bortkøres. Der tilkøres beton til støbning og etablering af
skakternes bundplader. I de lokaliteter, der er i spil som startskakte, tilkøres TBM-elementer.
Etablering af tunnel: Rør-elementer tilkøres taktvis med fremdriften. Jord og tunnelmuck bortkøres i takt med fremdriften. Der tilføres forbrugsmaterialer (til boremudder mm.) og i mindre grad
beton.
Etablering af tilslutningsbygværker: Skaktene forbindes til eksisterende fælleskloakledninger via
tilslutningsbygværker. Disse etableres ved udgravning og microtunnellering (BLU).
Øvrige arbejder: Omfatter aptering i skakte og tilslutningsbygværker samt generel retablering af
arealer. Der tilkøres betonmaterialer og et begrænset omfang af mindre maskiner. Samt transporter ifm. etablering af byggeplads- og udenomsarealer.

Generelt ligger de mest intense transportbehov, dvs. antal transporter i døgnet, ifm. etablering af sekantpælene.
Ovenstående inddeling vil være gennemgående i den følgende gennemgang af tunneleringsscenariets
indflydelse på transportmængder og varigheden af aktiviteter på de fire skaktlokaliteter.
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4 Transportbehov
Antallet af transporter er beregnet under en trafikal worst case betragtning. Det vil i denne sammenhæng sige, at der i beregningerne af antal daglige transporter er taget udgangspunkt kun i de aktive anlægsperioder, med en tunnelering 24/7, og i en optimal anlægssituation, hvor anlægsarbejderne foregår
uden pauser og intervention. I realiteten vil anlægsarbejderne formentligt være forbundet med større
spredning. Dette afklares i forbindelse med den videre projektering.

4.1 Tunneleringsscenarie: BLU-FLS + ENG-MUS + BLU-MUS
Der vil være to startskakte, BLU og ENG; mens FLS og MUS vil være modtageskakte. Dette giver følgende overordnede arbejder:

Lokalitet

Skakte

Skakttype

FLS

Modtageskakt

BLU

Startskakt

MUS

Modtageskakt

ENG

Startskakt

Etablering af skakt
Tilkørsel af beton/armering +
bortkørsel af jord/kalk
Tilkørsel af beton/armering +
bortkørsel af jord/kalk

Tilkørsel af beton/armering +
bortkørsel af jord/kalk
Tilkørsel af beton/armering +
bortkørsel af jord/kalk

Tunnelering
Bortkørsel af TBM-elementer
Tilkørsel af TBM-elementer og andet større entreprenørudstyr (x 2)
Tilkørsel af tunnelelementer (BLU – FLS og BLU – MUS)
Bortkørsel af jord/tunnelmuck/affald
Bortkørsel af TBM-elementer x 2
Tilkørsel af TBM-elementer og andet større entreprenørudstyr (ENG - MUS)
Tilkørsel af tunnelelementer(ENG – MUS)
Bortkørsel af jord/tunnelmuck/affald (ENG – MUS)

Tabel 4.1 Overordnede arbejder for tunneleringsscenariet

Den materialemængde, som skal hhv. bortkøres og tilkøres fremgår af Tabel 4.2.

Lokalitet

Sekantpæle

Skakte

Tunnel

Jord

Beton

Jord

Beton

FLS

3.200

1.700

6.400

1.250

BLU

3.800

1.800

7.800

1.250

MUS

3.200

1.450

4.950

650

ENG

4.400

2.100

10.000

1.500

Jord

Øvrige

Rørelementer stk.

Jord

Beton

-

-

5.600

400

46.000

810

1.200

50

-

-

650

60

7.000

110

4.800

500

Tabel 4.2 Estimerede materialemængder, angivet i tons (afrundede), for tunneleringsscenariet, som bortkøres hhv. tilkøres

Varigheden af anlægsarbejderne på de enkelte byggepladser i tunneleringsscenariet fremgår af Tabel 4.3

Lokalitet

Sekantpæle

Skakte

Tunnel

Jord/beton

Jord

Beton

FLS

95

60

BLU

105

75

MUS

90

ENG

115

Øvrige

Jord

Rørelementer

Jord/beton

110

-

-

180

55

405

55

75

-

85

155

85

140
-

80
85

Tabel 4.3 Estimerede antal arbejdsdage pr. lokalitet for tunneleringsscenariet

BLU vil være den mest aktive byggeplads, med den længste arbejdsperiode ifm. selve tunneleringen
(bortkørsel af jord og tilkørsel af rør-elementer), med godt 400 aktive arbejdsdage. Total set, forventes
arbejdsperioden på BLU at være på ca. 780 aktive arbejdsdage90+. MUS vil være den byggeplads, som
vil have færrest aktive arbejdsdage, med ca. 300 aktive arbejdsdage, fordelt over hele perioden (både
etablering af sekantpæle, skakte og retableringsarbejder).
Aktiviteterne i tunneleringsscenariet giver et samlet gennemsnitligt transportbehov pr. døgn som angivet
i nedenstående tabel. For de arbejder, der relaterer sig til tunnel-delen, vil gennemsnitstallene dække
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over et større antal transporter i starten af tunneleringen, som vil falde, jo længere ind i tunnelen arbejdet foregår.
Sekantpæle

Skakte

FLS

3

3

BLU

4

5

MUS

3

3

ENG

4

3

Lokalitet

Tunnel

Øvrige

Jord

Rør

8

4

6

3

2
1
1
4

Tabel 4.4 Estimerede antal lastbilture pr. døgn pr. lokalitet for tunneleringsscenariet

Det ses, at BLU og ENG vil have de største transportbehov samlet set, hvilket skyldes disses status som
startskakte; dvs. at der tilkøres rør-elementer og bortkøres jord.
MUS vil være den byggeplads, som vil generere færrest antal lastbilture, med ca. 3 daglige lastbiltransporter i den mest intense periode, hvor sekantpæle etableres, og der bortkøres opgravet jord fra skakten.

4.2 Opsamling
I Tabel 4.5 er angivet det samlede antal lastbiltransporter, inkl. særtransporter, som kan forventes pr.
lokalitet i tunneleringsscenariet.
Lokalitet

Tunneleringsscenarie

FLS

1.250

BLU

5.800

MUS

750

ENG

2.300

Tabel 4.5 Estimerede antal lastbilture, afrundede, for hver byggeplads, begge retninger tilsammen

BLU vil være den byggeplads, som vil generere de største transportmængder. Dette skyldes dennes status som startskakt for to tunnel-etaper BLU-FLS og BLU-MUS, med deraf følgende bortkørsel af store
jordmængder og tilkørsel af tunnelelementer. ENG vil fungere som startskakt for tunnel mod MUS, og
deraf genere et relativt stort transportbehov.
MUS vil være den byggeplads, som vil have langt det laveste transportbehov i anlægsfasen.
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5 Trafikafvikling omkring FLS
FLS forventes betjent via Ramsingsvej. Ramsingsvej munder i den sydlige ende ud i Høffdingsvej, som
fortsætter mod nordvest til Vigerslev Allé.
På Høffdingsvej ligger en række skoler og uddannelsesinstitutioner:





Byens Skole i nr. 75
FGU Valby i nr. 22
Friskolen Salix Skole i nr. 18
Friskolen Kildeskolen i nr. 14.

Friskolerne følger ikke de gængse skoledistrikter, og eleverne kommer derfor potentielt fra hele området.
Et særligt fokuspunkt i området er derfor afvikling af den bløde trafik relateret til skolerne, forbi byggepladsafgrænsningen.

5.1 Byggepladsafgrænsning
Der skal etableres dels et tilslutningsbygværk, dels en skakt. Afgrænsning af byggepladserne i de to situationer varierer, hvilket fremgår af nedenstående figurer.

Figur 5.1 Byggepladsafgrænsning i forbindelse med etablering af skakt ved FLSmidth
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Figur 5. Byggepladsafgrænsning i forbindelse med etablering af tilslutningsbygværk ved FLSmidth

I forbindelse med etablering af skakten holder byggepladsafgrænsningen sig inden for p-pladsarealet.
Byggepladsafgrænsningen for etablering af tilslutningsbygværket lægger beslag på en del af p-arealet og
en del af vejarealet i hjørnet Ramsingsvej / Høffdingsvej. Der kan forventes et vejareal på ca. 4 m
bredde rundt om hjørnet.
Rækkefølgen heraf er endnu ikke afklaret. De følgende trafikafviklingsprincipper er derfor delt i to, da de
er tidsmæssigt forskudt af hinanden.

5.2 Trafikafvikling
Trafikafviklingen omkring FLS er inddelt i to faser for hhv. tilslutningsbygværk og tunnelskakt. Der henvises til principplaner for trafikafvikling på tegningerne VAL_PD_FLS_K20_300 og VAL_PD_FLS_K20_301,
som er bilagt nærværende notat.
ATP er i den indledende fase med planer for et kommende byggeri på FLS-grunden, som også omfatter
p-arealet. Tidsplanen for dette projekt kendes ikke endnu. Trafikafviklingsprincipperne er derfor baseret
på en forudsætning om, at der ikke er andre projekter i gang i området samtidigt. Nærmere håndtering
af denne grænseflade pågår løbende i projekteringsfasen.

5.2.1

Lastbiltrafik
Lastbiltrafikken til/fra byggepladsen – i begge faser - afvikles via Gl. Køge Landevej - Vigerslev Allé –
Ramsingsvej. Høffdingsvej er også en mulighed, men er fravalgt pga. de skoler, der ligger her.
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Lastbiltrafikken vender på byggepladsen og returnerer ad samme rute. Gl. Køge Landevej og Vigerslev
Allé er begge trafikveje, mens Ramsingsvej har karakter af en fordelingsvej. Alle tre veje har brede vejprofiler med tilstrækkeligt areal til at kunne afvikle den øgede lastbiltrafik.

5.2.2

Biltrafik og parkering
Der foreligger ikke trafiktællinger på Ramsingsvej, men trafikmængden vurderes ud fra besigtigelse og
tilgængelige billeder at være forholdsvis beskeden. Der forventes således ikke at være kapacitetsmæssige udfordringer på Ramsingsvej.
I anlægsfasen af tilslutningsbygværket indsnævres vejarealet lokalt i hjørnet Ramsingsvej/Høffdingsvej
til én kørebane. Dette medfører, at trafikken skal ensrettes lokalt i den periode, hvor etablering af tilslutningsbygværket pågår. Ensretningen bør reguleres af hensyn til de manglende oversigtsforhold, f.eks. i
form af et midlertidigt signalanlæg.
Det skal sikres, at p-pladsen (hvor skaktens byggeplads er placeret) kan benyttes som p-areal, når
tilslutningsbygværkets byggeplads er aktiv. Der skal derfor etableres en midlertidig adgangsvej til
p-arealet. En mulighed, hvor der skabes vejadgang via vejnettet mod øst, er skitseret på principplanerne
for trafikafvikling på FLS, som er bilagt nærværende notat.
Ramsingsvej er udlagt med kantstensparkering i begge vejsider; i alt ca. 114 p-pladser, som kan forventes opretholdt. I den periode, hvor byggepladsen for tilslutningsbygværket er aktiv, må der på Høffdingsvej forventes en midlertidig inddragelse af 8-10 p-pladser, i den sydlige kant af hjørnet Ramsingsvej/Høffdingsvej.

5.2.3

Cykel- og gangtrafik
Den grønne cykelrute ”Valbyruten” løber langs banen sydøst for området, frem til øst for p-pladsarealet,
hvor den drejer af mod nord som en almindelig dobbeltrettet cykelsti/gangsti frem mod udmundingen til
Ramsingsvej. På Ramsingsvej og Høffdingsvej afvikles cykeltrafik på kørebanen.
I den anlægsfase, hvor tilslutningsbygværket anlægges, afspærres cykelstiens udmunding i Ramsingsvej.
Cykelstien skal derfor omlægges for at minimere utryghed mest muligt. Det foreslås, at cykelstien forlægges mod nord, mellem byggepladsafgrænsning og det eksisterende cykelskur.
I den anlægsfase, hvor tunnelskakten anlægges, opretholdes det eksisterende stiforløb.

5.2.4

Permanente vejgeometriske ændringer
På FLS skal det færdige bygværk driftsmæssigt kunne serviceres lejlighedsvist. Dette indebærer, at en
varebil 1-2 gange pr. måned, og en lastbil med kran med års mellemrum, skal kunne køre frem til bygværket.
Der er umiddelbart to løsninger for adgang for denne servicetrafik:



Via eksisterende overkørsel til Ramsingsvej
Via ny kobling til Poul Richardsvej mod øst.

Dette indebærer, at der i de fremtidige planer for byudviklingen på det nuværende p-areal reserveres en
(vej-/) stiforbindelse, som er stærk nok til afvikling af denne trafik. Dette skal placeres også ift. en forventet støjafskærmning mellem kommende bebyggelse og banen.
På nedenstående figur fremgår de to løsninger, hvor de skråmarkerede bånd angiver mulige kørselsveje.
På figuren er et forslag til det fremtidige byggeprojekt vist med et grønt footprint.
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Figur 5.2 Mulige overordnede linjeføringer for fremtidig vej-/stiforbindelse til afvikling af servicetrafik

6 Trafikafvikling omkring BLU
Byggepladsaktiviteterne ved BLU består af en stor byggeplads beliggende syd for den gamle busterminal/stationsforplads, hvor startskakten er placeret. I forbindelse med etablering af tilslutningsbygværket
etableres tre mindre byggepladser i hhv. højresvingsbanen på Folehaven i tilfarten til krydset Gl. Køge
Landevej / Folehaven, ved Blushøjvejs udmunding i Ellebjergvej og i selve Blushøjvej. Tilslutningen til
skybrudsprojekt i Folehaven foretages som microtunnelering mellem bygværkerne, og de tre byggepladser har derfor begrænset udstrækning. Det forventes, at microtunneleringen har en varighed på ca. 6
måneder.
Folehaven, og dennes fortsættelse ud i Ellebjergvej, er den tredjestørste indfaldsvej i København, målt
på trafikmængde. Særlige opmærksomhedspunkter på denne lokalitet er derfor ift. afvikling og fremkommelighed for trafikken, herunder også bustrafikken.

6.1 Byggepladsafgrænsning
På lokaliteten skal som nævnt etableres en skakt, som bliver startskakt i alle scenarier. Dette stiller derfor store krav til byggepladsarealet, som skal være stort nok til manøvrering af lastbiltrafik relateret til
bortkørsel af jordmængder og tilkørsel af tunnelelementer. Der vil derfor være en vis mængde særtransporter til området.
Som nævnt forudsættes, at tunneleringen mellem tilslutningspunktet i højresvingsbanen i Folehaven og
frem til Blushøjvej sker som microtunnelering. Det betyder, at der laves en mindre punktvis afspærring
til byggeplads i selve Folehaven, ud for Kirsebærhavens udmunding i Folehaven, samt ved Blushøjvejs
udmunding i Ellebjergvej.
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Figur 6.1 Byggepladsafgrænsning af henholdsvis skakt på BLU og tilslutningsbygværker i Folehaven og Blushøjvej

6.2 Trafikafvikling
Trafikafviklingen omkring BLU er inddelt i to faser for etablering af tilslutningsbygværket i Folehaven og
ved Blushøjvejs udmunding i Ellebjergvej. Der henvises til principplaner for trafikafvikling på tegningerne
VAL_PD_BLU_K20_300, VAL_PD_BLU_K20_301 og VAL_PD_BLU_K20_302, bilagt nærværende notat.

6.2.1

Lastbiltrafik
Byggepladsen på Blushøjvej trafikbetjenes fra enten nord, ad Ellebjergvej, eller fra syd ad Blushøjvej
med videre adgang til Gl. Køge Landevej. For begge ruter er vejarealerne tilstrækkelige til, at lastbilerne
kan manøvrere rundt; dog gælder, at der ved Blushøjvejs udmunding i Ellebjergvej skal fjernes en delehelle.
I den periode, hvor microtunneleringen udføres, anlægges byggepladser i hhv. busbanen og den ene
ligeudbane på Folehaven samt i Blushøjvejs udmunding i Ellebjergvej, som derved afspærres. Dette
medfører, at lastbiltrafikken til/fra byggepladserne skal afvikles via Blushøjvej mod syd til Gl. Køge Landevej i denne periode af ca. 6 måneders varighed.

6.2.2

Biltrafik
Biltrafikken i Folehaven vil blive påvirket i den periode, hvor microtunneleringen foretages i Folehavens
busbane/højresvingsbane. Længden af busbanen/højresvingsbanen vil blive ca. halveret ift. i dag, hvilket
kan have en negativ påvirkning af kapaciteten i svingsporet. Den højresvingende biltrafik kan derfor få
en nedsat fremkommelighed i denne periode. Det anbefales, at Kirsebærhavens overkørsel mod Folehaven lukkes for ind-/udkørende biltrafik, og der på Kirsebærhaven etableres en vendeplads for biltrafikken.
Byggepladsen inddrager desuden ca. halvdelen af det inderste ligeudspor. Biltrafikken vil derfor få nedsat
fremkommelighed i den periode, hvor microtunneleringen pågår. For at optimere trafikafviklingen mest
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muligt på Folehaven anbefales det, at den eksisterende venstresvingsbane ind mod Folehaven nr. 20-30
samt den eksisterende venstresvingsbane ned mod Kirsebærhaven nedlægges, se Figur 6.2. Ved at flytte
eksisterende midterhelle kan de to venstresvingsbaner mod Gl. Køge Landevej derved forlænges, og på
den måde undgå at fylde op i ligeudsporet.

Figur 6.2 Forslag til ændret trafikafvikling i forbindelse med microtunnelering

Blushøjvej vil lokalt blive delvist spærret for udkørsel ifm. microtunneleringen, hvor der etableres byggeplads i Blushøjvejs udmunding i Ellebjergvej. Biltrafikken kan svinge højre ind fra Ellebjergvej til Blushøjvej. Dvs. at McDonalds fortsat vil kunne betjenes fra Blushøjvej i den periode, hvor microtunneleringen
foregår; dog skal udkørende trafik fra McDdonalds afvikles mod syd ad Blushøjvej.

6.2.3

Parkering
På den nordlige del af byggepladsarealet er i dag udlagt 25 offentlige p-pladser, som alle inddrages i den
periode, hvor tunneleringen foregår. På selve Blushøjvej, langs med og syd for byggepladserne, er der
udlagt længdeparkering i hver vejside. Afhængig af portens placering til området kan der skulle inddrages yderligere 3-5 offentlige p-pladser ud for byggepladsen.
Af hensyn til manøvreareal i den sydlige kurve på Blushøjvej bliver det nødvendigt også at inddrage 3-5
offentlige p-pladser i kurvens vestlige kant.
Det offentlige p-areal, som ligger umiddelbart nord for byggepladsafgrænsningen, vil være tilgængeligt i
hele perioden.
Alle offentlige p-pladser på Blushøjvej er betalingsfri.
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I den periode, hvor der etableres byggeplads for microtunneleringen ud for Kirsebærhaven, skal der nedlægges 4-5 p-pladser på Kirsebærhaven, ved dennes udmunding til Folehaven. P-pladserne er betalingsfri.

6.2.4

Kollektiv trafik
Som nævnt inddrages busbanen i tilfarten på Folehaven under microtunneleringen. Busbanen/højresvingssporet benyttes ikke af bus i rute, da linje 1A, som ellers kører på Folehaven, svinger til venstre i
krydset op ad Gl. Køge Landevej. Inddragelse af busbanen vurderes derfor ikke at have en negativ påvirkning på bussernes rejsetid i den periode.
Inddragelse af busbanen har ikke konsekvenser for den nuværende placering af busstoppesteder, idet de
nærmeste er placeret i frafarten i krydset (umiddelbart ud for McDonalds på Ellebjergvej).

6.2.5

Cykel- og gangtrafik
I forbindelse med microtunneleringen vil der være ændringer til afvikling af cykel- og gangtrafikken langs
Folehaven/Ellebjergvej:
Med byggepladsen i busbanen på Folehaven inddrages cykelstien. Cyklister skal derfor afvikles på fortovet forbi det ca. 40 m lange byggepladshegn. Mængden af fodgængere er relativt lille på den lokalitet, og
det antages derfor, at fortovet lokalt får status af fællessti forbi byggepladsen.
I forbindelse med byggepladsen ved Blushøjvejs udmunding til Ellebjergvej inddrages cykelsti lokalt over
20-30 m. Fodgængere kan afvikles på den eksisterende cykelsti, som skal opdeles i areal til hhv. cyklister og fodgængere.

7 Trafikafvikling omkring MUS
MUS er en modtageskakt, og der vil derfor være transport relateret til bortkørsel af tunnelboremaskinen.
Tunnelboremaskine-elementerne bortkøres på særtransporter umiddelbart efter, at elementerne er hentet op via skakten, hvilket forventes at foregå over et par uger.
Særligt for denne lokalitet gælder, at byggepladsen er lokaliseret i et rekreativt område med relativt vanskelige tilkørselsforhold og med store rekreative værdier ift. de omkringliggende haveforeninger, Hf. Kalvebod og Hf. Musikbyen samt Valbyparken.
Lokaliteten er som den eneste lokalitet kendetegnet af at have flere mulige ruter for lastbiltrafikken, som
vil blive redegjort for i det følgende.

7.1 Byggepladsafgrænsning
I figuren herunder fremgår byggepladsafgrænsningen, som er lokaliseret i forbindelse med haveforeningen Musikbyens p-plads på Tudsemindevej. Der er biladgang til lokaliteten via Tudsemindevej mod nord.
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Figur 7.1 Byggepladsafgrænsning på MUS

7.2 Trafikafvikling
Byggepladsen kan potentielt trafikbetjenes via tre ruter, markeret med forskellige farver på kortet i Figur
7.2.

N

Figur 7.2 Mulig trafikbetjening af MUS fra hhv. vest, nordøst og øst
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Ruterne udgøres af følgende: hhv. fra nordøst via Spontinisvej/Stubmøllevej/Hammelstrupvej (orange
markering); fra vest via Valby Idrætspark/Hammelstrupvej (grøn markering), hvoraf den sidste del af
ruten frem mod MUS afvikles via Tudsemindevej; og endelig fra Fragtvej fra øst (rød markering).
Ruterne gennemgås herunder.

7.2.1

Fra nordøst via Spontinisvej/Stubmøllevej/Hammelstrupvej (orange rute)
Byggepladstrafikken afvikles ad Ellebjergvej frem til dobbeltkrydset Ellebjergvej/Spontinisvej/Hammelstrupvej. Herfra er der to mulige ruter: ad Spontinisvej/Hammelstrupvej eller ad Stubmøllevej/Hammelstrupvej.

7.2.1.1

Via Spontinisvej/Hammelstrupvej
Spontinisvej, markeret med fuld optrukket orange linje på Figur 7.2, er en smal vej, med længdeparkering i den vestlige side. Vejen har en varierende bredde på 5-6 m, inkl. parkeringsbåndet. Der er, ifølge
københavnerkortet, registreret 56 p-pladser på Spontinisvej mellem Ellebjergvej og Hammelstrupvej
(dette alene længdeparkering; hertil kommer 26 p-pladser på p-areal ved daginstitutionen). 1

Figur 7.3 Spontinisvej, set mod syd

Spontinisvej er ensrettet i retning mod syd på den sydlige del. Der er meget blandede funktioner langs
Spontinisvej; håndværkervirksomheder, boliger og daginstitutioner. Afvikling af byggepladstrafik ad
denne rute vil påkræve geometriske ændringer og arealinddragelse, både i krydset Ellebjergvej/Spontinisvej og i krydset Spontinisvej/Hammelstrupvej for at tilvejebringe tilstrækkeligt manøvreareal for højresvingende lastbiler. Endvidere vil længdeparkeringspladserne i den vestlige side af vejen skulle inddrages.
Det vurderes derfor, at denne rute er mindre egnet til afvikling af byggepladstrafik.
7.2.1.2

Via Stubmøllevej/Hammelstrupvej
Rutens omgivelser er præget af beboelsesejendomme.
Stubmøllevej, markeret med stiplet orange linje på Figur 7.2, er en to-sporet vej, med taktvis længdeparkering i begge sider. Vejen har en bredde på ca. 10 m fra kantsten til kantsten, inkl. parkeringsbåndene. Der er etableret lokale indsnævringer på vejen, hvor vejbredden reduceres til ca. 6 m. Der er registreret i alt 56 p-pladser på Stubmøllevej, mellem Ellebjergvej og Hammelstrupvej.

1

http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?
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Figur 7.4 Stubmøllevej, set mod syd

Vigepligtskrydset Stubmøllevej/Hammelstrupvej er snævert, dels pga. et ca. 80 gr. skarpt sving mod
Hammelstrupvej, dels pga. byrumsforbedrende tiltag i form af lokale fortovsudvidelser og begrønning.
Det er testet med kørekurver, at sættevognstog kan komme rundt.

Figur 7.5 Krydset Stubmøllevej/Hammelstrupvej

Hammelstrupvej er to-sporet med længdeparkering i den sydlige vejside og skråparkering i p-lommer i
den nordlige vejside. Vejen har en bredde på ca. 8,5-10 m fra kantsten til kantsten, inkl. parkeringsbåndene. I krydset Hammelstrupvej/Wagnersvej er der etableret et vejbump kombineret med indsnævring.
Bump er dimensioneret ift. buskørsel, og vil som sådan også kunne fungere ift. byggepladstrafikken.

Figur 7.6 Indsnævring af kørebanen med bump på Hammelstrupvej ved Wagnersvej
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Ruten vurderes at være velegnet til afvikling af byggepladstrafik.

7.2.2

Fra vest via Valby Idrætspark (grøn rute)
Fra nord vil byggepladsen kunne trafikbetjenes gennem Valby Idrætspark til Hammelstrupvej med videre
adgang til Tudsemindevej.
Hammelstrupvej er en smal vej med en bredde på ca. 4,5 m. To lastbiler kan således ikke passere hinanden samtidigt. Det vil derfor skulle sikres, at byggepladstrafikken reguleres, eller at der anlægges 1-2
ventelommer på ruten. Dette gælder også for trafikken på stisystemet.

Figur 7.7 Hammelstrupvej set mod øst

Stien gennem Idrætsparken, Julius Andersens Vej, er anlagt som en 2,5 m bred asfalteret fællessti. Der
skal anlægges en midlertidig kørevej til byggepladstrafikken parallelt med stien.
Krydset mellem sti og Hammelstrupvej, se Figur 7.8, skal ligeledes udbygges og forstærkes for at kunne
afvikle svingende trafik. Dette vil også medføre rydning af buskads og fældning af 2-3 træer lokalt omkring krydsningen.

Figur 7.8 Indgang til stisystemet gennem Valby Idrætspark, set fra Hammelstrupvej

Den sydligste del af Valby Idrætspark og Hammelstrupvej har store rekreative værdier for områdets borgere, og er underlagt en arealfredning. En mulig rute for byggepladstrafikken her vil derfor kræve dispensation for fredningen. Principielt vil der sjældent blive givet dispensationer for fredning, hvis der er
alternative ruter for trafikken, som i dette tilfælde. En dispensation for fredningen vil desuden være forbundet med tidsmæssige usikkerheder.

19

Der er derfor store planmæssige udfordringer forbundet med denne rute.

7.2.3

Fra sydøst via Fragtvej (rød rute)
Byggepladsen kan betjenes fra sydøst, i forlængelse af Fragtvej frem til Hf. Musikbyen.
Der anlægges en byggeplads ved Enghave Kanal. Som beskrevet senere under ENG, jf. afsnit 8, anlægges en midlertidig adgangsvej til denne byggeplads syd for stisystemet. Skal MUS også trafikbetjenes via
Fragtvej, vil trafikken skulle afvikles via denne adgangsvej, og nordvest for byggepladsen til ENG skulle
fortsættes over i selve stien til Tudsemindevej. Vejen har et profil på ca. 4 m, og afvikling af byggepladstrafik ad denne rute vil kræve en forstærkning af eksisterende vej, forstærkning af broen, og mulig ekspropriation af sideareal mod banen.

Figur 7.9 Tudsemindevej forbi haveforeningen, set mod nord

Idet denne rute kræver relativt store anlægstekniske arbejder for at kunne afvikle byggepladstrafikken til
MUS, vurderes denne derfor mindre egnet som byggepladsvej.

7.2.4

Opsamling byggepladstrafik MUS
De tre mulige ruter for trafikbetjening af byggepladsen ved MUS har forskellige konsekvenser.
Ruten gennem Valbyparken vil have store konsekvenser for dels de rekreative værdier i området, både
gennem Idrætsparken og langs Hammelstrupvej, hvor byggepladstrafikken vil medføre afspærringer og
rydning og fældning af træer. Ruten kræver dispensation for fredningen, hvilket kan være vanskeligt realiserbart, da der reelt findes alternative ruter i området.
Ruten via Fragtvejs forlængelse langs den nordlige kant af Hf. Musikbyen vil medføre, at byggepladstrafikken skal afvikles via et vejsystem, som ikke er dimensioneret til at kunne klare tunge transporter,
hverken ift. bæreevne eller vejbredder. Der vil derfor skulle ske en forstærkning og breddeudvidelse af
vejen lokalt forbi haveforeningen, forstærkning af bro, og yderligere kræve mer-areal til afvikling af de
bløde trafikanter.
Ruten via Spontinisvej eller Stubmøllevej/Hammelstrupvej løber gennem boligkvarterer, og har konsekvenser for omgivelserne, men kræver som sådan ikke egentlige vejændringer. Det vurderes, at ruten
via Stubmøllevej/Hammelstrupvej vil være den mest oplagte rute for afvikling af transporter pga. Spontinisvejs begrænsede bredde og lokalisering af daginstitutioner.
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På den baggrund vurderes trafikbetjening af MUS via Stubmøllevej/Hammelstrupvej og Tudsemindevej at
være den mindst indgribende trafikløsning. Følgende vurdering baserer sig derfor på denne rute.
Tudsemindevej er relativ smal, med fortov i vejens sydlige side. Cykeltrafik afvikles i blandet trafik. I forbindelse med byggepladsaktiviteterne, som medfører øget trafik på vejen, bør vejen breddeudvides for
at skabe mere trafiksikre forhold for cyklisterne også. Det er muligt at øge vejens bredde ca. 1 m ind
mod skel mod banen. Denne udvidelse kan ske frem til Hammelstrupvej.
Der henvises til trafikafviklingsprincip på tegning VAL_PD_MUS_K20_0300.

7.2.5

Biltrafik
Byggepladsens afgrænsning holdes fri af vejarealerne. Afvikling af biltrafikken i området, som i dag består af trafik relateret til aktiviteterne i haveforeningerne, trafik til de rekreative muligheder i den sydlige
del af Valbyparken, mindre trafikmængde til Københavns Kommunes materielplads i Valbyparken samt
endelig beredskabslageret nord for den p-plads, der hører til Hf. Musikbyen, kan derfor ske som i dag.
Da byggepladsen lægger beslag på den p-plads, der hører til Hf. Musikbyen, vil der formentlig skulle findes erstatningsparkering i nærområdet. Det vil medføre en mindre omfordeling af det helt lokale trafikmønster i området.

7.2.6

Parkering
Som nævnt inddrages den private p-plads tilhørende Hf. Musikbyen. Der skal derfor findes plads til ca.
20 p-pladser i nærområdet i den periode, hvor byggepladsen er aktiv.
Det er muligt at etablere en midlertidig p-plads på det areal, der ligger uudnyttet hen syd for Hf. Musikbyen, og som er omfattet af samme matrikel. I dag er området afspærret for indkørsel med udlægning af
kampesten langs vejen, men besøgende i området parkerer allerede i dag langs vejkanten.
Etablering af 20 p-pladser kræver et areal på ca. 600 m2 , svarende til omtrent det areal, der er angivet i
Figur 7.10.

Figur 7.10 Mulig placering af p-plads til midlertidig erstatning af ca. 20 p-pladser
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Der er ligeledes parkeringsmuligheder på Fragtvej, ved stisystemet. Langs den vestlige del af Fragtvej er
der udlagt ca. 40 offentlige og betalingsfri p-pladser, som vil kunne benyttes af områdets brugere. Herfra
er der en gangafstand på ca. 550 m.
Etablering af erstatningsparkering i et parkeringsbånd langs den nordlige kant af Tudsemindevej vurderes ikke at være en reel løsning. Området er underlagt en arealfredning; og der vil som sådan skulle gives dispensation for fredningen, hvis der skal etableres midlertidige p-pladser her. Som anført i afsnit
7.2.2 vil en dispensation for fredning være vanskelig at opnå, hvis der findes andre alternativer – som
her er syd for haveforeningen. Denne mulighed vurderes således ikke at være realistisk.

Figur 7.11 Fredningsgrænse langs den nordlige del af Tudsemindevej

7.2.7

Cykel- og gangtrafik
Cykel- og gangtrafikken omkring byggepladsen vil afvikles som i dag. Ind- og udkørsel til selve byggepladsen bør håndteres af en flagmand, så der sikres gode oversigtsforhold for byggepladstrafikken i kurven på Tudsemindevej, og dermed sikring af de bløde trafikanter.
Som nævnt under afsnit 7.2.4 bør Tudsemindevej breddeudvides lokalt for at øge trafiksikkerheden for
cyklisterne på delstrækningen frem mod Hammelstrupvej.

7.2.8

Kollektiv trafik
Bus 9A kører via Stubmøllevej-Händelsvej-Spontinisvej, vender på vendepladsen ved indgang til Valbyparken og returnerer via Hammelstrupvej-Stubmøllevej. Byggepladsen på MUS vurderes ikke at medføre
ændringer for bustrafikken; men Movia skal orienteres om den kommende øgede transportmængde i
området.
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8 Trafikafvikling omkring ENG
Byggepladsen ved ENG etableres ved Enghave Kanal. Byggepladsen trafikbetjenes på en midlertidig arbejdsvej fra Fragtvej, beliggende syd for det eksisterende stiudlæg i området.
Sydhavnstippen (Tippen) ligger umiddelbart syd for byggepladsen, og er et stort udflugtsmål for hovedstadens borgere. I områdets nordende ligger en naturskole umiddelbart ved stiforløbets start.
I området hjemmehører foreningen Børnenes Dyremark, som råder over får, alpakaer og heste. Får og
alpakaer græsser på Tippen, om vinteren på den sydlige del, og om sommeren på den nordlige del.
Ligeledes går heste på fold i området. Der er derfor en del trafik af gående/cyklende mellem kvarteret
nord for jernbanen og Tippen, som afvikles via den eksisterende stibro over jernbanen og videre ad stisystemet gennem Tippen. Stisystemet fremgår af Figur 8.3.

Figur 8.1 Stiindgang, set fra Fragtvej

Figur 8.2 Rampe til stibro over banen, set mod vest

8.1 Byggepladsafgrænsning
I lokaliteten skal etableres en skakt samt et udløbsbygværk. Den foreløbige byggepladsafgrænsning
fremgår af nedenstående figur 8.3.
Trafik til/fra byggepladsen afvikles som nævnt ad midlertidig arbejdsvej frem til Fragtvej. Arbejdsvejen
anlægges parallelt med stiforløbet, og adskilles fra denne ved opstilling af hoffmann-klodser. Der forventes ikke særlige ændringer på det omkringliggende vejnet. Stiforbindelsen mellem stibro over banen og
Tippen opretholder så vidt muligt sit direkte forløb. Lokalt forbi byggepladsen skal laves en sikker krydsningsmulighed for fodgængere/cyklister.
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Figur 8.3 Byggepladsafgrænsning på ENG. Cyklende/fodgængere mellem boligområdet nord for banen og Tippen benytter eksisterende gangbro over banen, eksisterende asfaltsti, og ledes forbi byggepladsen umiddelbart efter byggepladsåbningen.

8.2 Trafikafvikling
Trafikafviklingen omkring ENG omfatter én fase. Der henvises til principplanen for trafikafvikling på tegning VAL_PD_ENG_K20_300, bilagt nærværende notat.

8.2.1

Lastbiltrafik
Lastbiltrafikken til/fra byggepladsen afvikles via Fragtvej til Bådehavnsgade og videre ud i vejnettet.
Lastbiltrafikken vender på byggepladsen og returnerer ad samme rute. Det tilstødende vejnet er alle
trafikveje med brede vejprofiler med tilstrækkeligt areal til at kunne afvikle den øgede lastbiltrafik.

8.2.2

Biltrafik og parkering
I forhold til biltrafikken forventes ingen særlige ændringer ift. i dag ifm. trafikafviklingen.
Ift. parkering vil der kunne blive inddraget de vestligste p-pladser i området, afhængigt af de endelige
placeringer af portene i byggepladshegnet. Der er ifølge kbhkort.dk udlagt 41 p-pladser (vinkelret parkering) i området tættest på Tippen; heraf vurderes ca. 5-10 p-pladser inddraget af hensyn til oversigtsforhold ved ind-/udkørsel via porten.

8.2.3

Cykel- og gangtrafik
Det eksisterende øst-vestgående stiforløb, som løber langs banen, bibeholdes som i dag. Byggepladsafgrænsningen følger denne afgrænsning.
Som nævnt er der en del fodgængere, ridende og cyklister i området relateret til rekreative aktiviteter på
Tippen. Byggepladsafgrænsningen skubber til det direkte nord-sydgående stiforløb fra stibroen over banen til Tippen i syd. Fodgængere og cyklister mellem Tippen og boligkvarteret nord for banen skal afvikles via stien mod øst, og krydse forbi byggepladsporten ned på Tippen, stort set sammenfaldende med
det nuværende stiforløb. Der skal laves en tydelig afmærkning på kørebanearealet forbi byggepladshegnet. Dette fremgår af principplanen for trafikafvikling på tegning VAL_PD_ENG_K20_300, bilagt nærværende notat.
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8.2.4

Permanente vejgeometriske ændringer
På ENG skal det færdige bygværk driftsmæssigt kunne serviceres lejlighedsvist. Dette indebærer, at en
varebil 1-2 gange pr. måned, og en lastbil med kran med års mellemrum, skal kunne køre frem til bygværket.
Der er umiddelbart to muligheder herfor:
1)

2)

Anlæg af en permanent adgangsvej umiddelbart syd for eksisterende sti. Sti og den permanente
adgangsvej adskilles af ca. 1 m bred græsrabat. Den permanente adgangsvej skal afspærres ved
dennes udmunding til Fragtvej, f.eks. en bom med lås, således at biltrafik på adgangsvejen kun
er muligt for HOFOR.
Breddeudvidelse og forstærkning af eksisterende sti, således at den kan håndtere afvikling af
både cykler og den lejlighedsvise servicetrafik. Stien skal afspærres ved dennes udmunding til
Fragtvej, f.eks. en bom med lås, således at biltrafik på den udvidede sti kun er muligt for
HOFOR.

Der henvises til tegning VAL_PD_ENG_K20_301 og VAL_PD_ENG_K20_302 for skitsering heraf.
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9 Opsamling
Der er i nærværende notat undersøgt de trafikale forhold omkring de fire lokaliteter for skakter og tilslutningsbygværker til anlæg af skybrudstunnelen gennem Valby. Følgende er vurderet:




Estimerede trafikmængder relateret til de fire byggepladser
Estimerede varigheder af byggepladsaktiviteterne
Forslag til lokal trafikafvikling omkring byggepladserne

Trafikvurderingen er udført på et tidligt planlægningsstadie, som input til miljøredegørelsen. Materialemængder og varigheder er derfor forbundet med nogen usikkerhed. Af samme grund er der lagt en worst
case betragtning til grund; dvs. at de jord-, beton- og rørelement-transporter, der er relateret til de enkelte lokaliteter, er baseret på et konservativt estimat. Mulige optimeringstiltag afdækkes i den følgende
design- og projekteringsfase af projektet, og kan således medføre ændringer (reduktioner) i trafikmængderne til de enkelte lokaliteter. Det er ligeledes i trafikberegningerne forudsat, at tunneleringsarbejderne
foregår 24/7. Denne forudsætning resulterer i ”maksimale” trafikbelastninger for de enkelte byggepladslokaliteter, men til gengæld også kortest mulige varigheder af anlægsarbejderne. Fravalg af døgntunnelering vil medføre en reduceret trafikmængde pr. døgn relateret til byggepladserne samt forlængede anlægsperioder.
Der planlægges med følgende skaktlokaliteter:





FLS: Byggeplads beliggende på et p-areal med adgang fra Ramsingsvej
BLU: Byggeplads beliggende på Blushøjvej med adgang fra Gl. Køge Landevej og Ellebjergvej
MUS: Byggeplads beliggende på areal ved Hf. Musikbyen med adgang fra Tudsemindevej
ENG: Byggeplads beliggende ved Enghavekanalens udløbspunkt med adgang fra Fragtvej

Der er for alle fire byggepladser udført trafikafviklingsprincipper, i dialog med vejmyndigheden i Københavns Kommune.
FLS består af to byggepladser, for hhv. tunnelskakt og tilslutningsbygværker, som er tidsmæssigt forskudt af hinanden. Byggeplads for tunnelskakten etableres på et dedikeret p-areal med adgang fra Ramsingsvej. Tunnel-arbejdspladsen kræver omlægning af eksisterende fællessti i området. Byggeplads for
tilslutningsbygværket inddrager både byggeplads for tunnelskakten og en del af vejarealet. I den periode
bliver Ramsingsvej indsnævret til ét spor lokalt omkring hjørnet til Høffdingsvej. Der inddrages 8-10 ppladser i perioden.
FLS er modtageskakt, og de arbejder, der er relateret til denne lokalitet er derfor relateret til etablering
af skakt med tilhørende tilkørsel af beton/armering samt bortkørsel af jord/kalk. Endvidere vil der være
bortkørsel af tunnelboremaskine-elementer efter endt tunnelering.
I tunneleringsscenariet vil FLS generere et transportbehov på i alt ca. 1.250 lastbilture, fordelt på ca.
450 aktive arbejdsdage.
På FLS kommer der et permanent bygværk, som skal driftsmæssigt kunne serviceres 1-2 gange pr. måned. Der skal derfor anlægges en permanent servicevej. Denne skal placeres under hensyntagen til den
kommende byudvikling af den eksisterende p-plads, og den forventede støjafskærmning mellem denne
og banen.

BLU er startskakt. Det betyder, at transportbehovet i denne lokalitet er relativt stort, idet der er bortkørsel af store jordmængder, og tilkørsel af tilsvarende store betonmængder. BLU er meget velbeliggende
ift. det overordnede vejnet; idet lokaliteten både kan trafikbetjenes fra syd via Gl. Køge Landevej/Blushøjvej og fra nord via Ellebjergvej/Blushøjvej. BLU består af en byggeplads til startskakten samt tre mindre afspærringer på vejareal ifm. etablering af tilslutningsbygværker.
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Ifm. etablering af tilslutningsbygværker sker en lokal inddragelse af vejareal på Folehaven, hvilket giver
en nedsat fremkommelighed for den ligeudkørende biltrafik over en kort strækning. Det foreslås, at der
nedlægges venstresvingbaner på Folehaven, mod hhv. Kirsebærhaven og mod Folehaven nr. 20-30 for at
øge længden af de dobbelte venstresvingsbaner mod Gl. Køge Landevej. Herved vil fremkommeligheden
for biltrafikken blive reduceret mindst muligt.
Cykeltrafikken omlægges over en kortere strækning. Ifm. etablering af tilslutningsbygværket inddrages
en del af Blushøjvej ved dennes udmunding i Ellebjergvej. Dette medfører, at det kun er muligt at foretage højresving fra Ellebjergvej til Blushøjvej. McDonalds kan således fortsat betjenes via Ellebjergvej.
Der inddrages ca. 5 offentlige p-pladser i perioden. Der vil være adgang til den eksisterende offentlige pplads nord for byggepladsafgrænsningen.
Det transportbehov, der genereres på BLU er i tunneleringsscenariet estimeret til 5.800 lastbilture i alt,
fordelt på ca. 780 arbejdsdage.
MUS er modtageskakt i tunneleringsscenariet. Det betyder, at transportbehovet relateret
til den lokalitet er relativt lille. Byggepladsen etableres på et p-pladsareal tilhørende Hf. Musikbyen.
Det anbefales, at MUS trafikbetjenes fra Ellebjergvej via Stubmøllevej/Hammelstrupvej til Tudsemindevej. Af hensyn til den blandede afvikling af lastbiltrafik og cykeltrafik foreslås det, at Tudsemindevej
breddeudvides med ca. 1 m ind mod skel mod banen.
Byggepladsen kræver, at der findes erstatningsparkering for de inddragede p-pladser. Der er mulighed
for dette på det frie areal syd for haveforeningen.
De arbejder, der er relateret til denne lokalitet, er etablering af modtageskakten med tilhørende tilkørsel
af beton/armering og bortkørsel af opgravet jord/kalk. Tunnelboremaskinen skal her optages en gang for
hver af de to tunnelstrækninger BLU-MUS /ENG-MUS og bortkøres fra MUS.
MUS genererer et transportbehov svarende til i alt ca. 750 lastbilture, fordelt på ca. 300 arbejdsdage.
ENG fungerer som startskakt. Transportbehovet relateret til denne lokalitet er derfor relativt stort. ENG
er velbeliggende ift. det overordnede vejnet, med vejadgang via Fragtvej til Bådehavnsvej. Begge veje
med bredt vejprofil. Byggepladsen afspærrer den direkte stiforbindelse mellem boligkvartererne nord for
jernbanen og det rekreative område på Tippen. Den bløde trafik ledes ad eksisterende sti mod øst til en
sikker krydsning uden for byggepladsen.
ENG genererer i anlægsfasen et transportbehov på ca. 2.300 lastbilture, over en periode på ca. 530 arbejdsdage.
På ENG kommer der et permanent bygværk, som skal driftsmæssigt kunne serviceres 1-2 gange pr. måned. Der skal derfor anlægges en permanent servicevej. Dette kan ske som anlæg af ny permanent adgangsvej, umiddelbart syd for den eksisterende stiforbindelse; alternativt som en udvidelse og forstærkning af eksisterende sti.
Trafikalt set vurderes det muligt at afvikle byggepladstrafikken i alle lokaliteter.
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10 Tegninger
FLS:



VAL_PD_FLS_K20_300
VAL_PD_FLS_K20_301

BLU:




VAL_PD_BLU_K20_300
VAL_PD_BLU_K20_301
VAL_PD_BLU_K20_302

MUS:


VAL_PD_MUS_K20_300

ENG:




VAL_PD_ENG_K20_300
VAL_PD_ENG_K20_301, permanent servicevej
VAL_PD_ENG_K20_302, permanent servicevej
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HOFOR og Frederiksberg Forsyning skal etablere en skybrudsledning fra F.L.
Smidths (FLS) parkeringsplads ved Høffdingsvej/Ramsingsvej til et område
øst for kolonihaveområdet Musikbyen i Sydhavnen med udløb i Enghave Kanal
(ENG). Kanalen er via en mindre lagune forbundet med Kalveboderne. Der
anlægges en mellemskakt på Blushøjvej nær McDonalds i Folehaven (BLU),
samt på et parkeringsareal vest for kolonihaveforeningen H/F Musikbyen
(MUS).
Tunnelen skal fra skybrudsoplandene Valby og Frederiksberg Vest modtage
skybrudsvand og samtidig bruges som bassinledning for at reducere antal
overløb i Gåsebækrenden (UK11) ved hverdagsregn, og i øvrigt understøtte et
spildevandssystem, der forberedes til fremtidens klimaudfordringer.
Skybrudstunnelen udføres som en boret tunnel mellem de fire bygværker/skakte ved FLSmidth-grunden, Blushøjvej, Musikbyen og Enghave Kanal.
Tunnelen etableres 15-20 m under terrænoverfladen nede i kalken og følger
et tracé, der går fra bygværket ved FLSmidth-grunden mod syd under banen,
ned til McDonalds/Blushøjvej, herefter tager tracéet en sydøstlig retning under Valby Idrætspark og Valbyparken for at ende ved Enghave Kanal.
Tunnelen bliver ca. 2.480 m lang og er på hele strækningen dimensioneret til
en indvendig diameter på 3,4 m.
Placering af byggepladser fremgår af oversigtskort VAL-AD-GEN-GEN-DWG001.pdf.

1.1 Byggepladser

Af oversigtskortet ses skitse af tunneltracé samt byggepladser på de 4 lokaliteter.

1.1.1

Byggeplads ved FLSmidth-grunden (FLS)

1.1.2

Byggeplads ved Blushøjvej (BLU)

Byggepladsen ved FLSmidth-grunden skal i anlægsfasen bruges til etablering
af modtageskakt for boremaskinen. Der etableres ligeledes et tilslutningsbygværk på FLSmidth-grunden, hvor regnvand og skybrudsvand fra eksisterende
kloakledning opsamles og føres ned i tunnelen i driftsfasen. Rækkefølgen for
udførelse af skakt hhv. tilslutningsbygværk er ikke fastlagt.

Byggepladsen ved Blushøjvej skal i anlægsfasen bruges til etablering af startskakt for tunnelering til FLSmidth og til Musikbyen. Til driftsfasen skal skakten
ombygges til et bygværk, som fører skybrudsvandet ned i tunnelen, og der
skal etableres et større tilslutningssystem fra Folehaven til Blushøjvej, hvor
regnvand og skybrudsvand fra et etableret skybrudsprojekt i Folehaven opsamles.
Tilslutningssystemet etableres med at anlægge to mindre byggegruber i Folehaven og med mikrotunnellering (1 m i diameter) forbinde dem med skakten
ved Blushøjvej, se oversigtskortet. Tunnelering sker fra byggeplads på hjørnet
af Blushøjvej og Ellebjergvej, hvorfra der tunneleres mod hhv. Folehaven og
Blushøjvej.
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Byggepladsen ved haveforeningen Musikbyen skal i anlægsfasen anvendes til
etablering af et tilslutningsbygværk i form af en skakt, hvor vand fra Gåsebæk-kloakken opsamles og føres ned i skybrudstunnelen. Skakten ved Musikbyen skal fungere som modtageskakt, hvortil der tunneleres fra hhv. Enghave
Kanal og Blushøjvej, og tunnelboremaskinen optages.

Byggepladsen ved Enghave Kanal skal i anlægsfasen bruges til etablering af
skakt til brug for tunneleringen. Til driftsfasen ombygges skakten til udløbsbygværk. I bunden af skakten etableres pumpestation til tilbagepumpning af
bassinvand til kloaksystemet/rensningsanlæg. Skakten ved Enghave Kanal
skal fungere som startskakt for boremaskinen.
Nær udløbsbygværket ved Enghave Kanal etableres en teknikbygning i op til 4
meters højde og med et areal på op til 90 m2 til udstyr for pumpestationen,
der etableres i skakten.

1.2 Anlægsaktiviteter
1.2.1

Etablering af skakte

1.2.2

Boremetode og -retning

Alle fire skakte udføres med sekantpæle, der bores fra terræn med borerigge.
Jord fra borehuller bortkøres på lastbiler parallelt med tilkørsel af beton og armering. Skaktene udgraves med gravemaskiner fra terræn ned til overside
kalk. Kalken brydes op nede fra skakten og bringes op med kran. Jord og kalk
fragtes bort på lastbiler. Alt indvendigt betonarbejde i skakten støbes på stedet med tilkørsel af armering og beton.

Som udgangspunkt påtænkes skybrudstunnelen etableret ved tunnelering
som pipejacking med boremetoden EPB (Earth Pressure Balance). Bygherre
ønsker imidlertid valgfrihed til entreprenøren ift. tunneleringsmetode, hvorfor
anvendelsen af den alternative slurry-metode ikke kan afvises. De støjmæssige konsekvenser af begge metoder skal derfor beregnes og vurderes i miljøkonsekvensrapporten.
Tunnelen bores som tre separate tunneler. Den nordlige tunnel påbegyndes
fra byggepladsen ved Blushøjvej mod FLSmidth-grunden. Den midterste tunnelsektion påbegyndes fra Blushøjvej til Musikbyen, mens den sydlige tunnel
påbegyndes ved Enghave Kanal og bores mod Musikbyen.
Der skal som minimum tunneleres kontinuert under de banestrækninger, der
krydses samt under eventuelt pælefunderede bygninger for at minimere risikoen for sætningsskader og minimere risikoen for, at boremaskinen sætter sig
fast. Grundet disse driftsmæssige risici er der et ønske om at tunnelere begge
strækninger i døgndrift (24 timer, 7 dage om ugen), hvorfor de potentielle
miljøkonsekvenser af dette ligeledes skal vurderes i miljøkonsekvensrapporten.
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Aktiviteter på byggepladserne ved tunnelering

Startskakt
Fra startskaktene ved Blushøjvej og Enghave Kanal vil der være til- og frakørsel med lastbiler, der tilkører byggematerialer i form af bl.a. tunnelelementer
og kører bort med jord/tunnelmuck/affald.
Byggepladserne bliver af en størrelse, der gør det muligt at indrette pladsen,
så det sikres, at der er opbevaringskapacitet til tunnelrør og muck/jord, der
dermed ikke skal transporteres til/fra byggepladsen i aften- og natperioden
samt i weekenden. Der kan således tunneleres hele døgnet og i weekenden
uden til- og frakørsel med lastbiler uden for dagtimerne (man-fre 7 - 19, samt
lørdag kl. 8 - 17).
På byggepladsen vil en byggepladskran nedsænke byggematerialer/tunnelelementer til bunden af skakten og hæve jord/muck/affald op fra skakten, ligesom der vil være et betonitanlæg på begge byggepladser. Ved anvendelse af
slurrymetoden vil der tillige være et separationsanlæg på pladserne.
Tunnelboremaskinerne vil primært få strøm fra ledningsnettet, men der vil
være nødstrømsgenerator ved udfald på nettet.
Modtageskakt
Skaktene ved FLSmidth-grunden og Musikbyen skal bruges til at få boremaskinen op. Når tunnelboremaskinen er brudt igennem til skakten skilles den
ad nede i skakten, og delene løftes op af en mobilkran og bortkøres.

1.2.4

Tilslutningsbygværker

Der er behov for nedbringning af spuns ved etablering af tilslutningsbygværkerne/bygge-gruber på byggepladserne ved FLSmidth-grunden, Blushøjvej,
Musikbyen og Enghave Kanal.
Inden etablering af tilslutningsbygværkerne vil der foregå ledningsomlægninger med gravearbejde og let aktivitet i terræn. Efterfølgende etableres en
spunsvæg til byggegrubeindfatningen ved ramning eller vibrering, og der
monteres løbende interne afstivninger. Byggegruben udgraves med gravemaskiner fra terræn, og jorden køres bort på lastbiler.
Tilslutningsbygværkerne udføres som præfabrikerede elementer eller støbes
på stedet. Elementer fragtes til byggepladsen på blokvogne og installeres med
kran. Pladsstøbte bygværker opbygges på stedet med form og armering, og
der støbes med beton fragtet til pladsen på lastbiler.
Ledningerne ved Blushøjvej etableres ved microtunnelering mellem de etablerede byggegruber. Ledningen transporteres til byggepladsen via lastbiler, og
det udborede materialet køres ligeledes bort på lastbiler.

1.3 Støjberegninger

Støjen udendørs på facaderne skal beregnes med programmet SoundPLAN v.
8.2 (22.03.2021) efter den fælles nordiske beregningsmetode, som beskrevet
i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 – Beregning af ekstern støj fra virksomheder. I SoundPlan udarbejdes 3D modeller for de fire anlægsområder ud
fra digitalt kort materiale fra Kortforsyningen, Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering. Disse kort indeholder information om terræn, bygninger, veje
mm. I de udarbejdede modeller tilføres støjkilder og deres driftstider, således
at den resulterende støjbelastning udendørs ved nabobygninger kan beregnes.
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Mobile støjkilder, der er tilknyttet et bestemt areal, og som typisk modelleres
som en arealkilde i SoundPLAN, er modelleret som et antal punktkilder. Københavns Kommune accepterer ikke arealkilder, hvis driftstid ikke svarer til
referencetidsrum. Dette betyder, at når man anvender arealkilder, så skal referencetidsrummet for dem ligeledes være 8 timer. HOFOR ønsker mulighed
for, at der i beregningerne kan indgå mobile støjkilder, der ikke er i drift i hele
referencetidsrummet.
Der regnes generelt med, at driften kan foregå mandag – fredag mellem kl.
07 – 19, og lørdag mellem kl. 08 – 17. For enkelte steder og faser skal der
dog også foregå arbejde i natperioden. Der regnes med et referencetidsrum
på 8 timer i dagperioden og både ½ time [for at se om de 40 dB kan overholdes på nærmeste facade] og 8 timer [for at kunne vurdere støjen i forhold til
WHO’s kriterium på 45 dB om natten] for natperioden. Særligt støjende arbejde, som angivet i Bygge- og anlægsforskrift i København, december 2016,
foregår kun i perioden mandag – fredag mellem kl. 08 – 17.
Støjberegningerne gennemføres i første omgang uden støjdæmpende foranstaltninger. Der etableres således ikke støjdæmpende hegn som udgangspunkt, ligesom maskiner som udgangspunkt ikke støjdæmpes. Såfremt beregningerne viser, at støjgrænserne ikke kan overholdes, gennemføres beregninger med støjdæmpende foranstaltninger.
Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder" skal der til LAeq-værdien adderes 5 dB, hvis støjen i beregningspunkterne vurderes at indeholde tydeligt hørbare toner eller tydeligt hørbare
impulser. Beregningerne gennemføres både med og uden impulstillæg.
Skakte udføres med sekantpæle. Der gennemføres støjberegninger for både
traditionel ramning og forboret spuns ved etablering af tilslutningsbygværker.
I afsnit 1.3.1 beskrives de faser, der indgår i støjberegningerne. I Bilag 1 - 4
er beskrevet hvilke støjkilder, der indgår i de enkelte anlægsfaser.
I Bilag 5 angives kildestyrker for de støjkilder, der indgår i støjberegningerne.
I Bilag 6 ses skitserede byggepladsindretninger.

1.3.1

Faser for støjberegninger

I Tabel 1.1 - Tabel 1.4 er angivet de anlægsfaser, der indgår i støjberegningerne for de enkelte byggepladser. Alternative faser er angivet med bogstaver, fx 7a, 7b. Den forventede varighed af fasen er beskrevet.
Tabel 1.1: Faser og varighed for byggepladsen ved FLSmidth (FLS).

Fase
nr.
1

Beskrivelse

2
3
4
5

Udgravning af skakt
Etablering af jordankre
Kapning af pæletoppe
Etablering af bundplade i skakt og klargøring til modtagelse af tunnelboremaskiner
Pause
Støbning af skakt og færdiggørelse
Etablering af vægge til tilslutningsbygværk
- forboret spuns
Etablering af vægge til tilslutningsbygværk
- rammet spuns
Udgravning til tilslutningsbygværk
Støbning af tilslutningsbygværk

6
7
8a
8b
9
10

Etablering af sekantpæle

Varighed
Dage
80+25 dage mobilisering og demobilisering
35
10
9
30
100
130
20
35
25
60
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Tabel 1.2: Faser og varighed for byggepladsen ved Blushøjvej (BLU).

Fase
nr.
1

Beskrivelse

2
3
4
5
6
7a

Udgravning af skakt
Etablering af jordankre
Kapning af pæletoppe
Etablering af bundplade i skakt og klargøring til afsendelse af tunnelboremaskiner
Pause
Tunnelering - EPB BLU-FLS 12/5

7a

Tunnelering - EPB BLU-FLS 24/7

67 (10 uger) + 4 uger klargøring + 3 uger
nedtagning og oprydning

7a

Tunnelering - EPB BLU-MUS 12/5

185 (37 uger) + 4 uger klargøring + 3
uger nedtagning og oprydning

7a

Tunnelering - EPB BLU-MUS 24/7

121 (17 uger) + 4 uger klargøring + 3
uger nedtagning og oprydning

7b

Tunnelering - Slurry BLU- FLS 12/5

90 (18 uger) + 4 uger klargøring + 3 uger
nedtagning og oprydning

7b

Tunnelering - Slurry BLU- FLS 24/7

63 (9 uger) + 4 uger klargøring + 3 uger
nedtagning og oprydning

7b

Tunnelering - Slurry BLU- MUS 12/5

162 (32 uger) + 4 uger klargøring + 3
uger nedtagning og oprydning

7b

Tunnelering - Slurry BLU- MUS 24/7

113 (16 uger) + 4 uger klargøring + 3
uger nedtagning og oprydning

8
9
10
11
12a

Støbning af skakt og færdiggørelse
Etablering af bygværker – spuns
Udgravning af bygværker
Støbning af bygværker
Microtunnelering ø1000 (Tilslutningsanlæg) – EPB 12/5

130
10
10
50
20 (4 uger) + 3 uger klargøring + 2 uger
nedtagning og oprydning

12a

Microtunnelering ø1000 (Tilslutningsanlæg) – EPB 12/5

11 (2,1 uger) + 3 uger klargøring + 2
uger nedtagning og oprydning

12b

Microtunnelering ø1000 (Tilslutningsanlæg) – EPB 24/7

14 (2 uger) + 3 uger klargøring + 2 uger
nedtagning og oprydning

12b

Microtunnelering ø1000 (Tilslutningsanlæg) – EPB 24/7

7 (1,1 uger) + 3 uger klargøring + 2 uger
nedtagning og oprydning

Etablering af skaktvægge

Varighed
Dage
87+25 dage mobilisering og demobilisering
45
10
10
30
0
101 (20 uger) + 4 uger klargøring + 3
uger nedtagning og oprydning

Tabel 1.3: Faser og varighed for byggepladsen ved Musikbyen (MUS).

Fase
nr.

Beskrivelse

Varighed
Dage

1

Etablering af sekantpæle

2
3
4
5a

Udgravning af skakt
Etablering af jordankre
Kapning af pæletoppe
Etablering af bundplade i skakt og klargøring til modtagelse af tunnelboremaskiner
alt. gennemkørsel

67+25 dage mobilisering og demobilisering
35
10
9
30
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Fase
nr.

Beskrivelse

6
7
8a

Pause
Støbning af skakt og færdiggørelse
Etablering af vægge til tilslutningsbygværk
- forboret spuns
Etablering af vægge til tilslutningsbygværk
- rammet spuns
Udgravning til tilslutningsbygværk
Støbning af tilslutningsbygværk

8b
9
10

www.niras.dk

Varighed
Dage
0
130
10
25
15
25

Tabel 1.4: Faser og varighed for byggepladsen ved Enghave Kanal (ENG).

Fase
nr.
1

Beskrivelse

2
3
4
5a
6a

Udgravning af skakt
Etablering af jordankre
Kapning af pæletoppe
Etablering af bundplade i skakt og klargøring til modtagelse af tunnelboremaskiner
Tunnelering - EPB ENG-MUS 12/5

6a

Tunnelering - EPB ENG-MUS 24/7

21 (3 uger) + 4 uger klargøring + 3 uger
nedtagning og oprydning

6b

Tunnelering - Slurry ENG-MUS 12/5

35 (7 uger) + 4 uger klargøring + 3 uger
nedtagning og oprydning

6b

Tunnelering - Slurry ENG-MUS 24/7

21 (3 uger) + 4 uger klargøring + 3 uger
nedtagning og oprydning

7
8a

Støbning af skakt og færdiggørelse
Etablering af vægge til udløbsbygværk forboret spuns
Etablering af vægge til udløbsbygværk rammet spuns
Udgravning til udløbsbygværk
Støbning af udløbsbygværk

8b
9
10

Etablering af sekantpæle

Varighed
Dage
95+25 dage mobilisering og demobilisering
52
10
10
30
35 (7 uger) + 4 uger klargøring + 3 uger
nedtagning og oprydning

130
15
25
25
40
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Bilag 1: Støjkilder ved FLSmidth
Fase
nr.
1

Beskrivelse

Støjkilder

Etablering af skaktvægge

Sekantpæleboremaskine
Kran
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Betonpumpe
Gravemaskine
Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Pumpe til afvanding
Kran
Hydraulisk hammer i
skakt
Kran
Borerig jordanker
Kørsel med lastbiler
Diamantskærer
Diverse støjende udstyr
Kørsel med lastbiler
Kran
Kran
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Betonpumpe

2

Udgravning af skakt

3

Etablering af jordankre

4

Kapning af pæletoppe

5

Etablering af bundplade i
skakt og klargøring til
modtagelse af
tunnelboremaskiner
Pause
Støbning af skakt og
færdiggørelse

6
7

8a

Etablering af vægge til
tilslutningsbygværk forboret spuns

8b

Etablering af vægge til
tilslutningsbygværk rammet spuns

9

Udgravning til tilslutningsbygværk

10

Støbning af tilslutningsbygværk

Kran
Betonlastbiler
Betonpumpe
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Spunsning, forboret
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Spunsning, rammet
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Gravemaskine
Kran
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Pumpe til afvanding
Diverse støjende udstyr
Kran
Betonpumpe
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Diamantskærer
Pumpe til afvanding
Diverse støjende udstyr

Driftstid
dagperiode
75%
25%
1 pr. time
5 pr, dag
3 timer
85 %
2 pr. time
30 %
100 %
50 %
80 %

Driftstid
natperiode
-

-

25 %
60 %
1 pr. time
50 %
100 %
1 pr. time
25 %
60%
1 pr. time
5 pr. dag
20 %

-

15 %
4 pr. dag
35 %
5%
1 pr. dag
20 %
40 %
30 %
2 pr. time
30 %
40 %
30 %
2 pr. time
30 %
60 %
40 %
30 %
2 pr. time
100 %
30 %
40 %
1 time
30 %
1 pr. dag
2 pr. dag
10 %
100 %
20 %

-

-

-

-

-

-

-
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Bilag 2: Støjkilder ved Blushøjvej
Fase
nr.

Beskrivelse

Støjkilder

Driftstid
dagperiode

1

Etablering af skaktvægge

2

Udgravning af skakt

3

Etablering af jordankre

4

Kapning af pæletoppe

5

Etablering af bundplade i
skakt og klargøring til
modtagelse af tunnelboremaskiner
Pause
Tunnelering - EPB

Sekantpæleboremaskine
Kran
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Betonpumpe
Gravemaskine
Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Pumpe til afvanding
Kran
Hydraulisk hammer i skakt
Kran
Borerig jordanker
Kørsel med lastbiler
Diamantskærer
Diverse støjende udstyr
Kørsel med lastbiler
Kran
Kran
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Betonpumpe
Kran

75%
25%
1 pr. time
5 pr, dag
3 timer
85 %
2 pr. time
30 %
100 %
50 %
80 %
25 %
60 %
1 pr. time
50 %
100 %
1 pr. time
25 %
60 %
1 pr. time
5 pr. dag
20 %
50 %

Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Diverse støjende udstyr
Ventilationsanlæg

1 pr. time
5%
25 %
100 %

Kran
Separationsanlæg

10 %
100 %

Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Diverse støjende udstyr
Ventilationsanlæg

1 pr. time
20 %
25 %
100 %

Kran
Betonlastbiler
Betonpumpe
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Spunsning, forboret
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Gravemaskine
Kran
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Pumpe til afvanding
Diverse støjende udstyr
Kran
Betonpumpe
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler

15 %
4 pr. dag
35 %
5%
1 pr. dag
20 %
40 %
30 %
2 pr. time
30 %
60 %
40 %
30 %
2 pr. time
100 %
30 %
40 %
1 time
30 %
1 pr. dag
2 pr. dag

6
7a

7b

Tunnelering - Slurry

8

Støbning af skakt og
færdiggørelse

9

Etablering af bygværker spuns

10

Udgravning af bygværker

11

Støbning af bygværker

Driftstid
natperiode
Midling
8h / ½h
-

-

-

-

20 % / 50
%
100 % /
100 %
5 % / 50 %
100 % /
100 %

100 % /
100 %
-
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Diamantskærer
Pumpe til afvanding
Diverse støjende udstyr
Kran

10 %
100 %
20 %
50 %

Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Diverse støjende udstyr
Ventilationsanlæg

1 pr. time
5%
25 %
100 %

Kran

10 %

Separationsanlæg (Separation Plant)
Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Diverse støjende udstyr
Ventilationsanlæg

100 %
1 pr. time
5%
25 %
100 %

20 % / 50
%
100 % /
100 %
20 % / 50
%
100 % /
100 %

100 % /
100 %
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Bilag 3: Støjkilder ved Musikbyen
Fase
nr.
1

Beskrivelse

Støjkilder

Etablering af skaktvægge

2

Udgravning af skakt

3

Etablering af jordankre

4

Kapning af pæletoppe

5

Etablering af bundplade
i skakt og klargøring til
gennemkøring af tunnelboremaskiner
Pause
Støbning af skakt og
færdiggørelse

Sekantpæleboremaskine
Kran
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Betonpumpe
Gravemaskine
Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Pumpe til afvanding
Kran
Hydraulisk hammer i skakt
Kran
Borerig jordanker
Kørsel med lastbiler
Diamantskærer
Diverse støjende udstyr
Kørsel med lastbiler
Kran
Kran
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Betonpumpe
Kran
Betonlastbiler
Betonpumpe
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Spunsning, forboret
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Spunsning, rammet
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Gravemaskine
Kran
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Pumpe til afvanding
Diverse støjende udstyr
Kran
Betonpumpe
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Diamantskærer
Pumpe til afvanding
Diverse støjende udstyr

6
7

8a

Etablering af vægge til
tilslutningsbygværk - forboret spuns

8b

Etablering af vægge til
tilslutningsbygværk rammet spuns

9

Udgravning til tilslutningsbygværk

10

Støbning af tilslutningsbygværk

Driftstid
dagperiode
75%
25%
1 pr. time
5 pr, dag
3 timer
85 %
2 pr. time
30 %
100 %
50 %
80 %
25 %
60 %
1 pr. time
50 %
100 %
1 pr. time
25 %
15%
1 pr. time
5 pr. dag
20 %
60 %
4 pr. dag
35 %
5%
1 pr. dag
20 %
40 %
30 %
2 pr. time
30 %
40 %
30 %
2 pr. time
30 %
60 %
40 %
30 %
2 pr. time
100 %
30 %
40 %
1 time
30 %
1 pr. dag
2 pr. dag
10 %
100 %
20 %

Driftstid
natperiode
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Bilag 4: Støjkilder ved Enghave Kanal
Fase
nr.

Beskrivelse

Støjkilder

Driftstid
dagperiode

1

Etablering af skaktvægge

2

Udgravning af skakt

3

Etablering af jordankre

4

Kapning af pæletoppe

5

75%
25%
1 pr. time
5 pr, dag
3 timer
85 %
2 pr. time
30 %
100 %
50 %
80 %
25 %
40 %
1 pr. time
35 %
100 %
1 pr. time
25 %
15%
1 pr. time
5 pr. dag
20 %

6a

Etablering af bundplade i skakt og
klargøring til modtagelse af tunnelboremaskiner
Tunnelering - EPB

Sekantpæleboremaskine
Kran
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Betonpumpe
Gravemaskine
Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Pumpe til afvanding
Kran
Hydraulisk hammer i skakt
Kran
Borerig jordanker
Kørsel med lastbiler
Diamantskærer
Diverse støjende udstyr
Kørsel med lastbiler
Kran
Kran
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Betonpumpe
Kran
Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Diverse støjende udstyr
Ventilationsanlæg

50 %
1 pr. time
5%
25 %
100 %

6b

Tunnelering - Slurry

Kran
Separationsanlæg

10 %
100 %

Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Diverse støjende udstyr
Ventilationsanlæg

1 pr. time
20 %
25 %
100 %

Kran
Betonlastbiler
Betonpumpe
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Spunsning, forboret
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Gravemaskine
Kran
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Pumpe til afvanding
Diverse støjende udstyr
Kran
Betonpumpe
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Diamantskærer
Pumpe til afvanding

15 %
4 pr. dag
35 %
5%
1 pr. dag
20 %
40 %
30 %
2 pr. time
30 %
30 %
20 %
30 %
2 pr. time
100 %
30 %
20 %
1 time
30 %
1 pr. dag
2 pr. dag
10 %
100 %

7

Støbning af skakt
og
færdiggørelse

8

Etablering af udløbsbygværk

9

Udgravning af udløbsbygværk

10

Støbning af udløbsbygværk

Driftstid natperiode
Midling
8h / ½h
-

-

-

-

20 % / 50 %
100 % / 100
%
5 % / 50 %
100 % / 100
%

100 % / 100
%
-

-

-

-
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Bilag 5: Anvendte støjkilder og deres kildestyrke
Støjkilde
Sekantpæleboremaskine3
Kran4
Kørsel med lastbiler1
Betonlastbiler5
Betonpumpe5
Borerig jordanker5
Lastbiler i tomgang5
Pumpe til afvanding5
Hydraulisk hammer5
Diamantskærer5
Diverse støjende udstyr5
Ventilationsanlæg5
Separationsanlæg5
Spunsning, forboret5
Spunsning, rammet5
Gravemaskine4

Kildestyrke, LWA [dB re 1
pW]
117
98
100
97
107
115
96
84
115
100
70
83
100
117
125
103

Kildehøjde over
terræn [m]
3
2
1,5
1,5
1,5
3
1,5
1,5
-9
-5 / 1
1
1,5
2
5
5
2

1. ”Støjdatabogen” fra Rapport LI 119/86 fra Lydteknisk Institut (nu DELTA)
2. VVM-redegørelse Metro til Sydhavnen, august 2015
3. Notat: ”Damhusledningen – Tunnelbyggeplads Næsborgvej – Støj i natperioden”, dateret 08-08-2014 udført af Rambøll.
4. Noise database, European Commission https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/noise-emissions-outdoor-equipment_en
5. NIRAS erfaring fra tidligere lignende projekter.
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Bilag 6: Indretning af byggepladser
FLSmidth-grunden
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Blushøjvej - tunnelering
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Blushøjvej – skakt
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Musikbyen
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Enghave Kanal – tunnelering
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Enghave Kanal – skakt
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1 Indledning

Dette notat indeholder forudsætninger for og resultaterne af beregning af forventet ekstern støj fra fire kommende HOFOR byggepladser, hvor der skal anlægges tilslutningsbygværker og skakte i forbindelse med
etablering af skybrudsledning fra FLSmidths parkeringsplads til udløb i Enghave Kanal. Beregningerne er udført som en del af miljøkonsekvensvurderingen for anlæggelse af skybrudstunnellen.

Der er udført beregning for forskellige faser i forbindelse med anlægsprocessen på de fire byggepladser. Beregningen er udført med henblik på at vurdere støjen udendørs ved de mest belastede nabobygninger. Der
er udført beregning for følgende byggepladser:
•
•
•
•

FLSmidth grunden (FLS)
Blushøjvej (BLU)
Musikbyen (MUS)
Enghave Kanal (ENG)

2 Støjkrav

Gældende støjkrav i Københavns Kommune for bygge- og anlægsarbejder er angivet i tabel 7 jf. ”Bygge- og
anlægsforskrift i København” fra december 2016.
Tabel 2.1 Gældende støjkrav for bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune

Grænseværdier for støjbelastning målt udendørs

Grænseværdier for bygningstransmitteret støj
målt indendørs i beboelsesrum og kontorlokaler.

Hverdage mandag til
fredag kl. 07.00 –
19.00, samt lørdag kl.
08.00-17.00

70 dB(A)

Andre tidsrum

40 dB(A)

Maksimalværdi om natten (kl. 22.00 – 07.00)

55 dB(A)

Hverdage mandag til
fredag kl. 07.00 –
19.00, samt lørdage fra
kl. 08.00 – 17.00

55 dB(A)

Kontorlokaler uden for
disse tidsrum

40 dB(A)

Beboelsesrum uden for
disse tidsrum

25 dB(A)

Maksimalværdier om
natten (kl. 22.00 –
07.00) i beboelsesrum

40 dB(A)

Grænseværdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), bortset fra maksimalværdierne, som er LAmax,fast
værdier.

Da der er tale om støj, der kommer udefra, vil det være de tre øverste krav, der umiddelbart er gældende.
Udover de ovennævnte støjkrav gælder, at særligt støjende aktiviteter er undtaget fra støjkravene, men kun
må foregå i tidsrummet mandag – fredag mellem kl. 08.00 – 17.00. Særligt støjende aktiviteter omfatter:
•
•

Nedramning af spuns, pæle eller lignende.
Etablering af slidsevægge, sekant pæle eller jordankre.
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Skærende og slibende aktiviteter, fx betonskæring, asfaltskæring, metalskæring eller lignende.
Betonnedbrydning.

Tilsvarende særligt støjende aktiviteter.
Jf. WHO’s rapport Guidelines for community Noise’ fra 1999 kan støj uden for soveværelser om natten vurderes i forhold til organisationens ’guideline value’ for community noise in specific environments’ for støj på 45
dB midlet over 8 timer, og en max værdi på 60 dB.

3 Støjens karakter

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder" skal der til LAeq-værdien adderes 5 dB, såfremt støjen i beregningspunkterne vurderes at indeholde tydeligt hørbare toner eller
tydeligt hørbare impulser.
Da hørbare impulser er baseret på en subjektiv vurdering, kan det først endeligt vurderes, om en støjkilde
indeholder hørbare impulser ved et målepunkt, når støjkilden er i drift på stedet. Jo længere væk fra en støjkilde et målepunkt er og jo mere baggrundsstøj, der er mellem støjkilden og målepunktet, jo mindre er
sandsynligheden for at impulsen er hørbar.
Der er i afsnit 6 Beregninger vist beregnede støjniveauer med og uden 5 dB’s tillæg for hørbare impulser.
Det skal bemærkes, at de viste facadestøjberegninger, der er vist i de forskellige bilag, ikke er tillagt 5 dB.

4 Forudsætninger

Beregninger af støjen udendørs på facaderne er udført i programmet SoundPLAN v. 8.2 (update 25-02-2021)
efter den fælles nordiske beregningsmetode, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 – ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. I SoundPlan er der udarbejdet 3D modeller for de fire byggepladser
ud fra digitalt kortmateriale fra Kortforsyningen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Disse kort
indeholder information om terræn, bygninger, veje mm. De udarbejdede modeller tilføres støjkilder og deres
driftstider, således at den resulterende støjbelastning udendørs ved nabobygninger kan beregnes.
Der er ikke udført beregninger på bygninger, der ud fra luftfoto/BBR oplysninger tydeligt kan ses, ikke anvendes som bolig eller erhverv. For natperioden er støjniveauet kun angivet på boliger og haveforeninger.
Lastbiler og betonlastbiler er modelleret som linjekilder og alle øvrige støjkilder som punktkilder.
Der er generelt regnet med, at driften (på nær særligt støjende aktiviteter) kan foregå mandag – fredag mellem kl. 07 – 19, og lørdag mellem kl. 08 – 17. Ved Blushøjvej og Enghave Kanal skal der i nogen af faserne
også foregå arbejde i natperioden. Særligt støjende arbejde, som angivet i kapitel 2. Støjkrav, foregår kun i
perioden mandag – fredag mellem kl. 08 – 17.
Der er regnet med et referencetidsrum på 8 timer i dagperioden og ½ time for natperioden. Jf. WHO´s
guideline skal der regnes for 8 timers midling om natten. Måden, de involverede aktiviteter er i drift på (konstant eller konstant i kortere perioder indenfor en ½ time), gør dog, at dette giver samme beregnede værdi.
Derfor er der kun angivet det ½ times midlede støjniveau for natperioden.
I bilag er følgende angivet:
Bilag 1: Faser for anlægsarbejde ved FLSmidth grunden (FLS), samt de anvendte støjkilder og deres driftstider.
Bilag 2: Faser for anlægsarbejde ved Blushøjvej (BLU), samt de anvendte støjkilder og deres driftstider.
Bilag 3: Faser for anlægsarbejde ved Musikbyen (MUS), samt de anvendte støjkilder og deres driftstider.
Bilag 4: Faser for anlægsarbejde ved Enghave Kanal (ENG), samt de anvendte støjkilder og deres driftstider.
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De anvendte støjkilder stammer fra følgende kilder:
1. ”Støjdatabogen” fra Rapport LI 119/86 fra Lydteknisk Institut (nu FORCE)
2. VVM-redegørelse Metro til Sydhavnen, august 2015
3. Notat: ”Damhusledningen – Tunnelbyggeplads Næsborgvej – Støj i natperioden”, dateret 08-08-2014 udført af Rambøll.
4. Noise database, European Commission https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/noise-emissions-outdoor-equipment_en
5. NIRAS erfaring fra tidligere lignende projekter.

5 Usikkerhed

Det må forventes, at beregningerne er behæftet med en vis usikkerhed, da de beregnede støjniveauer er baseret på forventet driftstid samt forventede arbejdsmetoder, og dermed forventede støjkilder. Der er dog så
vidt muligt forsøgt at medregne alle betydende støjkilder, således at de udførte beregninger giver et så rigtigt billede af den kommende støjbelastning som muligt. Såfremt det senere viser sig, at der anvendes andre
støjkilder og driftstider, kan det betyde ændrede støjniveauer.

6 Beregninger

I tabel 7.2.– 7.5 er angivet det beregnede støjniveau, LAeq,8 timer, for dagperioden og, LAeq,½ time, for natperioden (drift i natperioden forekommer kun for udvalgte faser og steder), på den mest støjbelastede facade,
uafhængigt af etagehøjden, ved de enkelte byggepladser. For natperioden er der udelukkende udført beregninger på boligfacader. Bygninger, der vurderes ikke at være boliger, eller bygninger, hvor der vurderes at
der ikke forekommer overnatning, er ikke medtaget i beregningen. For natperioden er der udført beregning
for en ½ times midling (hvilket for dette projekt også svarer til 8 timers midling, som anvendes af WHO).
I bilag 6 - 9 ses de beregnede støjniveauer udendørs på facader for de fire byggepladser og de forskellige
faser. Alle støjniveauer er korrigeret til frit-felt niveauer, således at de direkte kan sammenlignes med grænseværdierne. I tabel 7.2 – 7.5 er både angivet det direkte beregnede støjniveau og det beregnede støjniveau
inkl. 5 dB’s tillæg for eventuelle impulser. Støjniveauerne angivet i bilag 6 – 9 for de forskellige faser er uden
evt. tillæg for hørbare impulser.
Grøn farve angiver, at det beregnede støjniveau overholder støjkravet
Gul farve angiver, at det beregnede støjniveau overskrider støjkravet, men vurderes at ligge indenfor beregningsusikkerheden. Da der er tale om en planlægningssituation, skal beregningsusikkerheden dog normalt
ikke indgå i vurderingen af, om støjkravet er overholdt eller ej.
Rød farve angiver, at det beregnede støjniveau overskrider støjkravet.
Værdier, der ikke er markeret med farve, er for faser, der vurderes at indeholde særligt støjende aktiviteter,
hvor der ikke er støjgrænser, men som kun må gennemføres fra kl. 8 – 17.

7 Støjdæmpende tiltag

Da aktiviteter i natperioden for BLU og ENG giver anledning til overskridelser af gældende støjkrav på maksimalt 40 dB(A), er der udført beregning med dæmpning af hhv. kran og separationsanlæg, som er de mest
betydende støjkilder. Ud fra NIRAS´ erfaring vurderes det, at kranen kan dæmpes med min. 5 dB og separationsanlægget med min. 10 dB. Dæmpning af kranen kan udføres ved montering af støjafskærmning lokalt
ved kranens motor. Dæmpning af separationsanlægget kan udføres ved indkapsling af anlægget.
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Tabel 7.2 Beregnet støjniveau ved FLSmidth grunden (FLS) – aktiviteter foregår kun i dagperioden

Fase

Beregnet maksimalt støjniveau, dagperioden

Bilag 6
side

LAeq,8 timer [dB re 20 µPa]
Uden impulstillæg/Med impulstillæg

1 - Etablering af skaktvægge

78/83

22

2 - Udgravning af skakt

63/68

23

3 - Etablering af jordankre

74/79

24

4 - Kapning af pæletoppe

59/64

25

5 - Etablering af bundplade i

61/66

26

skakt og klargøring til
modtagelse af
tunnelboremaskiner
6 - Pause
7 - Støbning af skakt og

62/67

27

8a - Etablering af vægge til tilslutningsbygværk - forboret
spuns

74/79

28

8b - Etablering af vægge til tilslutningsbygværk - rammet
spuns

82/87

29

9 - Udgravning til tilslutningsbygværk

64/69

30

10 - Støbning af tilslutningsbygværk

62/67

31

færdiggørelse
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Tabel 7.3 Beregnet støjniveau ved Blushøjvej (BLU)

Fase

Beregnet maksimalt
støjniveau, dagperiode

Beregnet maksimalt
støjniveau, natperiode

LAeq,8 timer [dB re 20
µPa]

LAeq,½ time [dB re 20
µPa]

Uden impulstillæg/Med impulstillæg

Bilag 7
side

Uden impulstillæg/Med impulstillæg

1 - Etablering af skaktvægge

80/85

-

33

2 - Udgravning af skakt

69/74

-

34

3 - Etablering af jordankre

77/82

-

35

4 - Kapning af pæletoppe

61/66

-

36

5 - Etablering af bundplade i
skakt og klargøring til modtagelse af tunnelboremaskiner

65/70

-

-

-

-

37

57/62

46/51

38/39

41/46*

40

48/53

41/42

40/45*

43

6 - Pause
7a - Tunnelering - EPB

7b - Tunnelering - Slurry

64/69

8 - Støbning af skakt og
Færdiggørelse

67/72

-

44

9a - Etablering af vægge til tilslutningsbygværk - forboret
spuns – BLU1 (Folehaven)

80/85

-

45

9a - Etablering af vægge til tilslutningsbygværk - forboret
spuns – BLU2 (Blushøjvej/Ellebjergvej)

73/78

-

46

9a - Etablering af vægge til tilslutningsbygværk - forboret
spuns – BLU3 (Blushøjvej)

80/85

-

47

9b - Etablering af vægge til tilslutningsbygværk - rammet
spuns – BLU1 (Folehaven)

88/93

-

48

9b - Etablering af vægge til tilslutningsbygværk - rammet
spuns – BLU2 (Blushøjvej/Ellebjergvej)

84/89

-

49

9b - Etablering af vægge til tilslutningsbygværk - rammet
spuns – BLU3 (Blushøjvej)

88/93

-

50
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Beregnet maksimalt
støjniveau, dagperiode

Beregnet maksimalt
støjniveau, natperiode

LAeq,8 timer [dB re 20
µPa]

LAeq,½ time [dB re 20
µPa]

Uden impulstillæg/Med impulstillæg

Bilag 7
side

Uden impulstillæg/Med impulstillæg

10 - Udgravning af bygværker
– BLU1 (Folehaven)

69/74

-

51

10 - Udgravning af bygværker
– BLU2 (Blushøjvej/Ellebjergvej)
10 - Udgravning af bygværker
– BLU3 (Blushøjvej)

63/68

-

52

69/74

-

53

11 - Støbning af bygværker –
BLU1 (Folehaven)

67/82

-

54

11 - Støbning af bygværker –
BLU2 (Blushøjvej/Ellebjergvej)

63/68

-

55

11 - Støbning af bygværker –
BLU3 (Blushøjvej)

68/73

-

56

12 - Microtunnelering ø1000 –
EPB

58/63

49/54

57/58

44/49*
59
(bores fra byggeplads på hjørnet af Blushøjvej/Ellebjervej
mod hhv. Folehaven og Blushøjvej)
*Disse støjniveauer er beregnet med en dæmpning på 5 dB og 10 dB for kildestyrken for hhv. Kranen og separationsanlægget.
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Tabel 7.4 Beregnet støjniveau ved Musikbyen (MUS) – aktiviteter foregår kun i dagperioden

Fase

Beregnet maksimalt støjniveau, dagperiode
LAeq,8 timer [dB re 20 µPa]

Bilag 8
side

Uden impulstillæg/Med impulstillæg

1 - Etablering af
skaktvægge

81/86

61

2 - Udgravning af
skakt

67/72

62

3 - Etablering af jordankre

73/78

63

4 - Kapning af pæletoppe

58/63

64

5 - Etablering af
bundplade i skakt og
klargøring til gennemkøring af tunnelboremaskiner

65/70

65

-

-

7 - Støbning af skakt
og færdiggørelse

66/71

66

8a - Etablering af
vægge til tilslutningsbygværk - forboret
spuns

76/81

67

8b - Etablering af
vægge til tilslutningsbygværk - rammet
spuns

84/89

68

9 - Udgravning til tilslutningsbygværk

65/70

69

10 - Støbning af tilslutningsbygværk

63/68

70

6 – Pause
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Tabel 7.5 Beregnet støjniveau ved Enghave kanal (ENG)

Fase

Beregnet maksimalt støjniveau, dagperiode

Beregnet maksimalt støjniveau, natperiode

LAeq,8 timer [dB re 20 µPa]

LAeq,½ time [dB re 20 µPa]

Bilag 9
side

Uden impulstillæg/Med impulstillæg

1 - Etablering af
skaktvægge

70/75

-

72

2 - Udgravning af
skakt

59/64

-

73

3 - Etablering af jordankre

66/71

-

74

4 - Kapning af pæletoppe

51/56

-

75

5 - Etablering af
bundplade i skakt og
klargøring til modtagelse af tunnelboremaskiner

58/63

-

76

6a - Tunnelering EPB

50/55

41/46

77/78/79

36/41*

80

45/50

81/82/83

36/41*

84/85

6b - Tunnelering Slurry

54/59

7 - Støbning af skakt
og færdiggørelse

60/65

-

86

8a - Etablering af
vægge til tilslutningsbygværk - forboret
spuns

77/82

-

87

8b - Etablering af
vægge til tilslutningsbygværk - rammet
spuns

85/90

-

88

9 - Udgravning af udløbsbygværk

59/64

-

89

10 - Støbning af udløbsbygværk

67/72

-

90

*Disse støjniveauer er beregnet med en dæmpning på 5 dB og 10 dB for kildestyrken for hhv. Kranen og separationsanlægget.
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Det vurderes på baggrund af de anvendte støjkilder, at følgende faser kan karakteriseres som særligt støjende, og dermed ikke er underlagt støjkrav, men dog kun kan være i drift mandag – fredag mellem kl. 08 –
17.
FLSmidth grunden (FLS):
Fase 1, 4, 2, 3, 8a og 8b.

•

Blushøjvej (BLU):
•

Fase 1, 2, 3, 4 og 9.

Musikbyen (MUS):
•

Fase 1, 2, 3, 4, 8a og 8b.

Enghave Kanal (ENG):
•

Fase 1, 2, 3, 4 og 8.

Ud fra de udførte beregninger kan følgende konkluderes:
FLSmidth grunden (FLS)
•

Det ses, at gældende støjkrav jf. København Kommunes forskrift er overholdt for alle faser. Dette
gælder ligeledes såfremt der skal tillægges 5 dB for hørbare impulser.

Blushøjvej (BLU)
•

•

Det ses, at gældende støjkrav jf. København Kommunes forskrift er overholdt for alle faser, der ikke
vurderes at kunne betegnes som særligt støjende. Såfremt der skal tillægges 5 dB for hørbare impulser, ses en mindre overskridelse på 2 dB for fase 8 ved den mest støjbelastede facade. Denne
bygning anvendes iht. BBR oplysningerne til erhvervsmæssigt formål såsom fabrik, værksted o.lign.
For faser, hvor der arbejdes i natperioden, ses det, at gældende støjkrav jf. København Kommunes
forskrift er overskredet. Der ses overskridelser ved boligfacader. Ved dæmpning af relevante støjkilder kan støjbelastningen sænkes med 5 – 9 dB. Der vil dog stadig være overskridelser ved boliger.
Disse kan overholde WHO’s guideline på 45 dB.

Musikbyen (MUS)
•

Det ses, at gældende støjkrav jf. København Kommunes forskrift er overholdt for alle faser i dagperioden, der ikke vurderes at kunne betegnes som særligt støjende. Såfremt der skal tillægges 5 dB
for hørbare impulser, ses en mindre overskridelse på 1 dB for fase 7 ved den mest støjbelastede facade. Denne bygning anvendes iht. BBR oplysningerne til bolig.

Enghave kanal (ENG)
•
•

Det ses, at gældende støjkrav jf. København Kommunes forskrift er overholdt for alle faser i dagperioden, der ikke vurderes at kunne betegnes som særligt støjende.
For faser, hvor der arbejdes i natperioden, ses det, at gældende støjkrav jf. København Kommunes
forskrift er markant overskredet. Overskridelserne forekommer ved de nærmeste boliger nord for
byggepladsen. Ved kolonihaverne mod vest, hvor det forventes at støjkrav for natperioden ikke er
gældende, da de ikke er godkendt til overnatning, vil støjniveauet også være højere end 40 dB. Ved
dæmpning af relevante støjkilder kan støjbelastningen sænkes med 5 – 9 dB, og dermed kan støjkrav overholdes ved de nærmeste boliger mod nord. Støjniveauet vil dog stadig være højere end 40
dB ved kolonihaverne mod vest, men overholde WHO’s guideline på 45 dB.
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8 Konklusion

Dette notat beskriver beregning af støj fra anlægsarbejde i forbindelse med etablering af skybrudstunnel fra
FLSmidth grunden til Enghave Kanal i København. Der er udført beregning for de forskellige faser ved etablering af fire skakte og tilslutningsanlæg på strækningen.

Det ses for de fire skakte og tilslutningsbygværker, at anlægsarbejdet i dagperioden generelt overholder de i
København gældende støjgrænser i forhold til anlægsarbejde for dagperioden. For enkelte faser ses dog mindre overskridelser, såfremt der skal tillægges 5 dB for hørbare impulser.
For natperioden ses overskridelser af gældende støjgrænse i København for boliger ved Blushøjvej. Ved kolonihavehuse ved Enghave Kanal ligger støjniveauet over 40 dB. Støjniveauet for boliger og kolonihavehuse
ligger dog under WHO`s guideline for støj om natten på 45 dB.
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Bilag 1: Støjkilder for skakt ved FLSmidth grunden (FLS)
Fase

Beskrivelse

Støjkilder

Etablering af skaktvægge

Sekantpæleboremaskine
Kran

25%

Kørsel med lastbiler

1 pr. time

Betonlastbiler

5 pr, dag

Betonpumpe

3 timer

Gravemaskine

85 %

Kørsel med lastbiler

2 pr. time

Lastbiler i tomgang

30 %

Pumpe til afvanding

100 %

Kran

50 %

Hydraulisk hammer i

80 %

nr.
1

2

Udgravning af skakt

Driftstid

Driftstid

dagperiode

natperiode

75%

-

-

skakt
3

Kran

25 %

Borerig jordanker

60 %

Kørsel med lastbiler

1 pr. time

Diamantskærer

50 %

Diverse støjende udstyr

100 %

Kørsel med lastbiler

1 pr. time

Kran

25 %

Etablering af bundplade i

Kran

60%

skakt og klargøring til

Kørsel med lastbiler

1 pr. time

modtagelse af

Betonlastbiler

5 pr. dag

tunnelboremaskiner

Betonpumpe

20 %

6

Pause

-

-

-

7

Støbning af skakt og fær-

Kran

15 %

-

diggørelse

Betonlastbiler

4 pr. dag

Betonpumpe

35 %

Lastbiler i tomgang

5%

Kørsel med lastbiler

1 pr. dag

4

5

8a

8b

9

Etablering af jordankre

Kapning af pæletoppe

Diverse støjende udstyr

20 %

Etablering af vægge til til-

Spunsning, forboret

40 %

slutningsbygværk - forboret

Lastbiler i tomgang

30 %

spuns

Kørsel med lastbiler

2 pr. time

Diverse støjende udstyr

30 %

Etablering af vægge til til-

Spunsning, rammet

40 %

slutningsbygværk - rammet

Lastbiler i tomgang

30 %

spuns

Kørsel med lastbiler

2 pr. time

Diverse støjende udstyr

30 %

Udgravning til tilslutnings-

Gravemaskine

60 %

bygværk

Kran

40 %

Lastbiler i tomgang

30 %

Kørsel med lastbiler

2 pr. time

-

-

-

-

-

-
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Driftstid

Driftstid

dagperiode

natperiode

Pumpe til afvanding

100 %

Diverse støjende udstyr

30 %

Støbning af tilslutningsbyg-

Kran

40 %

værk

Betonpumpe

1 time

Lastbiler i tomgang

30 %

Kørsel med lastbiler

1 pr. dag

Betonlastbiler

2 pr. dag

Diamantskærer

10 %

Pumpe til afvanding

100 %

Diverse støjende udstyr

20 %

-
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Bilag 2 Støjkilder for skakt ved Blushøjvej (BLU)
Fase

Beskrivelse

Støjkilder

Driftstid

Driftstid

dagperiode

natperiode

Sekantpæleboremaskine

75%

-

Kran

25%

Kørsel med lastbiler

1 pr. time

Betonlastbiler

5 pr, dag

Betonpumpe

3 timer

Gravemaskine

85 %

Kørsel med lastbiler

2 pr. time

Lastbiler i tomgang

30 %

Pumpe til afvanding

100 %

Kran

50 %

Hydraulisk hammer i skakt

80 %

Kran

25 %

Borerig jordanker

60 %

Kørsel med lastbiler

1 pr. time

Diamantskærer

50 %

Diverse støjende udstyr

100 %

Kørsel med lastbiler

1 pr. time

Kran

25 %

Etablering af bundplade i

Kran

60 %

skakt og klargøring til modta-

Kørsel med lastbiler

1 pr. time

gelse af tunnelboremaskiner

Betonlastbiler

5 pr. dag

Betonpumpe

20 %

nr.
1

2

3

4

5

Etablering af skaktvægge

Udgravning af skakt

Etablering af jordankre

Kapning af pæletoppe

-

-

-

-

6

Pause

-

-

-

7a

Tunnelering - EPB

Kran

50 %

58 %

Kørsel med lastbiler

1 pr. time

-

Lastbiler i tomgang

5%

-

Diverse støjende udstyr
Ventilationsanlæg
Kran
Separationsanlæg
Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Diverse støjende udstyr
Ventilationsanlæg
Kran
Betonlastbiler
Betonpumpe
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Spunsning, forboret
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Spunsning, rammet
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr

25 %
100 %
10 %
100 %
1 pr. time
20 %
25 %
100 %
15 %
4 pr. dag
35 %
5%
1 pr. dag
20 %
40 %
30 %
2 pr. time
30 %
40 %
30 %
2 pr. time
30 %

100 %
22 %
100 %
100 %
-

7b

Tunnelering - Slurry

8

Støbning af skakt og
færdiggørelse

9a

Etablering af vægge til tilslutningsbygværk - forboret
spuns

9b

Etablering af vægge til tilslutningsbygværk - rammet
spuns

-
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Beskrivelse
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Støjkilder

nr.
10

Udgravning af bygværker

11

Støbning af bygværker

12a

Microtunnelering ø1000 –
EPB
(bores fra byggeplads på
hjørnet af Blushøjvej/Ellebjervej mod hhv. Folehaven
og Blushøjvej)

Gravemaskine
Kran
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Pumpe til afvanding
Diverse støjende udstyr
Kran
Betonpumpe
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Diamantskærer
Pumpe til afvanding
Diverse støjende udstyr
Kran
Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Diverse støjende udstyr
Ventilationsanlæg

www.niras.dk

Driftstid

Driftstid

dagperiode

natperiode

60 %
40 %
30 %
2 pr. time
100 %
30 %
40 %
1 time
30 %
1 pr. dag
2 pr. dag
10 %
100 %
20 %
50 %
1 pr. time
5%
25 %
100 %

-

-

58 %
100 %

16

HOFOR A/S og Frederiksberg Forsyning

07. FEBRUAR 2022

www.niras.dk

Bilag 3 Støjkilder for skakt ved Musikbyen (MUS)
Fase
nr.

Beskrivelse

1

Etablering af skaktvægge

2

Udgravning af skakt

3

Etablering af jordankre

4

Kapning af pæletoppe

5

Etablering af bundplade i
skakt og klargøring til
gennemkøring af tunnelboremaskiner
Pause
Støbning af skakt og
færdiggørelse

6
7

8a

Etablering af vægge til tilslutningsbygværk - forboret spuns

8b

Etablering af vægge til tilslutningsbygværk - rammet spuns

9

Udgravning til tilslutningsbygværk

10

Støbning af tilslutningsbygværk

Støjkilder

Sekantpæleboremaskine
Kran
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Betonpumpe
Gravemaskine
Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Pumpe til afvanding
Kran
Hydraulisk hammer i
skakt
Kran
Borerig jordanker
Kørsel med lastbiler
Diamantskærer
Diverse støjende udstyr
Kørsel med lastbiler
Kran
Kran
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Betonpumpe
Kran
Betonlastbiler
Betonpumpe
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Spunsning, forboret
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Spunsning, rammet
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Gravemaskine
Kran
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Pumpe til afvanding
Diverse støjende udstyr
Kran
Betonpumpe
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Diamantskærer
Pumpe til afvanding
Diverse støjende udstyr

Driftstid

Driftstid

dagperiode

natperiode

75%
25%
1 pr. time
5 pr, dag
3 timer
85 %
2 pr. time
30 %
100 %
50 %
80 %

-

25 %
60 %
1 pr. time
50 %
100 %
1 pr. time
25 %
15%
1 pr. time
5 pr. dag
20 %
60 %
4 pr. dag
35 %
5%
1 pr. dag
20 %
40 %
30 %
2 pr. time
30 %
40 %
30 %
2 pr. time
30 %
60 %
40 %
30 %
2 pr. time
100 %
30 %
40 %
1 time
30 %
1 pr. dag
2 pr. dag
10 %
100 %
20 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Bilag 4 Støjkilder for skakt ved Enghave Kanal (ENG)
Fase
nr.

Beskrivelse

1

Etablering af skaktvægge

2

Udgravning af skakt

3

Etablering af jordankre

4

Kapning af pæletoppe

5

6a

Etablering af bundplade i
skakt og klargøring til modtagelse af tunnelboremaskiner
Tunnelering - EPB

6b

Tunnelering - Slurry

7

Støbning af skakt og
færdiggørelse

8a

Etablering af vægge til udløbsbygværk - forboret
spuns

8b

Etablering af vægge til udløbsbygværk - rammet
spuns

9

Udgravning af udløbsbygværk

10

Støbning af udløbsbygværk

Støjkilder

Sekantpæleboremaskine
Kran
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Betonpumpe
Gravemaskine
Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Pumpe til afvanding
Kran
Hydraulisk hammer i skakt
Kran
Borerig jordanker
Kørsel med lastbiler
Diamantskærer
Diverse støjende udstyr
Kørsel med lastbiler
Kran
Kran
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Betonpumpe
Kran
Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Diverse støjende udstyr
Ventilationsanlæg
Kran
Separationsanlæg
Kørsel med lastbiler
Lastbiler i tomgang
Diverse støjende udstyr
Ventilationsanlæg
Kran
Betonlastbiler
Betonpumpe
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Spunsning, forboret
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Spunsning, rammet
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Diverse støjende udstyr
Gravemaskine
Kran
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Pumpe til afvanding
Diverse støjende udstyr
Kran
Betonpumpe
Lastbiler i tomgang
Kørsel med lastbiler
Betonlastbiler
Diamantskærer
Pumpe til afvanding

Driftstid

Driftstid

dagperiode

natperiode

75%
25%
1 pr. time
5 pr, dag
3 timer
85 %
2 pr. time
30 %
100 %
50 %
80 %
25 %
40 %
1 pr. time
35 %
100 %
1 pr. time
25 %
15%
1 pr. time
5 pr. dag
20 %
50 %
1 pr. time
5%
25 %
100 %
10 %
100 %
1 pr. time
20 %
25 %
100 %
15 %
4 pr. dag
35 %
5%
1 pr. dag
20 %
40 %
30 %
2 pr. time
30 %
40 %
30 %
2 pr. time
30 %
30 %
20 %
30 %
2 pr. time
100 %
30 %
20 %
1 time
30 %
1 pr. dag
2 pr. dag
10 %
100 %

-

-

-

-

58 %
100 %
22 %
100 %

100 %
-

-

-

-

-
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Driftstid

Driftstid

dagperiode

natperiode

20 %
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Bilag 5 Anvendte støjkilder, deres kildestyrke og højde
over terræn
Støjkilde
Sekantpæleboremaskine3

Kildestyrke, LWA [dB

Kildehøjde over

re 1 pW]

terræn [m]
117

3

98

2

100

1,5

Betonlastbiler5

97

1,5

Betonpumpe5

107

1,5

115

3

Lastbiler i tomgang5

96

1,5

Pumpe til afvanding5

84

1,5

115

-9

100

-5 / 1

70

1

Ventilationsanlæg5

83

1,5

Separationsanlæg5

Kran4
Kørsel med lastbiler1

Borerig

jordanker5

Hydraulisk

hammer2

Diamantskærer2
Diverse støjende

udstyr5

100

2

Spunsning,

forboret5

117

5

Spunsning,

rammet5

125

5

103

2

Gravemaskine4

1. ”Støjdatabogen” fra Rapport LI 119/86 fra Lydteknisk Institut (nu DELTA)
2. VVM-redegørelse Metro til Sydhavnen, august 2015
3. Notat: ”Damhusledningen – Tunnelbyggeplads Næsborgvej – Støj i natperioden”, dateret 08-08-2014 udført af Rambøll.
4. Noise database, European Commission https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/noise-emissions-outdoor-equipment_en
5. NIRAS erfaring fra tidligere lignende projekter.
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Bilag 6 Støj fra anlægsarbejde ved FLSmidth (FLS)
Side

Fase

22

Fase 1 dagperiode

23

Fase 2 dagperiode

24

Fase 3 dagperiode

25

Fase 4 dagperiode

26

Fase 5 dagperiode

27

Fase 7 dagperiode

28

Fase 8a dagperiode

29

Fase 8b dagperiode

30

Fase 9 dagperiode

31

Fase 10 dagperiode

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Bilag 7 Støj fra anlægsarbejde ved Blushøjvej (BLU)
Støj udendørs på facader angivet som det maksimale A-vægtede støjniveau uafhængigt af etagehøjden.
Side

Fase

Side

Fase

33

Fase 1 dagperiode

48

Fase 9b dagperiode - BLU1

34

Fase 2 dagperiode

49

Fase 9b dagperiode – BLU2

35

Fase 3 dagperiode

50

Fase 9b dagperiode – BLU3

36

Fase 4 dagperiode

51

Fase 10 dagperiode – BLU1

37

Fase 5 dagperiode

52

Fase 10 dagperiode – BLU2

38

Fase 7a dagperiode

53

Fase 10 dagperiode – BLU3

39

Fase 7a natperiode

54

Fase 11 dagperiode – BLU1

40

Fase 7a natperiode-dæmpet

55

Fase 11 dagperiode – BLU2

41

Fase 7b dagperiode

56

Fase 11 dagperiode – BLU3

42

Fase 7b natperiode

57

Fase 12 - dagperiode

43

Fase 7b natperiode-dæmpet

58

Fase 12 natperiode

44

Fase 8 dagperiode

59

Fase 12 natperiode-dæmpet

45

Fase 9a dagperiode – BLU1

46

Fase 9a dagperiode – BLU2

47

Fase 9a dagperiode – BLU3

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Bilag 8 Støj fra anlægsarbejde ved Musikbyen (MUS)
Støj udendørs på facader angivet som det maksimale A-vægtede støjniveau uafhængigt af etagehøjden.
Side

Fase

61

Fase 1 dagperiode

62

Fase 2 dagperiode

63

Fase 3 dagperiode

64

Fase 4 dagperiode

65

Fase 5 dagperiode

66

Fase 7 dagperiode

67

Fase 8a dagperiode

68

Fase 8b dagperiode

69

Fase 9 dagperiode

70

Fase 10 dagperiode

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Bilag 9 Støj fra anlægsarbejde ved Enghave Kanal (ENG)
Støj udendørs på facader angivet som det maksimale A-vægtede støjniveau uafhængigt af etagehøjden.
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2 Vibrationserfaringer fra etablering af sekantpæle
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2.2 Ny trappe fra Nørreport St. til Frederiksborggade
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2.3 Fjernvarmetunnelen under Københavns Havn
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Metode
Hf. Havebyen Mozart

Der er for skybrudstunnelprojektet udarbejdet 4
visualiseringer i form af fotomatch.
Fotografering i forbindelse med visualiseringerne fra jorden
er taget med et full-frame spejlreflekskamera på stativ.
For hvert foto fra jorden er kameraet samt minimum 4
målepunkter i billedet opmålt med RTK-GNSS landmåler
GPS. Indmåling giver hvert koordinat en præcision på +/- 2
cm. Dette giver en meget præcis repræsentation af kameraets
position, retning og billedvinkel i 3D modellen for projektet.
3D modellen for projektet er udarbejdet i 3ds max og
indarbejdet i fotos ved hjælp af Photoshop.

ej
Fragtv
Fotostandpunkt 2
Teknikhus
Skakt Byggeplads
Træer der fældes
Udløb

Fotostandpunkt 1

Hf. Musikbyen

e rende
Enghav

Alle fotomatch er kvalitetssikret internt i NIRAS ved hjælp af
blandt andet Geodatastyrelsens offentligt tilgængelige data
Indmålte punkter er vægtet højere end offentlig tilgængelig
data.

For standpunkt 3 er vist en markering af projektets placering,
da projektet ikke er synligt fre dette standpunkt.

Fotostandpunkt 3

Sydhavnstippen

Figur 1: Oversigtskort med vindmølleområder.

2

Indholdsfortegnelse

Metode
Fotostandpunkter
Indholdsfortegnelse
Fotomatch

2
2
3
4

3

4

Standpunkt 1 - Eksisterende forhold

Standpunkt 1 - Visualisering

5

6

Standpunkt 2 - Eksisterende forhold

Standpunkt 2 - Visualisering

7

8

Standpunkt 3 - Eksisterende forhold

Standpunkt 3 - Visualisering

9

Valby skybrudstunnel

1. Marts 2022

Kildestyrker
Miljøkonsekvensrapport

VALBY SKYBRUDSTUNNEL
1. MARTS 2022

Valby Skybrudstunnel
Miljøkonsekvensrapport

www.niras.dk

30. november 2021

Notat

ed

Valby skybrudstunnel
Kildestyrker

Projekt ID: 10408606
Ændret: 30-11-2021 12:59

Indhold

Revision:
Udarbejdet af KACE
Kontrolleret af KSCH
Godkendt af ALM

1

Vandkvalitet

2

1.1

Kildestyrker

2

1.1.1

Regnopspædet spildevand

2

1.1.2

1.2 Metode

2

1.1.3

ROS-vand 1:5

2

1.1.4

ROS-vand 1:5:15

2

1.1.5

Fastlæggelse af kildestyrker

3

1.2

Massebalancer ved eksisterende og fremtidige udledninger

5

1.2.1

Overløbskant

5

1.2.2

Skybrudsklapper

9

1.3

Koncentrationer anvendt til simulering af stofudbredelse

13

2

Referencer

14

NIRAS A/S

T:

+45 4810 4200

www.niras.dk

Sortemosevej 19

D:

+45 4299 8393

CVR-nr. 37295728

3450 Allerød

E:

KACE@NIRAS.DK

FRI, FIDIC

1
Document8

1 Vandkvalitet
1.1 Kildestyrker

Til fastlæggelse af kildestyrker for en række relevante stoffer i overløbsvand er der
benyttet måledata af overløbs- og regnvandskoncentrationer fra eksisterende litteratur og rapporter. Nærværende bilag redegør for metoden til fastlæggelse af kildestyrker.

1.1.1

Regnopspædet spildevand (ROS)

Overløbsvand defineres oftest som regnopspædet spildevand (ROS), da det består
af spildevand fra husholdning og industri opblandet med regnvand, der er afstrømmet fra hovedsageligt veje, tage, befæstede arealer mm. Typisk træder et overløbsbygværk i funktion ved en opspædningsgrad på 5 dele regnvand (også kaldet
overfladevand) og 1 del spildevand eller mere. Under overløb vil dette forhold almindeligvis stige yderligere, så andelen af regnvand bliver større. Overløbsvand
kaldes også CSO-vand (Combined Sewer Overflow) og optræder hyppigst på formen 1:5 (1 del spildevand: 5 dele regnvand).
Det skal understreges, at det er vanskeligt at fastlægge helt generelle stofkoncentrationer i regn- og overfladevand, da vandets stofsammensætning og stofkoncentrationer varierer betydeligt og særligt er afhængig af typen af overflader (veje,
tage, andre befæstede arealer mm.), som vandet kommer i kontakt med. Derudover kan parametre som first flush, årstidsvariationer, forudgående tørvejrsperiode, regnhændelsens størrelse og prøvetagningsprocedure have indflydelse på
stofkoncentrationerne i overfladevandet. Ydermere gælder det, at der for enkelte
stoffer kun ligger ganske få måledata til grund for de afrapporterede koncentrationer.

1.1.2

1.2 Metode

1.1.3

ROS-vand 1:5

1.1.4

ROS-vand 1:5:15

Der er skelnet imellem regnopspædet spildevand for nedbør betragtet som kraftig
regn og regnopspædet spildevand fra en 100-års regnhændelse. Ved kraftig regn
er er det regnopspædede spildevand (ROS) som ROS-vand 1:5 (1 del spildevand,
5 dele regnvand fra terræn). Fra en 100-års regnhændelse er karakteriseret som
ROS-vand 1:5:15 (1 del spildevand, 5 dele regnvand fra terræn, 15 dele atmosfærisk regnvand), idet det antages at overløbsvand fra en 100-års regnhændelse vil
have et større indhold af atmosfærisk regn, som er renere end regnvand afstrømmet fra tage, veje og andet terræn.

Til fastlæggelse af kildestyrker af miljøfarlige stoffer i overløbsvand (ROS 1:5) er
der taget udgangspunkt i rapporten omhandlende forurenende stoffer i overløbsvand fra fælleskloak fra By- og landskabsstyrelsen [1]. I rapportens bilag 2 fremgår stofkoncentrationer (median værdier) forspildevand, vejvand, regnvand samt
ROS 1:5 (kaldet CSO-vand den anvendte reference). Det er værd at bemærke, at
det overvejende er vejvand, som er brugt til beregningen af ROS 1:5 i rapporten.
For enkelte stoffer (fx kviksølv og opløst zink), er der benyttet værdier fra rapporten ”Operationelle udlederkrav for regnbetingede overløb fra fællessystemer til
vandløb” [2]. Til fastlæggelse af kildestyrker af BOD og næringsstofferne fosfor og
kvælstof er der benyttet data fra Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018
[3]. Til fastlæggelse af suspenderet stof i overløbsvand er der benyttet DHI’s online værktøj RegnKvalitet [4]. Kildestyrkerne for tin (indsat som opløst tin) og
PFOS stammer fra koncentrationer fra bypass ved renseanlæg Lynetten [6].

Det antages, at overløbsvand ved en 100-års regnhændelse vil have et betydeligt
højere indhold af atmosfærisk regnvand og dermed færre forurenende stoffer end
hvis al regnvandet i overløbsvandet karakteriseres som vejvand. Til beregning af
ROS 1:5:15 er benyttet stofkoncentrationer i kolonnen ”Regnvand” fra tidligere
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nævnte rapport [1] hvor muligt, og dernæst suppleret med atmosfæriske stofkoncentrationer fra RegnKvalitet, for de stoffer, der ikke optræder i Miljøministeriets
rapport. Stofkoncentrationer i ”Regnvand” fra Miljøministeriets rapport vurderes at
ligge i den høje ende, i forhold til det forventelige forureningsniveau, i regnvand
under en 100-års regnhændelse. For stoffer, hvor det ikke har været muligt at
finde information om stofkoncentration i regnvand, benyttes ROS 5:1 til estimering
af ROS 1:5:15. Metode og forudsætninger vurderes således at være konservative
og udtryk for et worst-case scenarie.

1.1.5

Fastlæggelse af kildestyrker

Vandet, som udledes ved Gåsebækrenden og fra Valby Skybrudstunnel, er overløbsvand, også kaldet regnopspædet spildevand, som består af spildevand fra husholdning og industri opblandet med regnvand, der er afstrømmet fra hovedsageligt
veje, tage og befæstede arealer. Det antages, at sammensætningen af overløbsvand er ens uanset udledningspunkt, dog antages sammensætningen forskellig for
vand, der udledes for et år med regnhændelser mindre end en 10-års hændelse,
og for vand, der udledes ved en 100-års regnhændelse. Overløbsvandet for et år
med regnhændelser mindre end en 10-års hændelse antages at være regnopspædet spildevand (1 del spildevand:5 dele regnvand). Idet en 10-års hændelse indeholder mere atmosfærisk regnvand end regnhændelser mindre end en 10-års
hændelse, må det antages, at 10-års hændelsen vil have et lavere indhold af stoffer end almindelige regnhændelser. Dog er den samme kildestyrke anvendt for 10års hændelser, for at give et konservativt bud.
Overløbsvandet fra en 100-års hændelse antages at have et større indhold af atmosfærisk regnvand, som har et lavere stofindhold end regnvand, som er afstrømmet fra tage, veje og andet terræn (ROS med 1 del spildevand:5 dele regnvand:15 dele atmosfærisk regnvand).
Opsummeret så omfatter fastlæggelsen af kildestyrker en lang række stoffer
(~40-45 stoffer), der er vurderet relevante i forhold til forekomst i overløbsvand
og som indgår som prioriterede stoffer i EU’s og national vandpolitik, hvortil der er
fastsat miljøkvalitetskrav [6].
I Tabel 1.1 de fastlagte kildestyrker for suspenderede stoffer, BOD, total fosfor og
total kvælstof, vist.
Tabel 1.1 Fastlagte kildestyrker for parametre til vurdering af økologisk tilstand, for de to typer
regnopspædet spildevand brugt ved beregningerne.

Parametre
Suspenderet stof
BOD
Total P
Total N

Enhed
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

ROS 1:5
130,00
25,00
2,50
10,00

ROS 1:5:15
130,00
7,14
0,72
4,16

En oversigt over de stoffer, hvis fastlagte kildestyrker i overløbsvand overskrider
maksimummiljøkvalitetskravet vist i Tabel 1.2. Derudover er tin, PFOS og
bisphenol A også tilføjet efter ønske fra Københavns Kommune. Kildestyrkerne i
ROS-vand1:5 for tin (indsat som opløst tin) og PFOS stammer fra koncentrationer
fra bypass ved renseanlæg Lynetten [5]. For ROS-vand 1:5:15 er det antaget, at
koncentrationerne af tin, PFOS, Bisphenol A og 17-β-østradiol i atmosfærisk regnvand er 0. Dette skyldes, at der ikkeforeligger data om tin, bisphenol A og 17-βØstradiol i atmosfærisk regnvand. En svensk undersøgelse viser, at PFOS er fundet
i atmosfærisk regnvand i en max-koncentration på 3,3 ng/l [7].
Ud af de undersøgte stoffer, er det ca. ¼ del af stofferne, der overskrider den tilladte maksimumkoncentration (miljøkvalitetskrav).
Ved vurdering af stofkoncentrationer i forhold til miljøkvalitetskrav i vand benyttes
maksimumkoncentrationen, da det antages at udledninger af overløbsvand for en
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10-års regnhændelse kan kategoriseres som en korttidsudledning i henhold til Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer,
overgangsvande, kystvande og havområde (§6 stk. 5) [8].

Stof

Tabel 1.2 Fastlagte kildestyrker for de af stofferne der overskrider den tilladte maksimumkoncentration (miljøkvalitetskrav)i overløbsvand, sammenholdt med miljøkvalitetskravene. Det er også nævnt
om kravet er et EU-fastsat krav, eller et nationalt fastsat krav.

Bly
Kobber
Kobber opløst
(60% af total)
Kviksølv
Zink
Zink opløst
Tin
Tin opløst
Benz(a)pyren
Benz(b,j,k)fluoranthen
Benza(a)anthracen
Chrysen
Dibenz(a,h)anthracen
Pyren
PFOS
Bisphenol A
DEHP
17-β-østradiol

Kildestyrker

Kildestyrker

Maksimumkoncentration
Marin

ROS 1:5
[µg/l]
29,14
38,38
23,03

ROS 1:5:15
[µg/l]
9,11
11,69
7,01

0,20
244,67
128,00

0,15
77,90
46,74

0,07

EU

8,96*

Nationalt

1
0,04
0,37
0,04
0,05
0,02
0,06
0,0013
0,42
9,83
7,80

0,06
0,01
0,02
0,11
0,26
0,03
0,02
0,00008
0,12
3,62
7,80

20
0,027
0,017
0,018
0,014
0,018
0,023
7,2
10
1,3**
4,6

Nationalt
EU
EU
Nationalt
Nationalt
Nationalt
Nationalt
EU
Nationalt
EU
Nationalt

14
2,6*

Krav

EU
Nationalt

* Miljøkvalitetskravet for kobber og zink, gælder for den opløste fraktion og den naturlige baggrundskoncentration skal tillægges. En naturlig baggrundskoncentration i et område som Kalveboderne, kan forventelig være 0,6 µg/l for kobber og medfører et stedspecifikt miljøkvalitetskrav
på 2,6 µg/l. En forventelig baggrundskoncentration for zink kan forventeligt være 0,56 µg/l og
medfører et stedspecifikt miljøkvalitetskrav på 8,96.
** For DEHP er det, det generelle miljøkvalitetskrav der er gældende for den maksimale koncentration

4

1.2 Massebalancer ved eksisterende og fremtidige udledninger
1.2.1

Overløbskant

Massebalancer for de overløbskant ved de tre regnscenarier er beregnet på baggrund af hydrauliske data vist i Tabel 1.3 i og kildestyrker vist i Tabel 1.1 og Tabel
1.2.

Scenarie

Tabel 1.3: Hydrauliske data for overløbskant

Eksisterende
Hverdag

Fremtidige

Eksisterende
10års

Fremtidige
Eksisterende

100års

Fremtidige

Lokation

Overløbskant
Antal overVandmængde
løb pr. år
(m3/år)

Gåsebækrenden

3,6

Renseanlæg
Damhusåen
Gåsebækrenden
Valby Skybrudstunnel
Enghave Kanal
Gåsebækrenden

71.000
52.600

0,67
0,37

17.300
1.100
Vandmængde
(m3/hændelse)
122.600

Renseanlæg
Damhusåen
Gåsebækrenden
Valby Skybrudstunnel Enghave
Kanal
Gåsebækrenden

23.400

Renseanlæg
Damhusåen
Gåsebækrenden
Valby Skybrudstunnel Enghave
Kanal

21.100

84.300
14.900
235.800

139.100
75.600

5

Tabel 1.4: Massebalancer for udledning af kvælstof (N), BOD og fosfor (P) til Kalveboderne ved brug
af overløbskant. Til brug af vurdering af den økologiske tilstand.

ScenaLokation
rie
Hverdag
Kildestyrke: ROS 1:5
EksisteGåsebækrenden
rende
Renseanlæg
Damhusåen
Fremtidige

Gåsebækrenden
Valby Skybrudstunnel
Enghave Kanal
Fremtidig reduktion

Vandmængde
[liter]

N
[kg]

Pr. år

Årlig udledning

71.000.000

710,0

1775,0

177,5

tidige

Gåsebækrenden
Valby Skybrudstunnel
Enghave Kanal
Fremtidig reduktion

17.300.000

173,0

432,5

43,3

1.100.000

11,0

27,5

2,8

52.600.000

526,0

1315,0

131,5

74%
Pr. hændelse

Udledning pr. hændelse

122.600.000

1226,0

3065,0

306,5

84.300.000

843,0

2107,5

210,8

14.900.000

149,0

372,5

37,3

23.400.000

234,0

585,0

58,5

23.400.000

Reduceres
100 års
Kildestyrke: ROS 1:5:15
EksisteGåsebækrenden
rende
Renseanlæg
Damhusåen
FremGåsebækrenden
tidige
Valby Skybrudstunnel
Enghave Kanal
Fremtidig reduktion
Reduceres

P
[kg]

52.600.000

Reduceres
10års
Kildestyrke: ROS 1:5
EksisteGåsebækrenden
rende
Renseanlæg
Damhusåen
Frem-

BOD
[kg]

19%
Pr. hændelse

Udledning pr. hændelse

235.800.000

981,0

1683,6

169,8

139.100.000

578,7

993,2

100,2

75.600.000

314,5

539,8

54,4

21.100.000

87,8

150,7

15,2

21.100.000

9%
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Tabel 1.5: Massebalancer for udvalgte uorganiske miljøfarlige stoffer ved overløbskant, Hverdag og
10 års- hændelse er beregnet fra ROS 1:5, 100 års-hændelse er beregnet fra ROS 1:5:15.
GÅS: Gåsebækrenden, DAM: Renseanlæg Damhusåen, VAL: Valbytunnelen via Enghave Kanal
E: Eksisterende, F: Fremtidig
For hverdagsregn drejer det sig om den årlige udledning
For 10 og 100 års-hændelser er det udledning pr. hændelse
Scenarie

Loka-

Bly

tion

[kg]

GÅS-

Kobber
[kg]

Kobber
opl.
[kg]

Kviksølv
[kg]

Zink
[kg]

Zink
opl.
[kg]

Tin
Opløst
[kg]

2,07

2,72

1,63

0,01

17,37

9,09

0,071

0,50

0,66

0,40

0,003

4,23

2,21

0,017

0,03

0,04

0,03

0,000

0,27

0,14

0,001

12,87

6,73

0,053

E
DAMF
GÅSF
Hverdag

VAL-F
Frem-

2
1,53

2,02

1,21

0,01

3,57

4,71

2,82

0,02

30,00

15,69

0,123

2,46

3,24

1,94

0,02

20,63

10,79

0,084

VAL-F

0,43

0,57

0,34

0,003

3,65

1,91

0,015

Frem-

0,68

0,90

0,54

0,005

5,72

2,99

0,023

2,15

2,76

1,65

0,04

18,40

11,02

0,014

1,27

1,63

0,98

0,02

10,84

6,50

0,008

VAL-F

0,69

0,88

0,53

0,01

5,89

3,53

0,005

Frem-

0,19

0,25

0,15

0,003

1,64

0,99

0,001

tidig
reduktion
Reduceres

74%
GÅSE
DAMF
GÅS-

10 års

F

tidig
reduktion
Reduceres

19%
GÅSE
DAMF
GÅS-

100 års

F

tidig
reduktion
Reduceres

9%
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Tabel 1.6: Massebalancer for udvalgte organiske miljøfarlige stoffer ved overløbskant, Hverdag og
10 års- hændelse er beregnet fra ROS 1:5, 100 års-hændelse er beregnet fra ROS 1:5:15.
GÅS: Gåsebækrenden, DAM: Renseanlæg Damhusåen, VAL: Valbytunnelen via Enghave Kanal
E: Eksisterende, F: Fremtidig
For hverdagsregn drejer det sig om den årlige udledning
For 10 og 100 års-hændelser er det udledning pr. hændelse
Scenarie

Lokation
GÅS-

Benz(
a)pyren
[kg]
0,002

Benza

Dibenz

(a)an-

Chry-

(a,h)a

thra-

sen

nthra-

cen

[kg]

cen

[kg]
0,02

17βPyren

DEHP

østra-

[kg]

[kg]

diol
[kg]

(kg)
0,004

0,001

0,004

0,70

0,55

E

Bisphe
nol A
[kg]

PFOS
[kg]

0,029

0,000

8

09

0,007

0,000

0

02

0,000

0,000

5

001

0,022

0,000

1

06

0,051

0,000

4

2

0,035

0,000

4

1

0,006

0,000

3

02

0,009

0,000

828

03

0,028

0,000

3

02

0,016

0,000

7

01

0,009

0,000

1

006

0,002

0,000

5

002

DAMF

Hverdag

GÅS-

0,000

0,000

0,000

0,000

F

7

7

9

3

0,001

VAL-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

F

04

04

06

02

07

Frem

0,002

0,002

0,003

0,001

0,003

0,17
0,01
0,52

0,13
0,009
0,41

tidig
reduktion
Reduceres

74%
GÅS-

0,005

0,005

0,006

0,002

0,007

1,21

0,96

E
DAMF
GÅS-

0,003

0,003

0,004

F
10 års

0,001

0,005

0,83

0,66

7

VAL-

0,000

0,000

0,000

F

6

6

7

Frem

0,000

0,000

0,001

tidig

9

9

0,002

0,02

0,003

0,000

0,15

0,12

9
0,000

0,001

0,23

0,18

5

reduktion
Reduceres

19%
GÅS-

0,06

0,006

0,005

0,85

1,84

E
DAMF
GÅS-

0,001

0,02

0,04

0,004

0,003

0,50

1,08

F
100 års

VAL-

0,000

F

8

Frem

0,000

tidig

2

0,008
0,002

0,02
0,005

0,002

0,002

0,000

0,000

6

5

0,27
0,08

0,59
0,16

reduktion
Reduceres

9%
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1.2.2

Skybrudsklapper

Massebalancer for de overløbskant ved de tre regnscenarier er beregnet på baggrund af hydrauliske data vist i Tabel 1.7 og kildestyrker vist i Tabel 1.1 og Tabel
1.2.
Scenarie

Tabel 1.7: Hydrauliske data for skybrudsklapper

Eksisterende
Hverdag

Fremtidig

Eksisterende
10-års

Fremtidig
Eksisterende

100-års

Fremtidig

Lokation

Skybrudsklapper
Antal overløb
Vandmængde
pr. år
[m3/år]

Gåsebækrenden

3,6

Renseanlæg
Damhusåen
Gåsebækrenden
Vaby Skybrudstunnel
Enghave Kanal
Gåsebækrenden

71.000
50.700

0,67
-

20.300
Vandmængde
[m3/hændelse]
122.600

Renseanlæg
Damhusåen
Gåsebækrenden
Valby Skybrudstunnel
Enghave Kanal
Gåsebækrenden

28.100

Renseanlæg
Damhusåen
Gåsebækrenden
Valby Skybrudstunnel
Enghave Kanal

21.800

44.700
49.800
235.800

120.900
93.100
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Tabel 1.7: Massebalancer for kvælstof (N), BOD og fosfor (P) ved brug af skybrudsklapper. Bruges
til vurdering af økologisk tilstand.

Scenarie

Lokation

Hverdag
Kildestyrke ROS 1:5
EksisteGåsebækrenden
rende
Renseanlæg Damhusåen
FremtiGåsebækrenden
dige
Valby Skybrudstunnel
Enghave Kanal
Fremtidig reduktion

Vandmængde [liter]

N
[kg]

Liter vand/år

Årlig udledning

71.000.000

710,0

1775,0

177,5

20.300.000

203,0

507,5

50,8

20.300.000

507,0

1267,5

126,8

Valby Skybrudstunnel
Enghave Kanal
Fremtidig reduktion

P
[kg]

50.700.000

Reduceres
10års
Kildestyrke ROS 1:5
EksisteGåsebækrenden
rende
Renseanlæg DamFremtihusåen
dige
Gåsebækrenden

BOD
[kg]

71%
Pr. hændelse

Udledning pr. hændelse

122.600.000

1226,0

3065,0

306,5

44.700.000

447,0

1117,5

111,8

49.800.000

498,0

1245,0

124,5

281,0

702,5

70,3

28.100.000

28.100.000

23%

Reduceres
100 års
Kildestyrke ROS 1:5:15

Pr. hændelse

Udledning pr. hændelse

Eksisterende

Gåsebækrenden

235.800.000

981,0

1683,6

169,8

Renseanlæg Damhusåen

21.800.000

Gåsebækrenden

120.900.000

502,9

863,2

87,0

Valby Skybrudstunnel
Enghave Kanal

93.100.000

387,3

664,7

67,0

Fremtidig reduktion

21.800.000

90,7

155,7

15,7

Fremtidige

Reduceres

9%
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Tabel 1.8: Massebalancer for udvalgte uorganiske miljøfarlige stoffer ved skybrudsklap, Hverdag og
10 års-hændelse er beregnet fra ROS 1:5, 100 års-hændelse er beregnet fra ROS 1:5:15.
GÅS: Gåsebækrenden, DAM: Renseanlæg Damhusåen, VAL: Valbytunnelen via Enghave Kanal
E: Eksisterende, F: Fremtidig
For hverdagsregn drejer det sig om den årlige udledning
For 10 og 100 års-hændelser er det udledning pr. hændelse
Scenarie

Lokation

GÅS-E

Bly
[kg]
2,07

Kobber
[kg]
2,72

Kob
ber
opl.
[kg]
1,63

Kvik
sølv
[kg]
0,01

Zink
[kg]
17,3

Zink
opl.
[kg]
9,09

7

Opløst
tin
[kg]
0,07
1

DAM-F
Hverdag

GÅS-F

0,59

0,78

0,47

0,00

4,97

2,60

0,02

0,01

12,4

6,49

0,05

0,12

4

VAL–F
Fremtidig

1,48

1,95

1,17

3,57

4,71

2,82

0,02

30,0

15,7

1,30

1,72

1,03

0,00

10,9

5,72

9

4
12,1

reduktion
Reduceres

71%
GÅS–E
DAM–F

10 års

GÅS–F
VAL–F
Fremtidig

1,45

1,91

1,15

0,01

0,82

1,08

0,65

0,00

0,04
6,37

8

reduktion

6,87

0,05
3,60

6

Reduceres

0,03

23%
GÅS–E

2,15

2,76

1,65

0,04

18,3

11,0

7

2

0,01

9,42

5,65

0,00

7,25

4,35

1,70

1,02

DAM–F
100 års

GÅS–F
VAL–F
Fremtidig

1,10

1,41

0,85

8
0,85

1,09

0,65

0,01

7

4
0,20

0,25

0,15

reduktion
Reduceres

0,01

0,00
3

0,00
6
0,00
1

9%

11

Tabel 1.10: Massebalancer for udvalgte organiske miljøfarlige stoffer ved skybrudsklap, Hverdag og
10 års-hændelse er beregnet fra ROS 1:5, 100 års-hændelse er beregnet fra ROS 1:5:15.
GÅS: Gåsebækrenden, DAM: Renseanlæg Damhusåen, VAL: Valbytunnelen via Enghave Kanal
E: Eksisterende, F: Fremtidig
For hverdagsregn drejer det sig om den årlige udledning
For 10 og 100 års-hændelser er det udledning pr. hændelse
Ben
Scenarie

z(a)
Lokation

pyren
[kg]

GÅS-E

0,00
3

Benza(a

Dibenz(

)anthra-

Chrysen

a,h)an-

Pyren

DEHP

cen

[kg]

thracen

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

17β-øst-

Bisphen

radiol

ol A

[kg]

[kg]

PFOS
[kg]

0,003

0,003

0,001

0,004

0,70

0,55

0,030

0,00009

0,0008

0,001

0,0004

0,001

0,20

0,16

0,009

0,00003

0,002

0,003

0,001

0,003

0,50

0,40

0,021

0,00007

DAM-F
Hverdag

GÅS-F

0,00
08

VAL–F
Fremtidig reduktion

0,00
2

Reduceres

71%
GÅS–E

0,00
5

0,005

0,006

0,002

0,007

1,21

0,96

0,051

0,0002

0,002

0,002

0,001

0,003

0,44

0,35

0,02

6E-05

0,002

0,002

0,001

0,003

0,49

0,39

0,02

7E-05

0,001

0,001

0,0006

0,002

0,27

0,22

0,01

4E-05

DAM–F

10 års

GÅS–F
VAL–F
Fremtidig reduktion

0,00
2
0,00
2
0,00
1

Reduceres

23%
GÅS–E

0,00
25

0,026

0,06

0,006

0,005

0,85

1,83

0,028

2E-05

0,013

0,031

0,0032

0,0027

0,47

0,94

0,014

1E-05

0,01

0,024

0,002

0,002

0,34

0,73

0,011

7E-06

0,002

0,006

0,0006

0,0005

0,08

0,17

0,002

2E-06

DAM–F

100 års

GÅS–F
VAL–F
Fremtidig reduktion

Reduceres

0,00
13
0,00
1
0,00
02

9%
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1.3 Koncentrationer anvendt til simulering af stofudbredelse
For udvalgte stoffer er de udregnede kildestyrker ovenfor, anvendt i simulering af
stofudbredelse, hvori også i forvejen forekommende koncentrationer og miljøkvalitetskravene [6] indgår. De i forvejen forekommende koncentrationer er beregnet
som det geometriske gennemsnit, på baggrund af analyseresultater fra flere vandområder inkl. prøvetagning, udført af Københavns Kommune i 2017.
Tabel 1.11: Anvendte koncentrationer for zink, kobber, tin, pyren, PFOS, Bisphenol A og 17β-østradiol ved modellering. Miljøkvalitetskravet er angivet som maksimumkoncentration i BEK 1625 [5].

ROStype

Zink opløst
Kobber opløst
Tin opløst
Pyren
PFOS
Bisphenol A
17β-østradiol

Koncentration i
overløbsvand
[µg/L]

1:5
1:5:15
1:5
1:5:15

128
46,74
23,03
7,01

1:5

1

1:5:15
1:5
1:5:15
1:5
1:5:15
1:5
1:5:15
1:5
1:5:15

0,06
0,06
0,022
0,0013
0,00008
0,42
0,12
7,80
1,86

I forvejen
forekommende
koncentration
[µg/L]
0,65
4

Miljøkvalitetskrav
Maksimumkoncentration
[µg/L]
8,96
(inkl. naturlig baggrund)
2,6
(inkl. naturlig baggrund)

1,7

20

0,005

0,023

0,001*

7,2

0,01*

10

1*

4,6

*Da målinger viser, at koncentrationen ikke overstiger detektionsgrænsen, sættes
IFFK til detektionsgrænsen.
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Appendix
µg/l
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Appendix
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Status
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Status
Status
Status

5
5
5
5
5
5

år,
år,
år,
år,
år,
år,

Zink, varighed af koncentrationer højere end 8,96 µg/l
Kobber, varighed af koncentrationer højere end 2,6 µg/l
Pyren, varighed af koncentrationer højere end 0,023 µg/l
Tin, varighed af koncentrationer højere end 20,0 µg/l
PFOS, varighed af koncentrationer højere end 7,2 µg/l
Bisphenol A, varighed af koncentrationer højere end 10,0
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14: Plan 5 år, 17-β-østradiol, varighed af koncentrationer højere end 4,6
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1 Indledning

Projekt ID: 10408606-13
Dokument ID:

Nærværværende rapport indgår som en del af forundersøgelserne for Valby Skybrudstunnel med det formål at belyse de vandkvalitetsmæssige konsekvenser, når
overløbsvandet fra skybrudstunnellen udledes til Gåsebækrenden og Enghavekanal.

XTAXEUDDNY4W-75177900-787
Click or tap here to enter text.:
Revision 1.1
Udarbejdet af TEB

Vandkvaliteten/vanduskiftningen i de to kanaler er styret af vandstandsvariationen
i Kalveboderne, når der ikke udledes vand til recipienten. Til at beskrive dette er
der anvendt en 2-dimensional hydraulisk model, MIKE 21 HD, med en vandstandsrand i hhv. Køge Bugt samt i Københavns Nordhavn. Slusen i Københavns Sydhavn er indlagt som et bygværk med koter og funktion som oplyst af Københavns
Kommune.

Kontrolleret af
Godkendt af

Som udgangspunkt for beregningen af opholdstid er der udvalgt en gennemsnitsperiode for en sommer situation mht. til det overordnet vandskifte i Kalveboderne
og Københavns Havn.
I alt er opholdstiden og den generelle påvirkning betragtet for følgende 7 stoffer:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zink
Kobber
Pyren
Tin
PFOS
Bisphenol A
17-β-østradiol.

Hvor påvirkningen er vurderet i forhold til overskridelsen af miljøkvailitetskriteriet
for det respektive stof givet som varighed med tilhørende areal.

2 Data grundlag
Følgende afsnit beskriver og angiver reference til de data, der er anvendt som input til de to hydrauliske modeller.

2.1 MIKE 21, model data
2.1.1

Bathymetri
Vanddybderne i havnen og Kalveboderne er taget fra en model udleveret af Københavns Kommune i 2006 og opdateret til nuværende forhold på baggrund af
Google Maps og informationer vedrørende dybder fra søkort (Søkort 134, 2011).
Hvor søkortet ikke har været dækkende, som ved Teglholm, Sluseholm og kanalen
ved Fisketorvet, er dybden sat til 2 m.
Modelområde og vanddybder er vist på Figur 2.1
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Figur 2.1: Modeludstrækning og
vanddybder, Koordinatsystem:
UTM32N WGS84.

2.1.2

Vandstand
Som tidligere nævnt er vandudskiftningen i Københavns Havn/Kalveboderne givet
af vandstandsforskellen mellem Øresund og Køge Bugt.
Ved valg af beregningsperiode antages det, at skybrud forekommer mellem juni og
december, og at den mest repræsentative periode for beregningerne er en periode
med et middel vandskifte. Den repræsentative periode er fundet ved at betragte
summen af den absolutte vandstandsforskel mellem Hornbæk og Gedser (DMI) på
uge basis henover perioden i årene 2012 til 2018 og finde en uge svarende til middelværdien for perioden.
Vandstandsforskellen er i gennemsnit 235 m i ugerne 22 til 51 mellem år 2012 og
2016. Den gennemsnitlige vandstandsforskel var omtrent opfyldt for uge 45 i
2016, der har en middel på 234 m (Tabel 2.1).
Vandstanden på modelrandene i uge 45, 2016 er vist på Figur 2.2.
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Ugenummer
År
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

22
137
214
165
141
192
171
197

23
180
154
108
244
294
165
146

24
123
108
154
182
160
177
165

25
176
174
125
121
178
146
242

26
239
97
157
159
146
393
210

27
194
151
104
221
112
188
123

28
122
168
244
320
165
114
181

29
182
147
126
142
108
304
131

30
155
245
194
106
205
259
179

31
125
159
105
153
151
189
122

32
188
99
113
243
114
187
215

33
190
189
225
244
281
216
120

34
156
205
400
320
263
177
171

35
138
208
191
245
181
132
171

36
255
305
252
163
164
209
270

37
155
196
226
334
147
129
234

38
125
110
289
284
239
218
236

39
287
214
326
130
169
464
263

40
132
376
191
216
403
547
193

41
386
287
316
389
637
200
278

42
264
198
224
237
237
313
160

43
336
291
283
288
141
469
301

44
179
358
334
378
327
207
540

45
164
218
240
167
234
285
274

46
155
182
327
603
324
244
138

47
145
327
280
328
325
307
424

48
243
315
241
314
226
272
284

49
169
448
265
553
254
363
360

50
380
234
517
450
255
234
464

51
327
155
506
350
235
318
326

E:\10404058-001 Damhusåen udledning\15 boundary\wl_kbh_rand.dfs0

nord: Surface elevation [m]

Figur 2.2: Vandstand ved hhv.
Øresund (øverst) og Køge Bugt
(nederst) i uge 45 2016.
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2.1.3

00:00
10-31

Vind
Vinden er påsat modellen som et vindfelt dækkende samme periode som vandstanden. Som vind er der anvendt lufttryk og vind i 10 m højde fra ERA5 (ECMWF,
2019), der har en rumlig opløsning på ca. 27 km og en tidslig på 1 time (timeværdier).

2.1.4

Stigbordene
Stigbordene ved Slusen i Københavns Sydhavn er i modellen indlagt med default
værdier som tre bredkronede overløb med dimensioner og overløb som oplyst af
Københavns Kommune.




stigbord vest, bredde 7 x 2,5 m, overløb i +1,2m;
stigbord midt, bredde 11 x 2,5 m, overløb i -1,8m;
stigbord øst, bredde 10 x 2,5 m, overløb i +0,1m.

Dette er en simplificering i forhold til de faktiske forhold men vurderes at være af
mindre betydning i denne sammenhæng, da det kun i mindre grad vil influere på
6
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gennemstrømningskapaciteten. Placering af stigbordene i modellen er vist på Figur
2.3.

Figur 2.3: Placering af stigbordene ved Slusen i Københavns
Sydhavn.

2.1.5

Tilløb
Gåsebækrenden og Enghavekanal er beliggende i den østlige del af Valbyparken
og med udledningen af overløbsvand for begges vedkommen i den nordlige ende
af de to kanaler som vist på Figur 2.4.
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Figur 2.4: Oversigt visende de
to udløbspositioner ved Gåsebækrenden og Enghavekanalen.

I alt er der gennemregnet 6 cases med overløbsvand til Gåsebækrenden og Enghavekanal.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

5 årsregn, Status;
5 årsregn, Plan;
10 årsregn, Status;
10 årsregn, Plan;
100 årsregn, Status og
100 årsregn, Plan.

Hydrografen for hver af ovennævnte hændelser er afbildet i Figur 2.6 og Figur 2.5.
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UK11, status [m^3/s]
UK12, status [m^3/s]

Figur 2.5: 5 årsregn
14
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Figur 2.6: 10 årsregn
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UK11, status [m^3/s]
UK12, status [m^3/s]

Figur 2.7: 100 årsregn
14
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Udover vandmængderne er overløbsmængden af 2 metaller, zink og kobber, Pyren, Tin, PFOS, Bisphenol A og 17-β-østradiol tilføjet og vurderet i forhold miljøkvalitetskravet. De er alle betragtet som værende fuldt opløst i vandfasen og ikke
nedbrydelige over tid med undtagelse af Pyren, som har en halveringstid på 3
dage.
Koncentrationer for af de 7 stoffer fremgår af Tabel 2.2. For 5 og 10 års status og
plan er udledningskoncentrationen for Tin, PFOS og Bisphenol A mindre end Miljøkvalitetskravet hvorfor det ikke vil blive overskredet. Tilsvarende er tilfældet for 10
års status plan mht. Pyren, Tin, PFOS, Bisphenol A og 17-β-østradiol.

Tabel 2.2: Kildekoncentration, baggrundgrundskoncentration og Miljøkvalitetskrav for hver af
de 7 stoffer.

Stof

Kobber

Kildestyrke
(µg/l),
5 og
10 års
regn

Kildestyrke
(µg/l),
100
års
regn

I forvejen
forekommende
konc.
(µg/l)

Generel
Miljøkvalitetskrav
(ug/l)

Miljøkvalitetskrav
maksimum
koncentration
ug/l

23,03

7,01

0,65

1,6

2,6 (naturlig
baggrund er
tillagt)
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Zink

128

46,74

4

8,36

8,96
(naturlig
baggrund er
tillagt)

Pyren

0,06

0,022

0,005

0,0017

0,023

1

0,06

1,7***

0,2

20

0,0013*

0,00008

0,001**

1,3 x 10-

7,2

Tin
PFOS

4

Bisphenol
A

0,42

0,12

0,01**

0,01

10

17-β-østradiol

7,80

1,86

1**

0,0001

4,6

Den samlede udledningsmængde fremgår af Tabel 2.3.

Tabel 2.3:
Sum af udledte stofmængder
Øverste
vandmængder
Nederst stofmængder

Enhed

Kilde

[m3]
[m3]
[m3]
[m3]

UK11
UK12
ENG
Sum

Stof

Enhed

Kobber
Zink
Pyren
Tin
PFOS
Bisphenol A
17-β-østradiol

[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]

5
68582
4626
0
73208

5
1.69
9.37
0.00
0.07
0.00
0.03
0.57

Status
10
122625
7483
0
130108

Status
10
3.00
16.65
0.00
0.13
0.00
0.05
1.01

100
235766
23495
0
259261

100
5.97
33.19
0.01
0.26
0.00
0.11
2.02

5
33925
4651
6654
45230

5
1.04
5.79
0.00
0.05
0.00
0.02
0.35

Plan
10
84328
7540
14885
106753

Plan
10
2.46
13.66
0.00
0.11
0.00
0.04
0.83

100
139130
23615
75588
238333

100
5.49
30.51
0.01
0.24
0.00
0.10
1.86

3 Modelopstilling, Vandkvalitetsmodel
Københavns Havn/Kalveboderne er et hydraulisk åbent system styret af vandstanden i hhv. Øresund, Køge Bugt og til dels indstilling af stigbordene ved Slusen beliggende i Københavns Sydhavn. Udover hovedløbet er der flere mindre kanaler og
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øer, der alle bidrager til det overordnede strømningsmønster i havnen. Ligeledes i
Kalveboderne omkring Hvidovre Havn, hvor strømningsmønstrende domineres af
sejlrenderne til havnene og de større grunde mellem havnene og hovedløbet.
Salinitetsforskellen mellem Øresund og Køge Bugt er i denne sammenhæng vurderet til ikke at influere på strømningen, og ligeledes er det valgt ikke at inkludere
densitetsforskellen mellem det mere ferske vand fra overløbene og det salte vand i
havnen. Forskellen er estimeret til at ligge mellem 4 ‰ og 10 ‰ og derfor uden
betydning for modelresultaterne.
Til bestemmelse af strømningen og stofspredningen er der anvendt den af DHI udviklede hydrodynamiske og stofspredningsmodel MIKE 21 HD AD FM (Hydrodynamic, Advection Dispersion model, Flexible Mesh) (DHI, MIKE powered by DHI,
n.d.).
Modellen er valgt, da den både kan håndtere strømningen i havnen og stofspredning fra flere samtidige kilder i et fornuftig beregningsnet med mulighed for en
god beskrivelse af området uden at gå på kompromis med modelopløsningen i forhold til beregningstiden.
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4 Vandkvalitet
Som nævnt er afsnit 2.1.5 er der betragtet 4 overløbshændelser med hver deres
afstrømningshydrograf og dermed bidrag af Zink og Kobber, Pyren, Tin, PFOS,
Bisphenol A og 17-β-østradiol til Kalveboderne.
Hver af stofferne er i nedenstående vurderet i forhold til deres respektive miljøkvalitetskravet med hensyn til varighed af overskridelse.
Resultatet af beregningerne er mht. udbredelse i forhold til miljøkvalitetskravet for
de 6 overløbshændelser illustrerede for hhv. Zink, Kobber, Pyren, Tin, PFOS,
Bisphenol A og 17 ẞ-østradiol er illustreret i følgende appendiks:







5 årsregn, Status - Appendix 1:, Appendix 2:, Appendix 3:, Appendix 4:, Appendix 5:, Appendix 6:, Appendix 7:;
5 årsregn, Plan – Appendix 8:, Appendix 9:, Appendix 10:, Appendix 11:, Appendix 12:, Appendix 13: og Appendix 14:;
10 årsregn, Status –Appendix 15:, Appendix 16:, Appendix 17:, Appendix 18:,
Appendix 19:, Appendix 20: og Appendix 21:;
10 årsregn, Plan – Appendix 22:, Appendix 23:, Appendix 24:, Appendix 25:,
Appendix 26:, Appendix 27: og Appendix 28:;
100 årsregn, Status - Appendix 29:, Appendix 30:, Appendix 31:, Appendix
32:, Appendix 33:, Appendix 34: og Appendix 35:;
100 årsregn, Plan - Appendix 36:, Appendix 37:, Appendix 38:, Appendix 39:,
Appendix 40:, Appendix 41: og Appendix 42:.

For at kunne sammenligne de 6 overløbs scenarier er arealer for udvalgte varigheder med overskridelse af miljøkvalitetskravet for hver af de 7 stoffer givet i nedenstående tabel, Tabel 4.1.
Som tidligere nævnt er udledningskoncentrationen af Tin, PFOS og Bisphenol A for
5 års status og plan lavere end miljøkvalitetskriteret hvorfor tiden med overskridelse i alle tilfælde bliver 0 hectarer. Tilsvarende gør sig gældende for 10 års status og plan for stofferne Pyren, Tin, PFOS, Bisphenol A og 17 ẞ-østradiol.
Som supplement til ovennævnte præsentationer er koncentrationsniveauet for
kronisk og akut for hhv. status og plan for 5 og 10 årshændelsen præsenteret i





Zink status vs. plan, 5 årsregn: Appendix 43:;
Kobber:status vs. plan, 5 årsregn: Appendix 44:;
Zink status vs. plan, 10 årsregn: Appendix 45:og
Kobber:status vs. plan, 10 årsregn:Appendix 46:.

Arealer for hhv. kronisk og akut er for ovennævnte sammenholdt i
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Tabel 4.1: Areal [ha] for koncentrationer over de respektive miljøkvalitetskrav.
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Tabel 4.2: Areal [ha] for
kronisk og akut koncentration for hhv. zink og kobber.

5 Sedimentmobilisering
Hver af de 4 gennemregnet scenarier vil kortvarig kunne give anledning til mobilisering af sedimenter på bunden og siderne af hhv. Gåsebækrenden, Enghavekanal, i mindre omfang i Lagunen samt i forbindelsen mellem Lagunen og Kalveboderne, Figur 0.1.
Omfang og hvilket sedimenter, der eventuelt mobiliseres, er undersøgt ved at betragte strømningshastighederne for hver af ovennævnte dele af systemet.

Figur 5.1: System oversigt

Strømhastigheden er undersøgt for
1)

Maksimum,
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Maksimum hastighed for en sammenhængende periode med en varighed
længere end 0,5 time.

Som det fremgår af Figur 0.2 eroderes fraktionerne konsolideret ler til groft silt for
hastigheder mellem 1 og 0,2 m/s og sand til ral fra 0,2 til 1 m/s.

Figur 5.2: Strømningshastighed
(”Flow velocity”) vs. sedimentkornstørrelse (”Grain size”)
med angivelse af område for
aflejring (”Deposition”), bundtransport (”Transport as bedload”) og erosion (”Erosion”).

Den maksimale hastighed med en varighed på mere end 0,5 time er afbilledet i Figur 0.3 samt Figur 0.3 Gåsebækrenden, hastighederne når et niveau hvor både
konsolideret ler/silt samt mindre ral vil kunne mobiliseres. De grovere fraktioner
vil udsedimentere i den sydlige del af Gåsebækrenden, mens sandfraktionen vil
ende i Lagunen og ler/silt fraktionen i Kalveboderne.






Enghavekanal har et større tværsnitareal sammenlignet med Gåsebækrenden
og i maksimum holder hastigheden sig under 0,4 m/s med udtagelse af området lige nedenfor overløbet. Altså kun minimal risiko for mobilisering af aflejret
sedimenter.
Lagunen har generelt maksimum hastigheder mindre end 0,2 m/s. Kun omkring indløbet fra Gåsebækrenden vil de finere sand fraktioner kunne mobiliseres for efterfølgende at sedimentere andens sted i Lagunen.
Kanalen, der forbinder Lagunen med bassinet inden udløbet til Kalveboderne,
vil opleve hastigheder på over 1 m/s i mere end 0,5 timer i alle hændelserne.
Kan derfor forventes, at alle aflejret materialer, transporteres videre til bassinet uden for.

Ovennævnte er kun gældende for nuværende dybder. Efterhånden som der aflejres materiale og dybderne reduceres vil hastighederne stige og dermed risikoen for øget mobilisering i hele systemet.
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Figur 5.3: CDS10 afstrømning,
maksimum hastighed med en
sammenhængende varighed
længere end 0,5 time.
Venstre: kant
Højre: klap
Hastighed:

Figur 5.4: CDS100 afstrømning,
maksimum hastighed med en
varighed længere end 0,5 time.
Venstre: kant
Højre: klap
Hastighed:
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Appendix 1: Status 5 år, Zink, varighed af
koncentrationer højere end 8,96 µg/l
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Appendix 2: Status 5 år, Kobber, varighed af
koncentrationer højere end 2,6 µg/l
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Appendix 3: Status 5 år, Pyren, varighed af
koncentrationer højere end 0,023 µg/l
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Appendix 4: Status 5 år, Tin, varighed af
koncentrationer højere end 20,0 µg/l
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Appendix 5: Status 5 år, PFOS, varighed af
koncentrationer højere end 7,2 µg/l
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Appendix 6: Status 5 år, Bisphenol A, varighed af koncentrationer højere end 10,0 µg/l
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Appendix 7: Status 5 år, 17-β-østradiol, varighed af koncentrationer højere end 4,6
µg/l
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Appendix 8: Plan 5 år, Zink, varighed af koncentrationer højere end 8,96 µg/l
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Appendix 9: Plan 5 år, Kobber, varighed af
koncentrationer højere end 2,6 µg/l
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Appendix 10: Plan 5 år, Pyren, varighed af
koncentrationer højere end 0,023 µg/l
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Appendix 11: Plan 5 år, Tin, varighed af koncentrationer højere end 20,0 µg/l
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Appendix 12: Plan 5 år, PFOS, varighed af
koncentrationer højere end 7,2 µg/l
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Appendix 13: Plan 5 år, Bisphenol A, varighed af koncentrationer højere end 10,0 µg/l
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Appendix 14: Plan 5 år, 17-β-østradiol, varighed af koncentrationer højere end 4,6
µg/l
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Appendix 15: Status 10 år, Zink, varighed af
koncentrationer højere end 8,96 µg/l
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Appendix 16: Status 10 år, Kobber, varighed
af koncentrationer højere end 2,6 µg/l
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Appendix 17: Status 10 år, Pyren, varighed
af koncentrationer højere end 0,023 µg/l
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Appendix 18: Status 10 år, Tin, varighed af
koncentrationer højere end 20,0 µg/l
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Appendix 19: Status 10 år, PFOS, varighed af
koncentrationer højere end 7,2 µg/l
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Appendix 20: Status 10 år, Bisphenol A, varighed af koncentrationer højere end 10,0
µg/l
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Appendix 21: Status 10 år, 17-β-østradiol,
varighed af koncentrationer højere end 4,6
µg/l
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Appendix 22: Plan 10 år, Zink, varighed af
koncentrationer højere end 8,96 µg/l
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Appendix 23: Plan 10 år, Kobber, varighed af
koncentrationer højere end 2,6 µg/l
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Appendix 24: Plan 10 år, Pyren, varighed af
koncentrationer højere end 0,023 µg/l
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Appendix 25: Plan 10 år, Tin, varighed af
koncentrationer højere end 20,0 µg/l
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Appendix 26: Plan 10 år, PFOS, varighed af
koncentrationer højere end 7,2 µg/l
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Appendix 27: Plan 10 år, Bisphenol A, varighed af koncentrationer højere end 10,0 µg/l
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Appendix 28: Plan 10 år, 17-β-østradiol, varighed af koncentrationer højere end 4,6
µg/l
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Appendix 29: Status 100 år, Zink, varighed af
koncentrationer højere end 8,96 µg/l

48

HOFOR, VAL-AP-HYD-GEN-NOT-005

14. Januar 2022

www.niras.dk

Appendix 30: Status 100 år, Kobber, varighed af koncentrationer højere end 2,6 µg/l
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Appendix 31: Status 100 år, Pyren, varighed
af koncentrationer højere end 0,023 µg/l
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Appendix 32: Status 100 år, Tin, varighed af
koncentrationer højere end 20,0 µg/l
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Appendix 33: Status 100 år, PFOS, varighed
af koncentrationer højere end 7,2 µg/l

52

HOFOR, VAL-AP-HYD-GEN-NOT-005

14. Januar 2022

www.niras.dk

Appendix 34: Status 100 år, Bisphenol A, varighed af koncentrationer højere end 10,0
µg/l
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Appendix 35: Status 100 år, 17-β-østradiol,
varighed af koncentrationer højere end 4,6
µg/l
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Appendix 36: Plan 100 år, Zink, varighed af
koncentrationer højere end 8,96 µg/l
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Appendix 37: Plan 100 år, Kobber, varighed
af koncentrationer højere end 2,6 µg/l
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Appendix 38: Plan 100 år, Pyren, varighed af
koncentrationer højere end 0,023 µg/l
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Appendix 39: Plan 100 år, Tin, varighed af
koncentrationer højere end 20,0 µg/l
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Appendix 40: Plan 100 år, PFOS, varighed af
koncentrationer højere end 7,2 µg/l
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Appendix 41: Plan 100 år, Bisphenol A, varighed af koncentrationer højere end 10,0
µg/l
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Appendix 42: Plan 100 år, 17-β-østradiol, varighed af koncentrationer højere end 4,6
µg/l
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Appendix 43: Zink – 5 årshændelse, sammenlig af kronisk og akut koncentration for
status og plan
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Appendix 44: Kobber – 5 årshændelse, sammenlig af kronisk og akut koncentration for
status og plan
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Appendix 45: Pyren – 5 årshændelse, sammenlig af kronisk og akut koncentration for
status og plan
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Appendix 46: 17 ẞ-østradiol – 5 årshændelse, sammenlig af kronisk og akut koncentration for status og plan
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Appendix 47: Zink – 10 årshændelse, sammenlig af kronisk og akut koncentration for
status og plan
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Appendix 48: Kobber – 10 årshændelse,
sammenlig af kronisk og akut koncentration
for status og plan
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Appendix 49: Pyren – 10 årshændelse, sammenlig af kronisk og akut koncentration for
status og plan
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Appendix 50: 17 ẞ-østradiol – 10 årshændelse, sammenlig af kronisk og akut koncentration for status og plan
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1 Læsevejledning
Nærværende notat er oprindelig født med tre scenarier, hvorefter der pr. 02-07-2021 er blevet tilføjet to nye
scenarier 4 & 5.
Dette skyldes, at Valby Skybrudstunnel i løbet af projekteringsprocessen har fået opdateret geometri, og det
har derfor været nødvendigt at lave en genkørsel af både LTS-beregningerne samt skybruds-beregninger
med det nye beregningsgrundlag. Scenarierne 4 & 5 tilsvarer hhv. scenarie 1 og scenarie 3 i dette notat,
hvori der er indført den opdaterede tunnel- og skakt-geometri. De specifikke ændringer beskrives nærmere
ved Afsnit 3.1, 4.6.1, 4.7.1, 4.8.1, 4.9.1, 4.10.1 og 4.11.1.

2 Indledning
Dette notat dokumenterer forudsætninger samt resultater af LTS-beregninger for anvendelsen af Valby
Skybrudstunnel (VT) som et fællesbassin ved anvendelse af overløbskant for høstning af vand fra
Gåsebækkloakken ved FLS-grunden. LTS-beregningerne foretages med brug af historiske regnmålinger og er
i dette tilfælde beregnet for en 30-årig periode fra 1988-2018. Derudover dokumenteres effekten af at have
udløb fra tunnelen som henholdsvist overløbskant og styrbart spjæld.
Dette notat bygger videre på tidligere notat VAL-AP-HYD-GEN-NOT-004 og beregningerne er foretaget med
de samme forudsætninger, der dog for overblikkets skyld er gengivet i dette notat.
Der er opsat 3 overordnede scenarier for anvendelsen af Valby Skybrudstunnel som bassin til fællesvand.
Fælles for alle tre scenarier er, at vandet høstes til Valby Skybrudstunnel via en overløbskant i brønd 321028
til FLS-skakten og derfra til Valby Skybrudstunnel. Se Figur 2.1. Derudover er der to scenarier med en
overløbskant som udløb fra Valby Skybrudstunnel og et med et styrbart spjæld.
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Figur 2.1. Oversigtsfigur for Valby Skybrudstunnel og dens sammenhæng med Gåsebækkloakken. Som det fremgår, er der overløb
til Valby Skybrudstunnel ved FLS og MUS fra Gåsebækkloakken.

I alle scenarierne har Valby Skybrudstunnel udløb til Enghave Kanal og der er ligeledes forbindelse mellem
Gåsebækkloakken og Valby Skybrudstunnel ved MUS-skakten, der er placeret i umiddelbar nærhed af
overløbet fra Gåsebækkloakken til Gåsebækrenden.
Gåsebækrenden oplever i gennemsnit 3,7 årlige overløb, mens der de sidste 10 år er beregnet 4-5 årlige
overløb. Dette ønskes nedbragt, så der maksimalt er 1 overløb årligt gennem aflastning til Valby
Skybrudstunnel og derved udnyttelse af denne som fællesbassin.

3 Sammenfatning
Ved at anvende Valby Skybrudstunnel (VT) og dens 25.000 m3 som fællesbassin skal aflastningerne fra
Gåsebækrenden via udløb UK11 nedbringes til 1 overløb årligt.
Der beregnes på 3 scenarier. Alle tre scenarier har samme dimension, længde og skaktstørrelse, ligesom alle
scenarier i stedet for styrbare spjæld ved FLS har en fast overløbskant i kote +2,70 m. Det er kun udløbet
ved ENG, der er forskellig de 3 scenarier i mellem. Se Tabel 3.1. Scenarie 1 og 2 har således en overløbskant
ved udløbet ved ENG i henholdsvis kote +1,50 m og kote +2,00 m, mens scenarie 3 har et styrbart spjæld
ved udløbet ved ENG. Spjældet er styret efter kote +3,70 m opstrøms overløbet ved FLS, hvilket svarer til at
spjældet først åbner ved en 10 års hændelse.
Tabel 3.1. Oversigt over scenarierne.

Scenarie

Overløbskote FLS
[m]

Overløbskote MUS
[m]

Begrænsning MUS
[m3/s]

Udløb ENG
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Scenarie 1

+2,70

+0,50

4,0

Overløb kote +1,50 m

Scenarie 2

+2,70

+0,50

4,0

Overløb kote +2,00 m

Scenarie 3

+2,70

+0,50

4,0

Styrbar spjæld kote -1,00 m

I alle tre scenarier er det besluttet at sætte pumpeydelsen for tømmepumpen fra Valby Skybrudstunnel til
166 l/s svarende til ydelsen for Enghave Kanal Pumpestation. VT tømmes efter bassinledningerne på
Gåsebækrenden og Enghave Kanal er tømt, således at Renseanlæg Damhusåen ikke belastes yderligere end
status quo. Denne antagelse er konservativ og vil evt. kunne justeres såfremt det senere viser sig muligt at
føre både mere vand men også samtidig med tømning af øvrige bassiner til Rensenanlægget.
Resultatet af scenarierne er vist i Tabel 3.2 samt Tabel 3.3, der viser overløbshyppighed samt
aflastningsmængde for Gåsebækkloakken (UK11) og Valby Skybrudstunnel (Nyt udløb). Som det ses,
medfører alle tre scenarier en reduktion af overløbsmængde på omkring 50.000 m3/år til Gåsebækrenden og
samlet en reduktion på 45.000 m3/år. Der er regnet for et nutidsscenarie, hvorfor der ikke er regnet med
klimafremskrivning af regnen, og der er derfor anvendt en sikkerhedsfaktor på 1,0.
Tabel 3.2. Aflastningshyppighed og mængde til Gåsebækrenden (UK11) for de tre scenarier samt status.

Scenarie

Antal aflastninger [stk]

Aflastninger/år [stk]

Aflastningsmængde/år [m3]

111

3,7

79.500

Scenarie 1

26

0,9

30.500

Scenarie 2

26

0,9

32.000

Scenarie 3

25

0,8

26.000

Status

Tabel 3.3. Aflastningshyppighed og mængde til Enghave Kanal fra Valby Skybrudstunnel for de tre scenarier.

Scenarie

Antal aflastninger

Aflastninger/år

Aflastningsmængde/år

Scenarie 1

14

0,5

4.000

Scenarie 2

10

0,3

2.500

Scenarie 3

3

0,1

6.500

Som det fremgår af Tabel 3.2 opfylder alle 3 scenarier kriterieret om at bringe antallet af overløb til
Gåsebækrenden (UK11) ned til maksimalt 1 årligt overløb, og det er ikke nødvendigt at etablere ekstra
volumen.
Af Tabel 3.3 kan det ses, at antallet af overløb fra Valby Skybrudstunnel er højere for scenarie 1 og 2 med
fast overløbskant ved udløbet end med styrbart spjæld som i scenarie 3. Antallet er højest for scenarie 1
med et overløb ca. hvert 2. år, mens der for scenarie 2 er et overløb ca. hvert 3. år i gennemsnit. For
scenarie 3 sker der først udløb fra Valby Skybrudstunnel ved en gentagelsesperiode på 10 år svarende til
København Kommunes definition af skybrud.
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Den samlede udledning fra Gåsebækrenden og Valby Skybrudstunnel er tæt på at være ens i de tre scenarier
og varierer fra 32.500 m3/år til 34.500 m3/år. Det vurderes at forskellen er indenfor den generelle
usikkerhed på beregningerne og at scenarierne derfor er sammenlignelige i overløbsmængder.
Endelig konkluderes det, at scenarie 1 og scenarie 3 opfylder kravene til dimensionering af tunnelen og kan
føre tilstrækkelige mængder vand væk, og holde trykket i oplandet tilstrækkeligt lavt, mens scenarie 2 giver
for høje trykniveauer i oplandet med for store mængder vand på terræn til følge.
Det bemærkes desuden at det alene er scenarie 3, der overholder overløb til Enghave Kanal til en 10 årig
gentagelsesperiode, mens det ikke er muligt at komme så langt ned med overløbskanter, da der ved en
overløbskote +2,00 m er overløb til en 3 årig gentagelsesperiode, men denne kote ikke overholder kravene
til håndtering af skybrud.

3.1 Scenarie 4 & 5
Den forøgede bassinkapacitet ved Scenarie 4 & 5, tilført primært via større skaktvolumen, har medført at der
til en given hændelse er tilbageholdt yderligere ca. 3.500 m3 vand. Effekten ses tydeligst ved at den årlige
aflastningsmængde fra Gåsebækrenden er blevet mindre, ved sammenligning af overløbskant-scenarierne
scenarie 4 og scenarie 1 i Tabel 3.4. Effekten ses også i mindre grad for Enghave Kanal ved Tabel 3.5.
Tabel 3.4. Aflastningshyppighed og mængde til Gåsebækrenden (UK11) for de fem scenarier samt status.

Scenarie

Antal aflastninger [stk]

Aflastninger/år [stk]

Aflastningsmængde/år [m3]

111

3,7

79.500

Scenarie 1

26

0,9

30.500

Scenarie 2

26

0,9

32.000

Scenarie 3

25

0,8

26.000

Scenarie 4

23

0,8

29.000

Scenarie 5

23

0,8

26.500

Status

Forudsætningsændringer, såsom at der ikke længere er en begrænsning i flowet mellem MUS og
Gåsebækkloakken, medfører at dynamikken i udvekslingen imellem Gåsebækrenden og Enghave Kanal er
anderledes. Samtidigt har den forøgede tunnelkapacitet ved Scenarie 5 medført at åbningskoten for spjældet
ved ENG er blevet sænket, hvilket betyder at spjældet åbner tidligere i regnhændelsen, hvilket så betyder at
spjældet skal være åbent i en længere periode. Alle disse ændrede forhold blander sig sammen og gør at der
ved sammenligning af klap-scenarierne scenarie 5 og scenarie 3 alt i alt ikke ses en tydelig forskel, når Tabel
3.4 og Tabel 3.5 betragtes.
Tabel 3.5. Aflastningshyppighed og mængde til Enghave Kanal fra Valby Skybrudstunnel for de fem scenarier.

Scenarie

Antal aflastninger

Aflastninger/år

Aflastningsmængde/år

Scenarie 1

14

0,5

4.000

Scenarie 2

10

0,3

2.500

Scenarie 3

3

0,1

6.500
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Scenarie 4

14

0,5

4.500

Scenarie 5

3

0,1

6.500

4 Scenarier
Der er udarbejdet beregninger for 3 overordnede scenarier i dette notat. Fælles for de tre scenarier er, at der
altid er en overløbskant ved FLS fremfor som tidligere et styrbart spjæld. Denne ændring er foretaget, da det
ønskes at udnytte Valby Skybrudstunnel som fællesbassin og via en overløbskant sikre en mere optimal
udnyttelse af tunnelens volumen. Koten for overløbet er fastsat således at der sker overløb til Valby
Skybrudstunnel ca. 10 gange årligt. Dette er fastsat ud fra erfaringer fra tidligere beregninger at det er
nødvendigt at tage tunnelen i brug som fællesbassin ca. 10 gange årligt. Det er dog ikke undersøgt om at
det vil ændre noget at hæve eller sænke koten for overløb og på den måde sænke eller hæve antallet af
gange tunnelen er i brug som fællesbassin. Desuden er der også forbindelse ved MUS-skakten, så en
reduktion af overløbshændelser ved FLS, vil sandsynligvis medføre en øgning af overløbshændelser fra
Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved MUS.
Endvidere er det fælles for de 3 scenarier, at der er etableret en forbindelse mellem Gåsebækkloakken og
Valby Skybrudstunnel via en skakt placeret ved Musikbyen (MUS) og det eksisterende overløbsbygværk fra
Gåsebækkloakken til Gåsebækrenden. Denne forbindelse er sat ind i kote +0,50 m, så der vil ske overløb til
Valby Skybrudstunnel før der sker overløb til Gåsebækrenden for at sikre fuld udnyttelse af tunnelvolumenet
inden overløb til recipienten.
Tømmepumpens pumpeydelse er ens for de 3 scenarier, og er fastsat til at være 166 l/s styret efter, at
Enghave Kanal pumpestation skal have tømt Enghave Kanal og Gåsebækkloakken før der sker tømning af
Valby Skybrudstunnel til renseanlægget.
Scenarie 1 og 2 har en overløbskant ved udløbet fra Valby Skybrudstunnel ved ENG i henholdsvis kote +1,50
m og +2,00 m.
Scenarie 3 har et styrbart spjæld ved udløbet fra Valby Skybrudstunnel ved ENG, som er styret efter at det
først åbner ved en 10 års hændelse, svarende til Københavns Kommunes definition af en skybrudshændelse.
•

•

•

Scenarie 1:
• Overløbskant ved FLS i kote +2,70 m
• Forbindelse mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken i kote +0,50 m med en begrænsning
på 4 m3/s.
• Pumpeydelse fra Valby Skybrudstunnel på 166 l/s styret efter Enghave Kanal pumpestation.
• Udløb fra Valby Skybrudstunnel til Enghave kanal via en overløbskant i kote +1,50 ved ENG
Scenarie 2:
• Overløbskant ved FLS i kote +2,70 m
• Forbindelse mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken i kote +0,50 m med en begrænsning
på 4 m3/s.
• Pumpeydelse fra Valby Skybrudstunnel på 166 l/s styret efter Enghave Kanal pumpestation .
• Udløb fra Valby Skybrudstunnel til Enghave kanal via en overløbskant i kote +2,00 ved ENG
Scenarie 3 – ENG:
• Overløbskant ved FLS i kote +2,70 m
• Forbindelse mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken i kote +0,50 m med en begrænsning
på 4 m3/s.
• Pumpeydelse fra Valby Skybrudstunnel på 166 l/s styret efter Enghave Kanal pumpestation .
• Udløb fra Valby Skybrudstunnel til Enghave kanal via et styrbart spjæld ved ENG styret efter en kote
ved FLS, så det først åbner til en 10 års hændelse.
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4.1 Scenarie 4 & 5
Scenarie 4 & 5 er en genkørsel af scenarie 1 og 3 med opdateret tunnel- og skakt-geometri.
Scenarie 4 har en overløbskant ved udløbet fra Valby Skybrudstunnel ved ENG i kote +1,50.
Scenarie 5 har et styrbart spjæld ved udløbet fra Valby Skybrudstunnel ved ENG, som er styret efter at det
først åbner ved en 10 års hændelse, svarende til Københavns Kommunes definition af en skybrudshændelse.
•

•

Scenarie 4:
• Opdateret tunnel- og skakt-geometri, i form af 2m dybere tunnel samt større vådvolumen i skakte,
tilfører systemet yderligere 3.400 m3 volumen under kote +1,50
• To stk. overløb á 8m ved FLS med kant i kote +2,70 m
• Forbindelse mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken i kote +0,50 m uden en begrænsning
i vandføringen
• Pumpeydelse fra Valby Skybrudstunnel på 166 l/s styret efter Enghave Kanal pumpestation.
• Udløb fra Valby Skybrudstunnel til Enghave kanal via en overløbskant i kote +1,50 ved ENG
Scenarie 5:
• Opdateret tunnel- og skakt-geometri, i form af 2m dybere tunnel samt større vådvolumen i skakte,
tilfører systemet yderligere 3.400 m3 volumen under kote +1,50
• To stk. overløb á 8m ved FLS med kant i kote +2,70 m
• Forbindelse mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken i kote +0,50 m uden en begrænsning
i vandføringen
• Pumpeydelse fra Valby Skybrudstunnel på 166 l/s styret efter Enghave Kanal pumpestation.
• Udløb fra Valby Skybrudstunnel til Enghave kanal via et styrbart spjæld ved ENG styret efter en kote
ved FLS, så det først åbner til en 10 års hændelse.

5 Forudsætninger
For at vurdere effekten af at bruge Valby Skybrudstunnel som fællesbassin er der anvendt to forskellige
hydrauliske modeller. En model er anvendt til at vurdere på antallet af aflastninger fra Gåsebækrenden samt
Valby Skybrudstunnel. Til denne model, er der taget udgangspunkt i en opdateret status-model leveret af
HOFOR den 29-05-2019. Denne model er opdateret, således at Valby Skybrudstunnel er indarbejdet i
modellen. For at vurdere om Valby Skybrudstunnel overholder dimensioneringskravene under skybrud,
anvendes en planmodel, hvor skybrudsprojekterne for oplandet til Gåsebækkloakken er indarbejdet,
herunder også Valby Skybrudstunnel. Denne model er opdateret, så opsætningen af Valby Skybrudstunnel
svarer til det pågældende scenarie i dette notat. For opsætning af skybrudsmodellen henvises til afsnit 5.11.
Beregningerne for overløbsmængder og antal er foretaget som langtidssimuleringer (LTS) for udvalgte
hændelser over en periode på 30 år (1988-2017).
Der er taget udgangspunkt i den samme opsætning af modellen som ligger til grund for notatet
’Gåsebækrenden – Status: LTS analysen 1988-2017’ dateret 23. november 2018 og udarbejdet af HOFOR.
Forudsætningerne er gennemgået i dette notat igen, dog uden detaljer med udvikling i de anvendte
regnserier, her henvises i stedet til førnævnte notat.

5.1 Regn
Der er anvendt tre regnserier til LTS-beregningerne for Valby Skybrudstunnel. Beregningerne er foretaget for
nutidsklima, så der er ikke foretaget klimafremskrivning af regnen.
Der er taget udgangspunkt i følgende SVK regnmålere:
•
•
•

5771 Træholmen
5765 Kongens Enghave
5730 Landbohøjskolen
9

15 December 2020

www.niras.com

5730 Landbohøjskolen

5771 Træholmen

5765 Kongens Enghave

5775 Hvidovre Vandværk

Figur 5.1. Placering af de anvendte regnmålere.

Regndata fra SVK måler Kongens Enghave (5765) dækker hele analyseperiode, mens –de to andre
regnmålere kun dækker perioden delvist. De manglende data er blevet erstattet med data fra en
nærliggende regnmåler. Oversigt over tidsdækning af de målte data, samt information om erstatningsdata
er præsenteret i Figur 5.2.

10

15 December 2020

www.niras.com

5771 Træholmen

5765 Kongens Enghave

5730 Landbohøjskolen

1988

FRA: 19880101

FRA: 19880101

FRA: 19880101
5765 Kongens
Enghave,
korrigeret SVK
(DHI)

År

1992
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

TIL: 20031221

2003

FRA: 20031222

2004
2005
2006
2007

FRA: 19920508

<- Korrigeret
SVK (DHI) ->

2003

TIL: 19920507

<- Korrigeret SVK (DHI) ->

1991

<- Korrigeret SVK (DHI) ->

1990

<-5775 Hvidovre Vandværk, Korrigeret
SVK (DHI) ->

1989

2008

FRA: 20080430

FRA: 20080430

FRA: 20080430

2008

FRA: 20080501

FRA: 20080501

FRA: 20080501

2012
2013
2014
2015
2016

<-Korrigeret SVK (HOFOR)->

2011

<-Korrigeret SVK (HOFOR)->

2010

<-Korrigeret SVK(HOFOR)->

2009

TIL: 20180501

TIL: 20180501

TIL: 20180501

2017
2018

Figur 5.2. Oversigt over sammensætning af de anvendte regndata for LTS simulering.

Inden anvendelse er alle tidsserier redigeret så enkelthændelser, som er markeret som fejlagtige i de
downloadede SVK filer, er blevet erstattet med (korrekte) målinger fra en nærliggende regnmåler. Oversigt
over erstatningsprioritering er præsenteret i Figur 5.3. Denne redigering er gennemført for perioden 1988 –
2008, dvs. for de første 20 år af analyseperioden. Allerede redigerede regndata for perioden 2008 – 2017 er
suppleret af HOFOR. Derfor er der ikke foretaget nogen redigering af regndata for denne periode.
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Prioritet for erstatning af fejlagtige data
Korrigeret Tidsserie
5775 Hvidøvre vandværk

5771 Træholmen

1

5775 Hvidøvre vandværk
5771 Træholmen

1

5765 Kongens Enghave

1

2

5730 Landbohøjskolen

4

3

5765 Kongens Enghave

5730 Landbohøjskolen

5725 Lygten

2

3

4

2

3

4

3
2

4
1

Figur 5.3. Prioritering ved korrektion (erstatning af fejlagtige hændelser) af regntidsserierne.

De resulterende regndata-tidsserier er opsummeret i Figur 5.4. Der er en markant trend af voksende
årsnedbør i alle tre tidsserier og en stor forskel i gennemsnits årsnedbør, trods relativt små geografiske
afstande mellem regnmålerne.
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Gnst.

5730 Landbohøjskolen

År
Regn [mm] % af gnst. Regn [mm] % af gnst. Regn [mm] % af gnst. Regn [mm] % af gnst.

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total [mm]
Gnst. [mm/år]

580

105.99

531

97.00

531

97.00

547

100.00

478

114.73

386

92.73

385

92.54

416

100.00

530

102.59

510

98.65

510

98.76

517

100.00

634

102.13

614

98.94

614

98.94

621

100.00

527

94.78

541

97.44

599

107.78

556

100.00

727

99.02

755

102.75

721

98.23

734

100.00

828

102.10

806

99.36

799

98.54

811

100.00

620

100.65

597

96.95

631

102.40

616

100.00

428

84.76

413

81.91

673

133.33

504

100.00

515

95.65

468

86.95

632

117.40

538

100.00

719

96.11

666

89.05

859

114.84

748

100.00

623

97.50

541

84.69

753

117.81

639

100.00

564

100.24

468

83.24

655

116.52

562

100.00

601

98.77

554

91.05

670

110.18

608

100.00

820

104.32

702

89.26

837

106.41

786

100.00

523

99.54

452

85.99

601

114.47

525

100.00

703

107.04

519

79.09

748

113.87

657

100.00

649

118.11

452

82.23

548

99.66

550

100.00

796

112.14

587

82.67

746

105.19

709

100.00

917

104.62

849

96.85

863

98.54

876

100.00

763

114.59

516

77.44

719

107.96

666

100.00

697

103.79

634

94.41

683

101.80

671

100.00

702

102.74

592

86.70

755

110.56

683

100.00

710

105.07

581

86.00

736

108.94

676

100.00

579

104.11

474

85.08

617

110.81

557

100.00

452

98.30

450

97.93

477

103.77

459

100.00

728

95.66

753

98.90

803

105.44

761

100.00

734

103.03

659

92.59

743

104.38

712

100.00

593

102.21

552

95.11

596

102.69

580

100.00

752

99.76

665

88.20

845

112.04

754

100.00

19,489
650

102.35
102.35

17,285
576

90.78
90.78

20,348
678

106.87
106.87

19041
635

100.00
100.00

Figur 5.4. Den årlige totale regndybde for de tre anvendte regndata-tidsserier i perioden 1988 – 2017.

5.2 LTS opsætning
5.2.1

Joblistekriterier og joblisten
Der er specificeret tre joblistestartkriterier, hver relateret til maks. indløb fra et lokalt sub-opland. I Figur 5.5
kan de udvalgte sub-oplande (dvs. netværksknuder) ses. Disse belastes med regn fra en af de tre
regntidsserier.
Størrelsen på indløbets grænseværdi er defineret, så alle signifikante regnhændelser med potentiale for at
forårsage overløb og/eller signifikant fyldning af regnvandsbassiner bliver inkluderet i beregningerne.
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Stopkriteriet sikrer, at hændelserne stopper, når den totale belastning af systemet igen falder til under 1
m3/s.

Figur 5.5. Joblistekriterier for etablering af LTS jobliste

Joblisten er genereret for perioden 1988 – 2017, i.e. for 30 år. Joblisten indeholder 554 simuleringsjobs med
totalvarighed på ca. 90 døgn.

5.2.2

Stopkriterier
Stopkriterier sikrer, at den hydrodynamiske simulering kører så længe, at de store bassiner, primært
Gåsebækrenden og Valby Skybrudstunnel, er helt tomme, når simuleringen af en hændelse afsluttes. Med
dette undgås, at der ved ”koblede” hændelser tabes effekt af fyldte bassiner ved en hændelses begyndelse.
I den nuværende version af MIKE URBAN LTS er det ikke muligt at definere direkte kriterier på basis af
vandstand ved specifikke lokaliteter i systemet. Den ønskede effekt er i stedet opnået ved at etablere fiktiv
opsætning bestående af en udløbsledning, hvor der er indsat et konstant inflow samt en flow regulator, der
styres af vandstanden i de enkelte bassiner. Styringen er opsat sådan, at mens vandstanden i bassinet er
over en bestemt grænseværdi, kan der strømme vand i ledningen. Når vandstanden falder under
grænseværdien, reguleres flowet i ledningen, så det er under stopkriteriet og det bliver dermed opfyldt.
Hver fiktiv opsætning for hvert bassin består af følgende elementer:
•
•
•
•

Et fiktivt manhole
Et fiktivt outlet
En fiktiv ledning
Et fiktivt weir

Der er etableret tre stopkriterier, dvs. tre fiktive opsætninger for Valby Skybrudstunnel og de to
regnvandsbassiner: Gåsebækrenden og Enghave Kanal (se Figur 5.6).
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Figur 5.6 Run-time kriterier for LTS opsætning.

5.2.3

Initiale betingelser for LTS jobs
Initiale betingelser for LTS simuleringerne etableres med spildevandsbelastning ( HOTSTART filnavn:
Gaasebæk_hotstart0_uden_groene.res1d). Infiltration er ikke medtaget.

5.2.4

LTS Statistik
Alle typer hændelser, både øjeblikkelige ekstremværdier (vandstand), akkumulerede værdier (varighed,
volumen) og antal, defineres med en afstand på 1440 minutter.
Typen af statistik og udvalg af lokaliteter for hhv. links og knuder er vist i Figur 5.7 og Figur 5.8.

Figur 5.7. Specifikation af LTS statistik output for Links.
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Figur 5.8. Specifikation af LTS statistik output for Nodes.

5.3 Sikkerhedsfaktor
Der er regnet for et nutidsscenarie, hvorfor der ikke er regnet med klimafremskrivning af regnen, og der er
derfor anvendt en sikkerhedsfaktor på 1,0.

5.4 Hydrologisk reduktionsfaktor
I LTS-beregningerne, foretaget for statussituationen, er der af HOFOR brugt en hydrologisk reduktionsfaktor
på 0,85 i beregningerne, og dette er også anvendt i beregningerne for plansituationen i disse beregninger.

5.5 Afkobling
Der pågår arbejde med at udfærdige en masterplan for kloakoplandet til Gåsebækrenden. En del af arbejdet
med Masterplanen, går på at undersøge scenarier for separering af eksisterende boligområder og planlagt og
igangværende byfornyelse i området omkring Grønttorvet og Silvan. Det har tidligere været undersøgt at
separatkloakere disse områder samtidigt og koble dem fra fælleskloakken og på Valby Skybrudstunnel, når
denne er etableret. I det følgende er oplandene dog fortsat koblet på Gåsebækrenden jf. undersøgelserne i
VAL-AP-HYD-GEN-NOT-004, der viste, at det var nødvendigt at reservere noget volumen til det separate
regnvand for at sikre, at der kun skete overløb til hændelser større end T=10 år fra Valby Skybrudstunnel.
Dette havde en negativ effekt på antallet af overløb fra Gåsebækrenden.
Folehaven er dog et allerede udført projekt, hvor dele af vejen samt en lille del af oplandet er planlagt
afkoblet, og er i disse beregninger koblet direkte på Valby Skybrudstunnel ved BLU-skakten. Ved en 1-års
hændelse, som typisk er omkring 25-30 mm, vil det afkoblede areal fra Folehaven således optage 575-690
m3 af tunnelens samlede volumen på 25.000 m3, eller omkring 2,5-3,0 % af det samlede volumen.

5.5.1

Grønttorvet
Grønttorvet er under ombygning, og i den forbindelse er det planlagt, at området skal separatkloakeres og i
samme ombæring skybrudssikres. Det er aftalt, at Grønttorvet kan udlede svarende til en 5 års regn, og fra
en 5 års regn og opefter skal udføre skybrudssikring lokalt.
Grønttorvet har et samlet areal på 19,00ha og en befæstelsesgrad på 75,7%, hvilket giver et befæstet areal
på 14,39ha. Se Figur 5.1. Dette bliver tilkoblet via en ø1200 til Gåsebækkloakken.
I beregningerne er der indsat en enkelt ledningsstrækning koblet på Gåsebækkloakken med en begrænsning
svarende til den maksimale afledning til en 5 års regn, som for Grønttorvet bliver 2,02m3/s.
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Figur 5.9. Området som separatkloakeres i forbindelse med Grønttorvets ombygning.

5.5.2

Silvangrunden
Silvangrunden er planlagt til byfornyelse, se Figur 5.10, og i den forbindelse skal området også
separatkloakeres og skybrudssikres. Det er aftalt, at Silvangrunden kan udlede svarende til en 5 års regn, og
fra en 5 års regn og opefter skal udføre skybrudssikring lokalt.
Der er ikke bestemt totalt areal for Silvangrunden, men et reduceret areal for hele grunden på 9,40ha er
tidligere oplyst af HOFOR. Dette bliver ligeledes tilkoblet via en ledning til Gåsebækrenden.
En del af Silvangrunden ligger udenfor oplandet til Gåsebækrenden og er derfor ikke med i beregningerne.
Den resterende del er fortsat koblet på Gåsebækrenden, som det er i dag, da projektet for Silvangrunden
endnu ikke er så langt fremme som det er tilfældet for Grønttorvet.
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Figur 5.10. Oversigt over arealanvendelse fra lokalplan nr. 518 for området omkring Silvangrunden.

18

15 December 2020

5.5.3

www.niras.com

Folehaven
Projektet Skybrudssikring af Folehaven er på nuværende tidspunkt udført. Projektet for Folehaven er planlagt
til at afkoble et samlet område på 2,3 red. ha, der kobles direkte på tunnellen med hverdagsregn. På
nuværende tidspunkt, er det blot 0,8 red. ha ud af de planlagte 2,3 red. ha, der er afkoblet. I beregningerne
er der regnet med den fulde frakobling, som er koblet på skakten ved BLU.
De 0,8 red. ha er den del af vejen, hvor skybrudsopsamlingen er placeret (vist med blå på figuren), mens
det øvrige areal er separering af et boligområde nord for Folehaven. Arealet kan ses på Figur 5.11.

Figur 5.11. Opland ved Folehaven planlagt til afkobling jf. spildevandsplan tillæg nr.6. fra januar 2017.

5.6 Valby Skybrudstunnel
Valby Skybrudstunnel er indsat i modellen ud fra det nuværende stadie i projektet og er sat ind som en
Ø3,4m tunnel. Linjeføringen er som vist på Figur 5.12, og går fra FLS til BLU (MCD) via MUS og slutter i ENG,
og har altså udløb til Enghave Kanal.
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Figur 5.12. Oversigtsfigur for Valby Skybrudstunnel og dens sammenhæng med Gåsebækkloakken. Som det fremgår, er der overløb
til Valby Skybrudstunnel ved FLS og MUS fra Gåsebækkloakken.

I Tabel 5.1 er udregnet volumen for en Ø3,4 m tunnel med udløb til Enghave Kanal for de tre undersøgte
scenarier. For scenarie 3 er der regnet et volumen op til kote 2,5, da vandstanden når herop, før
skybrudsklappen åbner. Som det fremgår af resultaterne er der dog ikke stor forskel på
magasineringsvolumenet de tre scenarier i mellem, hvilket skyldes, at hovedparten af
magasineringsvolumenet er selve tunnelen.
Tabel 5.1. Tunnelspecifikationer på Valby Skybrudstunnel. Volumener er op til kote 1,50, 2,00 og 2,50.

Bundkote ved
udløb [m]

Overløbskote
[m]

Længde
tunnel [m]

Volumen tunnel
[m3]

Volumen
tunnel+skakte
[m3]

Scenarie 1

-15,29

1,50

2.421

22.000

25.000

Scenarie 2

-15,29

2,00

2.421

22.000

25.100

Scenarie 3

-15,29

Styrbart
spjæld

2.421

22.000

25.200

Scenarie

5.6.1

Scenarie 4 & 5
Opdateringen af tunnel- og skakt-geometri ifm. Scenarie 4 & 5 tilfører systemet 3.400 m3 under kote +1,50.
Tunellen er blevet sænket 2m og skaktenes våde areal er blevet forøget. Tunnelvolumenet er overordnet set
uændret, bortset fra en lille længdereduktion, og den ekstra kapacitet opstår hermed i skaktene.
En opdateret oversigt for scenarie 4 & 5 fremgår ved Tabel 4.2.
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Tabel 5.2. Tunnelspecifikationer på Valby Skybrudstunnel for Scenarie 4 & 5. Volumener er hhv. op til kote 1,50 og 2,50.

Bundkote ved
udløb [m]

Overløbskote
[m]

Længde
tunnel [m]

Volumen tunnel
[m3]

Volumen
tunnel+skakte
[m3]

Scenarie 4

-17,40

1,50

2.401

21.800

28.500

Scenarie 5

-17,40

Styrbart
spjæld

2.401

21.800

28.900

Scenarie

5.7 Overløbskant til aflastning fra fælleskloak til Valby Skybrudstunnel
I alle 3 scenarier er der indsat en overløbskant mellem brønd 321028 og FLS-tilløbsbygværket.
Overløbskanten er placeret i kote 2,70, hvilket giver omkring 5-15 overløb om året med et gennemsnit
omkring 8,5 årlige overløb. Overløbskanten er sat ind med en længde på 15 m.

Overløb til
tunnel

Figur 5.13. Oversigt over placering af overløbskant ved FLS med de ændringer, der foretages i forbindelse med etableringen.
Bygværk 321510 er fjernet, og tilstødende v1883 BT samt udgående øj3139x2118 BT er ført til bygværk 321028. Der er indsat
overløbskant fra 321028 til FLS tilløbsbygværket.

5.7.1

Scenarie 4 & 5
Eksisterende kloaksystem ved brønd 321028 er blevet detaljeret nærmere ifm. Scenarie 4 og 5. Ved en
opmåling via punktsky blev der opdaget at en større tværgående vandledning skærer ind i toppen af den
sydgående ledning fra 321028 og indsnævrer tværsnitsprofilet. Indsnævringen er fra 3140x2120 til
3140x1890 og forekommer i ca. 10 meters længde, umiddelbart nedstrøms brønd 321028 i sydgående
retning.
Samtidig er overløbskanten fra 321028 til FLS tilløbsbygværk nu ændret fra at være én overløbskant på 15
meter til at være to kanter á 8 meter. Ændrede forhold fremgår af Figur 4.14
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Figur 5.14. Oversigt over placering af overløbskant ved FLS med de ændringer, der er foretaget ved Scenarie 4 & 5. Der er indført
en indsnævring af tværsnittet, markeret med rød cirkel, for den sydgående ledning fra 321028. Der er samtidig etableret 2 overløb
á 8 meter, hvor der før var ét overløb á 15 meter.

5.8 Forbindelse mellem MUS og Gåsebækkloakken
Ved Musikbyen er der oprettet en forbindelse mellem en kommende skakt her (MUS) og Gåsebækkloakken.
Forbindelsen er oprettet som en overløbskant sat i kote +0,50 m, og har til formål at sikre, at der ikke sker
overløb til Gåsebækrenden før Valby Skybrudstunnels volumen er opbrugt. Overløb til Gåsebækrenden fra
Gåsebækkloakken er i kote +1,05m.
På Figur 5.15 er en oversigtstegning over den planlagte placering af MUS-skakten. Som det fremgår, er
skaktens størrelse vurderet til at være 9 m i udvendig diameter og 6 m i indvendig diameter. Med de
pladskrav, der er til adgang og drift af skakten, er det vurderet, at det vil være muligt at kunne føre omkring
4-5m3/s gennem skakten på en kontrolleret måde gennem enten hylder eller en vortex konstruktion.
Der er i modellen derfor indsat en begrænsning på udveksling mellem Valby Skybrudstunnel og
Gåsebækkloakken via MUS på 4 m3/s.
Det blev undervejs også forsøgt at simulere effekten af at fjerne begrænsningen. Konklusionen på dette var,
at effekten var så lille og kun flyttede en lille smule vand mellem udløb ved ENG eller ved Gåsebækrenden
(UK11). Konsekvensen ved at fjerne begrænsningen, ville være at MUS skulle bygges større med øgede
anlægsudgifter og kompleksiteter med pladsforhold. Set i forhold til den ringe effekt af at fjerne
begrænsningen, blev det vurderet, at det ikke var de øgede anlægsudgifter værd.
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Figur 5.15. Oversigtstegning over tunnelskakt samt tilhørende tilløbs- og udløbsbygværker ved Musikbyen, MUS-skakten.

5.8.1

Scenarie 4 & 5
Begrænsningen på vandføringen imellem MUS-Gåsebækkloakken er fjernet, da MUS-skakten nu er
projekteret til at være 9,45 m i våd diameter frem for 4,7 m. Tværsnitsarealet er tilsvarende forøget til 70,1
m2 fra 17,2 m2. Der benyttes hylder i MUS skakten til at føre vandet på en kontrolleret måde.
Konsekvensen af dette er at der i enkelte meget intense regnhændelser såsom 2. juli 2011 kan opstå større
flow end 4 m3/s ved udvekslingen imellem de to systemer. De fleste regnhændelser vil ikke få flowet til at
overskride 4 m3/s, og derfor er effekten af ændringen for aflastningsmængderne ikke betydelig.

5.9 Styrbart spjæld ved ENG
I scenarie 3 er der i stedet for en overløbskant ved ENG indsat et styrbart spjæld. Spjældet er indsat som en
åbning på 5,00x1,5 m med bundkote -1,00 m. Åbningen af spjældet er styret efter en kote ved FLS, der via
iteration er fundet frem til i denne modelsammenhæng at skulle være kote +3,70 for åbning af spjældet
svarende til en 10 års hændelse. Se Tabel 5.3.
Der har været kørt forsøg med at åbne efter en kote ved ENG i stedet, da det vil gøre styringen lettere og
mere sikker, hvis der åbnes efter en lokal kote fremfor efter en kote omkring 2 km væk. De indledende
beregninger viser, at det godt kan lade sig at gøre at bestemme en kote, der kan sikre at spjældet åbner til
en 10-årig gentagelsesperiode. Det er dog ikke undersøgt til bunds, hvilken konsekvens styring ved ENG har
på opstuvningsniveauer i oplandet i forbindelse med skybrud. Det anbefales, at dette undersøges nærmere
hvis scenarie 3 vælges som scenarie.
Tabel 5.3. Specifikationer for det styrbare spjæld ved ENG i scenarie 3

Bredde [m]

Højde [m]

Bundkote [m]

Åbningshastighed [m/s]

Styringskote ved FLS [m]
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0,01 (2min30sek)

+3,70

Scenarie 4 & 5
Scenarie 5 er den opdaterede udgave af Scenarie 3, som derved også indeholder et styrbart spjæld ved ENG.
Den forøgede kapacitet i tunnelsystemet har medført at åbningskoten sænkes en smule, således at spjældet
fortsat åbner til en 10-årig gentagelsesperiode. Åbningskoten for spjældet er derfor ændret fra kote 3,70 til
kote 3,49.
Denne lavere åbningskote betyder at spjældet åbner tidligere i en given regnhændelse end før. Dette betyder
at spjældet skal være åbent i en lidt længere periode, for at få aflastet tilstrækkeligt. Tidligere blev der
regnet med en blokeringstid på 85 minutter, hvor der nu er fundet at en 100 minutters periode passer bedre.
Dette er fastlagt ved at betragte 2. juli regnhændelsen, hvor der er itereret frem til en blokeringstid således
at spjældet ikke udfører to åbninger under regnhændelsen.

5.10 Tømmepumpe på Valby Skybrudstunnel
Valby Skybrudstunnel tømmes via en tømmepumpe placeret i skakten for enden af tunnelen. I Tabel 5.4 er
vist ydelse, start-/stopkote og styringsforhold for tømmepumpen.
Valby Skybrudstunnel fungerer i praksis som et fællesbassin og tømmes derfor til renseanlægget. Derfor er
der sat en styring på pumpen. Styringen er opsat efter vandstanden ved Enghave Kanal Pumpestation, da
denne tømmer bassinledningerne for Enghave Kanal og Gåsebækrenden. Styringen er opsat, således at disse
to bassiner skal være pumpet tomme, før Valby Skybrudstunnel tømmes.
Pumperne ved Enghave Kanal Pumpestation har en ydelse på sammenlagt 166l/s, hvorfor denne ydelse er
valgt. Denne ydelse og styring på tømmepumpen svarer til, at belastningen på renseanlægget ikke ændres,
da tilførslen fra tømning af de tre bassiner aldrig overstiger 166 l/s.
Pumpen skal efter planen tømme Valby Skybrudstunnel via Enghave Kanal bassinledning, og denne styring
og ydelse betyder samtidig, at hverken de nuværende installationer ved Enghave Kanal bassinledning eller
ved Enghave Kanal Pumpestation skal opgraderes.
Hvis det vælges at ændre på driften af tømmerpumperne fra Valby Skybrudstunnel således at de kører
uafhængigt af pumperne ved Enghave Kanal Pumpestation, vil det have en gavnlig effekt på både antal af
overløbshændelser og -volumen. Især vil det faktum at pumpen kører uafhængigt af Enghave Kanal pst.,
have en effekt, da tømmetiden af Valby Skybrudstunnel nedsættes med omkring 1,5 dag ved en
pumpeydelse på 166 l/s. Øges pumpeydelsen, vil tømmetiden reduceres yderligere og effekten være større.
Det er ikke efterregnet, hvor stor effekten af en ændring af pumpedriften vil være, men det vurderes at
kunne nedbringe antallet af overløbshændelser og overløbsmængder. Ved en pumpeydelse på 166 l/s, der
kører uafhængigt af Enghave Kanal Pumpestation, vil overløbsmængderne kunne reduceres med omkring
500-1.000 m3 for hver overløbshændelse, da det tager omkring 1-2 timer at fylde tunnelen i disse tilfælde.
Det svarer til en reduktion på omkring 2-3 %.
Konsekvensen ved en ændret drift af pumperne vil være, at det kan blive nødvendigt med ombygning af
forbindelsen fra Enghave Kanal bassinledning til Enghave Kanal Pumpestation samt opgradering af pumperne
her.
Tabel 5.4. Ydelse, start-/stopkote og styringsforhold for tømmepumpen fra Valby Skybrudstunnel.

Scenarie
Scenarie 1

Pumpeydelse
[l/s]

Start-/stopkote
[m]

Styring

Styringslokation

Tænd-/slukkote
[m]

166

-15,15/-15,25

Ja

Enghave Kanal
pst 310027

<-6,09/>-6,08
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Scenarie 2

166

-15,15/-15,25

Ja

Enghave Kanal
pst 310027

<-6,09/>-6,08

Scenarie 3

166

-15,15/-15,25

Ja

Enghave Kanal
pst 310027

<-6,09/>-6,08

Scenarie 4 & 5
Tunnellen er blevet sænket med ca. to meter i scenarie 4 & 5. Dette betyder at start- og stopkoter for
tømmepumpen tilsvarende sænkes med ca. 2 meter, til hhv. START -17,20 og STOP -17,30. Øvrige
parametre for tømmepumpen og dens styring er uændret.

5.11 Skybrudsmodel
For at kunne vurdere betydning af de ændringer, foreslået i dette notat til opsætning af indløb og udløb til og
fra Valby Skybrudstunnel har for dimensionering af tunnelen og krav til vandføringsevne, er der foretaget
beregninger på den skybrudsmodel, der har været anvendt til at dimensionere selve tunnelen.
Formålet med disse beregninger, at vurdere om de foreslåede ændringer har en negativ effekt på Valby
Skybrudstunnels evne til at afvande oplandet under skybrud, som er den primære funktion af tunnelen.
Opsætning af modellen er den samme som i VAL-AP-HYD-GEN-NOT-003 med følgende ændringer:
•
•
•
•

5.11.1

Valby Skybrudstunnel opdateret til nuværende stadie af projektet. Som beskrevet i afsnit 5.6, 5.6.1, 5.8,
5.9 og 5.9.1 i dette notat.
Længden på overløbskanten ved Gåsebækrenden (UK11) rettet fra 24 m til 12 m.
Udløbskoterne ved Gåsebækrenden rettet til kote +1,28 og ved Enghave Kanal til kote +1,40 jf. notat
VAL-AP-HYD-GEN-NOT-005 'Valby Skybrudstunnel – Udløbsvandspejl og recipientpåvirkning’.
Enkelttab justeret, så de svarer til tabene fra VAL-AP-HYD-GEN-NOT-003.

Scenarie 4 & 5
Der er ændret beregningsmotor i skybrudsmodellen fra MOUSE til MIKE 1D. Enkelttabene udregnes lidt
forskelligt de to motorer imellem, hvorfor at tabene efterfølgende er afstemt således at MIKE 1D regner det
samme tab som med den tidligere MOUSE motor.
Både skybrudsmodellen samt LTS-modellen har fået indført opdateringer af tunnel- og skakt-geometri samt
detaljering af kloaksystemet ved brønd 321028 og tilløbsbygværket ved FLS. Opdateringen af geometrier har
medført at enkelttabene i LTS-modellen ikke er afstemt, da de nye geometrier vil give ændringer i tabene.
Skybrudsmodellen er blevet justeret således at modellen udregner de samme tab som tidligere med de nye
geometrier samt den nye beregningsmotor.

6 Scenarie 1
I scenarie 1 er der en overløbskant ved starten af Valby Skybrudstunnel ved FLS i kote +2,70 og ved udløbet
ved ENG i kote +1,50 m.
På Figur 6.1 er vist en oversigtstegning med opsætning og resultater for scenarie 1. Som det fremgår er der
ved udvekslingen mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken en begrænsning på 4 m3/s. Denne
udveksling er central i forhold til at udnytte det fulde volumen af tunnelen, og er med til at reducere antallet
af overløb til Gåsebækrenden.
I gennemsnit er der 8,6 årlige overløb til Valby Skybrudstunnel fra Gåsebækkloakken ved FLS med et årligt
volumen på 39.000m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år til år mellem 2-3 årlige overløb og 14-15
årlige overløb. Mængden kan variere fra ca. 5.000-10.000 m3/år til helt op til 180.000 m3/år.
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Udveksling mellem Gåsebækkloakken og Valby Skybrudstunnel ved MUS sker ca. 3,5 gange årligt med et
årligt volumen omkring 33.000m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år uden overløbshændelser til 8-9
årlige overløbshændelser med en mængde, der kan variere fra 0 m3/år til 150.000 m3/år.
Udveksling mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken ved MUS sker ca. 1 gang årligt med årligt
volumen omkring 6.500 m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år uden overløbshændelser til 3 årlige
overløbshændelser med en mængde, der kan variere fra 0 m3/år til 40.000 m3/år.
Udvekslingen ved MUS fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel sker i høj grad ved hændelser, der
ellers kunne have forårsaget overløb til Gåsebækrenden, men overløb fra Valby Skybrudstunnel til
Gåsebækkloakken i høj grad sker ved kraftige hændelser, hvor trykniveauet i oplandet bagved
overløbskanten ved FLS bliver så høj at vand bliver presset op denne vej, før der sker overløb ved ENG i kote
+1,50 m.
I dette scenarie er der 14 overløb fra Valby Skybrudstunnel til Enghave Kanal, svarende til et overløb hvert
2. år eller 0,5 overløb/år med et gennemsnitligt årligt volumen på 6.500m3/år. Antallet af hændelser varierer
fra år uden overløbshændelser til 2 årlige overløbshændelser med en mængde, der kan variere fra 0 m3/år til
60.000 m3/år.

Figur 6.1. Oversigtsfigur med opsætning og resultat for scenarie 1.

Overløbshyppigheden til Gåsebækrenden er bragt ned fra gennemsnitligt 3,7 årlige overløb eller 4-5 årlige
overløbshændelser de sidste 10 år til under 1 årlig overløbshændelse med gennemsnitligt 0,9 årlige
hændelser. Det samlede volumen er reduceret til 30.5000 m3/år. Det er i dette scenarie derfor ikke
nødvendigt at bygge ekstra volumen ved Gåsebækrenden for at opnå målsætningen om maksimalt 1 årligt
overløb ved Gåsebækrenden.
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For at undersøge om at scenarie 1 også lever op til kravene for dimensionering af Valby Skybrudstunnel er
skybrudsmodellen beskrevet i afsnit 5.11 opdateret og brugt til at dimensionere tunnelen med opdateret så
den tilsvarer scenarie 1.
I Figur 6.2 er et resultat af beregningen på skybrudsmodellen vist. Der er vist vandstand bagved
overløbskanten ved FLS samt vandføring oppe ved gangtunnelen ved Valby Skole. Dette er en god indikation
på hvor, godt systemet fjerner vand fra oplandet under skybrud. Hvis vandstanden ved FLS holdes
tilstrækkelig lav, vil vandføring ved Valby Skole også holdes lav. Det er ønskeligt med en vandføring på
omkring 2,5-3,0 m3/s gennem gangtunnelen. Dette opnås ved en vandstand omkring kote +4,50 m ved
overløbskanten ved FLS. Som det fremgår af figuren, bliver den maksimale vandstand ved overløbskanten
ved FLS kote ca. +4,50 m, mens vandføringen gennem gangtunnelen bliver omkring 3,1 m3/s som
maksimalt flow.
Scenarie 1 ligger lige på grænsen eller indenfor det acceptable for flow og vandstand, og løsningen med en
overløbskant i kote +1,50 ved udløbet til ENG og kote +2,70 ved indløbet ved FLS, vurderes at opfylde krav
til både reduktion af antal overløbshændelser samt skybrud.

Figur 6.2. Resultat af beregning med skybrudsmodellen. Den blå streg viser vandføringen ved gangtunnelen ved Valby Skole, mens
den sorte streg viser vandstanden bag ved overløbskanten ved FLS.

I Tabel 6.1, Figur 6.3, Figur 6.4, Figur 6.5, Figur 6.6, Figur 6.7, Figur 6.8, Figur 6.9, Figur 6.10, Figur 6.11
og Figur 6.12 er resultaterne præsenteret mere detaljeret for dette scenarie.
Tabel 6.1. Aflastningshyppighed og mængde for scenarie 1 Valby Skybrudstunnel. Der skelnes mellem eksterne og interne overløb,
hvor interne overløb er fordeling af vand internt i systemet, mens eksterne overløb er til recipient.

Antal
aflastninger

Aflastninger/år

Aflastningsmængde/år

Gåsebækrenden (UK11) – Eksternt overløb

26

0,9

30.500

Valby Skybrudsttunnel ved ENG – Eksternt
overløb

14

0,5

4.000

258

8,6

39.000

Lokation

Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved
FLS – Internt overløb
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Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved
MUS – Internt overløb

106

3,5

33.000

Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved
MUS – Internt overløb

31

1,0

6.500

Figur 6.3 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækrenden for scenarie 1.
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Figur 6.4 Årlig aflastningsmængder til Gåsebækrenden for scenarie 1.

Figur 6.5 Årligt antal aflastninger fra Valby Skybrudstunnel for scenarie 1.
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Figur 6.6 Årlig aflastningsmængder fra Valby Skybrudstunnel for scenarie 1.

Figur 6.7 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved FLS for scenarie 1.
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Figur 6.8 Årlig aflastningsmængder fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel VED FLS for scenarie 1.

Figur 6.9 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved MUS for scenarie 1.
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Figur 6.10 Årlig aflastningsmængder fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved MUS for scenarie 1.

Figur 6.11 Årligt antal aflastninger fra Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved MUS for scenarie 1.
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Figur 6.12 Årlig aflastningsmængder fra Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved MUS for scenarie 1.

7 Scenarie 2
I scenarie 2 er der en overløbskant ved starten af Valby Skybrudstunnel ved FLS i kote +2,70 og ved udløbet
ved ENG i kote +2,00 m.
På Figur 7.1 er vist en oversigtstegning med opsætning og resultater for scenarie 2. Som det fremgår er der
ved udvekslingen mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken en begrænsning på 4 m3/s. Denne
udveksling er central i forhold til at udnytte det fulde volumen af tunnelen, og er med til at reducere antallet
af overløb til Gåsebækrenden.
Samlet set, er der 8,6 årlige overløb til Valby Skybrudstunnel fra Gåsebækkloakken ved FLS med et årligt
volumen på 38.500m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år til år fra et minimum på 2-3 årlige overløb og
til 14-15 årlige overløb. Mængden kan variere fra ca. 5.000-10.000 m3/år til helt op til 180.000 m3/år.
Udveksling mellem Gåsebækkloakken og Valby Skybrudstunnel ved MUS sker ca. 3,5 gange årligt med et
årligt volumen omkring 32.500m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år uden overløbshændelser til 8-9
årlige overløbshændelser med en mængde, der kan variere fra 0 m3/år til 150.000 m3/år.
Udveksling mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken ved MUS sker ca. 1 gang årligt med årligt
volumen omkring 8.000 m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år uden overløbshændelser til 3 årlige
overløbshændelser med en mængde, der kan variere fra 0 m3/år til 50.000 m3/år.
Ligesom i scenarie 1 sker udvekslingen ved MUS fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel i høj grad
ved hændelser, der ellers kunne have forårsaget overløb til Gåsebækrenden. Overløb fra Valby
Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken sker i høj grad ved kraftige hændelser, hvor trykniveauet i oplandet
bagved overløbskanten ved FLS bliver så høj, at vand bliver presset op denne vej, før der sker overløb ved
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ENG i kote +2,00 m. I scenarie 2 ses det, at udvekslingen mellem Valby Skybrudstunnel og
Gåsebækkloakken er højere end i scenarie 1 grundet den højere overløbskant ved ENG.
I dette scenarie er der 10 overløb fra Valby Skybrudstunnel til Enghave kanal, svarende til et overløb hvert
3. år eller 0,3 overløb/år med et gennemsnitligt årligt volumen på 2.500m3/år. Antallet af hændelser varierer
fra år uden overløbshændelser til 2 årlige overløbshændelser med en mængde, der kan variere fra 0 m3/år til
45.000 m3/år.
Overløbshyppigheden til Gåsebækrenden er bragt ned fra gennemsnitligt 3,7 årlige overløb eller 4-5 årlige
overløbshændelser de sidste 10 år til under 1 årlig overløbshændelse med gennemsnitligt 0,9 årlige
hændelser. Det samlede volumen er reduceret til 32.000 m3/år. Det er i dette scenarie derfor ikke
nødvendigt at bygge ekstra volumen ved Gåsebækrenden for at opnå målsætningen om maksimalt 1 årligt
overløb ved Gåsebækrenden.

Figur 7.1. Oversigtsfigur med opsætning og resultat for scenarie 2.

For at undersøge om scenarie 2 også lever op til kravene for dimensionering af Valby Skybrudstunnel er
skybrudsmodellen beskrevet i afsnit 5.11 opdateret og brugt til at dimensionere tunnelen med opdateret så
den tilsvarer scenarie 2.
I Figur 7.2 er et resultat af beregningen på skybrudsmodellen vist. Der er vist vandstand bagved
overløbskanten ved FLS samt vandføring oppe ved gangtunnelen ved Valby Skole. Dette er en god indikation
på, hvor godt systemet fjerner vand fra oplandet under skybrud. Hvis vandstanden ved FLS holdes
tilstrækkelig lav, vil vandføring ved Valby Skole også holdes lav. Det er ønskeligt med en vandføring på
omkring 2,5-3,0 m3/s gennem gangtunnelen. Dette opnås ved en vandstand omkring kote +4,50 m ved
overløbskanten ved FLS. Som det fremgår af figuren, bliver den maksimale vandstand ved overløbskanten
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ved FLS kote ca. +4,65 m, mens vandføringen gennem gangtunnelen bliver omkring 4,2 m3/s som
maksimalt flow.
Scenarie 2 ligger over grænsen for acceptabelt flow og vandstand, og løsningen med en overløbskant i kote
+2,00 ved udløbet til ENG og kote +2,70 ved indløbet ved FLS, vurderes at være ikke at kunne anvendes.
Samtidig kan det konkluderes, at det ikke er muligt at hæve overløbskoten ved ENG så meget at
overløbshyppigheden til Enghave Kanal reduceres til en overløbshændelse hvert 10. år.

Figur 7.2. Resultat af beregning med skybrudsmodellen. Den blå streg viser vandføringen ved gangtunnelen ved Valby Skole, mens
den sorte streg viser vandstanden bag ved overløbskanten ved FLS.

I Tabel 7.1, Figur 7.3, Figur 7.4, Figur 7.5, Figur 7.6, Figur 7.7, Figur 7.8, Figur 7.9, Figur 7.10, Figur 7.11,
og Figur 7.12 er resultaterne præsenteret mere detaljeret for dette scenarie.
Tabel 7.1. Aflastningshyppighed og mængde for scenarie 2. Der skelnes mellem eksterne og interne overløb, hvor interne overløb er
fordeling af vand internt i systemet, mens eksterne overløb er til recipient.

Antal
aflastninger

Aflastninger/år

Aflastningsmængde/år

Gåsebækrenden (UK11) – Eksternt overløb

26

0,9

30.500

Valby Skybrudsttunnel ved ENG – Eksternt
overløb

14

0,5

4.000

Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved
FLS – Internt overløb

258

8,6

39.000

Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved
MUS – Internt overløb

106

3,5

33.000

Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved
MUS – Internt overløb

31

1,0

6.500

Lokation
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Figur 7.3 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækrenden for scenarie 2.

Figur 7.4 Årlig aflastningsmængder til Gåsebækrenden for scenarie 2.
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Figur 7.5 Årligt antal aflastninger fra Valby Skybrudstunnel for scenarie 2.

Figur 7.6 Årlig aflastningsmængder fra Valby Skybrudstunnel for scenarie 2.
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Figur 7.7 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved FLS for scenarie 2.

Figur 7.8 Årlig aflastningsmængder fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved FLS for scenarie 2.
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Figur 7.9 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved MUS for scenarie 2.

Figur 7.10 Årlig aflastningsmængder fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved MUS for scenarie 2.
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Figur 7.11 Årligt antal aflastninger fra Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved MUS for scenarie 2.

Figur 7.12 Årlig aflastningsmængder fra Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved MUS for scenarie 2.
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8 Scenarie 3
I scenarie 3 er der en overløbskant ved starten af Valby Skybrudstunnel ved FLS i kote +2,70 og et styrbart
spjæld ved udløbet ved ENG i kote -1,00 m. Spjældet er opsat efter vandstandskote +3,70 m ved FLS, der
sikrer at spjældet først åbner ved hændelser svarende til T=10, som er Københavns Kommunes definition af
skybrud.
På Figur 8.1 er vist en oversigtstegning med opsætning og resultater for scenarie 2. Som det fremgår er der
ved udvekslingen mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken en begrænsning på 4 m3/s. Denne
udveksling er central i forhold til at udnytte det fulde volumen af tunnelen, og er med til at reducere antallet
af overløb til Gåsebækrenden.
Samlet set, er der 9 årlige overløb til Valby Skybrudstunnel fra Gåsebækkloakken ved FLS med et årligt
volumen på 40.000m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år til år fra et minimum på 2-3 årlige overløb og
til 14-15 årlige overløb. Mængden kan variere fra ca. 5.000-10.000 m3/år til helt op til 180.000 m3/år.
Udveksling mellem Gåsebækkloakken og Valby Skybrudstunnel ved MUS sker ca. 3,5 gange årligt med et
årligt volumen omkring 34.500m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år uden overløbshændelser til 8-9
årlige overløbshændelser med en mængde, der kan variere fra 0 m3/år til 150.000 m3/år.
Udveksling mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken ved MUS sker ca. 1 gang årligt med årligt
volumen omkring 6.500 m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år uden overløbshændelser til 3 årlige
overløbshændelser med en mængde, der kan variere fra 0 m3/år til 42.000 m3/år.
Ligesom i scenarie 1 og 2 sker udvekslingen ved MUS fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel i høj
grad ved hændelser, der ellers kunne have forårsaget overløb til Gåsebækrenden. Overløb fra Valby
Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken sker i høj grad ved kraftige hændelser, hvor trykniveauet i oplandet
bagved overløbskanten ved FLS bliver så højt, at vand bliver presset op denne vej. I scenarie 3 ses det, at
udvekslingen mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken er lavere end scenarie 2 og på niveau med
scenarie 1. Dette skyldes, at når spjældet åbnes føres en stor mængde af vandet ud gennem spjældet til
Enghave Kanal og derfor bliver en større del af den gennemsnitlige mængde ført herover. Dette ses også
ved, at scenarie 3 er det scenarie med størst gennemsnitlig vandmængde ved ENG på trods af, at der kun er
3 hændelser.
I dette scenarie er der 3 overløb fra Valby Skybrudstunnel til Enghave kanal, svarende til et overløb hvert
10. år eller 0,1 overløb/år med et gennemsnitligt årligt volumen på 6.500m3/år. Antallet af hændelser
varierer fra år uden overløbshændelser til 1 årlig overløbshændelse med en mængde, der kan variere fra
50.000 m3/år til 100.000 m3/år.
Overløbshyppigheden til Gåsebækrenden er bragt ned fra gennemsnitligt 3,7 årlige overløb eller 4-5 årlige
overløbshændelser de sidste 10 år til under 1 årlig overløbshændelse med gennemsnitligt 0,8 årlige
hændelser. Det samlede volumen er reduceret til 26.000 m3/år. Det er i dette scenarie derfor ikke
nødvendigt at bygge ekstra volumen ved Gåsebækrenden for at opnå målsætningen om maksimalt 1 årligt
overløb ved Gåsebækrenden.
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Figur 8.1. Oversigtsfigur med opsætning og resultat for scenarie 3.

For at undersøge om at scenarie 3 også lever op til kravene for dimensionering af Valby Skybrudstunnel er
skybrudsmodellen beskrevet i afsnit 5.11 opdateret og brugt til at dimensionere tunnelen med opdateret så
den tilsvarer scenarie 3.
I Figur 8.2 er et resultat af beregningen på skybrudsmodellen vist. Der er vist vandstand bagved
overløbskanten ved FLS samt vandføring oppe ved gangtunnelen ved Valby Skole. Dette er en god indikation
på, hvor godt systemet fjerner vand fra oplandet under skybrud. Hvis vandstanden ved FLS holdes
tilstrækkelig lav, vil vandføring ved Valby Skole også holdes lav. Det er ønskeligt med en vandføring på
omkring 2,5-3,0 m3/s gennem gangtunnelen. Dette opnås ved en vandstand omkring kote +4,50 m ved
overløbskanten ved FLS. Som det fremgår af figuren, bliver den maksimale vandstand ved overløbskanten
ved FLS kote ca. +4,45 m, mens vandføringen gennem gangtunnelen bliver omkring 2,6 m3/s som
maksimalt flow.
Scenarie 3 ligger indenfor det acceptable for flow og vandstand, og løsningen med et styrbart spjæld i kote 1,00 m ved udløbet til ENG og kote +2,70 ved indløbet ved FLS, vurderes at vurderes at opfylde krav til både
reduktion af antal overløbshændelser samt skybrud.
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Figur 8.2. Resultat af beregning med skybrudsmodellen. Den blå streg viser vandføringen ved gangtunnelen ved Valby Skole, mens
den sorte streg viser vandstanden bag ved overløbskanten ved FLS.

I Tabel 8.1, Figur 8.3, Figur 8.4, Figur 8.5, Figur 8.6, Figur 8.7, Figur 8.8, Figur 8.9, Figur 8.10, Figur 8.11
og Figur 8.12 er resultaterne præsenteret mere detaljeret for dette scenarie.
Tabel 8.1. Aflastningshyppighed og mængde for scenarie 3. Der skelnes mellem eksterne og interne overløb, hvor interne overløb er
fordeling af vand internt i systemet, mens eksterne overløb er til recipient.

Antal
aflastninger

Aflastninger/år

Aflastningsmængde/år

25

0,8

34.500

3

0,1

6.500

Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved
FLS – Internt overløb

269

9,0

40.000

Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved
MUS – Internt overløb

106

3,5

34.500

Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved
MUS – Internt overløb

28

0,9

6.500

Lokation
Gåsebækrenden (UK11) – Eksternt overløb
Valby Skybrudsttunnel ved ENG – Eksternt
overløb
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Figur 8.3 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækrenden for scenarie 3.

Figur 8.4 Årlig aflastningsmængder til Gåsebækrenden for scenarie 3.
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Figur 8.5 Årligt antal aflastninger fra Valby Skybrudstunnel for scenarie 3.

Figur 8.6 Årlig aflastningsmængder fra Valby Skybrudstunnel for scenarie 3.
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Figur 8.7 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved FLS for scenarie 3.

Figur 8.8 Årlig aflastningsmængder fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved FLS for scenarie 3.
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Figur 8.9 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved MUS for scenarie 3.

Figur 8.10 Årlig aflastningsmængder fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved MUS for scenarie 3.
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Figur 8.11 Årligt antal aflastninger fra Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved MUS for scenarie 3.

Figur 8.12 Årlig aflastningsmængder fra Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved MUS for scenarie 3.
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9 Scenarie 4
I scenarie 4 er der to overløbskanter ved starten af Valby Skybrudstunnel ved FLS i kote +2,70 og ved
udløbet ved ENG er en enkelt overløbskant placeret i kote +1,50 m.
På Figur 9.1 er vist en oversigtstegning med opsætning og resultater for scenarie 4. Som det fremgår er der
ved udvekslingen mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken ingen begrænsning. Denne udveksling
er central i forhold til at udnytte det fulde volumen af tunnelen, og er med til at reducere antallet af overløb
til Gåsebækrenden.
I gennemsnit er der 8,4 årlige overløb til Valby Skybrudstunnel fra Gåsebækkloakken ved FLS med et årligt
volumen på 42.000m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år til år mellem 2-3 årlige overløb og 14-15
årlige overløb. Mængden kan variere fra ca. 5.000-10.000 m3/år til helt op til 220.000 m3/år.
Udveksling mellem Gåsebækkloakken og Valby Skybrudstunnel ved MUS sker ca. 3,5 gange årligt med et
årligt volumen omkring 33.500m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år uden overløbshændelser til 8-9
årlige overløbshændelser med en mængde, der kan variere fra 0 m3/år til 155.000 m3/år.
Udveksling mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken ved MUS sker ca. 1 gang årligt med årligt
volumen omkring 7.000 m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år uden overløbshændelser til 3 årlige
overløbshændelser med en mængde, der kan variere fra 0 m3/år til 45.000 m3/år.
Udvekslingen ved MUS fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel sker i høj grad ved hændelser, der
ellers kunne have forårsaget overløb til Gåsebækrenden, mens overløb fra Valby Skybrudstunnel til
Gåsebækkloakken i høj grad sker ved kraftige hændelser, hvor trykniveauet i oplandet bagved
overløbskanten ved FLS bliver så høj at vand bliver presset op denne vej, før der sker overløb ved ENG i kote
+1,50 m.
I dette scenarie er der 14 overløb fra Valby Skybrudstunnel til Enghave Kanal, svarende til et overløb hvert
2. år eller 0,5 overløb/år med et gennemsnitligt årligt volumen på 4.500m3/år. Antallet af hændelser varierer
fra år uden overløbshændelser til 2 årlige overløbshændelser med en mængde, der kan variere fra 0 m3/år til
70.000 m3/år.
Det bemærkes at 6 ud af de 14 overløbshændelser er udgjort af hændelser med under 200 m3 samlet
overløbsmængde, hvilket også fremgår af Figur 9.6. Hvis der ses bort fra disse 6 mindre hændelser, bliver
gentagelsesperioden for overløb ca. 4 år.
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Figur 9.1. Oversigtsfigur med opsætning og resultat for scenarie 4.

Overløbshyppigheden til Gåsebækrenden er bragt ned fra gennemsnitligt 3,7 årlige overløb eller 4-5 årlige
overløbshændelser de sidste 10 år til under 1 årlig overløbshændelse med gennemsnitligt 0,8 årlige
hændelser. Det samlede volumen er reduceret til 29.0000 m3/år. Det er i dette scenarie derfor ikke
nødvendigt at bygge ekstra volumen ved Gåsebækrenden for at opnå målsætningen om maksimalt 1 årligt
overløb ved Gåsebækrenden.
For at undersøge om at scenarie 4 også lever op til kravene for dimensionering af Valby Skybrudstunnel er
skybrudsmodellen også blevet opdateret med den nye tunnel- og skakt-geometri.
I Figur 9.2 er et resultat af beregningen på skybrudsmodellen vist. Der er vist vandstand bagved
overløbskanten ved FLS samt vandføring oppe ved gangtunnelen ved Valby Skole. Dette er en god indikation
på hvor, godt systemet fjerner vand fra oplandet under skybrud. Hvis vandstanden ved FLS holdes
tilstrækkelig lav, vil vandføring ved Valby Skole også holdes lav. Det er ønskeligt med en vandføring på
omkring 2,5-3,0 m3/s gennem gangtunnelen. Dette opnås ved en vandstand omkring kote +4,50 m ved
overløbskanten ved FLS. Som det fremgår af figuren, bliver den maksimale vandstand ved overløbskanten
ved FLS kote ca. +4,25 m, mens vandføringen gennem gangtunnelen bliver omkring 2,2 m3/s som
maksimalt flow.
Scenarie 4 ligger indenfor det acceptable for flow og vandstand, og løsningen med en overløbskant i kote
+1,50 ved udløbet til ENG og kote +2,70 ved indløbet ved FLS, vurderes at opfylde krav til både reduktion af
antal overløbshændelser samt skybrud.
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Figur 9.2. Resultat af beregning med skybrudsmodellen. Den blå streg viser vandføringen ved gangtunnelen ved Valby Skole, mens
den sorte streg viser vandstanden bag ved overløbskanten ved FLS.

I Tabel 9.1, samt Figur 9.3, Figur 9.4, Figur 9.5, Figur 9.6, Figur 9.7, Figur 9.8, Figur 9.9, Figur 9.10, Figur
9.11, Figur 9.11 og Figur 9.12 er resultaterne præsenteret mere detaljeret for dette scenarie.
Tabel 9.1. Aflastningshyppighed og mængde for scenarie 4. Der skelnes mellem eksterne og interne overløb, hvor interne overløb er
fordeling af vand internt i systemet, mens eksterne overløb er til recipient.

Antal
aflastninger

Aflastninger/år

Aflastningsmængde/år

Gåsebækrenden (UK11) – Eksternt overløb

23

0,8

29.000

Valby Skybrudsttunnel ved ENG – Eksternt
overløb

14

0,5

4.500

Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved
FLS – Internt overløb

258

8,4

42.000

Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved
MUS – Internt overløb

106

3,5

33.500

Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved
MUS – Internt overløb

23

0,8

7.000

Lokation
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Aflastning til Gåsebækrenden (UK11): Antal
hændelser
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Figur 9.3 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækrenden for scenarie 4.

Aflastning til Gåsebækrenden (UK11): Volumen
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Figur 9.4 Årlig aflastningsmængder til Gåsebækrenden for scenarie 4.
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Aflastning til Enghave Kanal: Antal hændelser
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Figur 9.5 Årligt antal aflastninger fra Valby Skybrudstunnel for scenarie 4.

Aflastning til Enghave Kanal: Volumen
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Figur 9.6 Årlig aflastningsmængder fra Valby Skybrudstunnel for scenarie 4.
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Aflastning Gåsebækkloakken til FLS: Antal
hændelser
16
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Figur 9.7 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved FLS for scenarie 4.

Aflastning Gåsebækkloakken til FLS: Volumen
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Figur 9.8 Årlig aflastningsmængder fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved FLS for scenarie 4.
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Aflastning Gåsebækkloakken til MUS: Antal
hændelser
10
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Figur 9.9 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved MUS for scenarie 4.

Aflastning Gåsebækkloakken til MUS: Volumen
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Figur 9.10 Årlig aflastningsmængder fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved MUS for scenarie 4.
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Aflastning MUS til Gåsebækkloakken: Antal
hændelser
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Figur 9.11 Årligt antal aflastninger fra Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved MUS for scenarie 4.

Aflastning MUS til Gåsebækkloakken: Volumen
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Figur 9.12 Årlig aflastningsmængder fra Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved MUS for scenarie 4.
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10 Scenarie 5
I scenarie 5 er der to overløbskanter ved starten af Valby Skybrudstunnel ved FLS i kote +2,70 og et
styrbart spjæld ved udløbet ved ENG i kote -1,00 m. Spjældet er opsat efter vandstandskote +3,49 m ved
FLS, der sikrer at spjældet først åbner til en 10 årig gentagelsesperiode, som er Københavns Kommunes
definition af skybrud.
På Figur 10.1 er vist en oversigtstegning med opsætning og resultater for scenarie 5. Som det fremgår er der
ved udvekslingen mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken ingen begrænsning. Denne udveksling
er central i forhold til at udnytte det fulde volumen af tunnelen, og er med til at reducere antallet af overløb
til Gåsebækrenden.
Samlet set, er der 8,6 årlige overløb til Valby Skybrudstunnel fra Gåsebækkloakken ved FLS med et årligt
volumen på 41.800m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år til år fra et minimum på 2-3 årlige overløb og
til 14-15 årlige overløb. Mængden kan variere fra ca. 5.000-10.000 m3/år til helt op til 220.000 m3/år.
Udveksling mellem Gåsebækkloakken og Valby Skybrudstunnel ved MUS sker ca. 3,5 gange årligt med et
årligt volumen omkring 36.500m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år uden overløbshændelser til 8-9
årlige overløbshændelser med en mængde, der kan variere fra 0 m3/år til 155.000 m3/år.
Udveksling mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken ved MUS sker ca. 1 gang årligt med årligt
volumen omkring 6.500 m3/år. Antallet af hændelser varierer fra år uden overløbshændelser til 2 årlige
overløbshændelser med en mængde, der kan variere fra 0 m3/år til 58.000 m3/år.
Ligesom i scenarie 1, 2, 3 og 4 sker udvekslingen ved MUS fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel i
høj grad ved hændelser, der ellers kunne have forårsaget overløb til Gåsebækrenden. Overløb fra Valby
Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken sker i høj grad ved kraftige hændelser, hvor trykniveauet i oplandet
bagved overløbskanten ved FLS bliver så højt, at vand bliver presset op denne vej. I scenarie 5 ses det, at
udvekslingen mellem Valby Skybrudstunnel og Gåsebækkloakken er lavere end scenarie 4. Dette skyldes, at
når spjældet åbnes føres en stor mængde af vandet ud gennem spjældet til Enghave Kanal og derfor bliver
en større del af den gennemsnitlige mængde ført herover. Dette ses også ved, at scenarie 5 er det scenarie
med størst gennemsnitlig vandmængde ved ENG på trods af, at der kun er 3 hændelser.
I dette scenarie er der 3 overløb fra Valby Skybrudstunnel til Enghave kanal, svarende til et overløb hvert
10. år eller 0,1 overløb/år med et gennemsnitligt årligt volumen på 6.500m3/år. Antallet af hændelser
varierer fra år uden overløbshændelser til 1 årlig overløbshændelse med en mængde, der kan variere fra
50.000 m3/år til 100.000 m3/år.
Overløbshyppigheden til Gåsebækrenden er bragt ned fra gennemsnitligt 3,7 årlige overløb eller 4-5 årlige
overløbshændelser de sidste 10 år til under 1 årlig overløbshændelse med gennemsnitligt 0,8 årlige
hændelser. Det samlede volumen er reduceret til 26.500 m3/år. Det er i dette scenarie derfor ikke
nødvendigt at bygge ekstra volumen ved Gåsebækrenden for at opnå målsætningen om maksimalt 1 årligt
overløb ved Gåsebækrenden.
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Figur 10.1. Oversigtsfigur med opsætning og resultat for scenarie 5.

I Tabel 10.1, Figur 10.2, Figur 10.3, Figur 10.4, Figur 10.5, Figur 10.6, Figur 10.7, Figur 10.8, Figur 10.9,
Figur 10.10 og Figur 10.11 er resultaterne præsenteret mere detaljeret for dette scenarie.
Tabel 10.1. Aflastningshyppighed og mængde for scenarie 5. Der skelnes mellem eksterne og interne overløb, hvor interne overløb
er fordeling af vand internt i systemet, mens eksterne overløb er til recipient.

Antal
aflastninger

Aflastninger/år

Aflastningsmængde/år

23

0,8

26.500

3

0,1

6.500

Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved
FLS – Internt overløb

258

8,6

41.800

Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved
MUS – Internt overløb

106

3,5

36.500

Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved
MUS – Internt overløb

28

0,9

6.500

Lokation
Gåsebækrenden (UK11) – Eksternt overløb
Valby Skybrudsttunnel ved ENG – Eksternt
overløb
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Aflastning til Gåsebækrenden (UK11): Antal
hændelser
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Figur 10.2 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækrenden for scenarie 5.

Aflastning til Gåsebækrenden (UK11): Volumen
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Figur 10.3 Årlig aflastningsmængder til Gåsebækrenden for scenarie 5.
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Aflastning til Enghave Kanal: Antal hændelser
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Figur 10.4 Årligt antal aflastninger fra Valby Skybrudstunnel for scenarie 5.

Aflastning til Enghave Kanal: Volumen
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Figur 10.5 Årlig aflastningsmængder fra Valby Skybrudstunnel for scenarie 5.
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Aflastning Gåsebækkloakken til FLS: Antal
hændelser
16
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Figur 10.6 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved FLS for scenarie 5.

Aflastning Gåsebækkloakken til FLS: Volumen
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Figur 10.7 Årlig aflastningsmængder fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved FLS for scenarie 5.
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Aflastning Gåsebækkloakken til MUS: Antal
hændelser
10
9
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Figur 10.8 Årligt antal aflastninger fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved MUS for scenarie 5.

Aflastning Gåsebækkloakken til MUS: Volumen
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Figur 10.9 Årlig aflastningsmængder fra Gåsebækkloakken til Valby Skybrudstunnel ved MUS for scenarie 5.
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Aflastning MUS til Gåsebækkloakken: Antal
hændelser
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Figur 10.10 Årligt antal aflastninger fra Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved MUS for scenarie 5.

Aflastning MUS til Gåsebækkloakken: Volumen
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Figur 10.11 Årlig aflastningsmængder fra Valby Skybrudstunnel til Gåsebækkloakken ved MUS for scenarie 5.
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11 Konklusion
I dette notat er der gennemført beregninger for tre scenarier for hvordan Valby Skybrudstunnel kan fungere
som fællesbassin.
De tre scenarier er følgende kan ses af Tabel 11.1. For disse 3 scenarier blev der kørt LTS-beregninger for en
30 årig periode for at bestemme antal årlige overløb samt overløbsmængder. Derudover blev der også kørt
beregninger for de 3 scenarier på en skybrudsmodel med en 100 års regn for at sikre, at løsningerne også
levede op til dimensioneringskrav til projektet.
Tabel 11.1. Oversigt over scenarierne.

Overløbskote
FLS [m]

Overløbskote
MUS [m]

Begrænsning MUS
[m3/s]

Udløb ENG

Scenarie 1

+2,70

+0,50

4,0

Overløb kote +1,50 m

Scenarie 2

+2,70

+0,50

4,0

Overløb kote +2,00 m

Scenarie 3

+2,70

+0,50

4,0

Styrbar spjæld kote -1,00 m

Scenarie

For alle tre scenarier viser beregningerne, at tunnelen vil være i brug omkring 10 gange årligt som
fællesbassin. Derudover reduceres antallet af overløb fra Gåsebækkloakken til Gåsebækrenden i alle tre
scenarier til under 1 overløb årligt, og lever således op til kravet om maksimalt 1 årligt overløb til
Gåsebækrenden.
Den samlede overløbsmængde er også stort set den samme for de tre scenarier med en samlet
udledningsmængde på omkring 32.500 m3/år til 34.500 m3/år. Se Tabel 11.4. Det vurderes at forskellen er
indenfor den generelle usikkerhed på beregningerne og at scenarierne derfor er sammenlignelige i
overløbsmængder. Scenarie 1 og 2 har overløb fra Valby Skybrudstunnel til Enghave Kanal hvert 2. og 3. år
henholdsvis, mens scenarie 3 kun har overløb til Enghave Kanal hvert 10. år. Se Tabel 11.2 og Tabel 11.3.
Tabel 11.2. Aflastningshyppighed og mængde til Gåsebækrenden for de tre scenarier.

Scenarie

Antal aflastninger

Aflastninger/år

Aflastningsmængde/år

Scenarie 1

26

0,9

30.500

Scenarie 2

26

0,9

32.000

Scenarie 3

25

0,8

26.000

Tabel 11.3. Aflastningshyppighed og mængde til Enghave Kanal fra Valby Skybrudstunnel for de tre scenarier.

Scenarie

Antal aflastninger

Aflastninger/år

Aflastningsmængde/år

Scenarie 1

14

0,5

4.000

Scenarie 2

10

0,3

2.500

Scenarie 3

3

0,1

6.500
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Tabel 11.4. Samlet aflastningsmængde til Gåsebækrenden og Enghave Kanal fra Valby Skybrudstunnel for de tre scenarier.

Scenarie

Aflastningsmængde/år

Scenarie 1

34.500

Scenarie 2

34.500

Scenarie 3

32.500

Scenarie 1 og 3 opfylder begge kravene til dimensionering af Valby Skybrudstunnel og kan føre tilstrækkelige
mængder vand bort fra oplandet ved skybrud. Scenarie 2 har overløbskote i +2,00 m og det giver for høje
trykniveauer i oplandet og dermed for meget vand på terræn.
På denne baggrund konkluderes det, at både scenarie 1 og 3 opfylder betingelserne for både skybrud og
reduktion af antal overløb fra Gåsebækrenden. Scenarie 1 er det mest robuste af de to forslag, da dette ikke
har styring eller bevægelige dele, der kan svigte i forbindelse med skybrud med oversvømmelser til følge. Til
gengæld er der overløb til Enghave Kanal oftere end hvert 10. år. Det bemærkes desuden at det alene er
scenarie 3, der overholder overløb til Enghave Kanal til en 10 årig gentagelsesperiode, mens det ikke er
muligt at komme så langt ned med overløbskanter, da der ved en overløbskote +2,00 m er overløb til en 3
årig gentagelsesperiode, men denne kote ikke overholder kravene til håndtering af skybrud.

11.1.1

Scenarie 4 & 5
Scenarie 4 & 5 er en genkørsel af scenarie 1 og 3, hvor den primære ændring er, at bassinkapaciteten i
Valby Skybrudstunnel er forøget med ca. 3.500 m3. Dette medfører at det forventede resultat vil være en
reduktion i de årlige aflastningsmængder som følge af, og tilsvarende til, at der er tilføjet ekstra mængde
tilbageholdelsesvolumen.
Dog er der en række mindre forudsætningsændringer som tilsammen gør at fordelingen og dynamikken ved
udvekslingen imellem Gåsebækkloakken og Valby Skybrudstunnelen er anderledes. Det er svært at
kvantificere den individuelle effekt af hver ændringer, men summen heraf kan ses ved resultaterne. Der ses
dog en generel reduktion i antallet af aflastninger fra Gåsebækrenden i begge scenarier fra 25-26 til 23 stk.
For scenarie 4, som er overløbskant-scenariet tilsvarende scenarie 1, ses der en årlig reduktion på 1.500
m3/år ved udløb fra Gåsebækrenden. Dog ses der en samtidig forøgelse af aflastning fra Enghave Kanal på
500 m3/år. Dette fremgår af Tabel 11.2 og Tabel 11.3. Den samlede effekt er en reduktion på 1.000 m3/år,
hvilket ses ved Tabel 11.7.
For Scenarie 5, som er spjæld-scenariet tilsvarende scenarie 3, ses der en forøgelse i aflastningsmængder
ved Gåsebækrenden på 500 m3/år og ingen ændring ved Enghave Kanal. En række ændrede forhold
indvirker på spjældløsningen, og er beskrevet nærmere ved Afsnit 4.9.1.
Tabel 11.5. Aflastningshyppighed og mængde til Gåsebækrenden for de tre scenarier.

Scenarie

Antal aflastninger

Aflastninger/år

Aflastningsmængde/år

Scenarie 1

26

0,9

30.500

Scenarie 3

25

0,8

26.000

Scenarie 4

23

0,8

29.000

Scenarie 5

23

0,8

26.500
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Tabel 11.6. Aflastningshyppighed og mængde til Enghave Kanal fra Valby Skybrudstunnel for de tre scenarier.

Scenarie

Antal aflastninger

Aflastninger/år

Aflastningsmængde/år

Scenarie 1

14

0,5

4.000

Scenarie 3

3

0,1

6.500

Scenarie 4

14

0,5

4.500

Scenarie 5

3

0,1

6.500

Tabel 11.7. Samlet aflastningsmængde til Gåsebækrenden og Enghave Kanal fra Valby Skybrudstunnel for de tre scenarier.

Scenarie

Aflastningsmængde/år

Scenarie 1

34.500

Scenarie 3

32.500

Scenarie 4

33.500

Scenarie 5

33.000

Scenarie 4 og 5 opfylder begge fortsat kravene til dimensionering af Valby Skybrudstunnel og kan føre
tilstrækkelige mængder vand bort fra oplandet ved skybrud. Der ses en reduktion af aflastningsmængderne
ved scenarie 4, og en forøgelse ved scenarie 5, sammenholdt med de tidligere scenarier.
På denne baggrund konkluderes det, at både scenarie 4 og 5 opfylder betingelserne for både skybrud og
reduktion af antal overløb fra Gåsebækrenden. Scenarie 4 er det mest robuste af de to forslag, da dette ikke
har styring eller bevægelige dele, der kan svigte i forbindelse med skybrud med oversvømmelser til følge. Til
gengæld er der overløb til Enghave Kanal oftere end hvert 10. år. Det bemærkes desuden at det alene er
scenarie 5, der overholder overløb til Enghave Kanal til en 10 årig gentagelsesperiode.
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1 Baggrund
I forbindelse med etablering af permanente bygværker til Valby skybrudstunnel,
vil der blive inddraget midlertidige arbejdsarealer på et ca. 9.000 m2 stort arbejdsareal i den nordlige del af Sydhavnstippen i København.
Byggepladsen og området omkring denne er derfor blevet besigtiget d. 13. april
2021, som den første af to planlagte besigtigelser, hvor den anden vil finde sted i
maj 2021. Området er blevet besigtiget, med henblik på at kunne afvise påvirkning på bilag IV-arter, samt den rødlistede isfugl, som er registreret flere steder
på Sydhavnstippen. Alle arter, som er opført på habitatdirektivets bilag IV, er beskyttet imod ødelæggelse af yngle- og rasteområder, samt mod forsættelig forstyrrelse og fjernelse af reder, jf. habitatbekendtgørelsen 1. Det besigtigede område fremgår af Figur 1.1.

Figur 1.1: Oversigtskort over
det midlertidige arbejdsareal,
som er blevet besigtiget i den
nordlige ende af Sydhavnstippen.

Arealet er vejledende registreret som en del af et større § 3-beskyttet overdrev,
som grænser op til Enghave kanal mod vest, og en cykel- og gangsti mod nord. En
del af den midlertidige byggeplads vil være en adgangsvej, som strækker sig mod
øst til parkeringsarealerne ved Stark.
Arealet er dog jf. naturtypebekendtgørelsen 2 § 1 omfattet af en undtagelsesbestemmelse som omfatter ”heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og
biologiske overdrev, der den 1. juli 1992 ligger i byzone” fra beskyttelsen, på nær
hvad angår tilstandsændringer til landbrugsmål. Undtagelsesbestemmelsen gør, at

Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
2 Bekendtgørelse nr. 1067 af 21/08/2018 om beskyttede naturtyper
1

2

selvom arealet er vejledende registreret som § 3-beskyttet overdrev, er arealet
ikke beskyttet mod byudvikling.

2 Metode

Området i og omkring byggepladsen er blevet besigtiget om morgenen d. 13. april
2021, ved fysisk gennemgang, med henblik på at lokalisere forekomst af bilag IVarter og potentielle levesteder for disse. Samtidig er skrænten langs Enghave Kanal blevet eftersøgt for levesteder for isfugl.
For at kunne identificere potentielle levesteder for bilag IV-arter og isfugl er der
taget udgangspunkt i relevant faglitteratur som f.eks. håndbog om bilag IV-arter
(Søgaard & Asferg, 2007), samt tidligere registreringer af artsfund i området fra
både NaturBasen (NaturBasen, 2021), Naturdata (Naturdata, 2021) og DOFbasen
(DOF, 2021).
Med baggrund i den eksisterende litteratur og de tidligere registreringer i og omkring området, har der ved eftersøgning af arter været særligt fokus på flagermus,
padder, markfirben og isfugl.
Flere arter af flagermus benytter sig af gamle træer med hulheder som yngle- og
rastested, hvorfor alle træer i og omkring byggepladsen er blevet undersøgt for
hulrumsstrukturer, som f.eks. sprækkede grene, spæthuller, grenhuller mm.
Bilag IV-padder og markfirben går i vinterdvale og kan først eftersøges fra foråret.
De fleste padder kommer frem i marts - april, mens markfirben vågner omkring
medio april. I forhold til besigtigelse af padder var der særligt fokus på at eftersøge mindre vandhuller, mens der i forhold til markfirben blev eftersøgt sandede
skrænter, gerne med et godt lysindfald og en artsrig flora imellem den bare jord.
Isfugl overvintrer i Danmark og kan ses året rundt, og potentielle levesteder og
reder kan også findes året rundt. I forhold til isfugl var der ved besigtigelsen særligt fokus på skrænterne langs Enghave kanal og bygværkerne under stibroen.

3 Besigtigelse

Ved besigtigelsen fremstod arealet overordnet homogent og domineret af græsser.
I specielt den sydvestlige del af byggepladsområdet ud mod Enghave Kanal og syd
for dette var der forekomst af vedplanter, hovedsageligt rødel. Hele området er
forholdsvis plant, med undtagelse af en mindre lavning i den vestlige del, som ligger i forlængelse af et lille indhug fra kanalen, se Figur 1.1. Jorden var hovedsagelig leret og kompakt.

De fleste træer var også overvejende tyndstammede og unge. Ingen af træerne
indenfor arealet havde sprækker og lignende hulhede-strukturer, der gjorde dem
til potentielle levesteder for flagermus. Området vurderes heller ikke at udgøre et
unikt fødesøgningsområde for flagermus, ligesom Enghave Kanals potentiale som
ledelinje ikke vil blive forringet som følge af anlægsarbejdet.
Ved besigtigelsen blev der ikke fundet nogle arter af padder, hverken bilag IV-arter eller øvrigt beskyttede arter. Der er ingen vandhuller, hverken permanente eller temporære, i eller i nærheden af byggepladsen. Området vurderes ikke at
rumme egnede levesteder for bilag IV-padder.

3

Der blev ikke ved besigtigelsen konstateret fund af markfirben, ligesom der heller
ikke blev fundet potentielle levesteder for arten. Området var forholdsvis plant,
med undtagelser af skrænten langs kanalen. Skrænterne var imidlertid tilgroet i
krat, græs eller med blottet leret jord. Skrænten var vestvendt og derfor ikke solbeskinnet i de varmeste timer af døgnet, og vurderes dermed ikke at udgøre et
egnet levested for markfirben
Isfugl er den eneste af de eftersøgte arter, som er blevet registreret tæt på det forestående arbejdsområde. Isfugl er jævnligt observeret på Sydhavnstippen og er
også set i den nordlige ende af Enghave kanal (DOF, 2021) (NaturBasen, 2021).
Ved besigtigelsen blev der ikke set isfugl hverken i eller omkring det midlertidige
arbejdsområde. Skrænten på den østlige side af Enghave Kanal inden for arbejdsområdet blev gennemgået, men der blev ikke fundet spor efter isfugle-reder. Registreringer på NaturBasen tyder på, at der kan være et redeskjul i den nordlige
ende af Enghave Kanal, og det vurderes at være mest sandsynligt, at levestedet er
beliggende inde i overløbsbygværket, der samtidig fungerer som stibro. Her er isfugl tidligere er blevet set flyve ind og ud, se Figur 3.3. Selvom der ikke blev fundet spor efter isfuglereder langs skrænten på den østlige side af kanalen, kan det
ikke udelukkes, at der findes redeskjul.

Figur 3.1: Størstedelen af arealet var domineret af et tæt
græsdække.

4

Figur 3.2: I en del af det vestlige område var der flere vedtræer, hovedsageligt rødel. De
fleste træer var overvejende
tyndstammede.

Figur 3.3: Skrænten langs Enghave Kanal set fra syd mod
nord. I baggrunden ses bygværket og stibroen.

5

Figur 3.4: Den sydvendte skråning i kanalens indhug i overdrevet, set fra vest mod øst.

Figur 3.5: Skrænten langs Enghave Kanal set fra nord mod
syd.

6

4 Sammenfatning

Ved besigtigelsen d. 13. april 2021 blev der ikke registret forekomst af bilag IVarter og heller ikke potentielle levesteder for bilag IV-arter, i eller omkring byggepladsen. Der foreligger desuden ikke tidligere registreringer af bilag IV-arter på
hele Sydhavnstippen.

Isfugl blev heller ikke observeret ved besigtigelsen. Der foreligger dog flere registreringer af isfugl i den nordlige ende af Enghave Kanal, hvor den er set rastende
på den vestlige side af kanalen og flyvende ind og ud af overløbsbygværket, hvor
der formentlig er et redeskjul. Der blev ikke fundet spor efter reder på den østlige
side af skrænten, men det kan imidlertid ikke udelukkes, at området udgør et potentielt levested for arten.
Området vil blive besigtiget igen i maj måned 2021.
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1 Baggrund

I forbindelse med etablering af midlertidige og permanente bygværker til Valby
skybrudstunnel, vil der blive inddraget midlertidige arbejdsarealer til byggeplads
på et ca. 9.000 m2 stort arbejdsareal i den nordlige del af Sydhavnstippen i København (se Figur 1.1).
For at kunne afvise påvirkning på bilag IV-arter og den rødlistede isfugl (registreret flere steder på Sydhavnstippen), er der planlagt to besigtigelser af området.
Den første besigtigelse fandt sted d. 13 april 2021, hvor resultaterne er sammenfattet i et særskilt notat.
Dette notat omfatter derfor den anden besigtigelse af selve byggepladsen og området nærved, som fandt sted d. 14. maj 2021. Disse arealer er blevet besigtiget
to gange for at optimere sandsynligheden for at registrere bilag IV-arter, da flere
arter typisk vågner fra deres vinterdvale i løbet af april. Ved besigtigelsen den 14.
maj 2021 er skrænterne langs den sydlige del af Enghave Kanal og Gåsebækrenden, samt langs Kalveboderne, også blevet gennemgået for evt. egnede redesteder for isfugl.

Alle arter som er opført på habitatdirektivets bilag IV, er beskyttet imod ødelæggelse af yngle- og rasteområder, samt mod forsætlig forstyrrelse og fjernelse af
reder, jf. habitatbekendtgørelsen 1. Isfugl er i den seneste danske rødliste fra 2019
vurderet som sårbar (VU) (DCE, 2019).

Figur 1.1: Oversigtskort over
det midlertidige arbejdsområde,
som er blevet besigtiget i den
nordlige ende af Sydhavnstippen.

Området hvor byggepladsen skal ligge er vejledende registreret som en del af et
større § 3-beskyttet overdrev, som grænser op til Enghave kanal mod vest, og en

1 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

2

cykel- og gangsti mod nord. En del af det midlertidige arbejdsareal vil være en adgangsvej, som strækker sig mod øst til parkeringsarealerne ved Stark.
Arealet er dog jf. naturtypebekendtgørelsen 2 § 1 omfattet af en undtagelsesbestemmelse som omfatter ”heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og
biologiske overdrev, der den 1. juli 1992 ligger i byzone” fra beskyttelsen, på nær
hvad angår tilstandsændringer til landbrugsmål. Undtagelsesbestemmelsen gør at
selvom arealet er vejledende registreret som § 3 beskyttet overdrev er arealet
ikke beskyttet mod byudvikling.

2 Metode

Fremgangsmåde og metode var den samme som ved den første besigtigelse. Området er blevet besigtiget om formiddagen d. 14. maj 2021, ved fysisk gennemgang, med henblik på at lokalisere forekomst af bilag IV-arter og potentielle levesteder for disse. Samtidig er skrænten langs Enghave Kanal udfor arbejdsarealet
blevet eftersøgt for levesteder for isfugl.
Ved besigtigelsen den 14. maj 2021 er der desuden foretaget en overordnet gennemgang af skrænterne langs den øvrige del af Sydhavnstippen, inkl. Enghave Kanal og Gåsebækrenden, for at vurdere egnetheden for leve- og redesteder for isfugl.
For uddybende information omkring anvendt litteratur og øvrig viden, henvises til
metodeafsnittet i notatet fra den første besigtigelse d. 13. april 2021.

3 Besigtigelse

Ved besigtigelsen fremstod de gennemgåede arealer forholdsvis uforandret i forhold til besigtigelsen d. 13. april 2021. Området var fortsat homogent og domineret af græsser, med en bevoksning af rødel, på en del af arealet. I en del af det
nordvestlige hjørne var der udlagt køreplader i forbindelse med jordprøveudtagning.

Området for selve byggepladsen eller omkring denne vurderes fortsat ikke at
rumme egnede levesteder for bilag IV-arter og der blev ved besigtigelsen heller
ikke gjort fund af arter opført på habitatdirektivets bilag IV, eller andre arter af
padder og krybdyr. For uddybende beskrivelse af det besigtigede areal henvises til
notatet fra besigtigelsen d. 13. april 2021. Der er ikke tidligere registreret bilag
IV-arter på Sydhavnstippen (Naturdata, 2021) (NaturBasen, 2021).
Isfugl er tidligere registreret i den nordlige ende af Enghave Kanal, hvor den er set
rastende på den vestlige bred, samt flyvende ind og ud af bygværket, der formentlig udgør et redested (NaturBasen, 2021). Der blev ved besigtigelsen ikke observeret isfugl eller redesteder. Der blev ikke fundet isfuglereder langs skrænten
indenfor arbejdsområdet, der samtidig ikke vurderes at være et egnet levested for
isfugl, jf. notat fra 13. april 2021.
Bygværket over Enghave Kanal, blev ved besigtigelsen gennemgået udefra, men
der blev heller ikke her fundet spor efter isfugl, se Figur 3.1, Figur 3.2 og Figur
3.3.

2

Bekendtgørelse nr. 1067 af 21/08/2018 om beskyttede naturtyper

3

Derudover blev en del af skrænterne i den øvrige del af Sydhavnstippen gennemgået for potentielt egnede levesteder for isfugl. På nordsiden af landtangen, som
forbinder Valby Strand med Sydhavnstippen, syd for haveforeningen Musikbyen,
er der forekomst af mere stejle skråninger, som også fremstår mere lerede, se Figur 3.4, Figur 3.5, Figur 3.6 og Figur 3.7.
Der er således forekomst af potentielle levesteder for isfugl, der er væsentligt
mere egnede end skrænterne i den nordlige ende af Enghave Kanal. Billeder af
skrænten i den nordlige ende af Enghave Kanal kan ses i notat fra besigtigelse d.
13. april. 2021.

Figur 3.1: Bygværk i den nordlige ende af Enghave Kanal.
Foto: NIRAS. d. 14.05.2021.

4

Figur 3.2: Bygværk i den nordlige ende af Enghave Kanal.
Foto: NIRAS. d. 14.05.2021.

Figur 3.3: Bygværk i den nordlige ende af Enghave Kanal.
Foto: NIRAS. d. 14.05.2021.
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Figur 3.4: Skrænt i det lille laguneområde i den sydlige ende
af Enghave Kanal og Gåsebækrenden.
Foto: NIRAS. d. 14.05.2021.

Figur 3.5: Skrænt i det lille laguneområde i den sydlige ende
af Enghave Kanal og Gåsebækrenden.
Foto: NIRAS. d. 14.05.2021.
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Figur 3.6: Skrænt i det lille laguneområde i den sydlige ende
af Enghave Kanal og Gåsebækrenden.
Foto: NIRAS. d. 14.05.2021.

Figur 3.7: Skrænt i det lille laguneområde i den sydlige ende
af Enghave Kanal og Gåsebæksrenden.
Foto: NIRAS. d. 13.05.2021.
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4 Sammenfatning

Ved besigtigelsen d. 14. maj 2021 blev der ikke registreret forekomst af bilag IVarter og heller ikke potentielle levesteder for bilag IV-arter i eller omkring byggepladsen. Der foreligger desuden ingen tidligere registreringer af bilag IV-arter på
Sydhavnstippen.
Isfugl blev ikke observeret ved besigtigelsen, hverken i området omkring arbejdsområdet eller ved bygværket i den nordlige ende af Enghave Kanal. Der blev ikke
fundet spor efter reder i skrænterne langs arbejdsområdet, der heller ikke vurderes at være et ideelt levested for isfugl, da skrænten er for flad og græsdækket.
På nordsiden af tangen, der forbinder Valby strand med Sydhavnstippen, syd for
haveforeningen musikbyen, er der forekomst af mere stejle og lerede skrænter,
der potentielt udgør et levested for isfugl.

5 Referencer

DCE. (2019). Den danske Rødliste 2019. Hentet fra
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1 Introduction
With the purpose of estimating impact on groundwater conditions and estimating
the extend of groundwater control volumes during the construction of Valby Cloudburst Tunnel, a numerical groundwater model has been set up.
Based on a main model covering the entire area, detail models have been set up
for each of the 4 shafts. The main model is calibrated in relation to the groundwater potential in the area. The detailed models are based on the main model and refined with locally identified flow zones in the limestone and locally measured transmissivities. The detailed models are further calibrated to simulate pump tests.
The models can simulate the effect of groundwater lowering and give an estimate
of the amount of water to be handled.

2 Geological model
As basis for the numerical groundwater model a digital geological model has been
prepared. The geological model covers the same area as the numerical model as
shown in Figure 3.1.

2.1 Software and coordinate system
The geological model is set up in the software GeoScene3D (version 10.0.13.574).
The coordinate system EUREF89 UTM 32 (EPSG 25832) and vertical control system
DVR90 are applied.

2.2 Conceptual geological model
The conceptual geological model is summarized in Figure 2.1. Upper meltwater deposit is not present in the model area but is included as is a part of the general geological conceptual geological model for the Copenhagen area.
Age

Unit

Quartenary

Fill

Color code

Upper meltwater deposit
Upper till
Middle meltwater deposit
Lower till
Lower meltwater deposit
Paleogene

Greensand
Limestone

Figure 2.1 Conceptual geological model
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Geophysical data have not been used in the GeoScene project. The geological
model is based on boreholes from the Jupiter database and borehole investigations
from the Valby Skybrudstunnel project.
In the model interpretation points have been inserted for the bottom of the geological layers. Interpretation points are generally locked ("snapped") to layer
boundaries in boreholes, but free interpretation points have also been inserted as
support for the interpolation.

2.3 Interpolation
The interpretation points are interpolated to layer surfaces in GeoScene3D using
the IDW (Inverse Distance Weighting) method in 25 x 25 m cells. Subsequently, a
layer adjustment has been made so that layer surfaces are pressed down in relation to terrain and overlying layers, so that no intersecting layer surfaces occur.
The limestone surface is locked during the layer adjustment.

2.4 Quality assurance
Quality assurance of the model has been carried out on a regular basis by checking crossing profiles. Finally, a final review of the model and the interpolated surfaces has been made by another geologist.

2.5 Result
Figure 2.1 shows a geological profile along the tunnel section (see Figure 3.1).

Figur 2.1 Geological profile along tunnel section from north west to south east.

3 Groundwater model – main model
The groundwater model is set up in the software Visual Modflow ver. 4.6.0.166.

3.1 Model area
The groundwater model covers the area of 3.0 x 3.5 km shown in Figure 3.1.

4

Figure 3.1 Area covered by numerical groundwater model (main model)

3.2 Discretization
The main model is discretized in a grid of 25x25 m cell size and 6 model layers.
Model layers represent from top: Fill/till+upper till, middle meltwater deposit,
lower till, lower meltwater deposit, highly permeable limestone and low permeable
limestone.
In consideration of obtaining numerical stability a minimum thickness of 0.5 m is
defined for the layers. The highly permeable limestone, Layer 5, is defined with a
thickness of 10 m and low permeable limestone, layer 6, is defined with a thickness of 30 m.
Layer boundaries are implemented from top layer and down. If layer boundaries
are crossing (indicating that the lower layer is not present) the upper layer will
press the lower layer down with respect to the defined minimum thickness. This is
compensated by assigning layers with the minimum thickness the hydraulic properties of the underlying layer.

5

3.3 Conceptual hydrogeology
The upper highly permeable limestone and lower sand constitutes the primary aquifer. Middle meltwater deposit is considered as a secondary aquifer.
The City of Copenhagen has prepared a map showing the groundwater level in the
primary aquifer in 2019 (Figure 3.2.).
The general flow direction is from northwest towards the southeast in the direction
of the cost line. Levels below the 0 m seen in the central area, are thought to be
due to drainage of railway beds and drainage to leaky sewers. In the southeast
levels below 0 m are thought to be due to leaky sewers.

Figure 3.2 Piezometric head in primary aquifer

3.4 Groundwater abstraction
No active groundwater abstraction is registered within the model area.
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3.5 Boundary conditions
Boundary (sides)
Constant head cells are placed in the model in the outermost cells in layer 5 and 6.
The constant head values in the cells are set from reading of the piezometric head
map Figure 3.2.
Open water
In layer 1 constant head cells with value of 0 m are places in areas covered by the
see (Kalveboderne).
Infiltration
The model specifies maximum infiltration and maximum model-technical evapotranspiration. The model-technical evapotranspiration describes the mechanisms
that can guide water away from the top meters below ground (drain, interflow,
etc.) Based on these values, the net groundwater recharge is calculated for each
cell in layer 1 (or top active cell). The net recharge is calculated based on the vertical gradient and the hydraulic parameters. The part of the maximum infiltration
that does not go to groundwater formation is exported from the model.
The maximum infiltration in the model is generally set at 200 mm/year. The same
values are used for the general maximum evapotranspiration. On this basis, the
model calculates a distributed groundwater formation to the top water level between 0 and 200 mm/year.
Other boundaries
In model layer 1 drain boundary cells are placed along the railwais. Drain level is
set to 1 m below cell surface. Southwest of Ny Ellebjerg,where the railway is cut
deep into the ground, the drain level is set 0,5 m below the surface of a detailed
(1.6 m) terrain model.

3.5.1

Hydrogeological parameters
The hydraulic conductivity in the model is initially estimated based on experience
figures for corresponding soil types. These are subsequently adjusted for calibration of the model.
Layer

Formation

Horizontal hydraulic conductivity

Vertikal hydraulic conductivity

[m/s]

[m/s]
-8

1 x 10-8

1

Fill/Upper till

1 x 10

2

Middle meltwater
deposit

5 x 10-4

5 x 10-5

3

Lower till

1 x 10-8

1 x 10-8

4

Lower meltwater
deposit

1 x 10-4

1 x 10-5

5

Highly permeable limestone

8.3 x 10-5

8.3 x 10-6

6

Low permeable
limestone

1.2 x 10-5

1.2 x 10-6

Figure 3.3 Hydraulic conductivity used in the model.
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3.6 Calibration
The main model is calibrated to the piezometric head map (Figure 3.2).
Simulated piezometric head in primary aquifer is shown in Figure 3.4. The simulated head is approx. 0.5 m too high in the lower left model area and approx. 1 m
to high at Mozarts Plads/Sydhavnsgade. This is due to the fact that the measured
head is influenced by draining sewers, which lowers it below level 0 m. It has been
chosen not to attempt to simulate this drainage, as drainage depth, location and
leakage information are not available. A possible insertion of drainage below level
0 m in the central model area will reduce the head corresponding to the measured
but will pose a risk of a conceptual distortion of the model simulations. The model
simulations are thus conservative in relation to lowering of groundwater levels.

Figure 3.4 Simulated piezometric head in primary aquifer (m DVR90)

3.7 Water balance
An average water balance for the calibrated model is summarized in Figure 3.5
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Out of model

Into model

[m3/year] [mm/year] [m3/year] [mm/year]
Constant head
Drain
Evapotranspiration

683,171

68

1,013,678

101

467,711

46

Recharge
Sum

2,164,560

215

147,982

15

2,016,260

200

2,164,242

215

Figure 3.5 Water balance

Net groundwater recharge in simulation is 154 mm/year.

4 Detailed model FLS
4.1 Hydrogeology
Near the shaft has been drilled 3 deep geotechnical boreholes: VAL1p34, VAL2p34
and VAL3p35. All er screened from the top of the Bryozoan limestone down 4-6 m
into the Cretaceous limestone/ Chalk. Flowlogs has been carried out in all 3 boreholes /2/.
At the connection structure borehole VAL42p24 has been drilled 1 m into the limestone. VAL42p24 is screened over middle meltwater deposit.
Short duration pumping tests has been carried out in the three deep boreholes. Interptetation estimates transmissivity in the range 1.9-3.7 x 10-3 m2/s for the limestone/chalk.
A long duration pumping test has been carried out in borehole VAL3p35. The borehole is screened from top limestone in level -2.5 m to level -28.5 m. Transmissivity is interpreted to 3 x 10-3 m2/s.
Results from the long duration pumping test of VAL3p35 should be weighted highest due to the greater influence radius and better data quality.
The flowlog in VAL3p35 shows 3 significant flow zones. Zones is shown in Figure
4.1.
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Figure 4.1 FLS, flow zones in limestone

In the detail model the total horizontal transmissivity in the limestone is distributed according to the identified flow zones.
𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3

𝑇1 = 0.2 ∙ 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , 𝐾1 =

𝑇1
𝑏1

𝑇2 = 0.7 ∙ 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , 𝐾2 =

𝑇2
𝑏2

𝑇3 = 0.1 ∙ 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , 𝐾3 =

𝑇3
𝑏3

Where T = horizontal transmissivity, Q = flow, b=flow zone thickness and K=hydraulic conductivity.

4.2 Discretization
The detail model is horizontally discretized in 5x5 m cells in the local area and in
1x1 m cells covering the excavation. The grid layout is shown in Figure 4.2.
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Figure 4.2 FLS Shaft, Grid in detailed model

The model is vertically discretized by the bottom levels of the 4 layers representing the fill and quaternary geological layers defined in the main model. Fill, upper
meltwater deposit and upper till are joined to one calculation layer due to numerical stability. Upper meltwater deposit exists only sporadic and with small thickness
and has no significant influence on groundwater flow in the area.
The limestone is divided into 5 numerical layers, with layer boundaries representing the 3 flow zones, toe level of the secant piles and a bottom level of the model
grid. The discretization is summarized in Table 4.1.
Numerical
model
layer

Hydrogeological
unit/flow zone

1

Fill/Upper till

L

2

Middle meltwater
deposit

L

3

Lower till

L

Flow
zone

Flow
(%)

Thickness
(m)

5

Lower meltwater
deposit
Limestone

1

20

2

6

Limestone

2

70

1.3

4

7

Limestone

9

Limestone

Defined by
thickness (T) or
level (L)

L

Limestone

8

Cut off

3

10

T

12.9

T (L=-19.4) inside secant piles

8.3

T

15.5

Table 4.1 Definition of model layers (simulation 1)

4.3 Detailed hydrogeological parameters
The flowlogs are incorporated in the model before calibration. Detailed hydraulic
parameters which differ from the parameters used in the main model are listed in
Table 4.2. Please note that it is only the horizontal conductivity that is listed in the
table, the vertical permeability is changed as well. For layers 5-9, the vertical hydraulic conductivity is set to one third of the horizontal.
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Model layer

Horizontal hydraulic conductivity (m/s)
Main model Detailed model, zone around BLU

5

1.3 x 10-4

3.5 x 10-4

6

5.3 x 10-4

1.3 x 10-3

7

4.7 x 10-6

1.2 x 10-5

8

4.7 x 10-6

1.2 x 10-5

Table 4.2 Hydraulic parameters in detailed (calibrated) model FLS

4.4 Calibration
The detail model is calibrated by making small adjustments of hydraulic conductivity in the flow zones in the limestone (model layers 5-8) in order to simulate the
effect of the long duration pump test in borehole VAL3p35 with respect to drawdown in observation wells VAL42p24, VAL1p34 and VAL2p34.
The simulation is carried out transient.
Table 4.3 shows the result of the calibration process (comparison of the observed
and maximum simulated drawdown just before pump stop).

Borehole

Maximum drawdown [m]
Observed

Simulated

0.1

0.2

VAL1p34

0.95

0.97

VAL2p34

0.95

0.90

VAL42p24

Table 4.3 Result of local calibration

It is concluded that the model simulates the pump test satisfactory and can be utilized for simulation of the groundwater control system at the site.

4.5 Implementation of retaining walls
The retaining walls is implemented by the “Modflow Horizontal Flow Barrier Package” (HBF), which is designed to simulate thin vertical low-permeability features
that impede the horizontal flow of groundwater. The boundary condition act as a
horizontal flow barrier conceptually situated on the boundaries between adjacent
cells in the finite difference grid of the model. The flow resistance is defined by a
barrier thickness of 0.5 m and a hydraulic conductivity of 10 -10 m/s. The HBF
boundary at FLS is implemented in model layer 1-7 as shown in Figure 4.3 and indicated in Table 4.1.
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Figure 4.3 FLS Shaft, Modflow HBF boundary

4.6 Detailed calculations
4.6.1

Simulation 1 - FLS
Inside the retaining walls, excavation is to be made to level -14.4 m. Toe level of
the retaining wall are -19.4 m. During the construction phase, the groundwater
must be lowered 0.5 m below excavation level to -14.9 m inside the retaining
walls.
The model simulation shows that in the order of 90 m3/day must be pumped to
obtain a dry excavation. At the top of the limestone, lowering of head of magnitude 0.2 m is seen within a distance of approx. 150 m from the retaining wall cf.
Figure 4.4. In the top model layer, no influence on groundwater head is seen.

13

Figure 4.4 Simulation 1. Groundwater drawdown in top of limestone (m), FLS

4.6.2

Simulation 2 - FLS
As in simulation 1 inside the retaining walls, excavation is to be made to level 14.4 m and toe level of the retaining wall are -19.4 m. During the construction
phase, the groundwater is lowered 0.5 m below excavation level to -14.9 m inside
the retaining walls.
Transmissivity in limestone is increased 100 % compared to simulation 1, which
correspond to a total T = 3 x 10-3 m2/s for the limestone in layer 5-8.
The model simulation shows that in the order of 185 m3/day must be pumped. At
the top of the limestone, lowering of head of magnitude 0.3 m is seen within a distance of approx. 160 m from the retaining wall cf. Figure 4.5. In the top model
layer, no influence on groundwater head is seen in the simulation.
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Figure 4.5 Simulation 2. Groundwater drawdown in top of limestone (m), FLS

4.6.3

Simulation 3 - FLS
Transmissivities are similar to simulation 1 but toe level for secant piles are reduced to 3 m below excavation level, to level 17,4 m.
The model simulation shows that in the order of 95 m3/day must be discharged. At
the top of the limestone. Lowering of head in top of the limestone is only slightly
larger than simulation 1. In the top model layer, no influence on groundwater head
is seen.

15

Figure 4.6 Simulation 3. Groundwater drawdown in top of limestone (m), FLS

5 Conclusion
Simulations carried out with a detailed groundwater model shows that the groundwater level can be lower to 0.5 m (level -14.9m) below excavation level at FLS
shaft with an abstraction I the limestone of less than 200 m3/d. Taken into account
the uncertainty of hydraulic parameters, model uncertainty and possible leakage
through retaining walls groundwater discharge of up to 360 m3/d should be expected.
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1 Introduction
With the purpose of estimating impact on groundwater conditions and estimating
the extend of groundwater control volumes during the construction of Valby Cloudburst Tunnel, a numerical groundwater model has been set up.
Based on a main model covering the entire area, detail models have been set up
for each of the 4 shafts. The main model is calibrated in relation to the groundwater potential in the area. The detailed models are based on the main model and refined with locally identified flow zones in the limestone and locally measured transmissivities. The detailed models are further calibrated to simulate pump tests.
The models can simulate the effect of groundwater lowering and give an estimate
of the amount of water to be handled.

2 Geological model
As basis for the numerical groundwater model a digital geological model has been
prepared. The geological model covers the same area as the numerical model as
shown in Figure 3.1.

2.1 Software and coordinate system
The geological model is set up in the software GeoScene3D (version 10.0.13.574).
The coordinate system EUREF89 UTM 32 (EPSG 25832) and vertical control system
DVR90 are applied.

2.2 Conceptual geological model
The conceptual geological model is summarized in Figure 2.1. Upper meltwater deposit is not present in the model area but is included as is a part of the general geological conceptual geological model for the Copenhagen area.
Age

Unit

Quartenary

Fill

Color code

Upper meltwater deposit
Upper till
Middle meltwater
deposit
Lower till
Lower meltwater deposit
Paleogene

Greensand
Limestone

Figure 2.1 Conceptual geological model
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Geophysical data have not been used in the GeoScene project. The geological
model is based on boreholes from the Jupiter database and borehole investigations
from the Valby Skybrudstunnel project.
In the model interpretation points have been inserted for the bottom of the geological layers. Interpretation points are generally locked ("snapped") to layer
boundaries in boreholes, but free interpretation points have also been inserted as
support for the interpolation.

2.3 Interpolation
The interpretation points are interpolated to layer surfaces in GeoScene3D using
the IDW (Inverse Distance Weighting) method in 25 x 25 m cells. Subsequently, a
layer adjustment has been made so that layer surfaces are pressed down in relation to terrain and overlying layers, so that no intersecting layer surfaces occur.
The limestone surface is locked during the layer adjustment.

2.4 Quality assurance
Quality assurance of the model has been carried out on a regular basis by checking crossing profiles. Finally, a final review of the model and the interpolated surfaces has been made by another geologist.

2.5 Result
Figure 2.1 shows a geological profile along the tunnel section (see Figure 3.1).

Figur 2.1 Geological profile along tunnel section from north west to south east.

3 Groundwater model – main model
The groundwater model is set up in the software Visual Modflow ver. 4.6.0.166.

3.1 Model area
The groundwater model covers the area of 3.0 x 3.5 km shown in Figure 3.1.
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Figure 3.1 Area covered by numerical groundwater model (main model)

3.2 Discretization
The main model is discretized in a grid of 25x25 m cell size and 6 model layers.
Model layers represent from top: Fill/till+upper till, middle meltwater deposit,
lower till, lower meltwater deposit, highly permeable limestone and low permeable
limestone.
In consideration of obtaining numerical stability a minimum thickness of 0.5 m is
defined for the layers. The highly permeable limestone, ,layer 5, is defined with a
thickness of 10 m and low permeable limestone, layer 6, is defined with a thickness of 30 m.
Layer boundaries are implemented from top layer and down. If layer boundaries
are crossing (indicating that the lower layer is not present) the upper layer will
press the lower layer down with respect to the defined minimum thickness. This is
compensated by assigning layers with the minimum thickness the hydraulic properties of the underlying layer.
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3.3 Conceptual hydrogeology
The upper highly permeable limestone and lower sand constitutes the primary aquifer. Middle meltwater deposit is considered as a secondary aquifer, see Figur 2.1.
The City of Copenhagen has prepared a map showing the groundwater level in the
primary aquifer in 2019 (Figure 3.2.).
The general flow direction is from northwest towards the southeast in the direction
of the cost line. Levels below the 0 m seen in the central area, are thought to be
due to drainage of railway beds and drainage to leaky sewers. In the southeast
levels below 0 m are thought to be due to leaky sewers.

Figure 3.2 Piezometric head in primary aquifer

3.4 Groundwater abstraction
No active drinkingwater abstraction is registered within the model area.
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3.5 Boundary conditions
Boundary (sides)
Constant head cells are placed in the model in the outermost cells in layer 5 and 6.
The constant head values in the cells are set from reading of the piezometric head
map Figure 3.2.
Open water
In layer 1 constant head cells with value of 0 m are places in areas covered by the
see (Kalveboderne).
Infiltration
The model specifies maximum infiltration and maximum model-technical evapotranspiration. The model-technical evapotranspiration describes the mechanisms
that can guide water away from the top meters below ground (drain, interflow,
etc.) Based on these values, the net groundwater recharge is calculated for each
cell in layer 1 (or top active cell). The net recharge is calculated based on the vertical gradient and the hydraulic parameters. The part of the maximum infiltration
that does not go to groundwater formation is exported from the model.
The maximum infiltration in the model is generally set at 200 mm/year. The same
values are used for the general maximum evapotranspiration. On this basis, the
model calculates a distributed groundwater formation to the top water level between 0 and 200 mm/year.
Other boundaries
In model layer 1 drain boundary cells are placed along the railwais. Drain level is
set to 1 m below cell surface. Southwest of Ny Ellebjerg,where the railway is cut
deep into the ground, the drain level is set 0,5 m below the surface of a detailed
(1.6 m) terrain model.

3.5.1

Hydrogeological parameters
The hydraulic conductivity in the model is initially estimated based on experience
figures for corresponding soil types. These are subsequently adjusted for calibration of the model.
Layer

Formation

Horizontal hydraulic conductivity

Vertikal hydraulic conductivity

[m/s]

[m/s]
-8

1 x 10-8

1

Fill/Upper till

1 x 10

2

Middle meltwater
deposit

5 x 10-4

5 x 10-5

3

Lower till

1 x 10-8

1 x 10-8

4

Lower meltwater
deposit

1 x 10-4

1 x 10-5

5

Highly permeable limestone

8.3 x 10-5

8.3 x 10-6

6

Low permeable
limestone

1.2 x 10-5

1.2 x 10-6

Figure 3.3 Hydraulic conductivity used in the model.
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3.6 Calibration
The main model is calibrated to the piezometric head map (Figure 3.2).
Simulated piezometric head in primary aquifer is shown in Figure 3.4. The simulated head is approx. 0.5 m too high in the lower left model area and approx. 1 m
to high at Mozarts Plads/Sydhavnsgade. This is due to the fact that the measured
head is influenced by draining sewers, which lowers it below level 0 m. It has been
chosen not to attempt to simulate this drainage, as drainage depth, location and
leakage information are not available. A possible insertion of drainage below level
0 m in the central model area will reduce the head corresponding to the measured
but will pose a risk of a conceptual distortion of the model simulations. The model
simulations are thus conservative in relation to lowering of groundwater levels.

Figure 3.4 Simulated piezometric head in primary aquifer (m DVR90)

3.7 Water balance
An average water balance for the calibrated model is summarized in Figure 3.5
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Out of model

Into model

[m3/year] [mm/year] [m3/year] [mm/year]
Constant head
Drain
Evapotranspiration

683,171

68

1,013,678

101

467,711

46

Recharge
Sum

2,164,560

215

147,982

15

2,016,260

200

2,164,242

215

Figure 3.5 Water balance

Net groundwater recharge in simulation is 154 mm/year.

4 Detailed model BLU
4.1 Hydrogeology
Near the shaft has been drilled 4 deep geotechnical boreholes: VAL16p34,
VAL17p34, VAL18p35 and VAL19p34. VAL16p34, VAL17p34 and VAL18p35 are
screened from the top of the Bryozoan limestone down 4-9 m into the Cretaceous
limestone/ Chalk. VAL19p34 are only screened in Bryozoan limestone. Flowlogs
has been carried out in all 4 boreholes /2/.
Short duration pumping tests has been carried out in all of the boreholes. Interpretations estimates transmissivity in the range 0.27-1.9 x 10-3 m2/s for the limestone/chalk.
A long duration pumping test has been carried out in borehole VAL18p35. The
borehole is screened from top limestone in level -3.3 m to level -29.3 m. Transmissivity is interpreted to 9 x 10-4 m2/s.
Results from the long duration pumping test of VAL18p35 should be weighted
highest due to the greater influence radius and better data quality.
The flowlog in VAL18p35 shows 3 significant flow zones. Zones is shown in Figure
4.1.
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Figure 4.1 BLU, flow zones in limestone

In the detail model the total horizontal transmissivity in the limestone is initially
distributed according to the identified flow zones. Due to numerical instability the
upper to flowzones are joined to one model layer.
𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3

𝑇1 = 0,5 ∙ 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , 𝐾1 =

𝑇1
𝑏1

𝑇2 = 0,2 ∙ 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , 𝐾2 =

𝑇2
𝑏2

𝑇3 = 0,3 ∙ 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , 𝐾3 =

𝑇3
𝑏3

Where T = horizontal transmissivity, Q = flow, b=flow zone thickness and K=hydraulic conductivity.

4.2 Discretization
The detail model is horizontally discretized in 5x5 m cells in the local area and in
1x1 m cells covering the excavation. The grid layout is shown in Figure 4.2.
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Figure 4.2 BLU Shaft, Grid in detailed model

The model is vertically discretized by the bottom levels of the 4 layers representing the fill and quaternary geological layers defined in the main model. Fill, upper
meltwater deposit and upper till are joined to one calculation layer due to numerical stability. Upper meltwater deposit exists only sporadic and with small thickness
and has no significant influence on groundwater flow in the area.
The limestone is divided into 4 numerical layers, with layer boundaries representing 2 flow zones, toe level of the secant piles and a bottom level of the model grid.
The discretization is summarized in Table 4.1.
Numerical
model
layer

Hydrogeological
unit/flow zone

1

Fill/Upper till

L

2

Middle meltwater
deposit

L

3

Lower till

L

4
5
6

Lower meltwater
deposit
Limestone

Flow
zone

Flow
(%)

Limestone

8

Limestone

Cut off

Defined by
thickness (T) or
level (L)

L
1

70

3

30

Limestone

7

Thickness
(m)

4

3

T

14.45

T (L=-21,45) inside secant piles

7.55

T

15

T

Table 4.1 Definition of model layers (simulation 1)

4.3 Detailed hydrogeological parameters
The flowlogs are incorporated in the model before calibration. Detailed hydraulic
parameters, based on flowlogs, which differ from the parameters used in the main
model are listed in Table 4.2. Please note that it is only the horizontal conductivity
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that is listed in the table, the vertical permeability is changed as well. For layers 57, the vertical hydraulic conductivity is set to one third of the horizontal.

Model layer

Horizontal hydraulic conductivity (m/s)
Main model Detailed model, zone around BLU

5

2.0 x 10-4

8.4 x 10-4

6

1.4 x 10-5

5.7 x 10-6

7

1.4 x 10-5

5.7 x 10-6

Table 4.2 Hydraulic parameters in detailed (calibrated) model BLU

4.4 Calibration
The detail model is calibrated by making small adjustments of hydraulic conductivity in the flow zones in the limestone (model layers 5-7) in order to simulate the
effect of the 4 days long duration pump test (5 m3/t) in borehole VAL18p35 with
respect to drawdown in observation wells VAL16p34, VAL17p34 and VAL19p34.
The simulation is carried out transient.
Table 4.3 shows the result of the calibration process (comparison of the observed
and simulated maximum drawdown just before pump stop).

Borehole

Maximum drawdown [m]
Observed

Simulated

VAL16p34

1.1

1.0

VAL17p34

1.0

1.0

VAL19p34

1.5

1.2

Table 4.3 Result of local calibration

It is concluded that the model simulates the pump test satisfactory and can be utilized for simulation of the groundwater control system at the site.

4.5 Implementation of retaining walls
The retaining walls is implemented by the “Modflow Horizontal Flow Barrier Package” (HBF), which is designed to simulate thin vertical low-permeability features
that impede the horizontal flow of groundwater. The boundary condition act as a
horizontal flow barrier conceptually situated on the boundaries between adjacent
cells in the finite difference grid of the model. The flow resistance is defined by a
barrier thickness of 0.5 m and a hydraulic conductivity of 10 -10 m/s. The HBF
boundary at BLU is implemented in model layer 1-6 as shown in Figure 4.3 and indicated in Table 4.1.
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Figure 4.3 BLU Shaft, Modflow HBF boundary

4.6 Detailed calculations
4.6.1

Simulation 1 - BLU
Inside the retaining wall, excavation is to be made to level -16.45 m. Toe level of
the retaining walls are -21.45 m. During the construction phase, the groundwater
must be lowered 0.5 m below excavation level to -16.95 m inside the retaining
walls. Groundwater lowering is implementet in the model by introducing Drain
(DRN) boundary inside the retaining wall in level -16.95 m in model layer 6.
The model simulation shows that in the order of 50 m3/day must be pumped. At
the top of the limestone, lowering of head of magnitude 0.3 m is seen within a distance of approx. 70 m from the retaining walls cf. Figure 4.4. In the top model
layer lowering max. 0.2 m outside the retaining walls (Figure 4.5).
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Figure 4.4 Simulation 1. Groundwater drawdown in top of limestone (m), BLU

Figure 4.5 Simulation 1. Groundwater drawdown in top layer (layer 1) (m), BLU

4.6.2

Simulation 2 - BLU
As in simulation 1 inside the retaining walls, excavation is to be made to level 16.45 m. Toe level of the retaining wall are -21.45 m. During the construction
phase, the groundwater is lowered 0.5 m below excavation level to -16.95 m inside the retaining wall.
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Transmissivity in limestone is increased by 50 % compared to simulation 1.

Hydraulic conductivity (m/s)
Detailed model, zone around BLU
1.3 x 10-4
8.6 x 10-6
8.6 x 10-6
Table 4.4 Hydraulic parameters in detailed model simulation 2 BLU

The model simulation shows that in the order of 75 m3/day must be discharged. At
the top of the limestone. Lowering of head in top of the limestone and top layer is
only slightly larger compared to simulation 1. cf. Figure 4.6 and Figure 4.7.

Figure 4.6 Simulation 2. Groundwater drawdown in top of limestone (m), BLU
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Figure 4.7 Simulation 2. Groundwater drawdown in top layer (layer 1) (m), BLU

4.6.3

Simulation 3 - BLU
Transmissivities are similar to simulation 1 but toe level of secant piles are reduced to 3 m below excavation level.
The model simulation shows that in the order of 50 m3/day must be pumped to
lower the groundwater 0.5 meter below excavation bottom . Lowering of head in
top of the limestone and top layer is only slightly larger compared to simulation 1.
cf. Figure 4.8 and Figure 4.9.
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Figure 4.8 Simulation 3. Groundwater drawdown in top of limestone (m), BLU

Figure 4.9 Simulation 3. Groundwater drawdown in top layer (layer 1) (m), BLU

5 Conclusion
Simulations carried out with a detailed groundwater model shows that the groundwater level can be lower to 0.5 m (level -16,95m) below excavation level at BLU

17

shaft with an abstraction from the limestone of less than 100 m3/d. Taken into account the uncertainty of hydraulic parameters, model uncertainty and possible
leakage through retaining walls groundwater discharge of up to 240 m 3/d should
be expected.
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1 Introduction
With the purpose of estimating impact on groundwater conditions and estimating
the extend of groundwater control volumes during the construction of Valby Cloudburst Tunnel, a numerical groundwater model has been set up.
Based on a main model covering the entire area, detail models have been set up
for each of the 4 shafts. The main model is calibrated in relation to the groundwater potential in the area. The detailed models are based on the main model and refined with locally identified flow zones in the limestone and locally measured transmissivities. The detailed models are further calibrated to simulate pump tests.
The models can simulate the effect of groundwater lowering and give an estimate
of the amount of water to be handled.

2 Geological model
As basis for the numerical groundwater model a digital geological model has been
prepared. The geological model covers the same area as the numerical model as
shown in Figure 3.1.

2.1 Software and coordinate system
The geological model is set up in the software GeoScene3D (version 10.0.13.574).
The coordinate system EUREF89 UTM 32 (EPSG 25832) and vertical control system
DVR90 are applied.

2.2 Conceptual geological model
The conceptual geological model is summarized in Figure 2.1. Upper meltwater deposit is not present in the model area but is included as is a part of the general geological conceptual geological model for the Copenhagen area.
Age

Unit

Quartenary

Fill

Color code

Upper meltwater deposit
Upper till
Middle meltwater deposit
Lower till
Lower meltwater deposit
Paleogene

Greensand
Limestone

Figure 2.1 Conceptual geological model

3

Geophysical data have not been used in the GeoScene project. The geological
model is based on boreholes from the Jupiter database and borehole investigations
from the Valby Skybrudstunnel project.
In the model interpretation points have been inserted for the bottom of the geological layers. Interpretation points are generally locked ("snapped") to layer
boundaries in boreholes, but free interpretation points have also been inserted as
support for the interpolation.

2.3 Interpolation
The interpretation points are interpolated to layer surfaces in GeoScene3D using
the IDW (Inverse Distance Weighting) method in 25 x 25 m cells. Subsequently, a
layer adjustment has been made so that layer surfaces are pressed down in relation to terrain and overlying layers, so that no intersecting layer surfaces occur.
The limestone surface is locked during the layer adjustment.

2.4 Quality assurance
Quality assurance of the model has been carried out on a regular basis by checking crossing profiles. Finally, a final review of the model and the interpolated surfaces has been made by another geologist.

2.5 Result
Figure 2.1 shows a geological profile along the tunnel section (see Figure 3.1).

Figur 2.1 Geological profile along tunnel section from north west to south east.

3 Groundwater model – main model
The groundwater model is set up in the software Visual Modflow ver. 4.6.0.166.

3.1 Model area
The groundwater model covers the area of 3.0 x 3.5 km shown in Figure 3.1.
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Figure 3.1 Area covered by numerical groundwater model (main model)

3.2 Discretization
The main model is discretized in a grid of 25x25 m cell size and 6 model layers.
Model layers represent from top: Fill/till+upper till, middle meltwater deposit,
lower till, lower meltwater deposit, highly permeable limestone and low permeable
limestone.
In consideration of obtaining numerical stability a minimum thickness of 0.5 m is
defined for the layers. The highly permeable limestone, Layer 5, is defined with a
thickness of 10 m and low permeable limestone, layer 6, is defined with a thickness of 30 m.
Layer boundaries are implemented from top layer and down. If layer boundaries
are crossing (indicating that the lower layer is not present) the upper layer will
press the lower layer down with respect to the defined minimum thickness. This is
compensated by assigning layers with the minimum thickness the hydraulic properties of the underlying layer.
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3.3 Conceptual hydrogeology
The upper highly permeable limestone and lower sand constitutes the primary aquifer. Middle meltwater deposit is considered as a secondary aquifer.
The City of Copenhagen has prepared a map showing the groundwater level in the
primary aquifer in 2019 (Figure 3.2.).
The general flow direction is from northwest towards the southeast in the direction
of the cost line. Levels below the 0 m seen in the central area, are thought to be
due to drainage of railway beds and drainage to leaky sewers. In the southeast
levels below 0 m are thought to be due to leaky sewers.

Figure 3.2 Piezometric head in primary aquifer

3.4 Groundwater abstraction
No active groundwater abstraction is registered within the model area.
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3.5 Boundary conditions
Boundary (sides)
Constant head cells are placed in the model in the outermost cells in layer 5 and 6.
The constant head values in the cells are set from reading of the piezometric head
map Figure 3.2.
Open water
In layer 1 constant head cells with value of 0 m are places in areas covered by the
see (Kalveboderne).
Infiltration
The model specifies maximum infiltration and maximum model-technical evapotranspiration. The model-technical evapotranspiration describes the mechanisms
that can guide water away from the top meters below ground (drain, interflow,
etc.) Based on these values, the net groundwater recharge is calculated for each
cell in layer 1 (or top active cell). The net recharge is calculated based on the vertical gradient and the hydraulic parameters. The part of the maximum infiltration
that does not go to groundwater formation is exported from the model.
The maximum infiltration in the model is generally set at 200 mm/year. The same
values are used for the general maximum evapotranspiration. On this basis, the
model calculates a distributed groundwater formation to the top water level between 0 and 200 mm/year.
Other boundaries
In model layer 1 drain boundary cells are placed along the railwais. Drain level is
set to 1 m below cell surface. Southwest of Ny Ellebjerg,where the railway is cut
deep into the ground, the drain level is set 0,5 m below the surface of a detailed
(1.6 m) terrain model.

3.5.1

Hydrogeological parameters
The hydraulic conductivity in the model is initially estimated based on experience
figures for corresponding soil types. These are subsequently adjusted for calibration of the model.
Layer

Formation

Horizontal hydraulic conductivity

Vertikal hydraulic conductivity

[m/s]

[m/s]
-8

1

Fill/Upper till

1 x 10

1 x 10-8

2

Middle meltwater
deposit

5 x 10-4

5 x 10-5

3

Lower till

1 x 10-8

1 x 10-8

4

Lower meltwater
deposit

1 x 10-4

1 x 10-5

5

Highly permeable limestone

8.3 x 10-5

8.3 x 10-6

6

Low permeable
limestone

1.2 x 10-5

1.2 x 10-6

Figure 3.3 Hydraulic conductivity used in the model.
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3.6 Calibration
The main model is calibrated to the piezometric head map (Figure 3.2).
Simulated piezometric head in primary aquifer is shown in Figure 3.4. The simulated head is approx. 0.5 m too high in the lower left model area and approx. 1 m
to high at Mozarts Plads/Sydhavnsgade. This is due to the fact that the measured
head is influenced by draining sewers, which lowers it below level 0 m. It has been
chosen not to attempt to simulate this drainage, as drainage depth, location and
leakage information are not available. A possible insertion of drainage below level
0 m in the central model area will reduce the head corresponding to the measured
but will pose a risk of a conceptual distortion of the model simulations. The model
simulations are thus conservative in relation to lowering of groundwater levels.

Figure 3.4 Simulated piezometric head in primary aquifer (m DVR90)

3.7 Water balance
An average water balance for the calibrated model is summarized in Figure 3.5
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Out of model

Into model

[m3/year] [mm/year] [m3/year] [mm/year]
Constant head
Drain
Evapotranspiration

683,171

68

1,013,678

101

467,711

46

Recharge
Sum

2,164,560

215

147,982

15

2,016,260

200

2,164,242

215

Figure 3.5 Water balance

Net groundwater recharge in simulation is 154 mm/year.

4 Detailed model MUS
4.1 Hydrogeology
Near the shaft has been drilled 2 deep geotechnical boreholes: VAL34p35 and
VAL35p34. Both are screened from the top of the Bryozoan limestone down 10-15
m into the Cretaceous limestone/Chalk. Flowlogs has been carried out in both
boreholes /2/.
Short duration pumping tests has been carried out in the boreholes. Interptetation
estimates transmissivity in the range 0.5-3x 10-3 m2/s for the limestone/chalk.
A long duration pumping test has been carried out in borehole VAL34p35. The
borehole is screened from top limestone in level -7.1 m to level -32.6 m. Transmissivity is interpreted to 5.2 x 10-3 m2/s.
Results from the long duration pumping test of VAL34p35 should be weighted
highest due to the greater influence radius and better data quality.
The flowlog in VAL34p35 shows 2 significant flow zones. Zones is shown in Figure
4.1.
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Figure 4.1 MUS, flow zones in limestone

In the detail model the total horizontal transmissivity in the limestone is distributed according to the identified flow zones.
𝑇

=𝑇 +𝑇 +𝑇

𝑄

= 𝑄 +𝑄 +𝑄

𝑇
𝑏

𝑇 = 0.8 ∙ 𝑇

, 𝐾 =

𝑇 = 0.2 ∙ 𝑇

, 𝐾 =

𝑇
𝑏

Where T = horizontal transmissivity, Q = flow, b=flow zone thickness and K=hydraulic conductivity.

4.2 Discretization
The detail model is horizontally discretized in 5x5 m cells in the local area and in
1x1 m cells covering the excavation. The grid layout is shown in Figure 4.2.
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Figure 4.2 MUS Shaft, Grid in detailed model

The model is vertically discretized by the bottom levels of the 4 layers representing the fill and quaternary geological layers defined in the main model. Fill, upper
meltwater deposit and upper till are joined to one calculation layer due to numerical stability. Upper meltwater deposit exists only sporadic and with small thickness
and has no significant influence on groundwater flow in the area.
The limestone is divided into 4 numerical layers, with layer boundaries representing the 2 flow zones, toe level of the secant piles and a bottom level of the model
grid. The discretization is summarized in Table 4.1.
Numerical
model
layer

Hydrogeological
unit/flow zone

1

Fill/Upper till

L

2

Middle meltwater
deposit

L

3

Lower till

L

4
5
6

Lower meltwater
deposit
Limestone

Flow
zone

Flow
(%)

Limestone

8

Limestone

Cut off

Defined by
thickness (T) or
level (L)

L
1

80

2

20

Limestone

7

Thickness
(m)

1.5
15.7

T (L=-23.8) inside secant piles

8.3

T

14.5

Table 4.1 Definition of model layers (simulation 1)

4.3 Detailed hydrogeological parameters
The flowlogs are incorporated in the model before calibration. Detailed hydraulic
parameters which differ from the parameters used in the main model are listed in
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Table 4.2. Please note that it is only the horizontal conductivity that is listed in the
table, the vertical permeability is changed as well. For layers 5-7, the vertical hydraulic conductivity is set to one third of the horizontal.

Model layer

Horizontal hydraulic conductivity (m/s)
Main model Detailed model, zone around MUS

5

4.1 x 10-4

4.0 x 10-4

6

8.5 x 10-6

8.3 x 10-6

7

8.5 x 10-6

8.3 x 10-6

Table 4.2 Hydraulic parameters in detailed (calibrated) model MUS

4.4 Calibration
The detail model is calibrated by making small adjustments of hydraulic conductivity in the flow zones in the limestone (model layers 5-7) in order to simulate the
effect of the long duration pump test in borehole VAL34p35 with respect to drawdown in observation wells VAL35p34 and VAL41p34.
The simulation is carried out transient.
Table 4.3 shows the result of the calibration process (comparison of the observed
and maximum simulated drawdown just before pump stop).
The resulting hydraulic conductivites for sum of layer 5 to 7 correspond to an
overall transmissivity of 1 x 10-3 m2/s which is only 1/5 of the value determined
form the long pumping test.

Borehole

Maximum drawdown [m]
Observed

Simulated

VAL35p34

0.85

0.81

VAL41p35

0.14

0.12

Table 4.3 Result of local calibration

It is concluded that the model simulates the pump test satisfactory and can be utilized for simulation of the groundwater control system at the site.

4.5 Implementation of retaining walls
The retaining walls is implemented by the “Modflow Horizontal Flow Barrier Package” (HBF), which is designed to simulate thin vertical low-permeability features
that impede the horizontal flow of groundwater. The boundary condition act as a
horizontal flow barrier conceptually situated on the boundaries between adjacent
cells in the finite difference grid of the model. The flow resistance is defined by a
barrier thickness of 0.5 m and a hydraulic conductivity of 10-10 m/s. The HBF
boundary at MUS is implemented in model layer 1-6 as shown in Figure 4.3 and
indicated in Table 4.1.
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Figure 4.3 MUS Shaft, Modflow HBF boundary

4.6 Detailed calculations
4.6.1

Simulation 1 - MUS
Inside the retaining walls, excavation is to be made to level -18.8 m. Toe level of
the retaining wall are -23.8 m. During the construction phase, the groundwater
must be lowered 0.5 m below excavation level to -19.3 m inside the retaining
walls.
The model simulation shows that in the order of 20 m3/day must be pumped to
obtain a dry excavation. At the top of the limestone and in the top model layer no
influence on groundwater head is seen.

4.6.2

Simulation 2 - MUS
As in simulation 1 inside the retaining walls, excavation is to be made to level 18.8 m and toe level of the retaining wall are -23.8 m. During the construction
phase, the groundwater is lowered 0.5 m below excavation level to -19.3 m inside
the retaining walls.
Transmissivity in limestone is increased 500 % compared to simulation 1, which
correspond to a total T = 5 x 10-3 m2/s for the limestone in layer 5-7.
The model simulation shows that in the order of 85 m3/day must be pumped. At
the top of the limestone and in the top model layer no influence on groundwater
head is seen.

4.6.3

Simulation 3 - MUS
Transmissivities are similar to simulation 2 but toe level for secant piles are reduced to 3 m below excavation level, to level -21.8 m.
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The model simulation shows that in the order of 85 m3/day must be pumped. At
the top of the limestone and in the top model layer no influence on groundwater
head is seen.

5 Conclusion
Simulations carried out with a detailed groundwater model shows that the groundwater level can be lower to 0.5 m (level -19.3 m) below excavation level at MUS
shaft with an abstraction in the limestone of less than 100 m3/d. Taken into account the uncertainty of hydraulic parameters, model uncertainty and possible
leakage through retaining walls groundwater discharge of up to 240 m3/d should
be expected.

6 References
/1/ Københavns Kommune, 2019. https://kbhkort.kk.dk.
/2/ Valby Cloudburst Tunnel. Geotechnical Interpretative Report. Shaft MUS.
VAL_PD_MUS_K25_C05-05_001. NIRAS, June 2021.
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1 Introduction
With the purpose of estimating impact on groundwater conditions and estimating
the extend of groundwater control volumes during the construction of Valby Cloudburst Tunnel, a numerical groundwater model has been set up.
Based on a main model covering the entire area, detail models have been set up
for each of the 4 shafts. The main model is calibrated in relation to the groundwater potential in the area. The detailed models are based on the main model and refined with locally identified flow zones in the limestone and locally measured transmissivities. The detailed models are further calibrated to simulate pump tests.
The models can simulate the effect of groundwater lowering and give an estimate
of the amount of water to be handled.

2 Geological model
As basis for the numerical groundwater model a digital geological model has been
prepared. The geological model covers the same area as the numerical model as
shown in Figure 3.1.

2.1 Software and coordinate system
The geological model is set up in the software GeoScene3D (version 10.0.13.574).
The coordinate system EUREF89 UTM 32 (EPSG 25832) and vertical control system
DVR90 are applied.

2.2 Conceptual geological model
The conceptual geological model is summarized in Figure 2.1. Upper meltwater deposit is not present in the model area but is included as is a part of the general geological conceptual geological model for the Copenhagen area.
Age

Unit

Quartenary

Fill

Color code

Upper meltwater deposit
Upper till
Middle meltwater deposit
Lower till
Lower meltwater deposit
Paleogene

Greensand
Limestone

Figure 2.1 Conceptual geological model

3

Geophysical data have not been used in the GeoScene project. The geological
model is based on boreholes from the Jupiter database and borehole investigations
from the Valby Skybrudstunnel project.
In the model interpretation points have been inserted for the bottom of the geological layers. Interpretation points are generally locked ("snapped") to layer
boundaries in boreholes, but free interpretation points have also been inserted as
support for the interpolation.

2.3 Interpolation
The interpretation points are interpolated to layer surfaces in GeoScene3D using
the IDW (Inverse Distance Weighting) method in 25 x 25 m cells. Subsequently, a
layer adjustment has been made so that layer surfaces are pressed down in relation to terrain and overlying layers, so that no intersecting layer surfaces occur.
The limestone surface is locked during the layer adjustment.

2.4 Quality assurance
Quality assurance of the model has been carried out on a regular basis by checking crossing profiles. Finally, a final review of the model and the interpolated surfaces has been made by another geologist.

2.5 Result
Figure 2.1 shows a geological profile along the tunnel section (see Figure 3.1).

Figur 2.1 Geological profile along tunnel section from north west to south east.

3 Groundwater model – main model
The groundwater model is set up in the software Visual Modflow ver. 4.6.0.166.

3.1 Model area
The groundwater model covers the area of 3.0 x 3.5 km shown in Figure 3.1.
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Figure 3.1 Area covered by numerical groundwater model (main model)

3.2 Discretization
The main model is discretized in a grid of 25x25 m cell size and 6 model layers.
Model layers represent from top: Fill/till+upper till, middle meltwater deposit,
lower till, lower meltwater deposit, highly permeable limestone and low permeable
limestone.
In consideration of obtaining numerical stability a minimum thickness of 0.5 m is
defined for the layers. The highly permeable limestone, Layer 5, is defined with a
thickness of 10 m and low permeable limestone, layer 6, is defined with a thickness of 30 m.
Layer boundaries are implemented from top layer and down. If layer boundaries
are crossing (indicating that the lower layer is not present) the upper layer will
press the lower layer down with respect to the defined minimum thickness. This is
compensated by assigning layers with the minimum thickness the hydraulic properties of the underlying layer.
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3.3 Conceptual hydrogeology
The upper highly permeable limestone and lower sand constitutes the primary aquifer. Middle meltwater deposit is considered as a secondary aquifer.
The City of Copenhagen has prepared a map showing the groundwater level in the
primary aquifer in 2019 (Figure 3.2.).
The general flow direction is from northwest towards the southeast in the direction
of the cost line. Levels below the 0 m seen in the central area, are thought to be
due to drainage of railway beds and drainage to leaky sewers. In the southeast
levels below 0 m are thought to be due to leaky sewers.

Figure 3.2 Piezometric head in primary aquifer

3.4 Groundwater abstraction
No active groundwater abstraction is registered within the model area.
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3.5 Boundary conditions
Boundary (sides)
Constant head cells are placed in the model in the outermost cells in layer 5 and 6.
The constant head values in the cells are set from reading of the piezometric head
map Figure 3.2.
Open water
In layer 1 constant head cells with value of 0 m are places in areas covered by the
see (Kalveboderne).
Infiltration
The model specifies maximum infiltration and maximum model-technical evapotranspiration. The model-technical evapotranspiration describes the mechanisms
that can guide water away from the top meters below ground (drain, interflow,
etc.) Based on these values, the net groundwater recharge is calculated for each
cell in layer 1 (or top active cell). The net recharge is calculated based on the vertical gradient and the hydraulic parameters. The part of the maximum infiltration
that does not go to groundwater formation is exported from the model.
The maximum infiltration in the model is generally set at 200 mm/year. The same
values are used for the general maximum evapotranspiration. On this basis, the
model calculates a distributed groundwater formation to the top water level between 0 and 200 mm/year.
Other boundaries
In model layer 1 drain boundary cells are placed along the railwais. Drain level is
set to 1 m below cell surface. Southwest of Ny Ellebjerg,where the railway is cut
deep into the ground, the drain level is set 0,5 m below the surface of a detailed
(1.6 m) terrain model.

3.5.1

Hydrogeological parameters
The hydraulic conductivity in the model is initially estimated based on experience
figures for corresponding soil types. These are subsequently adjusted for calibration of the model.
Layer

Formation

Horizontal hydraulic conductivity

Vertikal hydraulic conductivity

[m/s]

[m/s]
-8

1

Fill/Upper till

1 x 10

1 x 10-8

2

Middle meltwater
deposit

5 x 10-4

5 x 10-5

3

Lower till

1 x 10-8

1 x 10-8

4

Lower meltwater
deposit

1 x 10-4

1 x 10-5

5

Highly permeable limestone

8.3 x 10-5

8.3 x 10-6

6

Low permeable
limestone

1.2 x 10-5

1.2 x 10-6

Figure 3.3 Hydraulic conductivity used in the model.
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3.6 Calibration
The main model is calibrated to the piezometric head map (Figure 3.2).
Simulated piezometric head in primary aquifer is shown in Figure 3.4. The simulated head is approx. 0.5 m too high in the lower left model area and approx. 1 m
to high at Mozarts Plads/Sydhavnsgade. This is due to the fact that the measured
head is influenced by draining sewers, which lowers it below level 0 m. It has been
chosen not to attempt to simulate this drainage, as drainage depth, location and
leakage information are not available. A possible insertion of drainage below level
0 m in the central model area will reduce the head corresponding to the measured
but will pose a risk of a conceptual distortion of the model simulations. The model
simulations are thus conservative in relation to lowering of groundwater levels.

Figure 3.4 Simulated piezometric head in primary aquifer (m DVR90)

3.7 Water balance
An average water balance for the calibrated model is summarized in Figure 3.5
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Out of model

Into model

[m3/year] [mm/year] [m3/year] [mm/year]
Constant head
Drain
Evapotranspiration

683,171

68

1,013,678

101

467,711

46

Recharge
Sum

2,164,560

215

147,982

15

2,016,260

200

2,164,242

215

Figure 3.5 Water balance

Net groundwater recharge in simulation is 154 mm/year.

4 Detailed model ENG
4.1 Hydrogeology
Near the shaft has been drilled 3 deep geotechnical boreholes: VAL39p34,
VAL40p34 and VAL41p35. All are screened from the top of the Bryozoan limestone
down 12-18 m into the Cretaceous limestone/Chalk. Flowlogs has been carried out
in all boreholes /2/.
Short duration pumping tests has been carried out in the boreholes. Interptetation
estimates transmissivity in the range 3.8-4.5 x 10-4 m2/s for the limestone/chalk.
A long duration pumping test has been carried out in borehole VAL41p35. The
borehole is screened from top limestone in level -7.6 m to level -34.7 m. Transmissivity is interpreted to 1.9 x 10-3 m2/s.
Results from the long duration pumping test of VAL41p35 should be weighted
highest due to the greater influence radius and better data quality.
The flowlog in VAL41p35 shows 2 significant flow zones. Zones is shown in Figure
4.1.
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Figure 4.1 ENG, flow zones in limestone

In the detail model the total horizontal transmissivity in the limestone is distributed according to the identified flow zones.
𝑇

=𝑇 +𝑇 +𝑇

𝑄

= 𝑄 +𝑄 +𝑄

𝑇
𝑏

𝑇 = 0.8 ∙ 𝑇

, 𝐾 =

𝑇 = 0.2 ∙ 𝑇

, 𝐾 =

𝑇
𝑏

Where T = horizontal transmissivity, Q = flow, b=flow zone thickness and K=hydraulic conductivity.

4.2 Discretization
The detail model is horizontally discretized in 5x5 m cells in the local area and in
1x1 m cells covering the excavation. The grid layout is shown in Figure 4.2.
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Figure 4.2 ENG Shaft, Grid in detailed model

The model is vertically discretized by the bottom levels of the 4 layers representing the fill and quaternary geological layers defined in the main model. Fill, upper
meltwater deposit and upper till are joined to one calculation layer due to numerical stability. Upper meltwater deposit exists only sporadic and with small thickness
and has no significant influence on groundwater flow in the area.
The limestone is divided into 4 numerical layers, with layer boundaries representing the 2 flow zones, toe level of the secant piles and a bottom level of the model
grid. The discretization is summarized in Table 4.1.
Numerical
model
layer

Hydrogeological
unit/flow zone

1

Fill/Upper till

L

2

Middle meltwater
deposit

L

3

Lower till

L

4
5
6

Lower meltwater
deposit
Limestone

Flow
zone

Flow
(%)

Limestone

8

Limestone

Cut off

Defined by
thickness (T) or
level (L)

L
1

40

Limestone

7

Thickness
(m)

2

60

1

T

16.5

T (L=-24.9) inside secant piles

10.5

T

12

T

Table 4.1 Definition of model layers (simulation 1)

4.3 Detailed hydrogeological parameters
The flowlogs are incorporated in the model before calibration. Detailed hydraulic
parameters which differ from the parameters used in the main model are listed in
Table 4.2. Please note that it is only the horizontal conductivity that is listed in the
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table, the vertical permeability is changed as well. For layers 5-7, the vertical hydraulic conductivity is set to one third of the horizontal.

Model layer

Horizontal hydraulic conductivity (m/s)
Main model Detailed model, zone around ENG

5

2.8 x 10-4

5.3 x 10-5

6

2.3 x 10-5

4.4 x 10-6

7

2.3 x 10-5

4.4 x 10-6

Table 4.2 Hydraulic parameters in detailed (calibrated) model ENG

4.4 Calibration
The detail model is calibrated by making small adjustments of hydraulic conductivity in the flow zones in the limestone (model layers 5-7) in order to simulate the
effect of the long duration pump test in borehole VAL41p35 with respect to drawdown in observation wells VAL41p35-2, VAL40p34, VAL39p35 and VAL35p34.
The simulation is carried out transient.
Table 4.3 shows the result of the calibration process (comparison of the observed
and maximum simulated drawdown just before pump stop).
The resulting hydraulic conductivites for sum of layer 5 to 7 correspond to an
overall transmissivity of 2 x 10-4 m2/s which is 1/10 of the value determined form
the long pumping test and half the value determined in the short duration pumping tests.

Borehole

Maximum drawdown [m]
Observed

Simulated

VAL41p35-2

1.03

1.0

VAL40p34

2.07

1.9

VAL39p34

1.5

1.5

VAL35p34

0.07

0.1

Table 4.3 Result of local calibration

It is concluded that the model simulates the pump test satisfactory and can be utilized for simulation of the groundwater control system at the site.

4.5 Implementation of retaining walls
The retaining walls is implemented by the “Modflow Horizontal Flow Barrier Package” (HBF), which is designed to simulate thin vertical low-permeability features
that impede the horizontal flow of groundwater. The boundary condition act as a
horizontal flow barrier conceptually situated on the boundaries between adjacent
cells in the finite difference grid of the model. The flow resistance is defined by a
barrier thickness of 0.5 m and a hydraulic conductivity of 10-10 m/s. The HBF
boundary at ENG is implemented in model layer 1-6 as shown in Figure 4.3 and indicated in Table 4.1.
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Figure 4.3 ENG Shaft, Modflow HBF boundary

4.6 Detailed calculations
4.6.1

Simulation 1 - ENG
Inside the retaining walls, excavation is to be made to level -19.9 m. Toe level of
the retaining wall are -24.9 m. During the construction phase, the groundwater
must be lowered 0.5 m below excavation level to -20.4 m inside the retaining
walls.
The model simulation shows that in the order of 40 m3/day must be pumped to
obtain a dry excavation. At the top of the limestone, lowering of head of magnitude 0.2 to 0.3 m is seen within a distance of approx. 70 m from the retaining wall
cf. Figure 4.4. In the top model layer, no influence on groundwater head is seen in
the simulation.
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Figure 4.4 Simulation 1. Groundwater drawdown in top of limestone (m), ENG

4.6.2

Simulation 2 - ENG
As in simulation 1 inside the retaining walls, excavation is to be made to level 19.9 m and toe level of the retaining wall are -24.9 m. During the construction
phase, the groundwater is lowered 0.5 m below excavation level to -20.4 m inside
the retaining walls.
Transmissivity in limestone is increased by a factor 10 compared to simulation 1,
which correspond to a total T = 1.9 x 10-3 m2/s for the limestone in layer 5-7.
The model simulation shows that in the order of 190 m3/day must be pumped. At
the top of the limestone, lowering of head of magnitude 0.2 to 0.8 m is seen
within a distance of approx. 350 m from the retaining wall cf. Figure 4.5. In the
top model layer, no influence on groundwater head is seen in the simulation.
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Figure 4.5 Simulation 2. Groundwater drawdown in top of limestone (m), ENG

4.6.3

Simulation 3 - ENG
Transmissivities are similar to simulation 2 but toe level for secant piles are reduced to 3 m below excavation level, to level -22.9 m.
The model simulation shows that in the order of 195 m3/day must be pumped. At
the top of the limestone, lowering of head of magnitude 0.2 to 0.8 m (as in scenario 2) is seen within a distance of approx. 350 m from the retaining wall cf.Figure 4.6. In the top model layer, no influence on groundwater head is seen in the
simulation.
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Figure 4.6 Simulation 3. Groundwater drawdown in top of limestone (m), ENG

5 Conclusion
Simulations carried out with a detailed groundwater model shows that the groundwater level can be lowered to 0.5 m (level -20.4 m) below excavation level at ENG
shaft with an abstraction I the limestone of less than 200 m3/d. Taken into account
the uncertainty of hydraulic parameters, model uncertainty and possible leakage
through retaining walls groundwater discharge of up to 300 m3/d should be expected.

6 References
/1/ Københavns Kommune, 2019. https://kbhkort.kk.dk.
/2/ Valby Cloudburst Tunnel. Geotechnical Interpretative Report. Shaft ENG.
VAL_PD_ENG_K25_C05-05_001. NIRAS, June 2021.
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01-01-2019
10-08-2015
10-08-2015
01-01-2019
01-01-2019
23-05-2015
23-05-2015
29-05-2017
01-07-2020
09-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
29-05-2017
13-05-2017
29-05-2017
01-01-2019
01-01-2019
13-05-2017
15-05-2017
23-05-2015
04-05-2018
10-08-2015
21-09-2016
21-09-2016
01-01-2019
01-01-2019
29-05-2017
11-10-2015
18-06-2021
17-06-2019
03-06-2018
21-09-2016
03-07-2017
27-09-2015
29-04-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
03-01-2021
29-05-2017
07-08-2014
29-05-2017
01-01-2019
01-01-2019
23-05-2015
23-05-2015
29-05-2017
01-01-2019
01-01-2019
27-06-2017
19-07-2011

ObservationsID
TurID
2687087
714340
2245621
600680
1678695
455406
2090135
556724
2861646
765080
2861772
765124
2867496
767291
1798393
486706
2861588
765080
2861724
765124
2861649
765080
2861306
765124
1678696
455406
2861614
765080
2861773
765124
1710557
463025
1719413
465179
2245537
600680
2861573
765080
2861726
765124
1798388
486706
3674339 1040061
2223351
595054
2861589
765080
2861775
765124
3674257 1040061
1435284
385604
3681630 1043302
2861638
765080
2861477
765124
1076299
295555
3430832
956186
1620585
438813
2861590
765080
2861794
765124
1762353
476497
2223379
595054
1691538
459280
2861574
765080
2861776
765124
1689278
458727
1691542
459280
2861645
765080
2861777
765124
1710558
463040
1719424
465179
2245559
600680
3467103
965924
2867484
767291
2861643
765080
2861778
765124
2245558
600680
2220425
594175
2245648
600680
2861571
765080
2861779
765124
2220524
594175
2223329
595054
1710824
463025
2774913
737516
1691539
459280
2090127
556724
2090130
556724
2861613
765080
2861780
765124
2245642
600680
1753643
474525
3836315 1098234
3652496
830473
2846974
760194
2090129
556724
2317286
617921
1742788
471915
2950221
798769
2861600
765080
2861782
765124
2861639
765080
2861784
765124
3673224 1040061
2245565
600680
1380413
374398
2245614
600680
2861616
765080
2861438
765124
1710468
463025
1719429
465179
2245548
600680
2861578
765080
2861727
765124
2291402
611910
693316
193675

KlasseLatin
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Ulvophyceae
Ulvophyceae
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida

OrdenLatin
Asterales
Sapindales
Sapindales
Araliales
Asterales
Asterales
Asterales
Rosales
Zosterales
Zosterales
Cladophorales
Cladophorales
Fabales
Fabales
Fabales
Fabales
Fabales
Fabales
Poales
Poales
Rosales
Rosales
Dipsacales
Dipsacales
Dipsacales
Dipsacales
Dipsacales
Rosales
Malvales
Malvales
Asterales
Fabales
Fabales
Oleales
Oleales
Oleales
Oleales
Asterales
Asterales
Asterales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Ranunculales
Dipsacales
Dipsacales
Dipsacales
Oleales
Oleales
Araliales
Araliales
Capparales
Capparales
Rosales
Rosales
Fabales
Fabales
Rosales
Rosales
Rosales
Oleales
Oleales
Solanales
Capparales
Rosales
Poales
Poales
Poales
Saxifragales
Geraniales
Geraniales
Gentianales
Gentianales
Salicales
Salicales
Arales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Poales
Poales
Geraniales
Asterales

FamilieLatin
Asteraceae
Aceraceae
Aceraceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Rosaceae
Zosteraceae
Zosteraceae
Cladophoraceae
Cladophoraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Rosaceae
Rosaceae
Adoxaceae
Adoxaceae
Adoxaceae
Adoxaceae
Adoxaceae
Rosaceae
Malvaceae
Malvaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Ranunculaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Oleaceae
Oleaceae
Araliaceae
Araliaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Rosaceae
Rosaceae
Fabaceae
Fabaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Oleaceae
Oleaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Rosaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Grossulariaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Salicaceae
Araceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Poaceae
Poaceae
Geraniaceae
Asteraceae

KlasseDansk
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Enkimbladede
Enkimbladede
Ulvophyceae
Ulvophyceae
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Enkimbladede
Enkimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Enkimbladede
Enkimbladede
Enkimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Enkimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Enkimbladede
Enkimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede

OrdenDansk
Kurvplanteordenen
Sæbetræordenen
Sæbetræordenen
Vedbendordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Rosenordenen
Ålegræsordenen
Ålegræsordenen
Cladophorales
Cladophorales
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Græsordenen
Græsordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Kartebolleordenen
Kartebolleordenen
Kartebolleordenen
Kartebolleordenen
Kartebolleordenen
Rosenordenen
Katostordenen
Katostordenen
Kurvplanteordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Olivenordenen
Olivenordenen
Olivenordenen
Olivenordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Ranunkelordenen
Kartebolleordenen
Kartebolleordenen
Kartebolleordenen
Olivenordenen
Olivenordenen
Vedbendordenen
Vedbendordenen
Kapersordenen
Kapersordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Olivenordenen
Olivenordenen
Natskyggeordenen
Kapersordenen
Rosenordenen
Græsordenen
Græsordenen
Græsordenen
Stenbrækordenen
Storkenæbordenen
Storkenæbordenen
Ensianordenen
Ensianordenen
Pileordenen
Pileordenen
Arumordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Græsordenen
Græsordenen
Storkenæbordenen
Kurvplanteordenen

FamilieDansk
Kurvplantefamilien
Lønfamilien
Lønfamilien
Skærmplantefamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Rosenfamilien
Ålegræsfamilien
Ålegræsfamilien
Cladophoraceae
Cladophoraceae
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Græsfamilien
Græsfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Desmerurtfamilien
Desmerurtfamilien
Desmerurtfamilien
Desmerurtfamilien
Desmerurtfamilien
Rosenfamilien
Katostfamilien
Katostfamilien
Kurvplantefamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Olivenfamilien
Olivenfamilien
Olivenfamilien
Olivenfamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Ranunkelfamilien
Gedebladfamilien
Gedebladfamilien
Gedebladfamilien
Olivenfamilien
Olivenfamilien
Vedbendfamilien
Vedbendfamilien
Korsblomstfamilien
Korsblomstfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Olivenfamilien
Olivenfamilien
Rubladfamilien
Korsblomstfamilien
Rosenfamilien
Græsfamilien
Græsfamilien
Græsfamilien
Ribsfamilien
Storkenæbfamilien
Storkenæbfamilien
Krapfamilien
Krapfamilien
Pilefamilien
Pilefamilien
Arumfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Græsfamilien
Græsfamilien
Storkenæbfamilien
Kurvplantefamilien

ArtID
4169
2136
2136
3695
3141
3141
3141
4082
4392
4392
13064
13064
5134
5134
5134
5134
5134
5134
4215
4215
4190
4190
2856
2856
2856
2856
2856
4263
3341
3341
4062
2863
2863
8324
8324
8324
8324
3113
3113
3113
4172
4172
4172
4172
4172
4172
4172
4172
4162
4351
4351
4351
5233
5233
4200
4200
13334
13334
16240
16240
30096
30096
3392
3392
3392
4381
4381
2741
3725
13361
4033
4033
4033
15297
3585
3585
3830
3830
4922
4922
2070
4191
4191
4191
4191
4191
4191
4105
4105
3861
4003

Artsnavn
Ager-Svinemælk
Ahorn
Ahorn
Almindelig Bjørneklo
Almindelig Brandbæger
Almindelig Brandbæger
Almindelig Brandbæger
Almindelig Brombær
Almindelig Bændeltang
Almindelig Bændeltang
Almindelig Børstetråd
Almindelig Børstetråd
Almindelig Guldregn
Almindelig Guldregn
Almindelig Guldregn
Almindelig Guldregn
Almindelig Guldregn
Almindelig Guldregn
Almindelig Hundegræs
Almindelig Hundegræs
Almindelig Hvidtjørn
Almindelig Hvidtjørn
Almindelig Hyld
Almindelig Hyld
Almindelig Hyld
Almindelig Hyld
Almindelig Hyld
Almindelig Hæg
Almindelig Katost
Almindelig Katost
Almindelig Knopurt
Almindelig Kællingetand
Almindelig Kællingetand
Almindelig Liguster
Almindelig Liguster
Almindelig Liguster
Almindelig Liguster
Almindelig Røllike
Almindelig Røllike
Almindelig Røllike
Almindelig Røn
Almindelig Røn
Almindelig Røn
Almindelig Røn
Almindelig Røn
Almindelig Røn
Almindelig Røn
Almindelig Røn
Almindelig Skovranke
Almindelig Snebær
Almindelig Snebær
Almindelig Snebær
Almindelig Syren
Almindelig Syren
Almindelig Vedbend
Almindelig Vedbend
Almindelig Vinterkarse s.l.
Almindelig Vinterkarse s.l.
Almindelig x Engriflet Hvidtjørn
Almindelig x Engriflet Hvidtjørn
Almindelig Ærteblomst
Almindelig Ærteblomst
Armensk Brombær
Armensk Brombær
Armensk Brombær
Ask
Ask
Bakke-Forglemmigej
Baltisk Strandsennep
Bibernelle s.lat.
Bjerg-Rørhvene
Bjerg-Rørhvene
Bjerg-Rørhvene
Blod-Ribs
Blød Storkenæb
Blød Storkenæb
Burre-Snerre
Burre-Snerre
Bævreasp
Bævreasp
Dansk Arum
Éngriflet Hvidtjørn
Éngriflet Hvidtjørn
Éngriflet Hvidtjørn
Éngriflet Hvidtjørn
Éngriflet Hvidtjørn
Éngriflet Hvidtjørn
Eng-Rørhvene
Eng-Rørhvene
Eng-Storkenæb
Farve-Gåseurt

Latin
Sonchus arvensis
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Heracleum sphondylium ssp. sphondylium
Senecio vulgaris
Senecio vulgaris
Senecio vulgaris
Rubus plicatus
Zostera marina
Zostera marina
Chaetomorpha linum
Chaetomorpha linum
Laburnum anagyroides
Laburnum anagyroides
Laburnum anagyroides
Laburnum anagyroides
Laburnum anagyroides
Laburnum anagyroides
Dactylis glomerata ssp. glomerata
Dactylis glomerata ssp. glomerata
Crataegus laevigata
Crataegus laevigata
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Prunus padus
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Centaurea jacea
Lotus corniculatus
Lotus corniculatus
Ligustrum vulgare
Ligustrum vulgare
Ligustrum vulgare
Ligustrum vulgare
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
Clematis vitalba
Symphoricarpos albus
Symphoricarpos albus
Symphoricarpos albus
Syringa vulgaris
Syringa vulgaris
Hedera helix
Hedera helix
Barbarea vulgaris s.l.
Barbarea vulgaris s.l.
Crataegus laevigata x monogyna
Crataegus laevigata x monogyna
Lathyrus odoratus
Lathyrus odoratus
Rubus armeniacus
Rubus armeniacus
Rubus armeniacus
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Myosotis ramosissima
Cakile maritima ssp. baltica
Sanguisorba minor s.lat.
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos
Ribes sanguineum
Geranium molle
Geranium molle
Galium aparine
Galium aparine
Populus tremula
Populus tremula
Arum alpinum ssp. danicum
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Calamagrostis canescens
Calamagrostis canescens
Geranium pratense
Anthemis tinctoria

Rødlistestatus
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NA
NA
NA
NA
NA
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
LC
LC
LC
NA
NA
NA
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA

NA
NA
LC
LC

NA
NA
NA
NA
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA

BilagII

BilagIV

BilagV

Sjældenhed
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Ukendt
Ukendt
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Hist og her

Antal
5
2
2
1
1
hist og her
hist og her
hist og her
talrig
talrig
hist og her
1
2
1
1
5
1
15
1
1
talrig
60
1
hist og her
1
6
fåtallig
hist og her
1
1
hist og her
1
25
hist og her
1
hist og her
2
talrig
hist og her
hist og her
1
4
1
1
5
1
5
1
1
hist og her
1
20
2
2
hist og her
1
8
5
5
4
hist og her
10
2
hist og her
1
1
1
100
hist og her
1
hist og her
hist og her
talrig
1
talrig
hist og her
1
hist og her
100
200
2
200
hist og her
talrig
2
1
100
hist og her
1
1
hist og her

Alder
Køn
bl
tvekønnet
aftag. bl
med frø/frugt

med frø/frugt

bl
bl
bl

tvekønnet
tvekønnet

vinterstander
i knop

vinterstander
bl

bl
bl

bl
med frø/frugt
veg

med frø/frugt

bl
bl
bl
bl

tvekønnet
tvekønnet

veg
i knop
bl

bl
bl
bl

bl
i knop
bl

tvekønnet

vinterstander
veg
bl

bl
bl
bl

bl
bl

tvekønnet
tvekønnet

Aktivitet

Lokalitetsnavn
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Sjællandsbroen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Sjællandsbroen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Valbyparken
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen

Planter - Naturbasen udtræk 21-10-2021
Dato
26-08-2020
17-06-2019
02-08-2019
28-09-2011
22-06-2018
10-08-2015
24-09-2021
27-08-2019
19-07-2011
06-07-2012
17-07-2013
19-07-2011
29-04-2019
19-07-2021
23-05-2015
23-05-2015
23-05-2015
04-05-2018
03-01-2021
13-05-2017
28-06-2014
28-03-2020
17-04-2016
22-08-2015
01-07-2020
01-01-2019
01-01-2019
03-01-2021
03-01-2016
28-03-2020
03-08-2010
19-07-2011
24-08-2013
27-08-2019
03-07-2018
29-05-2021
29-05-2017
27-08-2019
28-03-2020
02-08-2019
23-11-2014
03-01-2021
10-08-2015
29-05-2017
01-01-2019
01-01-2019
10-08-2015
06-04-2017
01-01-2019
01-01-2019
29-05-2017
29-04-2019
10-08-2015
17-07-2013
01-01-2019
01-01-2019
03-01-2016
03-08-2010
23-05-2015
03-06-2018
11-10-2015
27-08-2019
01-07-2015
16-01-2015
07-06-2016
21-09-2016
21-09-2016
21-09-2016
01-01-2019
11-10-2015
29-05-2017
01-01-2019
29-05-2017
14-10-2020
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
03-07-2018
27-08-2019
05-07-2018
10-08-2015
29-04-2019
11-10-2014
23-11-2014
05-07-2018
17-07-2013
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019

ObservationsID
TurID
3572798 1003117
3038797
830473
3139664
858286
724366
202550
3652425 1032923
1691544
459280
3994229 1152277
3673196 1039929
693322
193675
831470
233079
1039172
284863
703653
196553
2949464
798769
3901168 1117504
1710490
463025
1710815
463025
1719410
465179
2774911
737516
3673614 1040061
2220486
594175
1288126
353392
3437937
958202
1874675
506315
1707814
462134
3467094
965924
2861642
765080
2861785
765124
3673226 1040061
1798390
486706
3437952
958202
639126
178959
693319
193675
1076297
295555
3673602 1039929
2680839
712935
3793854 1085475
2245654
600680
3672871 1039929
3437954
958202
3135460
858286
1435285
385604
3673230 1040061
1691541
459280
2245573
600680
2861593
765080
2861786
765124
1689349
458727
2186391
583778
2861619
765080
2861787
765124
2245670
600680
2950199
798769
1689265
458727
1033855
284863
2861632
765080
2861789
765124
1798394
486706
639125
178959
1719426
465179
2846970
760193
1754032
474525
3672868 1039929
1626236
441601
1460107
390933
1947704
524644
2090128
556724
2093232
556724
2090132
556724
2861648
765080
1753638
474525
2245658
600680
2861379
765124
2245530
600673
3623118 1022210
2861635
765080
2861499
765124
2861630
765080
2861791
765124
2680939
712935
3673605 1039929
2687088
714340
1691543
459280
2950217
798769
1402302
379826
1435283
385604
2687090
714340
1033888
284863
2861572
765080
2861792
765124
2861696
765080
2861805
765124

KlasseLatin
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida

OrdenLatin
Capparales
Capparales
Capparales
Capparales
Caryophyllales
Scrophulariales
Scrophulariales
Juncales
Fabales
Fabales
Fabales
Dipsacales
Dipsacales
Dipsacales
Fabales
Fabales
Fabales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Asterales
Asterales
Rosales
Rosales
Asterales
Asterales
Salicales
Fabales
Dipsacales
Dipsacales
Dipsacales
Dipsacales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Fabales
Fagales
Fagales
Eleagnales
Eleagnales
Eleagnales
Eleagnales
Eleagnales
Eleagnales
Eleagnales
Geraniales
Sapindales
Sapindales
Rosales
Capparales
Asterales
Asterales
Fabales
Fabales
Rosales
Araliales
Asterales
Asterales
Fabales
Fabales
Fabales
Rosales
Capparales
Fabales
Rosales
Polygonales
Polygonales
Polygonales
Polygonales
Polygonales
Polygonales
Solanales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Araliales
Araliales
Araliales
Araliales
Araliales
Asterales
Asterales
Scrophulariales
Scrophulariales
Salicales
Salicales

FamilieLatin
Resedaceae
Resedaceae
Resedaceae
Resedaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Juncaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Asteraceae
Asteraceae
Rosaceae
Rosaceae
Asteraceae
Asteraceae
Salicaceae
Fabaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Fabaceae
Corylaceae
Corylaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Geraniaceae
Hippocastanaceae
Hippocastanaceae
Rosaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Rosaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Rosaceae
Brassicaceae
Fabaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Solanaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Salicaceae
Salicaceae

KlasseDansk
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Enkimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede

OrdenDansk
Kapersordenen
Kapersordenen
Kapersordenen
Kapersordenen
Nellikeordenen
Maskeblomstordenen
Maskeblomstordenen
Sivordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Kartebolleordenen
Kartebolleordenen
Kartebolleordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Pileordenen
Ærteblomstordenen
Kartebolleordenen
Kartebolleordenen
Kartebolleordenen
Kartebolleordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Ærteblomstordenen
Bøgeordenen
Bøgeordenen
Sølvbladordenen
Sølvbladordenen
Sølvbladordenen
Sølvbladordenen
Sølvbladordenen
Sølvbladordenen
Sølvbladordenen
Storkenæbordenen
Sæbetræordenen
Sæbetræordenen
Rosenordenen
Kapersordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Rosenordenen
Vedbendordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Rosenordenen
Kapersordenen
Ærteblomstordenen
Rosenordenen
Syreordenen
Syreordenen
Syreordenen
Syreordenen
Syreordenen
Syreordenen
Natskyggeordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Vedbendordenen
Vedbendordenen
Vedbendordenen
Vedbendordenen
Vedbendordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Maskeblomstordenen
Maskeblomstordenen
Pileordenen
Pileordenen

FamilieDansk
Resedafamilien
Resedafamilien
Resedafamilien
Resedafamilien
Nellikefamilien
Maskeblomstfamilien
Maskeblomstfamilien
Sivfamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Kartebollefamilien
Kartebollefamilien
Kartebollefamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Pilefamilien
Ærteblomstfamilien
Kartebollefamilien
Kartebollefamilien
Kartebollefamilien
Kartebollefamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Ærteblomstfamilien
Hasselfamilien
Hasselfamilien
Sølvbladfamilien
Sølvbladfamilien
Sølvbladfamilien
Sølvbladfamilien
Sølvbladfamilien
Sølvbladfamilien
Sølvbladfamilien
Storkenæbfamilien
Hestekastaniefamilien
Hestekastaniefamilien
Rosenfamilien
Korsblomstfamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Rosenfamilien
Skærmplantefamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Rosenfamilien
Korsblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Rosenfamilien
Syrefamilien
Syrefamilien
Syrefamilien
Syrefamilien
Syrefamilien
Syrefamilien
Natskyggefamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Skærmplantefamilien
Skærmplantefamilien
Skærmplantefamilien
Skærmplantefamilien
Skærmplantefamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Vejbredfamilien
Vejbredfamilien
Pilefamilien
Pilefamilien

ArtID
4559
4559
4559
4559
7657
3459
3459
4053
4188
4188
4188
5166
5166
5166
9022
9022
9022
2730
2730
2730
2730
2643
2643
4228
4228
4384
4384
4336
14484
3401
3401
3401
3401
3664
3664
3664
4402
3957
4332
4332
4189
4189
4189
4189
4189
4189
4189
2744
2803
2803
4111
5015
4038
4038
2869
2869
30594
4056
14158
3829
4029
4029
2881
14095
4372
3876
15073
3743
3743
3743
3743
3743
3743
8399
7788
7788
3004
3004
3004
3004
4037
4037
4037
4037
4037
4065
4065
4424
4424
41682
41682

Artsnavn
Farve-Reseda
Farve-Reseda
Farve-Reseda
Farve-Reseda
Fiksérnellike
Filtbladet Kongelys
Filtbladet Kongelys
Fladstrået Siv
Flerårig Lathyrus
Flerårig Lathyrus
Flerårig Lathyrus
Fliget Kartebolle
Fliget Kartebolle
Fliget Kartebolle
Foder-Vikke
Foder-Vikke
Foder-Vikke
Fugle-Kirsebær
Fugle-Kirsebær
Fugle-Kirsebær
Fugle-Kirsebær
Følfod
Følfod
Glansbladet Hæg
Glansbladet Hæg
Grå-Bynke
Grå-Bynke
Grå-Poppel
Guldregn sp.
Gærde-Kartebolle
Gærde-Kartebolle
Gærde-Kartebolle
Gærde-Kartebolle
Gåsepotentil
Gåsepotentil
Gåsepotentil
Hanespore-Hvidtjørn
Hare-Kløver
Hassel
Hassel
Havtorn
Havtorn
Havtorn
Havtorn
Havtorn
Havtorn
Havtorn
Hejrenæb
Hestekastanie
Hestekastanie
Hindbær
Hjertekarse
Horse-Tidsel
Horse-Tidsel
Humle-Sneglebælg
Humle-Sneglebælg
Hunde-Rose
Hvas Randfrø
Hvid Okseøje
Hvid Okseøje s.l.
Hvid Stenkløver
Hvid Stenkløver
Hvid-Kløver
Hvidtjørn sp.
Hyrdetaske
Høj Stenkløver
Ildtorn
Japan-Pileurt
Japan-Pileurt
Japan-Pileurt
Japan-Pileurt
Japan-Pileurt
Japan-Pileurt
Jødekirsebær
Klit-Rose
Klit-Rose
Krybende Potentil
Krybende Potentil
Krybende Potentil
Krybende Potentil
Kæmpe-Bjørneklo
Kæmpe-Bjørneklo
Kæmpe-Bjørneklo
Kæmpe-Bjørneklo
Kæmpe-Bjørneklo
Kær-Svinemælk
Kær-Svinemælk
Lancet-Vejbred
Lancet-Vejbred
Landevejs-Poppel
Landevejs-Poppel

Latin
Reseda luteola
Reseda luteola
Reseda luteola
Reseda luteola
Lychnis coronaria
Verbascum thapsus
Verbascum thapsus
Juncus compressus
Lathyrus latifolius
Lathyrus latifolius
Lathyrus latifolius
Dipsacus laciniatus
Dipsacus laciniatus
Dipsacus laciniatus
Vicia sativa
Vicia sativa
Vicia sativa
Prunus avium
Prunus avium
Prunus avium
Prunus avium
Tussilago farfara
Tussilago farfara
Prunus serotina
Prunus serotina
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Populus x canescens
Laburnum sp.
Dipsacus fullonum
Dipsacus fullonum
Dipsacus fullonum
Dipsacus fullonum
Argentina anserina
Argentina anserina
Argentina anserina
Crataegus crus-galli
Trifolium arvense
Corylus avellana
Corylus avellana
Hippophaë rhamnoides
Hippophaë rhamnoides
Hippophaë rhamnoides
Hippophaë rhamnoides
Hippophaë rhamnoides
Hippophaë rhamnoides
Hippophaë rhamnoides
Erodium cicutarium
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Rubus idaeus
Cardaria draba
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare
Medicago lupulina
Medicago lupulina
Rosa canina
Torilis japonica
Leucanthemum vulgare
Leucanthemum vulgare s.l.
Melilotus albus
Melilotus albus
Trifolium repens
Crataegus sp.
Capsella bursa-pastoris
Melilotus altissimus
Pyracantha coccinea
Fallopia japonica
Fallopia japonica
Fallopia japonica
Fallopia japonica
Fallopia japonica
Fallopia japonica
Physalis alkekengi
Rosa pimpinellifolia
Rosa pimpinellifolia
Potentilla reptans
Potentilla reptans
Potentilla reptans
Potentilla reptans
Heracleum mantegazzianum
Heracleum mantegazzianum
Heracleum mantegazzianum
Heracleum mantegazzianum
Heracleum mantegazzianum
Sonchus palustris
Sonchus palustris
Plantago lanceolata
Plantago lanceolata
Populus x canadensis var. serotina
Populus x canadensis var. serotina

Rødlistestatus
NA
NA
NA
NA
NA
LC
LC
LC

NA
NA
NA
NA
NA
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
LC
LC
NA
NA
NA
NA
NA
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
LC
LC
LC
NA

NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
NA
NA
NA
LC
LC
LC
LC
NA
NA

BilagII

BilagIV

BilagV

Sjældenhed
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Hist og her
Hist og her
Hist og her
Almindelig
Hist og her
Hist og her
Hist og her
Sjælden
Sjælden
Sjælden
Hist og her
Hist og her
Hist og her
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Ukendt
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Relativ sjælden
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Ukendt
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Relativ sjælden
Ukendt
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Ukendt
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Hist og her
Almindelig
Almindelig
Ukendt
Ukendt

Antal
10
3
2
hist og her
hist og her
3
2
60
hist og her
talrig
talrig
fåtallig
talrig
50
100
30
30
2
60
10
15
hist og her
10
1
1
hist og her
1
100
1
fåtallig
hist og her
hist og her
fåtallig
6
20
1
1
40
talrig
1
fåtallig
100
hist og her
20
hist og her
1
talrig
fåtallig
1
1
10
talrig
hist og her
hist og her
1
1
hist og her
fåtallig
20
talrig
2
40
talrig
hist og her
50
hist og her
1
1
hist og her
hist og her
15
hist og her
50
50
hist og her
hist og her
hist og her
1
1
40
3
20
10
500
10
10
2
hist og her
1
1
1
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Aktivitet

Lokalitetsnavn
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Kongens Enghave
Sjællandsbroen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
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Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen

Planter - Naturbasen udtræk 21-10-2021
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05-07-2018
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28-03-2020
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05-07-2018
10-08-2015
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29-05-2017
03-06-2018
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17-07-2013
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28-06-2014
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ObservationsID
TurID
2861636
765080
2861498
765124
2861644
765080
2861795
765124
3390368
943573
2687089
714340
693318
193675
3674329 1039929
1689263
458727
3437939
958202
724365
202550
3674313 1039929
3681882
714340
1691537
459280
693315
193675
693324
193675
2245520
600673
2846971
760193
693321
193675
1033866
284863
1085242
297749
2846973
760193
1288120
352255
3674344 1039929
2245629
600680
1691534
459280
1691536
459280
2861577
765080
2861796
765124
1678462
455406
2570981
687287
3674255 1040424
2861661
765080
2861447
765124
2245664
600680
2223416
595095
2186392
583778
693317
193675
2861641
765080
2861797
765124
2867498
767291
2828250
753799
1626238
441601
3430674
956186
2687083
714340
2950169
798769
2080260
553923
1691540
459280
1288123
353392
2245542
600680
2245635
600680
3673615 1040061
3672867 1039929
2774912
737516
3467088
965924
1626255
441601
2910479
783427
3135535
858286
3430670
956186
3467096
965924
1460106
390933
1753591
474525
2223400
595054
2867493
767291
2861633
765080
2861798
765124
3674297 1039929
3661850 1036132
3641614
714340
3038795
830473
1626218
441601
1353330
366312
2846969
760193
693326
193675
1033842
284863
1293476
352255
3673197 1039929
1035597
284863
2680935
712935
1033740
284863
3462612
965858
2090134
556724
2861647
765080
2861431
765124
693323
193675
2223277
595054
3135636
858366
3567932 1001652
3672850 1039929
2220491
594175
3672842 1039929

KlasseLatin
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Sphenopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida

OrdenLatin
Asterales
Asterales
Capparales
Capparales
Solanales
Lamiales
Lamiales
Lamiales
Rosales
Rosales
Capparales
Fabales
Campanulales
Araliales
Araliales
Capparales
Capparales
Asterales
Asterales
Asterales
Dipsacales
Asterales
Theales
Theales
Rosales
Capparales
Asterales
Asterales
Asterales
Asterales
Asterales
Asterales
Capparales
Capparales
Rosales
Dipsacales
Poales
Lamiales
Lamiales
Lamiales
Lamiales
Fagales
Fabales
Fabales
Capparales
Capparales
Salicales
Rosales
Rosales
Rosales
Urticales
Urticales
Fabales
Equisetales
Rosales
Araliales
Euphorbiales
Solanales
Solanales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Rosales
Fabales
Fabales
Caryophyllales
Fagales
Capparales
Capparales
Urticales
Asterales
Capparales
Capparales
Capparales
Capparales
Cyperales
Cyperales
Cyperales
Araliales
Rosales
Caryophyllales
Caryophyllales
Caryophyllales
Caryophyllales
Caryophyllales
Caryophyllales
Caryophyllales
Caryophyllales
Rosales
Poales

FamilieLatin
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Boraginaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Rosaceae
Brassicaceae
Fabaceae
Campanulaceae
Apiaceae
Apiaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Dipsacaceae
Asteraceae
Clusiaceae
Clusiaceae
Rosaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Rosaceae
Caprifoliaceae
Poaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Betulaceae
Fabaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Salicaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Fabaceae
Equisetaceae
Rosaceae
Apiaceae
Euphorbiaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Fabaceae
Fabaceae
Chenopodiaceae
Fagaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Urticaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Apiaceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Rosaceae
Poaceae

KlasseDansk
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Enkimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Padderok-planter
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Enkimbladede
Enkimbladede
Enkimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Enkimbladede

OrdenDansk
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Kapersordenen
Kapersordenen
Natskyggeordenen
Læbeblomstordenen
Læbeblomstordenen
Læbeblomstordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Kapersordenen
Ærteblomstordenen
Klokkeordenen
Vedbendordenen
Vedbendordenen
Kapersordenen
Kapersordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Kartebolleordenen
Kurvplanteordenen
Theordenen
Theordenen
Rosenordenen
Kapersordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen
Kapersordenen
Kapersordenen
Rosenordenen
Kartebolleordenen
Græsordenen
Læbeblomstordenen
Læbeblomstordenen
Læbeblomstordenen
Læbeblomstordenen
Bøgeordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Kapersordenen
Kapersordenen
Pileordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Nældeordenen
Nældeordenen
Ærteblomstordenen
Padderokordenen
Rosenordenen
Vedbendordenen
Vortemælkordenen
Natskyggeordenen
Natskyggeordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Ærteblomstordenen
Ærteblomstordenen
Nellikeordenen
Bøgeordenen
Kapersordenen
Kapersordenen
Nældeordenen
Kurvplanteordenen
Kapersordenen
Kapersordenen
Kapersordenen
Kapersordenen
Halvgræsordenen
Halvgræsordenen
Halvgræsordenen
Vedbendordenen
Rosenordenen
Nellikeordenen
Nellikeordenen
Nellikeordenen
Nellikeordenen
Nellikeordenen
Nellikeordenen
Nellikeordenen
Nellikeordenen
Rosenordenen
Græsordenen

FamilieDansk
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Korsblomstfamilien
Korsblomstfamilien
Rubladfamilien
Læbeblomstfamilien
Læbeblomstfamilien
Læbeblomstfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Korsblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Klokkefamilien
Skærmplantefamilien
Skærmplantefamilien
Korsblomstfamilien
Korsblomstfamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Kartebollefamilien
Kurvplantefamilien
Perikonfamilien
Perikonfamilien
Rosenfamilien
Korsblomstfamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien
Korsblomstfamilien
Korsblomstfamilien
Rosenfamilien
Gedebladfamilien
Græsfamilien
Læbeblomstfamilien
Læbeblomstfamilien
Læbeblomstfamilien
Læbeblomstfamilien
Birkefamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Korsblomstfamilien
Korsblomstfamilien
Pilefamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Elmefamilien
Elmefamilien
Ærteblomstfamilien
Padderokfamilien
Rosenfamilien
Skærmplantefamilien
Vortemælkfamilien
Rubladfamilien
Rubladfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Ærteblomstfamilien
Ærteblomstfamilien
Salturtfamilien
Bøgefamilien
Korsblomstfamilien
Korsblomstfamilien
Nældefamilien
Kurvplantefamilien
Korsblomstfamilien
Korsblomstfamilien
Korsblomstfamilien
Korsblomstfamilien
Halvgræsfamilien
Halvgræsfamilien
Halvgræsfamilien
Skærmplantefamilien
Rosenfamilien
Nellikefamilien
Nellikefamilien
Nellikefamilien
Nellikefamilien
Nellikefamilien
Nellikefamilien
Nellikefamilien
Nellikefamilien
Rosenfamilien
Græsfamilien

ArtID
3422
3422
2740
2740
2052
3481
3481
3481
4192
4192
4227
2937
2947
4152
4152
4385
4385
4294
4294
4294
3479
2849
4125
4125
4334
8492
4064
4064
4064
4064
4064
4064
2684
2684
4367
5851
4100
3114
2683
2683
2683
2661
3702
3702
9456
9456
4348
4282
4282
4282
3632
3632
3128
2713
5507
3728
4028
2939
2939
3433
3433
3433
3433
3433
4990
4990
4285
4150
4096
4096
19226
3404
3557
3557
3557
3557
3802
3802
3802
3387
4495
5025
5025
5025
5025
5025
5025
5025
5025
4335
4341

Artsnavn
Lav Tidsel
Lav Tidsel
Løgkarse
Løgkarse
Mark-Forglemmigej
Merian
Merian
Merian
Mirabel
Mirabel
Mursennep
Muse-Vikke
Nælde-Klokke
Pastinak
Pastinak
Peberrod
Peberrod
Pile-Alant
Pile-Alant
Pile-Alant
Pindsvin-Kartebolle
Pomerans-Høgeurt
Prikbladet Perikon
Prikbladet Perikon
Pære
Raps
Rejnfan
Rejnfan
Rejnfan
Rejnfan
Rejnfan
Rejnfan
Roset-Springklap
Roset-Springklap
Rynket Rose
Rød Snebær
Rød Svingel
Rød Tandbæger
Rød Tvetand
Rød Tvetand
Rød Tvetand
Rød-El
Rød-Kløver
Rød-Kløver
Sandsennep
Sandsennep
Selje-Pil
Selje-Røn
Selje-Røn
Selje-Røn
Skov-Elm
Skov-Elm
Skov-Fladbælg
Skov-Padderok
Skov-Æble
Skvalderkål
Skærm-Vortemælk
Slangehoved
Slangehoved
Slåen
Slåen
Slåen
Slåen
Slåen
Smalbladet Vikke
Smalbladet Vikke
Spyd-Mælde
Stilk-Eg
Stivhåret Vejsennep
Stivhåret Vejsennep
Stor Nælde
Strandasters
Strand-Karse
Strand-Karse
Strand-Karse
Strand-Karse
Strand-Kogleaks
Strand-Kogleaks
Strand-Kogleaks
Strand-Kvan
Sur-Kirsebær
Sæbeurt
Sæbeurt
Sæbeurt
Sæbeurt
Sæbeurt
Sæbeurt
Sæbeurt
Sæbeurt
Sød Æble
Tagrør

Latin
Cirsium acaule
Cirsium acaule
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Myosotis arvensis
Origanum vulgare
Origanum vulgare
Origanum vulgare
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Diplotaxis muralis
Vicia cracca
Campanula trachelium
Pastinaca sativa
Pastinaca sativa
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Inula salicina
Inula salicina
Inula salicina
Dipsacus strigosus
Pilosella aurantiaca ssp. aurantiaca
Hypericum perforatum
Hypericum perforatum
Pyrus communis
Brassica napus ssp. napus
Tanacetum vulgare
Tanacetum vulgare
Tanacetum vulgare
Tanacetum vulgare
Tanacetum vulgare
Tanacetum vulgare
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Rosa rugosa
Symphoricarpos x chenaultii
Festuca rubra
Ballota nigra ssp. nigra
Lamium purpureum
Lamium purpureum
Lamium purpureum
Alnus glutinosa
Trifolium pratense
Trifolium pratense
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia
Salix caprea
Sorbus intermedia
Sorbus intermedia
Sorbus intermedia
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Lathyrus sylvestris
Equisetum sylvaticum
Malus sylvestris
Aegopodium podagraria
Euphorbia helioscopia
Echium vulgare
Echium vulgare
Prunus spinosa
Prunus spinosa
Prunus spinosa
Prunus spinosa
Prunus spinosa
Vicia sativa ssp. nigra
Vicia sativa ssp. nigra
Atriplex prostrata
Quercus robur
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium loeselii
Urtica dioica
Tripolium vulgare
Lepidium latifolium
Lepidium latifolium
Lepidium latifolium
Lepidium latifolium
Schoenoplectus maritimus
Schoenoplectus maritimus
Schoenoplectus maritimus
Angelica archangelica ssp. litoralis
Prunus cerasus
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Malus domestica
Phragmites australis

Rødlistestatus
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
NA
LC
LC

NA
NA
LC
LC
LC
NA
NA
LC
LC
NA
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
NA
NA
NA
NA
LC
LC
LC
NA
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
LC

BilagII

BilagIV

BilagV

Sjældenhed
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Almindelig
Hist og her
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Sjælden
Sjælden
Almindelig
Almindelig
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Relativ sjælden
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig

Antal

Alder
1
1
1
1
1
7
30
8
2

Køn

veg

bl
tvekønnet
bl
bl
med frø/frugt
talrig
bl
hist og her bl
1 aftag. bl
fåtallig
bl
hist og her
hist og her bl
fåtallig
veg
2 veg
fåtallig
veg
hist og her bl
talrig
bl
1 bl
fåtallig
bl
1
1 aftag. bl
1 med frø/frugt
1
hist og her
1
hist og her
hist og her bl
talrig
40 bl
1
10 veg
10 bl
1 veg
fåtallig
50 bl
1
1
hist og her
1
talrig
1 bl
20
hist og her veg
tvekønnet
1
1
1
15 bl
5 med frø/frugt
20 vinterstander
10
10
1 bl
talrig
1
1
1
2 bl
hist og her
2 med frø/frugt
5 afbl
hist og her
1
1
60 bl
1
fåtallig
bl
talrig
bl
tvekønnet
talrig
2 bl
fåtallig
i knop
hist og her bl
hist og her bl
1
40
talrig
bl
1
8 afbl
1 bl
1
hist og her
hist og her veg
fåtallig
bl
800 veg
1
1
30
5 i knop
100

Aktivitet

Lokalitetsnavn
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Kongens Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Sjællandsbroen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Sjællandsbroen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Sjællandsbroen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Kongens Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Sjællandsbroen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen

Planter - Naturbasen udtræk 21-10-2021
Dato
01-01-2019
01-01-2019
27-09-2015
29-04-2019
17-07-2013
10-08-2015
21-09-2016
05-07-2018
04-07-2018
28-03-2019
24-08-2013
03-07-2018
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
03-01-2021
29-05-2017
29-05-2019
03-01-2021
15-05-2017
05-07-2018
29-04-2019

ObservationsID
TurID
2861610
765080
2861728
765124
1742780
471915
2950209
798769
1033834
284863
1691545
459280
2090131
556724
2687086
714340
2687085
714341
2910267
783427
1076298
295555
2680797
712935
2861631
765080
2861799
765124
2861617
765080
2861309
765124
3673222 1040061
2245568
600680
3333053
924394
3673610 1040061
2223356
595054
2687084
714340
2950173
798769

KlasseLatin
Liliopsida
Liliopsida
Liliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Liliopsida
Magnoliopsida
Magnoliopsida

OrdenLatin
Poales
Poales
Poales
Fabales
Scrophulariales
Scrophulariales
Scrophulariales
Scrophulariales
Scrophulariales
Scrophulariales
Araliales
Araliales
Araliales
Araliales
Fagales
Fagales
Fagales
Fagales
Rosales
Rosales
Asparagales
Asterales
Asterales

FamilieLatin
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Fabaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Fagaceae
Fagaceae
Betulaceae
Betulaceae
Rosaceae
Rosaceae
Amaryllidaceae
Asteraceae
Asteraceae

KlasseDansk
Enkimbladede
Enkimbladede
Enkimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede
Enkimbladede
Tokimbladede
Tokimbladede

OrdenDansk
Græsordenen
Græsordenen
Græsordenen
Ærteblomstordenen
Maskeblomstordenen
Maskeblomstordenen
Maskeblomstordenen
Maskeblomstordenen
Maskeblomstordenen
Maskeblomstordenen
Vedbendordenen
Vedbendordenen
Vedbendordenen
Vedbendordenen
Bøgeordenen
Bøgeordenen
Bøgeordenen
Bøgeordenen
Rosenordenen
Rosenordenen
Aspargesordenen
Kurvplanteordenen
Kurvplanteordenen

FamilieDansk
Græsfamilien
Græsfamilien
Græsfamilien
Ærteblomstfamilien
Maskeblomstfamilien
Maskeblomstfamilien
Maskeblomstfamilien
Maskeblomstfamilien
Maskeblomstfamilien
Maskeblomstfamilien
Skærmplantefamilien
Skærmplantefamilien
Skærmplantefamilien
Skærmplantefamilien
Bøgefamilien
Bøgefamilien
Birkefamilien
Birkefamilien
Rosenfamilien
Rosenfamilien
Amaryllisfamilien
Kurvplantefamilien
Kurvplantefamilien

ArtID
4341
4341
4341
3697
3468
3468
3468
3468
3468
8815
3838
3838
2774
2774
4159
4159
4741
4741
3619
4221
16148
4516
4516

Artsnavn
Tagrør
Tagrør
Tagrør
Tofrøet Vikke
Uldbladet Kongelys
Uldbladet Kongelys
Uldbladet Kongelys
Uldbladet Kongelys
Uldbladet Kongelys
Vedbend-Ærenpris s.l.
Vild Gulerod
Vild Gulerod
Vild Kørvel
Vild Kørvel
Vinter-Eg
Vinter-Eg
Vorte-Birk
Vorte-Birk
Weichsel
Æble-Rose
Ægte Pinselilje
Æselfoder
Æselfoder

Latin
Phragmites australis
Phragmites australis
Phragmites australis
Vicia hirsuta
Verbascum densiflorum
Verbascum densiflorum
Verbascum densiflorum
Verbascum densiflorum
Verbascum densiflorum
Veronica hederifolia s.l.
Daucus carota ssp. carota
Daucus carota ssp. carota
Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris
Quercus petraea
Quercus petraea
Betula pendula
Betula pendula
Prunus mahaleb
Rosa rubiginosa
Narcissus poeticus
Onopordum acanthium
Onopordum acanthium

Rødlistestatus
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
NA
NA
NA

BilagII

BilagIV

BilagV

Sjældenhed
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Relativ sjælden
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Hist og her
Almindelig
Almindelig
Ukendt
Hist og her
Ukendt
Hist og her
Hist og her

Antal
hist og her
talrig
talrig
hist og her
5
30
2
10
10
hist og her
hist og her
1
1
1
1
1
100
200
fåtallig
60
5
1
1

Alder

Køn

bl
bl

tvekønnet

bl
bl

tvekønnet
tvekønnet

med frø/frugt

vinterstander
afbl
bl
tvekønnet
vinterstander
bl
veg
tvekønnet
veg
tvekønnet

Aktivitet

Lokalitetsnavn
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen

Insekter (bredt) - Naturbasen udtræk 21-10-2021
Dato
21-06-2015
02-08-2019
02-08-2019
27-07-2013
04-07-2016
21-09-2016
02-05-2020
10-08-2015
03-06-2018
27-07-2013
29-07-2014
29-07-2014
21-06-2019
31-07-2020
06-06-2021
16-06-2021
02-05-2020
05-10-2016
05-10-2016
22-09-2010
07-08-2014
11-09-2016
01-08-2014
21-09-2016
21-05-2012
24-08-2013
21-09-2016
09-09-2011
10-08-2015
02-05-2020
21-09-2016
11-05-2019
29-05-2021
24-08-2013
01-01-2019
01-01-2019
07-07-2020
01-07-2020
10-08-2015
21-09-2016
09-09-2011
10-08-2015
24-06-2014
29-06-2017
21-09-2016
21-09-2016
26-11-2016
26-11-2016
21-09-2016
24-09-2021
01-01-2019
01-01-2019
26-11-2016
31-07-2020
11-09-2016
24-07-2016
25-06-2020
26-07-2021
11-09-2016
27-07-2013
01-07-2020
21-09-2016
27-07-2013
24-08-2013
10-08-2015
01-07-2020
28-03-2014
01-08-2014
01-07-2020
24-06-2014
10-08-2015
01-07-2020
27-07-2013
02-08-2019
07-07-2020
08-07-2020
25-06-2020
07-07-2021
26-07-2021
21-09-2016
24-08-2013
11-09-2016
02-07-2013
28-03-2014
01-01-2019
01-01-2019
22-09-2010
10-08-2015
07-08-2014
28-03-2014
07-05-2013

ObservationsID
TurID
1610356
438291
3135462
858286
3135518
858286
1050688
288518
1988610
533269
2090100
556724
3342411
927507
1691571
459280
2846972
760193
1047894
287935
1336469
362100
1336466
362101
3046363
832420
3526197
986493
3817361 1092545
3832247 1097020
3342416
927507
2098403
559010
2098412
559009
694256
193948
1380417
374398
2080142
553923
1342699
363606
2090102
556724
802349
225166
1076300
295555
2090107
556724
775291
217704
1691559
459280
3342162
927507
2090103
556724
2963313
803461
3793788 1085453
1383396
375145
2861634
765080
2861746
765124
3758693
969270
3463049
965924
1691570
459280
2090106
556724
775126
217668
1691557
459280
1291976
353020
2293897
612409
2090099
556724
2090105
556724
2121069
565081
2121066
565081
2090101
556724
3994244 1152277
2861621
765080
2861800
765124
2121070
565081
3526192
986493
2080270
553923
2026039
540643
3497828
977665
3916431 1123283
2080267
553923
1047901
287935
3462968
965924
2090104
556724
1047893
287935
1076295
295555
1691560
459280
3463066
965924
1183128
325958
1342702
363606
3462816
965924
1291974
353020
1691568
459280
3462984
965924
1047896
287935
3135450
858286
3473054
969270
3473695
969320
3497826
977665
3873321 1108684
3916435 1123283
2090098
556724
1383401
375145
2080263
553923
1194608
329449
1183123
325958
2861623
765080
2861503
765124
694257
193948
1691565
459280
1380415
374398
1183124
325958
1825875
493595

KlasseLatin
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Arachnida
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Arachnida
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Diplopoda
Diplopoda
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Arachnida
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Arachnida
Arachnida
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

OrdenLatin
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Diptera
Araneae
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Hemiptera
Hymenoptera
Diptera
Diptera
Hemiptera
Hemiptera
Orthoptera
Diptera
Diptera
Diptera
Araneae
Diptera
Dermaptera
Dermaptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Hemiptera
Coleoptera
Odonata
Coleoptera
Odonata
Coleoptera
Dermaptera
Hemiptera
Coleoptera
Coleoptera
Diptera
Diptera
Chordeumatida
Chordeumatida
Coleoptera
Lepidoptera
Diptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Diptera
Lepidoptera
Psocoptera
Hymenoptera
Odonata
Orthoptera
Hemiptera
Diptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Araneae
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Diptera
Araneae
Araneae
Hymenoptera
Coleoptera
Coleoptera
Diptera
Hemiptera

FamilieLatin
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Apidae
Apidae
Agromyzidae
Araneidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Pentatomidae
Vespidae
Syrphidae
Syrphidae
Pentatomidae
Pentatomidae
Acrididae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Pisauridae
Syrphidae
Forficulidae
Forficulidae
Praydidae
Pieridae
Pieridae
Cynipidae
Cynipidae
Cynipidae
Cynipidae
Yponomeutidae
Lygaeidae
Carabidae
Libellulidae
Curculionidae
Libellulidae
Oedemeridae
Forficulidae
Psyllidae
Clambidae
Latridiidae
Agromyzidae
Sciomyzidae
Craspedosomatidae
Craspedosomatidae
Cryptophagidae
Nymphalidae
Cecidomyiidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Cynipidae
Syrphidae
Lycaenidae
Ectopsocidae
Crabronidae
Aeshnidae
Tettigoniidae
Cicadellidae
Anthomyiidae
Acrididae
Acrididae
Acrididae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Tetragnathidae
Tenthredinidae
Tenthredinidae
Eurytomidae
Mycetophilidae
Araneidae
Araneidae
Tenthredinidae
Nitidulidae
Nitidulidae
Tachinidae
Lygaeidae

KlasseDansk
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Spindlere
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Spindlere
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Ægte tusindben
Ægte tusindben
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Spindlere
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Spindlere
Spindlere
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter

OrdenDansk
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Årevinger
Årevinger
Tovinger
Edderkopper
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Næbmunde
Årevinger
Tovinger
Tovinger
Næbmunde
Næbmunde
Græshopper
Tovinger
Tovinger
Tovinger
Edderkopper
Tovinger
Ørentviste
Ørentviste
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Årevinger
Årevinger
Årevinger
Årevinger
Sommerfugle
Næbmunde
Biller
Guldsmede
Biller
Guldsmede
Biller
Ørentviste
Næbmunde
Biller
Biller
Tovinger
Tovinger
Chordeumatida
Chordeumatida
Biller
Sommerfugle
Tovinger
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Årevinger
Tovinger
Sommerfugle
Bark- og boglus
Årevinger
Guldsmede
Græshopper
Næbmunde
Tovinger
Græshopper
Græshopper
Græshopper
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Edderkopper
Årevinger
Årevinger
Årevinger
Tovinger
Edderkopper
Edderkopper
Årevinger
Biller
Biller
Tovinger
Næbmunde

FamilieDansk
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Langtungebier
Langtungebier
Minérfluer
Hjulspindere
Blåfuglefamilien
Blåfuglefamilien
Blåfuglefamilien
Blåfuglefamilien
Blåfuglefamilien
Blåfuglefamilien
Blåfuglefamilien
Blåfuglefamilien
Blåfuglefamilien
Egentlige bredtæger
Gedehamse
Svirrefluer
Svirrefluer
Egentlige bredtæger
Egentlige bredtæger
Markgræshopper
Svirrefluer
Svirrefluer
Svirrefluer
Rovedderkopper
Svirrefluer
Forficulidae
Forficulidae
Praydidae
Hvidvinger
Hvidvinger
Galhvepse
Galhvepse
Galhvepse
Galhvepse
Spindemøl
Frøtæger
Løbebiller
Libeller
Snudebiller
Libeller
Solbiller
Forficulidae
Toforkbladlopper
Clambidae
Skimmelbiller
Minérfluer
Kærfluer
Craspedosomatidae
Craspedosomatidae
Cryptophagidae
Takvingefamilien
Galmyg
Blåfuglefamilien
Blåfuglefamilien
Blåfuglefamilien
Galhvepse
Svirrefluer
Blåfuglefamilien
Ectopsocidae
Gravehvepse
Mosaikguldsmede
Løvgræshopper
Småcikader
Blomsterfluer
Markgræshopper
Markgræshopper
Markgræshopper
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Hulhjuledderkopper
Tenthredinidae
Tenthredinidae
Eurytomidae
Svampemyg
Hjulspindere
Hjulspindere
Tenthredinidae
Glansbiller
Glansbiller
Snyltefluer
Frøtæger

ArtID
782
782
782
2689
2689
15389
6473
834
834
834
834
834
834
834
834
834
2824
2722
2053
3156
3686
3686
3036
3658
3658
3658
1878
2054
2933
2933
15513
767
767
4405
4405
4405
4405
5111
4540
11910
1934
7891
1895
10158
5096
9747
12362
12130
14578
4552
13115
13115
12331
781
16449
818
818
818
13981
1942
828
8775
4407
2630
2006
7870
8749
4496
4496
4496
805
805
805
805
805
805
805
805
805
5088
14686
14686
14980
27641
3662
3662
5580
8857
8857
6930
9016

Artsnavn
Admiral
Admiral
Admiral
Agerhumle
Agerhumle
Agromyza flavipennis
Agurkeedderkop sp.
Almindelig Blåfugl
Almindelig Blåfugl
Almindelig Blåfugl
Almindelig Blåfugl
Almindelig Blåfugl
Almindelig Blåfugl
Almindelig Blåfugl
Almindelig Blåfugl
Almindelig Blåfugl
Almindelig Bærtæge
Almindelig Gedehams
Almindelig Havesvirreflue
Almindelig Kuglebærerflue
Almindelig Kåltæge
Almindelig Kåltæge
Almindelig Markgræshoppe
Almindelig Marksvirreflue
Almindelig Marksvirreflue
Almindelig Marksvirreflue
Almindelig Rovedderkop
Almindelig Sumpsvirreflue
Almindelig Ørentvist
Almindelig Ørentvist
Askemøl
Aurora
Aurora
Bedeguargalhveps
Bedeguargalhveps
Bedeguargalhveps
Bedeguargalhveps
Benvedspindemøl
Birkefrøtæge
Bleggul Sivløber
Blodrød Hedelibel
Blygrå Rapssnudebille
Blå Libel
Bolværksbille
Buskørentvist
Cacopsylla sp.
Calyptomerus dubius
Cartodere bifasciata
Chromatomyia horticola
Coremacera marginata
Craspedosoma rawlinsi
Craspedosoma rawlinsi
Cryptophagus scanicus
Dagpåfugleøje
Dasineura medicaginis
Det Hvide W
Det Hvide W
Det Hvide W
Diplolepis eglanteriae
Dobbeltbåndet Svirreflue
Dværgblåfugl
Ectopsocus sp.
Efterårsgravehveps
Efterårs-Mosaikguldsmed
Egegræshoppe
Egemikrocikade
Egle ciliata
Enggræshoppe
Enggræshoppe
Enggræshoppe
Engrandøje
Engrandøje
Engrandøje
Engrandøje
Engrandøje
Engrandøje
Engrandøje
Engrandøje
Engrandøje
Engstavedderkop
Eupontania pedunculi
Eupontania pedunculi
Eurytoma sp.
Exechia spinuligera
Flad Hjulspinder
Flad Hjulspinder
Frugttræbladhveps
Glimmerbøsse sp.
Glimmerbøsse sp.
Gonia picea
Grankogletæge

Latin
Vanessa atalanta
Vanessa atalanta
Vanessa atalanta
Bombus pascuorum
Bombus pascuorum
Agromyza flavipennis
Araniella sp.
Polyommatus icarus
Polyommatus icarus
Polyommatus icarus
Polyommatus icarus
Polyommatus icarus
Polyommatus icarus
Polyommatus icarus
Polyommatus icarus
Polyommatus icarus
Dolycoris baccarum
Vespula vulgaris
Syrphus ribesii
Sphaerophoria scripta
Eurydema oleracea
Eurydema oleracea
Chorthippus brunneus
Eupeodes corollae
Eupeodes corollae
Eupeodes corollae
Pisaura mirabilis
Helophilus pendulus
Forficula auricularia
Forficula auricularia
Prays fraxinella
Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines
Diplolepis rosae
Diplolepis rosae
Diplolepis rosae
Diplolepis rosae
Yponomeuta cagnagella
Kleidocerys resedae
Dromius melanocephalus
Sympetrum sanguineum
Ceutorhynchus obstrictus
Libellula depressa
Nacerdes melanura
Apterygida media
Cacopsylla sp.
Calyptomerus dubius
Cartodere bifasciata
Chromatomyia horticola
Coremacera marginata
Craspedosoma rawlinsi
Craspedosoma rawlinsi
Cryptophagus scanicus
Aglais io
Dasineura medicaginis
Satyrium w-album
Satyrium w-album
Satyrium w-album
Diplolepis eglanteriae
Episyrphus balteatus
Cupido minimus
Ectopsocus sp.
Mellinus arvensis
Aeshna mixta
Meconema thalassinum
Typhlocyba quercus
Egle ciliata
Pseudochorthippus parallelus
Pseudochorthippus parallelus
Pseudochorthippus parallelus
Aphantopus hyperantus
Aphantopus hyperantus
Aphantopus hyperantus
Aphantopus hyperantus
Aphantopus hyperantus
Aphantopus hyperantus
Aphantopus hyperantus
Aphantopus hyperantus
Aphantopus hyperantus
Tetragnatha extensa
Eupontania pedunculi
Eupontania pedunculi
Eurytoma sp.
Exechia spinuligera
Nuctenea umbratica
Nuctenea umbratica
Caliroa cerasi
Meligethes sp.
Meligethes sp.
Gonia picea
Gastrodes abietum

Rødlistestatus
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC

BilagII

BilagIV

BilagV

Sjældenhed
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Ukendt
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Relativ sjælden
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Sjælden
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Hist og her
Hist og her
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Ukendt
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Hist og her
Almindelig
Ukendt
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig

Antal
1
1
1
2
3
3
1
2
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
1
2
1
4
1
6
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
50
1
50
4
1
2
10
1
1
6
2
1
1
10
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1
8
15
5
5
6
1
3
3
10
1
10
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
5
10
1
1

Alder
imago
imago
imago
imago
imago
ua
juv
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago

Køn

imago
imago
imago
ua
imago
imago
ua
ua
imago
ua
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
ua
imago

han

imago
imago
larve
imago
imago
imago
larve
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
ua
ua
imago
imago

larve
imago
imago
imago
imago

Aktivitet
fou

fou
ædespor
spind
han
hanner
hanner
han
hun
han

okf
fou
fou
okf
rast
fou
okf
fou
rast

syng
han+hun
han

i parring
fou

rast
ædespor

galle
galle
galle
galle

fou
han

fou
okf

ædespor
rast

fou
galle

fou
galle
fou
fou
fou

fou
hanner+hunner
fou
fou
fou
fou

fou
hanner+hunner
okf
galle
galle
han

hun
død

Lokalitetsnavn
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Enghave
Kongens Enghave
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Valbyparken
Tippen, Sydhavnen
Valbyparken
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Sjællandsbroen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Kongens Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Valbyparken
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen

Insekter (bredt) - Naturbasen udtræk 21-10-2021
Dato
01-09-2020
07-07-2020
10-06-2020
01-07-2020
24-06-2014
27-07-2013
29-07-2014
24-06-2019
07-07-2020
08-07-2020
25-06-2020
10-06-2021
28-06-2021
26-07-2021
24-06-2014
27-07-2013
28-04-2019
07-07-2020
08-07-2020
31-07-2020
18-06-2021
01-01-2019
01-01-2019
09-09-2011
04-07-2016
10-08-2015
27-07-2013
04-07-2016
28-03-2019
17-09-2015
08-06-2020
01-07-2020
05-06-2021
24-08-2013
24-06-2014
27-07-2013
11-09-2016
24-05-2021
26-11-2016
01-01-2019
01-01-2019
27-07-2013
11-05-2019
24-06-2014
09-09-2011
27-07-2013
29-07-2014
07-07-2020
25-06-2020
11-09-2016
28-03-2014
28-03-2014
11-09-2016
24-06-2014
01-01-2019
01-01-2019
04-07-2016
24-08-2013
11-09-2016
26-11-2016
01-06-2021
26-11-2016
24-06-2014
15-04-2011
13-03-2014
11-09-2016
20-06-2021
21-06-2015
10-08-2015
24-06-2014
07-07-2020
21-09-2016
11-09-2016
01-01-2019
01-01-2019
24-09-2021
10-08-2015
01-07-2020
04-07-2016
11-09-2016
10-08-2015
26-11-2016
01-09-2020
11-09-2016
01-01-2019
01-01-2019
18-06-2021
10-08-2015
24-07-2016
09-05-2020
18-06-2021

ObservationsID
TurID
3643386 1029653
3827598 1095684
3845676 1100824
3462980
965924
1291964
353020
1047897
287935
1336465
362101
3053739
835183
3473053
969270
3473701
969320
3497825
977665
3820995 1093693
3857348 1104005
3916434 1123283
1291966
353020
1047898
287935
2947691
797935
3473062
969270
3473634
969320
3526202
986493
3836140 1098153
2861656
765080
2861502
765124
775300
217704
1988604
533269
1691564
459280
1049040
288171
1988630
533269
2910288
783427
1733860
469340
3758396 1073370
3463046
965924
3884773 1112632
1383400
375145
1291991
353020
1049039
288171
2080266
553923
3787358 1083433
2121067
565081
2861651
765080
2861483
765124
1047900
287935
2963337
803461
1291965
353020
775122
217668
1047899
287935
1336468
362101
3473063
969270
3497780
977651
2079496
553923
1183125
325958
1183126
325958
2080269
553923
1291988
353020
2861618
765080
2861308
765124
1988619
533269
1076296
295555
2121909
553923
2121064
565081
3819683 1093310
2120995
565081
1291969
353020
642537
179871
1250883
344358
2079493
553923
3845522 1100777
1610967
438291
1691569
459280
1291972
353020
3473066
969270
2090108
556724
2080273
553923
2861627
765080
2861748
765124
3994235 1152277
1691563
459280
3462991
965924
1988634
533269
2080272
553923
1691562
459280
2121065
565081
3643388 1029653
2080261
553923
2861660
765080
2861501
765124
3836127 1098153
1691558
459280
2026038
540643
3354653
931628
3836121 1098153

KlasseLatin
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Arachnida
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Entognatha
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Arachnida
Arachnida
Arachnida
Insecta
Insecta
Insecta
Arachnida

OrdenLatin
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Odonata
Coleoptera
Coleoptera
Diptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Araneae
Lepidoptera
Lepidoptera
Incertae sedis
Diptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Diptera
Lepidoptera
Coleoptera
Diptera
Diptera
Diptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Diptera
Diptera
Diptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Coleoptera
Diptera
Hymenoptera
Coleoptera
Lepidoptera
Hemiptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Diptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Collembola
Diptera
Diptera
Diptera
Hymenoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Diptera
Hemiptera
Coleoptera
Diptera
Lepidoptera
Araneae
Araneae
Araneae
Hemiptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Araneae

FamilieLatin
Incertae sedis
Incertae sedis
Incertae sedis
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Incertae sedis
Coccinellidae
Coccinellidae
Syrphidae
Crambidae
Apidae
Apidae
Apidae
Apidae
Araneidae
Geometridae
Yponomeutidae
Incertae sedis
Cecidomyiidae
Apidae
Apidae
Cecidomyiidae
Geometridae
Latridiidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Cynipidae
Muscidae
Muscidae
Cecidomyiidae
Apidae
Cynipidae
Cynipidae
Oedemeridae
Tachinidae
Pteromalidae
Staphylinidae
Incertae sedis
Lygaeidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Cecidomyiidae
Geometridae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Entomobryidae
Cecidomyiidae
Cecidomyiidae
Cecidomyiidae
Tenthredinidae
Cantharidae
Cantharidae
Cantharidae
Cecidomyiidae
Miridae
Chrysomelidae
Sarcophagidae
Nepticulidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae
Anthocoridae
Lycaenidae
Lycaenidae
Tetragnathidae

KlasseDansk
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Spindlere
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Entognather
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Spindlere
Spindlere
Spindlere
Insekter
Insekter
Insekter
Spindlere

OrdenDansk
Græshopper
Græshopper
Græshopper
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Guldsmede
Biller
Biller
Tovinger
Sommerfugle
Årevinger
Årevinger
Årevinger
Årevinger
Edderkopper
Sommerfugle
Sommerfugle
Orden usikker/udefineret
Tovinger
Årevinger
Årevinger
Tovinger
Sommerfugle
Biller
Tovinger
Tovinger
Tovinger
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Årevinger
Tovinger
Tovinger
Tovinger
Årevinger
Årevinger
Årevinger
Biller
Tovinger
Årevinger
Biller
Sommerfugle
Næbmunde
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Tovinger
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Springhaler
Tovinger
Tovinger
Tovinger
Årevinger
Biller
Biller
Biller
Tovinger
Næbmunde
Biller
Tovinger
Sommerfugle
Edderkopper
Edderkopper
Edderkopper
Næbmunde
Sommerfugle
Sommerfugle
Edderkopper

FamilieDansk
Familie usikker/udefineret
Familie usikker/udefineret
Familie usikker/udefineret
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Hvidvinger
Hvidvinger
Hvidvinger
Hvidvinger
Hvidvinger
Hvidvinger
Familie usikker/udefineret
Mariehøns
Mariehøns
Svirrefluer
Crambidae
Langtungebier
Langtungebier
Langtungebier
Langtungebier
Hjulspindere
Målere
Spindemøl
Familie usikker/udefineret
Galmyg
Langtungebier
Langtungebier
Galmyg
Målere
Skimmelbiller
Svirrefluer
Svirrefluer
Svirrefluer
Hvidvinger
Hvidvinger
Hvidvinger
Hvidvinger
Hvidvinger
Hvidvinger
Hvidvinger
Galhvepse
Egentlige fluer
Egentlige fluer
Galmyg
Langtungebier
Galhvepse
Galhvepse
Solbiller
Snyltefluer
Pteromalidae
Rovbiller
Familie usikker/udefineret
Frøtæger
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Galmyg
Målere
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Entomobryidae
Galmyg
Galmyg
Galmyg
Tenthredinidae
Blødvinger
Blødvinger
Blødvinger
Galmyg
Blomstertæger
Bladbiller
Kødfluer
Dværgmøl
Hjulspindere
Hjulspindere
Hjulspindere
Bladlustæger
Blåfuglefamilien
Blåfuglefamilien
Hulhjuledderkopper

ArtID
44444
44444
44444
804
804
804
804
804
804
804
804
804
804
804
765
765
765
765
765
765
44439
7941
7941
1944
5515
2792
2792
2792
2792
2129
2828
3071
44445
14657
13215
13215
15430
3978
8901
4289
4289
4289
764
764
764
764
764
764
764
4469
14270
14270
14814
2678
3095
3095
5200
3068
38109
11053
44432
7432
784
784
784
9343
2878
808
808
808
808
4845
13895
9398
9398
13396
2991
2991
2991
7193
7703
3961
3663
15626
2099
2099
2099
4590
829
829
2853

Artsnavn
Græshoppe ubest.
Græshoppe ubest.
Græshoppe ubest.
Græsrandøje
Græsrandøje
Græsrandøje
Græsrandøje
Græsrandøje
Græsrandøje
Græsrandøje
Græsrandøje
Græsrandøje
Græsrandøje
Græsrandøje
Grønåret Kålsommerfugl
Grønåret Kålsommerfugl
Grønåret Kålsommerfugl
Grønåret Kålsommerfugl
Grønåret Kålsommerfugl
Grønåret Kålsommerfugl
Guldsmed ubest.
Harlekinmariehøne
Harlekinmariehøne
Have-Dyndflue
Have-Græsmøl
Honningbi
Honningbi
Honningbi
Honningbi
Hvepseedderkop
Hvidvingemåler
Hægspindemøl
Insekt ubest.
Iteomyia major
Jordhumle/Lys Jordhumle
Jordhumle/Lys Jordhumle
Kløverbladgalmyg
Kløvermåler
Knudret Skimmelbille
Kuglebærerflue sp.
Kuglebærerflue sp.
Kuglebærerflue sp.
Lille Kålsommerfugl
Lille Kålsommerfugl
Lille Kålsommerfugl
Lille Kålsommerfugl
Lille Kålsommerfugl
Lille Kålsommerfugl
Lille Kålsommerfugl
Linsegalhveps
Lispocephala erythrocera
Lispocephala erythrocera
Lucerneblomstgalmyg
Lys Jordhumle
Marmorkugle-Galhveps
Marmorkugle-Galhveps
Matgrøn Solbille
Mellemfluen Oskar
Mesopolobus diffinis
Myrmecocephalus concinnus
Natsommerfugl ubest.
Nældefrøtæge
Nældens Takvinge
Nældens Takvinge
Nældens Takvinge
Nældepunggalmyg
Okkergul Bladmåler
Okkergul Randøje
Okkergul Randøje
Okkergul Randøje
Okkergul Randøje
Orchesella sp.
Ozirhincus sp.
Pilerosetgalmyg
Pilerosetgalmyg
Pontania bridgmanii
Præstebille
Præstebille
Præstebille
Rejnfangalmyg
Rejnfantæge
Rækkepunkteret Guldbille
Sarcophaga sp.
Seljepildværgmøl
Sivhjulspinder
Sivhjulspinder
Sivhjulspinder
Skinnende Bladlustæge
Skovblåfugl
Skovblåfugl
Skovstavedderkop

Latin
Orthoptera indet.
Orthoptera indet.
Orthoptera indet.
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Pieris napi
Pieris napi
Pieris napi
Pieris napi
Pieris napi
Pieris napi
Odonata indet.
Harmonia axyridis
Harmonia axyridis
Eristalis lineata
Chrysoteuchia culmella
Apis mellifera
Apis mellifera
Apis mellifera
Apis mellifera
Argiope bruennichi
Siona lineata
Yponomeuta evonymella
Insecta indet.
Iteomyia major
Bombus terrestris/lucorum
Bombus terrestris/lucorum
Dasineura trifolii
Chiasmia clathrata
Cartodere nodifer
Sphaerophoria sp.
Sphaerophoria sp.
Sphaerophoria sp.
Pieris rapae
Pieris rapae
Pieris rapae
Pieris rapae
Pieris rapae
Pieris rapae
Pieris rapae
Neuroterus quercusbaccarum
Lispocephala erythrocera
Lispocephala erythrocera
Contarinia medicaginis
Bombus lucorum
Andricus kollari
Andricus kollari
Oedemera virescens
Tachina fera
Mesopolobus diffinis
Myrmecocephalus concinnus
Heterocera indet.
Heterogaster urticae
Aglais urticae
Aglais urticae
Aglais urticae
Dasineura urticae
Camptogramma bilineata
Coenonympha pamphilus
Coenonympha pamphilus
Coenonympha pamphilus
Coenonympha pamphilus
Orchesella sp.
Ozirhincus sp.
Rabdophaga rosaria
Rabdophaga rosaria
Pontania bridgmanii
Rhagonycha fulva
Rhagonycha fulva
Rhagonycha fulva
Rhopalomyia tanaceticola
Megalocoleus tanaceti
Chrysolina oricalcia
Sarcophaga sp.
Stigmella salicis
Larinioides cornutus
Larinioides cornutus
Larinioides cornutus
Anthocoris nemorum
Celastrina argiolus
Celastrina argiolus
Tetragnatha montana

Rødlistestatus

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
NA
NA
NA
NA
LC
LC

LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC

LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

BilagII

BilagIV

BilagV

Sjældenhed
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Ukendt
Relativ sjælden
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig

Antal
1
1
3
10
69
13
2
1
20
30
30
1
1
1
1
2
1
8
1
1
1
1
1
1
1
20
27
12
1
1
1
3
1
5
56
1
6
1
100
1
1
1
2
3
1
3
4
6
1
2
4
1
100
1
3
3
1
2
1
15
1
15
3
1
1
3
1
1
2
2
2
1
10
1
1
4
30
3
1
50
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Alder
imago
imago
ua
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
ua
ua
imago
imago
larve
imago
imago
larve
larve
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
ua
imago
imago
larve
imago
ua
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
ua
imago
imago
imago
imago
imago

Køn

hunner

hanner+hunner

han

hanner

hunner
han

han

larve
ua
ua
ua
imago
imago
imago
ua
imago
imago
imago
ua

ad
imago
imago
imago
ad

hun

Aktivitet
syng
rast

Lokalitetsnavn
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
okf
Tippen, Sydhavnen
okf
Enghave
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Enghave
okf
Enghave
fou
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
rast
Sjællandsbroen
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
fou
Enghave
okf
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
rast
Tippen, Sydhavnen
Enghave
fou
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
galle
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
galle
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
okf
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Kongens Enghave
galle
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
galle
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
galle
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Kunstigt klækket
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
galle
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
galle
Tippen, Sydhavnen
galle
Tippen, Sydhavnen
galle
Tippen, Sydhavnen
galle
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
galle
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
ædespor Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
spind
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
rast
Tippen, Sydhavnen

Insekter (bredt) - Naturbasen udtræk 21-10-2021
Dato
21-09-2016
23-03-2017
26-11-2016
28-03-2014
24-06-2014
22-08-2015
27-07-2013
04-07-2016
28-03-2019
24-06-2014
07-07-2020
07-07-2020
28-06-2021
28-06-2021
04-07-2016
09-09-2011
28-04-2019
10-08-2015
24-06-2014
07-08-2014
26-07-2021
01-08-2014
10-08-2015
01-07-2020
27-07-2013
25-06-2020
22-07-2020
10-08-2015
15-04-2011
27-07-2013
11-10-2015
04-07-2016
28-03-2019
02-08-2019
27-08-2021
31-08-2021
01-01-2019
01-01-2019
24-07-2016
24-06-2019
02-08-2019
10-08-2015
29-05-2021
29-06-2021
11-09-2016
28-03-2014
21-09-2016
24-06-2014
21-09-2016
07-08-2014
01-07-2020
11-09-2016
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019

ObservationsID
TurID
2090109
556724
2174882
579911
2121068
565081
1183129
325958
1291987
353020
1706893
462134
1049038
288171
1988612
533269
2910287
783427
1291970
353020
3473064
969270
3473051
969270
3857345 1104005
3857457 1104005
1988595
533269
781619
219282
2947681
797935
1691566
459280
1291968
353020
1380418
374398
3916432 1123283
1342700
363606
1691572
459280
3462820
965924
1047895
287935
3497829
977665
3507433
980220
1691561
459280
642536
179871
1047902
287935
1753588
474525
1988649
533269
2910278
783427
3135487
858286
3965378 1140150
3969968 1141803
2861626
765080
2861763
765124
2022319
540643
3053742
835183
3135479
858286
1691573
459280
3795897 1085475
3858928 1104500
2080276
553923
1183122
325958
2090112
556724
1291853
353020
2090111
556724
1380416
374398
3463015
965924
2079498
553923
2861581
765080
2861625
765080
2861580
765080
2861769
765124
2861767
765124
2861766
765124

KlasseLatin
Insecta
Insecta
Arachnida
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Arachnida
Arachnida
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca
Malacostraca

OrdenLatin
Coleoptera
Hymenoptera
Araneae
Diptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Odonata
Odonata
Diptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Orthoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Araneae
Araneae
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Hemiptera
Lepidoptera
Coleoptera
Hymenoptera
Diptera
Psocoptera
Lepidoptera
Coleoptera
Hemiptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Isopoda
Isopoda
Isopoda
Isopoda
Isopoda
Isopoda

FamilieLatin
Coccinellidae
Formicidae
Linyphiidae
Phoridae
Apidae
Apidae
Apidae
Apidae
Apidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Coenagriidae
Libellulidae
Bombyliidae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae
Acrididae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Clubionidae
Clubionidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Tingidae
Pyralidae
Coccinellidae
Torymidae
Phoridae
Caeciliusidae
Erebidae
Coccinellidae
Cicadellidae
Argyresthiidae
Cynipidae
Oniscidae
Philosciidae
Porcellionidae
Oniscidae
Philosciidae
Porcellionidae

KlasseDansk
Insekter
Insekter
Spindlere
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Spindlere
Spindlere
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Insekter
Storkrebs
Storkrebs
Storkrebs
Storkrebs
Storkrebs
Storkrebs

OrdenDansk
Biller
Årevinger
Edderkopper
Tovinger
Årevinger
Årevinger
Årevinger
Årevinger
Årevinger
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Guldsmede
Guldsmede
Tovinger
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Græshopper
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Biller
Sommerfugle
Sommerfugle
Edderkopper
Edderkopper
Sommerfugle
Sommerfugle
Sommerfugle
Næbmunde
Sommerfugle
Biller
Årevinger
Tovinger
Bark- og boglus
Sommerfugle
Biller
Næbmunde
Sommerfugle
Årevinger
Tanglus
Tanglus
Tanglus
Tanglus
Tanglus
Tanglus

FamilieDansk
Mariehøns
Myrer
Tæppespindere
Pukkelfluer
Langtungebier
Langtungebier
Langtungebier
Langtungebier
Langtungebier
Bredpander
Bredpander
Bredpander
Bredpander
Bredpander
Coenagriidae
Libeller
Humlefluer
Hvidvinger
Hvidvinger
Hvidvinger
Hvidvinger
Markgræshopper
Bredpander
Bredpander
Bredpander
Bredpander
Bredpander
Mariehøns
Mariehøns
Mariehøns
Mariehøns
Mariehøns
Mariehøns
Mariehøns
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Sækspindere
Sækspindere
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Takvingefamilien
Masketæger
Halvmøl
Mariehøns
Torymidae
Pukkelfluer
Caeciliusidae
Pragtugler
Mariehøns
Småcikader
Argyresthiidae
Galhvepse
Oniscidae
Philosciidae
Porcellionidae
Oniscidae
Philosciidae
Porcellionidae

ArtID
9100
2724
6004
18020
2723
2723
2723
2723
2723
757
757
757
757
757
2116
3086
2676
763
763
763
763
7822
754
754
754
754
754
2063
2063
2063
2063
2063
2063
2063
780
780
6445
6445
783
783
783
7431
6288
2826
43466
18007
14840
7091
8456
8461
14549
13771
3317
2977
3515
3317
2977
3515

Artsnavn
Slank Mariehøne
Sort Havemyre
Sorthaleedderkop
Spiniphora maculata
Stenhumle
Stenhumle
Stenhumle
Stenhumle
Stenhumle
Stor Bredpande
Stor Bredpande
Stor Bredpande
Stor Bredpande
Stor Bredpande
Stor Farvevandnymfe
Stor Hedelibel
Stor Humleflue
Stor Kålsommerfugl
Stor Kålsommerfugl
Stor Kålsommerfugl
Stor Kålsommerfugl
Strandengsgræshoppe
Stregbredpande
Stregbredpande
Stregbredpande
Stregbredpande
Stregbredpande
Syvplettet Mariehøne
Syvplettet Mariehøne
Syvplettet Mariehøne
Syvplettet Mariehøne
Syvplettet Mariehøne
Syvplettet Mariehøne
Syvplettet Mariehøne
Sørgekåbe
Sørgekåbe
Tagrørssækspinder
Tagrørssækspinder
Tidselsommerfugl
Tidselsommerfugl
Tidselsommerfugl
Tidseltæge
Tofarvet Frømøl
Toogtyveplettet Mariehøne
Torymus tanaceticola
Triphleba opaca
Valenzuela piceus
Vikkeugle
Vingeløs Mariehøne
Zygina sp.
Æbleknopmøl
Østersgalhveps
Glat Bænkebider
Langbenet Bænkebider
Grå Bænkebider
Glat Bænkebider
Langbenet Bænkebider
Grå Bænkebider

Latin
Coccidula rufa
Lasius niger
Ostearius melanopygius
Spiniphora maculata
Bombus lapidarius
Bombus lapidarius
Bombus lapidarius
Bombus lapidarius
Bombus lapidarius
Ochlodes sylvanus
Ochlodes sylvanus
Ochlodes sylvanus
Ochlodes sylvanus
Ochlodes sylvanus
Ischnura elegans
Sympetrum striolatum
Bombylius major
Pieris brassicae
Pieris brassicae
Pieris brassicae
Pieris brassicae
Chorthippus albomarginatus
Thymelicus lineola
Thymelicus lineola
Thymelicus lineola
Thymelicus lineola
Thymelicus lineola
Coccinella septempunctata
Coccinella septempunctata
Coccinella septempunctata
Coccinella septempunctata
Coccinella septempunctata
Coccinella septempunctata
Coccinella septempunctata
Nymphalis antiopa
Nymphalis antiopa
Clubiona phragmitis
Clubiona phragmitis
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Vanessa cardui
Tingis cardui
Plodia interpunctella
Psyllobora vigintiduopunctata
Torymus tanaceticola
Triphleba opaca
Valenzuela piceus
Lygephila pastinum
Cynegetis impunctata
Zygina sp.
Argyresthia curvella
Neuroterus anthracinus
Oniscus asellus
Philoscia muscorum
Porcellio scaber
Oniscus asellus
Philoscia muscorum
Porcellio scaber

Rødlistestatus

NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

BilagII

BilagIV

BilagV

Sjældenhed
Almindelig
Almindelig
Relativ sjælden
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Hist og her
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Ukendt
Almindelig
Almindelig
Relativ sjælden
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Ukendt
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig

Antal
1
1
250
1
1
1
16
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1
4
2
10
1
25
1
3
1
20
2
4
1
5
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
10
1
4
1
1
1
2
1
1
1
2
1
7
1
10
10

Alder
imago
imago

Køn

imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago

hun

imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
imago
ua
imago
imago
imago
imago
imago
imago

han

hun

hanner+hunner
han

Aktivitet

Lokalitetsnavn
Tippen, Sydhavnen
fou
Sjællandsbroen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
dronning(er)Enghave
rast
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Enghave
fou
Enghave
Tippen, Sydhavnen
rast
Tippen, Sydhavnen
Sjællandsbroen
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
Valbyparken
okf
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
fou
Enghave
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
fou
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Sjællandsbroen
okf
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
okf
Enghave
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Sjællandsbroen
Kunstigt klækket
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
rast
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Valbyparken
rast
Tippen, Sydhavnen
galle
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen

Mosser, laver og svampe - Naturbasen udtræk 21-10-2021
Dato
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
05-09-2021
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
29-03-2021
29-03-2021
29-03-2021
29-03-2021
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
21-09-2016
01-01-2019
01-01-2019
29-03-2021
22-08-2015
10-08-2015
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
29-03-2021
29-03-2021
29-05-2017
29-05-2017
29-05-2017

ObservationsID
TurID
2861620
765080
2861622
765080
2861584
765080
2861655
765080
2861582
765080
2861629
765080
2861715
765124
2861505
765124
2861506
765124
2861716
765124
2861500
765124
2861508
765124
2861579
765080
2861512
765124
3976841 1146105
2861601
765080
2861604
765080
2861721
765124
2861720
765124
2861594
765080
2861605
765080
2861603
765080
2861718
765124
2861717
765124
2861722
765124
3712874 1055870
3712871 1055870
3712870 1055870
3712514 1055870
2861598
765080
2861723
765124
2861583
765080
2861507
765124
2090108
556724
2861650
765080
2861333
765124
3712872 1055870
1706792
462134
1691535
459280
2861637
765080
2861453
765124
2861570
765080
2861511
765124
2861698
765080
2861658
765080
2861659
765080
2861657
765080
2861759
765124
2861509
765124
2861760
765124
2861510
765124
3712873 1055870
3712684 1055870
2245600
600680
2245595
600680
2245561
600680

KlasseLatin
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Bryopsida
Bryopsida
Bryopsida
Bryopsida
Bryopsida
Bryopsida
Bryopsida
Bryopsida
Bryopsida
Bryopsida
Bryopsida
Bryopsida
Bryopsida
Bryopsida
Phaeophyceae
Phaeophyceae
Tremellomycetes
Tremellomycetes
Entognatha
Sordariomycetes
Sordariomycetes
Hepaticopsida
Leotiomycetes
Pucciniomycetes
Pucciniomycetes
Pucciniomycetes
Lecanoromycetes
Lecanoromycetes
Lecanoromycetes
Lecanoromycetes
Lecanoromycetes
Lecanoromycetes
Lecanoromycetes
Lecanoromycetes
Lecanoromycetes
Lecanoromycetes
Lecanoromycetes
Lecanoromycetes
Taphrinomycetes
Taphrinomycetes
Taphrinomycetes

OrdenLatin
Auriculariales
Polyporales
Agaricales
Polyporales
Polyporales
Russulales
Auriculariales
Polyporales
Agaricales
Polyporales
Russulales
Polyporales
Agaricales
Agaricales
Agaricales
Grimmiales
Hypnales
Grimmiales
Hypnales
Pottiales
Hypnales
Orthotrichales
Orthotrichales
Pottiales
Hypnales
Pottiales
Pottiales
Pottiales
Pottiales
Fucales
Fucales
Tremellales
Tremellales
Collembola
Hypocreales
Hypocreales
Jungermanniales
Rhytismatales
Pucciniales
Pucciniales
Pucciniales
Teloschistales
Teloschistales
Peltigerales
Teloschistales
Teloschistales
Lecanorales
Peltigerales
Lecanorales
Teloschistales
Teloschistales
Teloschistales
Peltigerales
Taphrinales
Taphrinales
Taphrinales

FamilieLatin
Auriculariaceae
Polyporaceae
Pleurotaceae
Meruliaceae
Polyporaceae
Stereaceae
Auriculariaceae
Meruliaceae
Pleurotaceae
Polyporaceae
Stereaceae
Polyporaceae
Physalacriaceae
Physalacriaceae
Agaricaceae
Grimmiaceae
Hylocomiaceae
Grimmiaceae
Hylocomiaceae
Pottiaceae
Amblystegiaceae
Orthotrichaceae
Orthotrichaceae
Pottiaceae
Amblystegiaceae
Pottiaceae
Pottiaceae
Pottiaceae
Pottiaceae
Fucaceae
Fucaceae
Tremellaceae
Tremellaceae
Entomobryidae
Bionectriaceae
Bionectriaceae
Lophocoleaceae
Rhytismataceae
Pucciniaceae
Pucciniaceae
Pucciniaceae
Teloschistaceae
Teloschistaceae
Peltigeraceae
Physciaceae
Physciaceae
Lecanoraceae
Peltigeraceae
Lecanoraceae
Physciaceae
Physciaceae
Teloschistaceae
Collemataceae
Taphrinaceae
Taphrinaceae
Taphrinaceae

KlasseDansk
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Agaricomycetes
Bladmosser
Bladmosser
Bladmosser
Bladmosser
Bladmosser
Bladmosser
Bladmosser
Bladmosser
Bladmosser
Bladmosser
Bladmosser
Bladmosser
Bladmosser
Bladmosser
Brunalger
Brunalger
Bævresvampe
Bævresvampe
Entognather
Kernesvampe
Kernesvampe
Levermosser
Ravsvampe
Rustsvampe
Rustsvampe
Rustsvampe
Skivelavsvampe
Skivelavsvampe
Skivelavsvampe
Skivelavsvampe
Skivelavsvampe
Skivelavsvampe
Skivelavsvampe
Skivelavsvampe
Skivelavsvampe
Skivelavsvampe
Skivelavsvampe
Skivelavsvampe
Sækdugsvampe
Sækdugsvampe
Sækdugsvampe

OrdenDansk
Judasøreordenen
Polyporales
Champignonordenen
Polyporales
Polyporales
Skørhatordenen
Judasøreordenen
Polyporales
Champignonordenen
Polyporales
Skørhatordenen
Polyporales
Champignonordenen
Champignonordenen
Champignonordenen
Grimmiales
Hypnales
Grimmiales
Hypnales
Pottiales
Hypnales
Orthotrichales
Orthotrichales
Pottiales
Hypnales
Pottiales
Pottiales
Pottiales
Pottiales
Fucales
Fucales
Tremellales
Tremellales
Springhaler
Hypocreales
Hypocreales
Jungermanniales
Rhytismatales
Pucciniales
Pucciniales
Pucciniales
Teloschistales
Teloschistales
Peltigerales
Teloschistales
Teloschistales
Lecanorales
Peltigerales
Lecanorales
Teloschistales
Teloschistales
Teloschistales
Peltigerales
Sækdugordenen
Sækdugordenen
Sækdugordenen

FamilieDansk
Judasørefamilien
Stilkporesvampfamilien
Østershatfamilien
Hussvampfamilien
Stilkporesvampfamilien
Lædersvampfamilien
Judasørefamilien
Hussvampfamilien
Østershatfamilien
Stilkporesvampfamilien
Lædersvampfamilien
Stilkporesvampfamilien
Physalacriaceae
Physalacriaceae
Champignonfamilien
Grimmiaceae
Hylocomiaceae
Grimmiaceae
Hylocomiaceae
Pottiaceae
Amblystegiaceae
Orthotrichaceae
Orthotrichaceae
Pottiaceae
Amblystegiaceae
Pottiaceae
Pottiaceae
Pottiaceae
Pottiaceae
Fucaceae
Fucaceae
Bævresvampfamilien
Bævresvampfamilien
Entomobryidae
Bionectriaceae
Bionectriaceae
Lophocoleaceae
Rynkepletfamilien
Rustsvampfamilien
Rustsvampfamilien
Rustsvampfamilien
Teloschistaceae
Teloschistaceae
Peltigeraceae
Physciaceae
Physciaceae
Lecanoraceae
Peltigeraceae
Lecanoraceae
Physciaceae
Physciaceae
Teloschistaceae
Collemataceae
Sækdugfamilien
Sækdugfamilien
Sækdugfamilien

ArtID
2758
3247
3370
3382
3434
3443
2758
3382
3370
3247
3443
3434
12888
12888
2059
3420
3421
3420
3421
4793
4231
6466
6466
4793
4231
3324
8842
15259
18042
4356
4356
3380
3380
4845
32411
32411
7826
2072
5927
9380
9380
3329
3329
16152
4784
4785
8200
16152
8200
4785
4784
16024
19960
5185
5053
5053

Artsnavn
Almindelig Judasøre
Broget Læderporesvamp
Almindelig Østershat
Sveden Sodporesvamp
Håret Læderporesvamp
Håret Lædersvamp
Almindelig Judasøre
Sveden Sodporesvamp
Almindelig Østershat
Broget Læderporesvamp
Håret Lædersvamp
Håret Læderporesvamp
Fløjlsfod sp.
Fløjlsfod sp.
Stor Parykhat
Pude-Gråmos
Plæne-Kransemos
Pude-Gråmos
Plæne-Kransemos
Mur-Snotand
Spids Spydmos
Mørk Furehætte
Mørk Furehætte
Mur-Snotand
Spids Spydmos
Tag-Hårstjerne
Variabel Kalktuemos
Mark-Bægermos
Langhåret Vingenerve
Blæretang
Blæretang
Gul Bævresvamp
Gul Bævresvamp
Orchesella sp.
Skjoldlav-Gyldenkerne
Skjoldlav-Gyldenkerne
Forskelligbladet Kamsvøb
Ahorn-Rynkeplet
Enekølle-Bævrerust
Stokroserust
Stokroserust
Almindelig Væggelav
Almindelig Væggelav
Glinsende Skjoldlav
Hætte-Rosetlav
Spæd Rosetlav
Grågrøn Skivelav
Glinsende Skjoldlav
Grågrøn Skivelav
Spæd Rosetlav
Hætte-Rosetlav
Klippe-Orangelav
Tyk Bævrelav
Blommepung
Taphrina padi
Taphrina padi

Latin
Auricularia auricula-judae
Trametes versicolor
Pleurotus ostreatus
Bjerkandera adusta
Trametes hirsuta
Stereum hirsutum
Auricularia auricula-judae
Bjerkandera adusta
Pleurotus ostreatus
Trametes versicolor
Stereum hirsutum
Trametes hirsuta
Flammulina sp.
Flammulina sp.
Coprinus comatus
Grimmia pulvinata
Rhytidiadelphus squarrosus
Grimmia pulvinata
Rhytidiadelphus squarrosus
Tortula muralis
Calliergonella cuspidata
Orthotrichum anomalum
Orthotrichum anomalum
Tortula muralis
Calliergonella cuspidata
Syntrichia ruralis
Didymodon fallax
Pottia intermedia
Pterygoneurum ovatum
Fucus vesiculosus
Fucus vesiculosus
Tremella mesenterica
Tremella mesenterica
Orchesella sp.
Nectriopsis lecanodes
Nectriopsis lecanodes
Chiloscyphus profundus
Rhytisma acerinum
Gymnosporangium clavariiforme
Puccinia malvacearum
Puccinia malvacearum
Xanthoria parietina
Xanthoria parietina
Peltigera neckeri
Physcia adscendens
Physcia tenella
Lecidella elaeochroma
Peltigera neckeri
Lecidella elaeochroma
Physcia tenella
Physcia adscendens
Caloplaca scopularis
Collema tenax
Taphrina pruni
Taphrina padi
Taphrina padi

Rødlistestatus
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
NT

LC
LC
CR
CR

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

BilagII

BilagIV

BilagV

Sjældenhed
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Relativ sjælden
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Hist og her
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Hist og her
Relativ sjælden
Almindelig
Almindelig
Almindelig

Antal

Alder
Køn
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
hist og her
hist og her
3
1
1
1
hist og her
1
talrig
1
1
1
1
1
1
hist og her
fåtallig
1
hist og her gamle sporehuse
hist og her
1
1
talrig
1
hist og her
hist og her
hist og her
talrig
talrig
1
hist og her
hist og her
1
hist og her
1
hist og her
1
3
10
hist og her
1
fåtallig
hist og her
200
500
300

Aktivitet

Lokalitetsnavn
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen

Andre landlevende arter - Naturbasen udtræk 21-10-2021
Dato
20-05-2012
04-07-2016
27-08-2015
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
15-05-2021
01-01-2019
01-01-2019
02-09-2021
09-09-2021
20-05-2012
11-03-2017
02-05-2020

ObservationsID
TurID
900431
251933
1988618
533269
1713400
463677
2861513
765124
2861072
765080
2861624
765080
2861504
765124
3976731 1146097
2861592
765080
2861761
765124
3976749 1146105
3981439 1147593
900432
251933
2168183
577811
3342139
927507

KlasseLatin
Gastropoda
Gastropoda
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Gastropoda
Gastropoda
Amphibia
Gastropoda
Gastropoda
Reptilia
Reptilia
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda

OrdenLatin
Stylommatophora
Stylommatophora
Chiroptera
Carnivora
Carnivora
Stylommatophora
Stylommatophora
Urodela
Stylommatophora
Stylommatophora
Squamata
Squamata
Stylommatophora
Stylommatophora
Stylommatophora

FamilieLatin
Arionidae
Arionidae
Vespertilionidae
Felidae
Felidae
Limacidae
Limacidae
Salamandridae
Helicidae
Helicidae
Lacertidae
Lacertidae
Arionidae
Helicidae
Helicidae

KlasseDansk
Snegle
Snegle
Pattedyr
Pattedyr
Pattedyr
Snegle
Snegle
Padder
Snegle
Snegle
Krybdyr
Krybdyr
Snegle
Snegle
Snegle

OrdenDansk
Stylommatophora
Stylommatophora
Flagermus
Rovdyr
Rovdyr
Stylommatophora
Stylommatophora
Halepadder
Stylommatophora
Stylommatophora
Skælklædte krybdyr
Skælklædte krybdyr
Stylommatophora
Stylommatophora
Stylommatophora

FamilieDansk
Arionidae
Arionidae
Barnæser
Katte
Katte
Limacidae
Limacidae
Egentlige salamandre
Helicidae
Helicidae
Firben
Firben
Arionidae
Helicidae
Helicidae

ArtID
2114
2114
969
934
934
2766
2766
729
2703
2703
979
979
2759
2061
2061

Artsnavn
Dræbersnegl
Dræbersnegl
Flagermus ubest.
Kat
Kat
Leopardsnegl
Leopardsnegl
Lille Vandsalamander
Lundsnegl
Lundsnegl
Skovfirben
Skovfirben
Sort Skovsnegl
Vinbjergsnegl
Vinbjergsnegl

Latin
Arion cf. vulgaris
Arion cf. vulgaris
Vespertilionidae indet.
Felis catus
Felis catus
Limax maximus
Limax maximus
Lissotriton vulgaris
Cepaea nemoralis
Cepaea nemoralis
Zootoca vivipara
Zootoca vivipara
Arion ater
Helix pomatia
Helix pomatia

Rødlistestatus

BilagII

BilagIV

BilagV

LC

LC
LC
V
V

Sjældenhed
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig

Antal
1
2
2
1
1
1
1
1
25
10
1
1
1
2
1

Alder
ad
ad

Køn

Aktivitet

fou

juv
ad
ad
ad

tom skal
fou

Lokalitetsnavn
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen

Marine arter - Naturbasen udtræk 21-10-2021
Dato
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019

ObservationsID
TurID
2861598
765080
2861723
765124
2861599
765080
2861750
765124
2861595
765080
2861754
765124
2861596
765080
2861802
765080
2861755
765124
2861757
765124
2861597
765080
2861765
765124

KlasseLatin
Phaeophyceae
Phaeophyceae
Maxillopoda
Maxillopoda
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Malacostraca
Malacostraca

OrdenLatin
Fucales
Fucales
Sessilia
Sessilia
Mytiloida
Mytiloida
Euheterodonta Incertae sedis
Euheterodonta Incertae sedis
Euheterodonta Incertae sedis
Euheterodonta Incertae sedis
Amphipoda
Amphipoda

FamilieLatin
Fucaceae
Fucaceae
Balanidae
Balanidae
Mytilidae
Mytilidae
Myidae
Cardiidae
Cardiidae
Myidae
Talitridae
Talitridae

KlasseDansk
Brunalger
Brunalger
Maxillopoda
Maxillopoda
Muslinger
Muslinger
Muslinger
Muslinger
Muslinger
Muslinger
Storkrebs
Storkrebs

OrdenDansk
Fucales
Fucales
Sessilia
Sessilia
Mytiloida
Mytiloida
Euheterodonta Incertae sedis
Euheterodonta Incertae sedis
Euheterodonta Incertae sedis
Euheterodonta Incertae sedis
Tanglopper
Tanglopper

FamilieDansk
Fucaceae
Fucaceae
Balanidae
Balanidae
Blåmuslinger m.fl.
Blåmuslinger m.fl.
Sandmuslinger
Hjertemuslinger
Hjertemuslinger
Sandmuslinger
Talitridae
Talitridae

ArtID
4356
4356
4389
4389
3672
3672
4882
5838
5838
4882
24426
24426

Artsnavn
Blæretang
Blæretang
Brakvandsrur
Brakvandsrur
Blåmusling
Blåmusling
Almindelig Sandmusling
Brakvandshjertemusling
Brakvandshjertemusling
Almindelig Sandmusling
Mørk Sandhopper
Mørk Sandhopper

Latin
Fucus vesiculosus
Fucus vesiculosus
Amphibalanus improvisus
Amphibalanus improvisus
Mytilus edulis
Mytilus edulis
Mya arenaria
Cerastoderma glaucum
Cerastoderma glaucum
Mya arenaria
Orchestia gammarellus
Orchestia gammarellus

Rødlistestatus

BilagII

BilagIV

BilagV

Sjældenhed
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Almindelig
Ukendt
Ukendt

Antal
Alder
hist og her
1
10
50
10
100
10
1
10
10
1 imago
2 imago

Køn

Aktivitet

Lokalitetsnavn
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
Tippen, Sydhavnen
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Observationer

Lister

Kontakt

Links

Bruger

ARTSLISTE
TIPS
Hvis du glemmer din
obserkode og/eller dit
password kan du vælge
linket i menuen, indtaste din
e-mailadresse (eller
obserkode) og få tilsendt en
e-glemt password?mail med
din obserkode og link til en
side, hvor du kan ændre dit
password. Den indtastede emailadresse skal være den,
du er registreret med i
DOFbasen. Hvis du ikke har
adgang til den længere, skal
du kontakte den centrale
koordinator for DOFbasen,
se på kontaktsiden

arter

hybrider

ubestemte

andre dyr

Herunder ses en oversigt over de 152 fuglearter, som er registreret fra Sydhavnstippen.
I (parantes) ses antallet af observationer/individer.
Bemærk at indtastninger af evt. hemmeligholdte arter samt følsomme ynglefuglearter
ikke er medregnet i listen. Arter indtastet i ATLASIII- og punktællingsmodulerne er
ligeledes undladt.
Knopsvane
(Cygnus olor)
Sangsvane
(Cygnus cygnus)
Knortegås
(Branta bernicla)
Bramgås
(Branta leucopsis)
Canadagås
(Branta canadensis)
Grågås
(Anser anser)
Blisgås
(Anser albifrons)
Ederfugl
(Somateria mollissima)
Fløjlsand
(Melanitta fusca)
Hvinand
(Bucephala clangula)
Lille Skallesluger
(Mergellus albellus)
Stor Skallesluger
(Mergus merganser)
Toppet Skallesluger
(Mergus serrator)
Gravand
(Tadorna tadorna)
Rødhovedet And
(Netta rufina)
Taffeland
(Aythya ferina)
Troldand
(Aythya fuligula)
Bjergand
(Aythya marila)
Atlingand
(Spatula querquedula)
Knarand
(Mareca strepera)
Pibeand
(Mareca penelope)
Gråand
(Anas platyrhynchos)
Krikand
(Anas crecca)
Fasan
(Phasianus colchicus)
Lille Lappedykker
(Tachybaptus ruficollis)
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena)
Toppet Lappedykker
(Podiceps cristatus)
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis)
Klippedue (tamdue)
(Columba livia)
Ringdue
(Columba palumbus)
Tyrkerdue
(Streptopelia decaocto)
Mursejler
(Apus apus)
Gøg
(Cuculus canorus)
Vandrikse
(Rallus aquaticus)
Rørhøne (Grønbenet)
(Gallinula chloropus)
Blishøne
(Fulica atra)
Trane
(Grus grus)
Rødstrubet Lom
(Gavia stellata)
Fiskehejre
(Ardea cinerea)
Silkehejre
(Egretta garzetta)
Skarv
(Phalacrocorax carbo)
Strandskade
(Haematopus ostralegus)
Skovsneppe
(Scolopax rusticola)
Dobbeltbekkasin
(Gallinago gallinago)
Enkeltbekkasin
(Lymnocryptes minimus)
Mudderklire
(Actitis hypoleucos)
Svaleklire
(Tringa ochropus)
Hvidklire
(Tringa nebularia)
Rødben
(Tringa totanus)
Tinksmed
(Tringa glareola)
Lomvie
(Uria aalge)
Hættemåge
(Chroicocephalus ridibundus)
Dværgmåge
(Hydrocoloeus minutus)
Stormmåge
(Larus canus)

https://dofbasen.dk/statistik/arter.php?lokalitet=101052

(85/1230)
(8/80)
(1/30)
(14/2683)
(6/54)
(31/244)
(2/29)
(12/28)
(1/1)
(27/200)
(10/255)
(72/894)
(11/64)
(5/22)
(2/2)
(35/224)
(92/5848)
(7/8)
(1/2)
(2/2)
(138/7756)
(119/1281)
(2/5)
(36/64)
(199/3730)
(9/17)
(100/466)
(1/1)
(17/309)
(99/1741)
(2/8)
(25/270)
(23/29)
(6/8)
(42/78)
(140/30851)
(19/2314)
(1/1)
(81/174)
(1/1)
(65/316)
(9/27)
(6/8)
(11/24)
(3/3)
(25/89)
(4/5)
(4/5)
(9/18)
(1/2)
(1/1)
(88/1696)
(1/4)
(16/84)
1/3
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Sildemåge
Sølvmåge
Kaspisk Måge
Svartbag
Rovterne
Fjordterne
Havterne
Splitterne
Fiskeørn
Hvepsevåge
Rørhøg
Blå Kærhøg
Spurvehøg
Duehøg
Havørn
Rød Glente
Fjeldvåge
Musvåge
Skovhornugle
Mosehornugle
Vendehals
Stor Flagspætte
Isfugl
Tårnfalk
Vandrefalk
Rødrygget Tornskade
Stor Tornskade
Skovskade
Husskade
Allike
Råge
Ravn
Gråkrage
Blåmejse
Musvit
Hedelærke
Sanglærke
Toplærke
Græshoppesanger
Gulbug
Kærsanger
Rørsanger
Bysvale
Landsvale
Digesvale
Skovsanger
Løvsanger
Gransanger
Halemejse
Munk
Havesanger
Gærdesanger
Tornsanger
Fuglekonge
Silkehale
Træløber
Gærdesmutte
Stær
Grå Fluesnapper
Rødhals
Nattergal
Broget Fluesnapper
Rødstjert
Husrødstjert
Bynkefugl
Stenpikker
Misteldrossel
Sangdrossel
Vindrossel
https://dofbasen.dk/statistik/arter.php?lokalitet=101052

(Larus fuscus)
(Larus argentatus)
(Larus cachinnans)
(Larus marinus)
(Hydroprogne caspia)
(Sterna hirundo)
(Sterna paradisaea)
(Thalasseus sandvicensis)
(Pandion haliaetus)
(Pernis apivorus)
(Circus aeruginosus)
(Circus cyaneus)
(Accipiter nisus)
(Accipiter gentilis)
(Haliaeetus albicilla)
(Milvus milvus)
(Buteo lagopus)
(Buteo buteo)
(Asio otus)
(Asio flammeus)
(Jynx torquilla)
(Dendrocopos major)
(Alcedo atthis)
(Falco tinnunculus)
(Falco peregrinus)
(Lanius collurio)
(Lanius excubitor)
(Garrulus glandarius)
(Pica pica)
(Coloeus monedula)
(Corvus frugilegus)
(Corvus corax)
(Corvus cornix)
(Cyanistes caeruleus)
(Parus major)
(Lullula arborea)
(Alauda arvensis)
(Galerida cristata)
(Locustella naevia)
(Hippolais icterina)
(Acrocephalus palustris)
(Acrocephalus scirpaceus)
(Delichon urbicum)
(Hirundo rustica)
(Riparia riparia)
(Phylloscopus sibilatrix)
(Phylloscopus trochilus)
(Phylloscopus collybita)
(Aegithalos caudatus)
(Sylvia atricapilla)
(Sylvia borin)
(Curruca curruca)
(Curruca communis)
(Regulus regulus)
(Bombycilla garrulus)
(Certhia familiaris)
(Troglodytes troglodytes)
(Sturnus vulgaris)
(Muscicapa striata)
(Erithacus rubecula)
(Luscinia luscinia)
(Ficedula hypoleuca)
(Phoenicurus phoenicurus)
(Phoenicurus ochruros)
(Saxicola rubetra)
(Oenanthe oenanthe)
(Turdus viscivorus)
(Turdus philomelos)
(Turdus iliacus)

(1/1)
(66/470)
(3/4)
(21/31)
(1/1)
(1/1)
(1/1)
(1/2)
(5/7)
(2/128)
(8/9)
(28/32)
(40/63)
(6/6)
(9/9)
(5/8)
(34/36)
(50/187)
(3/3)
(3/3)
(7/10)
(5/6)
(69/74)
(182/242)
(7/7)
(3/5)
(3/3)
(20/28)
(151/1521)
(39/292)
(23/91)
(4/10)
(129/765)
(104/552)
(143/722)
(1/19)
(30/238)
(3/4)
(4/4)
(3/3)
(6/16)
(25/47)
(17/127)
(42/1750)
(5/20)
(2/3)
(79/688)
(73/306)
(12/86)
(31/95)
(17/23)
(40/102)
(55/323)
(21/104)
(24/1101)
(1/1)
(114/235)
(59/1566)
(5/8)
(164/580)
(36/67)
(3/5)
(32/85)
(44/78)
(10/27)
(18/58)
(1/2)
(25/215)
(81/710)
2/3
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Solsort
Sjagger
Ringdrossel
Jernspurv
Gråspurv
Skovspurv
Skovpiber
Engpiber
Skærpiber
Gul Vipstjert
Bjergvipstjert
Hvid Vipstjert
Bogfinke
Kvækerfinke
Kernebider
Dompap
Grønirisk
Bjergirisk
Tornirisk
Nordlig Gråsisken
Lille Gråsisken
Hvidsisken
Lille Korsnæb
Stillits
Grønsisken
Lapværling
Gulspurv
Rørspurv
Dværgværling

(Turdus merula)
(134/672)
(Turdus pilaris)
(216/11134)
(Turdus torquatus)
(1/1)
(Prunella modularis)
(24/46)
(Passer domesticus)
(41/528)
(Passer montanus)
(25/102)
(Anthus trivialis)
(12/42)
(Anthus pratensis)
(44/391)
(Anthus petrosus)
(1/1)
(Motacilla flava)
(7/64)
(Motacilla cinerea)
(13/13)
(Motacilla alba)
(32/52)
(Fringilla coelebs)
(50/361)
(Fringilla montifringilla)
(10/24)
(Coccothraustes coccothraustes) (1/1)
(Pyrrhula pyrrhula)
(9/19)
(Chloris chloris)
(107/582)
(Linaria flavirostris)
(6/53)
(Linaria cannabina)
(21/149)
(Acanthis flammea)
(6/157)
(Acanthis cabaret)
(1/2)
(Acanthis hornemanni)
(2/2)
(Loxia curvirostra)
(3/25)
(Carduelis carduelis)
(80/568)
(Spinus spinus)
(19/154)
(Calcarius lapponicus)
(2/2)
(Emberiza citrinella)
(4/4)
(Emberiza schoeniclus)
(24/55)
(Emberiza pusilla)
(272/272)

DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk © 20022021
(0.118 sekunder)

https://dofbasen.dk/statistik/arter.php?lokalitet=101052
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution:
Aktivitet ID:

Københavns Kommune

763430

Parent Aktivitet ID:
Reference:
Startdato:

04-06-2014

Indsamlingsformål:
Sted:

Kommunal besigtigelse

Nordhavnstippen nord

Program:

Besigtigelser

Hovedområde(r):

København

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype:

Overdrev (Arealandel: 50 pct.)

Aktuel undertype
Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V - www.miljoeportal.dk

Aktuel undertype:

Ikke angivet
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Aktuel undertype

Aktuel undertype:

Ikke angivet

Tilstandsvurderes efter:

Ikke angivet

Info

Arealet omfattet af NBL §3:

ja

Arealet omfattet af HGL §7:

ikke udfyldt

Bemærkning:
Ruderat, men efterhånden også med overdrevspræg - mere udtalt end på arealet mod syd.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække:

1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm:

1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm:

5) 75-100%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm :

2) 5-10%

Arealandel med dværgbuske:

1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække):

3) 10-25%

Arealandel med forekomst af invasive arter:

1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt:

1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift:

1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer
Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1):

1) ikke tilstede

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2):

2) spredt/rudimentært

Danmarks
Miljøportal,skrænter,
Nyropsgade
København
Stejle uopdyrkelige
evt30,
m.1780
fårestier
(p3): V - www.miljoeportal.dk
1) ikke tilstede

Side 2 af 5

Den 21-10-2021, kl. 10:32

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2):

2) spredt/rudimentært

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3):

1) ikke tilstede

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4):

1) ikke tilstede

Negative strukturer
Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1):

1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2):

1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3):

1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4):

3) udbredt/veludviklet

Hydrologi og kystsikring

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Ikke angivet

Trusler:

Ikke angivet

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig
Slåning/høslet:

ja

Øge afgræsning:

ja

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Ikke angivet

Arealtype

Andel af A-areal i pct.:

Ikke angivet

Andel af B-areal i pct.:

100

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)
Art
Dansk navn / Videnskabeligt navn

Arealtype (A- eller B-areal)

Dækning

Almindelig draphavre | Arrhenatherum elatius subsp. elatius

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Gulerod | Daucus carota

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Almindelig hundegræs | Dactylis glomerata

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Engriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Almindelig kællingetand | Lotus corniculatus

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Hvid okseøje | Leucanthemum vulgare

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Krybende potentil | Potentilla reptans

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Rejnfan | Tanacetum vulgare

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Hunde-rose | Rosa canina

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet
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Hvid okseøje | Leucanthemum vulgare

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Krybende potentil | Potentilla reptans

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Rejnfan | Tanacetum vulgare

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Hunde-rose | Rosa canina

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Bjerg-rørhvene | Calamagrostis epigejos

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Humle-sneglebælg | Medicago lupulina

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Håret star | Carex hirta

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Rød svingel | Festuca rubra

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Lancet-vejbred | Plantago lanceolata

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Smalbladet vikke | Vicia sativa subsp. nigra

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Tofrøet vikke | Vicia hirsuta

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Pile-alant | Inula salicina

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Sød astragel | Astragalus glycyphyllos

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Bemærkning:
Et rødrygget tornskadepar blev registreret

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks:

Ikke angivet

Artsindeks:

Ikke angivet

Naturtilstandsindeks:

Ikke angivet

Antal arter fundet i alt:

18

Antal arter i dokumentationsfelt:

Ikke angivet

Antal problemarter:

3

Antal stjernearter:

2

Antal to-stjernearter:

0

Antal indikatorarter:

0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A:

Ikke angivet

Artsindeks, dok. felt B:

Ikke angivet

Naturtilstand: Info
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Version af tilstandsberegner:

1.0.0

Dato for beregning:

20.160.930

Tidpunkt for beregning:

101.453
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution:
Aktivitet ID:

Københavns Kommune

763411

Parent Aktivitet ID:
Reference:
Startdato:

04-06-2014

Indsamlingsformål:
Sted:

Kommunal besigtigelse

Sydhavnstippen syd

Program:

Besigtigelser

Hovedområde(r):

København

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype:

Overdrev (Arealandel: 50 pct.)

Bemærkning:
fladt græsland
med
spredt krat30,
plus
enkelte
lavninger
og småhøje. Gammelt opfyldsareal, murbrokker ses. Ruderatpræg
Danmarks
Miljøportal,
Nyropsgade
1780
København
V - www.miljoeportal.dk
Side 1 af 5
endnu fremherskende men overdrevskarakter under udvikling. Vurderet ud fra kortvarigt besøg.
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fladt græsland med spredt krat plus enkelte lavninger og småhøje. Gammelt opfyldsareal, murbrokker ses. Ruderatpræg
endnu fremherskende men overdrevskarakter under udvikling. Vurderet ud fra kortvarigt besøg.

Aktuel undertype

Aktuel undertype:

Ikke angivet

Tilstandsvurderes efter:

Ikke angivet

Info

Arealet omfattet af NBL §3:

ja

Arealet omfattet af HGL §7:

ikke udfyldt

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække:

1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm:

1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm:

5) 75-100%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm :

1) 0-5%

Arealandel med dværgbuske:

1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække):

2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter:

2) 1-10%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt:

2) 5-10%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift:

1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer
Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1):

1) ikke tilstede

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2):

2) spredt/rudimentært

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3):

1) ikke tilstede
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Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2):

2) spredt/rudimentært

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3):

1) ikke tilstede

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4):

1) ikke tilstede

Negative strukturer
Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1):

1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2):

1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3):

1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4):

1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Cirka 20 får blev set

Trusler:

Ikke angivet

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig
Øge afgræsning:

ja

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Ikke angivet

Arealtype

Andel af A-areal i pct.:

Ikke angivet

Andel af B-areal i pct.:

Ikke angivet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)
Art
Dansk navn / Videnskabeligt navn

Arealtype (A- eller B-areal)

Dækning

Draphavre | Arrhenatherum elatius

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Fløjlsgræs | Holcus lanatus

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Vild gulerod | Daucus carota subsp. carota

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Engriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Hvid-kløver | Trifolium repens

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Vild kørvel | Anthriscus sylvestris

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Hvid okseøje | Leucanthemum vulgare

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Krybende Miljøportal,
potentil | Potentilla
reptans
B - Relativ påvirket areal
Danmarks
Nyropsgade
30, 1780 København V - www.miljoeportal.dk

Ikke angivet

Almindelig røllike | Achillea millefolium

Ikke angivet

B - Relativ påvirket areal
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Hvid okseøje | Leucanthemum vulgare

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Krybende potentil | Potentilla reptans

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Almindelig røllike | Achillea millefolium

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Håret star | Carex hirta

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Rød svingel | Festuca rubra

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Smalbladet vikke | Vicia sativa subsp. nigra

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Mark-ærenpris | Veronica arvensis

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Uldbladet kongelys | Verbascum densiflorum

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Eng-gedeskæg | Tragopogon pratensis subsp. pratensis

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Pile-alant | Inula salicina

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Bitter bakkestjerne | Erigeron acris

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Kær-snerre (underart) | Galium palustre subsp. palustre

B - Relativ påvirket areal

Ikke angivet

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks:

Ikke angivet

Artsindeks:

Ikke angivet

Naturtilstandsindeks:

Ikke angivet

Antal arter fundet i alt:

18

Antal arter i dokumentationsfelt:

Ikke angivet

Antal problemarter:

3

Antal stjernearter:

2

Antal to-stjernearter:

0

Antal indikatorarter:

0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A:

Ikke angivet

Artsindeks, dok. felt B:

Ikke angivet

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

1.0.0

Dato for beregning:

20.160.930

Tidpunkt for beregning:

85.641
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1 Indledning
I ”Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter”
(Miljøstyrelsen, 2017) fremgår det, at der kun kan træffes afgørelse om en direkte
eller indirekte påvirkning af et vandområde, hvor miljømålet ikke er opfyldt eller
tilstanden ukendt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af vandområdets
tilstand og ikke forhindrer målopfyldelse. Vurdering af påvirkningens betydelighed
(signifikans) for vandområdets tilstand beror på en helt konkret vurdering af det
enkelte vandområde, og indbefatter en vurdering af mængde og koncentration af
stofferne i udledningen samt oplysninger om stoffets skæbne i vandområdet. Vurderes påvirkningen at være ubetydelig, kan der som udgangspunkt kunne gives
tilladelse til påvirkningen.
Da den kemiske tilstand og den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer
er ikke god i vandområde nr. 6, Nordlige Øresund er der udarbejdet en betydelighedsvurdering for påvirkningen af det berørte vandområde.

1.1 Tilstandsvurdering for vandområdet
Vandområde

Rodfæstede
planter

Bentiske
invertebrater

Fytoplankton

Samlet
økologisk tilstand

Kemisk
tilstand

Kystvandsområde
nr. 6,
Nordlige
Øresund

Nationalspecifikke
stoffer

God

Moderat

God

Ikke-god

Moderat

Ikke god

Den økologiske tilstand for kvalitetselementet nationalspecifikke stoffer er ikke
god, og foreløbige data fra Miljøstyrelsen viser, at det er methylnapthalen, der er
årsag til tilstanden. Den kemiske tilstand er fastsat som ikke god for vandområdet,
og årsagen er fundne koncentrationer over miljøkvalitetskravet af stofferne kviksølv, cadmium, bly, nonylphenoler og BDE (bromerede flammehæmmere)
(Miljøstyrelsen, 2021).

1.2 Vand og stofmængder
Etablering af Valby Skybrudstunnel vil betyde reducerede udledte vandmængder
og derfor medføre en reduktion i mængden af udledte miljøfarlige stoffer, der findes i regnopspædet spildevand. Når tunnelen er i drift, vil der være en reduktion i
de udledte mængder på cirka 74% for hverdagsregn, 19% for en 10-års hændelse
og 9% for en 100-års hændelse. Derudover vil tunnelen fungere som et bassin,
hvor der vil blive tilbageholdt sedimenteret materiale i form af organisk og partikulært stof, der fjernes som en del af driften af tunnelen, og som derved ikke tilføres
vandområdet. Reduktioner i udledninger af miljøfarlige stoffer er beskrevet detaljeret i Bilag 8, hvor kildestyrker i det regnopspædede spildevand er fastsat, og
hvor der er beregnet massebalancer for status- og planscenariet.

2 Betydelighedsvurdering
Nedenfor er enkeltstofferne, der ligger til grund for hhv. den ikke-gode kemiske
tilstand og ikke god tilstand for kvalitetselementet nationalspecifikke stoffer i
vandområdet, behandlet med det formål at vurdere, om udledningen fra drift af
Valby Skybrudstunnel vil medføre en tilførsel, der vil påvirke vandområdernes tilstand betydeligt jf. vejledning til indsatsbekendtgørelsen.
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2.1 Methylnapthalen
Methylnapthalen (PAH) er naturligt forekommende i kul, petroleum og tjærekul.
De indgår i asfalt og naphthaforbindelser og anvendes desuden som opløsningsmiddel. Endvidere anvendes 1-methylnaphthalen ved fremstilling af insekticider og
2-methylnaphthalen som additiv i brændstof mm. (Miljøministeriet, 2009).
Methylnapthalen er på grænsen til at være bioakkummulerbare og er ikke let-nedbrydelige. Tests har dog vist en nedbrydning på 49% i løbet af 28 dage, hvorfor
methylnapthalener kan anses for at være nedbrydelige i vandmiljøet
(Miljøministeriet, 2009).
Der er målt overskridelse af miljøkvalitetskravet for methylnapthalen i vandområdet. Til vurdering af påvirkning på vandområdet fra udledningen er der gennemført
simulering af udbredelsen af miljøfarlige stoffer ved hjælp af en 3D-model. Til simulering af, hvordan PAH’er opfører sig, er anvendt pyren som modelstof. Resultaterne af simuleringen viser, at ved en 10-årshændelse vil der være overskridelse
af maksimumkoncentrationen i den målsatte lagune i op til 4 dage. I den nordlige
del af Kalveboderne vil der være overskridelse af maksimumkoncentrationen i et
afgrænset område i op til 24 timer. Simuleringen viser, at ved 100-års hændelsen
vil udledningen ikke medføre overskridelse af maksimumkoncentrationen for pyren
på noget tidspunkt, heller ikke i de spildevandstekniske anlæg.
Da methylnapthalener bl.a. er et indholdsstof i brændstof og tilføres miljøet via
spild og udledninger fra biler, kan det forventes, at tilførslen til miljøet via fx regnvand vil blive reduceret i takt med at andelen af elektriske køretøjer øges i Danmark.
Da udledning af regn- og skybrudsvand til vandområdet reduceres ved etablering
af Valby Skybrudstunnel og udledningen hovedsageligt sker ifm. 10-års hændelser
og dermed sjældent, vurderes det, at udledningen fra tunnelen vil være uden betydning for koncentrationen af methylnapthalener i vand, sediment og biota i
vandområdet og dermed ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse
for kvalitetselementet nationalspecifikke stoffer i vandområde nr. 6, Nordlige Øresund.

2.2 Kviksølv
På grund af kviksølvs farlighed for mennesker og miljø er kviksølv og dets
forbindelser blandt de mest regulerede farlige stoffer både nationalt, i EU og i
internationale konventioner. I 2013 blev man på globalt niveau enige om en ny
kviksølvkonvention (Miljøstyrelsen, 2021).
I Danmark er forbrændingsanlæg den vigtigste kilde til udslip af kviksølv til luften,
hvilket skyldes dårlig sortering af affald. Den næststørste kilde til udslip til luft er
kulkraftværker. Udslip til vand sker via spildevand fra kommunale renseanlæg,
hvor kviksølv fra tandklinikker vurderes at udgøre den primære belastning. Udslip
til jord sker især fra spildevandsslam og kirkegårde (Miljøstyrelsen, 2021).
Siden Miljøstyrelsens opgørelse over forbruget af kviksølv i Danmark er brugen af
kviksølv til tandfyldninger reduceret markant og erstattet af plastik. Anvendelsen
af lysstofrør og sparepærer er også i meget stor udtrækning blevet erstattet af
LED, der ikke indeholder kviksølv. Forbruget af kviksølv må derfor antages at være
reduceret væsentligt.
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Der findes flere diffuse kilder til kviksølv i vandmiljøet, hvor atmosfærisk deposition, grundvand, gødning samt slam er de dominerende kilder (DHI, 2020). DHI
har beregnet, at diffuse kilder bidrager til en kviksølvkoncentration i overfladevand
på 0,016 – 0,055 µg/l.
En betydelig del af det kviksølv, der er observeret i området omkring Københavns
Havn, stammer fra den tidligere sojakagefabrik, der lukkede i 1991. Den i forvejen
forekommende koncentration i vandområdet overstiger miljøkvalitetskravet, hvilket gør, at en simulering ikke er mulig. Regn- og skybrudsvand er umiddelbart
ikke en kilde til kviksølv i vandmiljøet. I vandmiljøet vil kviksølv i høj grad binde
sig til de organiske partikler, og hvis der er kviksølv i regnvandet, må det forventes, at størstedelen sedimenterer i tunnelen og derved blive fjernet (Miljøstyrelsen,
2010).
Da udledning af regn- og skybrudsvand til vandområdet reduceres ved etablering
af Valby Skybrudstunnel og udledningen hovedsageligt sker ifm. 10-års hændelser
og derover og dermed sjældent, vurderes det, at udledningen fra tunnelen vil
være uden betydning for koncentrationen af kviksølv i vand, sediment og biota i
vandområdet og dermed ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse
for kvalitetselementet nationalspecifikke stoffer i vandområde nr. 6, Nordlige Øresund.

2.3 Cadmium
Cadmium er naturligt forekommende i jordskorpen, og udvindes som et biprodukt
ved udvinding af andre metaller som zink og bly.
Der er målt overskridelse af miljøkvalitetskravet for cadmium i vandområdet.
Kilder til forekomst af cadmium i det marine vandmiljø stammer primært fra spildevand, dvs. udløb fra renseanlæg men også fra regnbetingede udledninger. Cadmium har tidligere været tilført landbrugsjorder via gødning, en tilførsel der var
stor i 1980’erne og efterfølgende er faldet efter regulering på dette område. Der
sker også et bidrag af cadmium fra atmosfærisk deposition til de danske farvande,
hvor der i 1900’erne skete et betydeligt fald i bidraget af metaller, mens der siden
2000 kun er set et mindre fald i koncentrationen af metaller (DCE, 2021).
Cadmium adsorberer til suspenderet materiale og sediment i vandmiljøet, og det
må formodes at cadmium i regnvand overvejende vil være bundet til suspenderet
materiale, der bundfælder i tunnelen.
Cadmium der allerede er i vandområderne, og bundet til sedimentet på havbunden, vil med tiden undergå en ældningsproces, der gør metallet utilgængeligt for
marine organismer, herunder bunddyrene og som kun i et mindre omfang vil
kunne frigives igen. De seneste målinger af cadmiumindhold i blåmuslinger i Danmark viser, at indholdet overskrider miljøkvalitetskravet på 160 µg/kg vådvægt i
76 % af målingerne (DCE, 2019). Cadmium i muslinger i det marine miljø er dog i
den nationale overvågning målt til at være lavere i perioden 2014-2019 end i den
tidligere målte periode 2008-2013 (DCE, 2021), der er således en nedgang i indholdet i biota, der formodentlig skyldes en øget regulering af bl.a. brugen af cadmium, bedre produktionsteknikker, rensning mv.
Muslinger skaffer føde ved at filtrere det omgivende vand, og det vil derfor overvejende være cadmium i vandfasen, der bliver optaget i muslingerne. Idet cadmium
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binder hårdt til sediment og suspenderet materiale, vurderes udledningen ikke at
medføre et en koncentrationsforøgelse i biota i vandområdet.
Da udledning af regn- og skybrudsvand til vandområdet reduceres ved etablering
af Valby Skybrudstunnel, og udledningen hovedsageligt sker ifm. 10-års hændelser og derover og dermed sjældent, vurderes det, at udledningen fra tunnelen vil
være uden betydning for koncentrationen af cadmium i vand, sediment og biota i
vandområdet og dermed ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse
for kvalitetselementet nationalspecifikke stoffer i vandområde nr. 6, Nordlige Øresund.

2.4 Bly
Bly er et tungt og blødt metal, der ikke ruster, og som har været brugt i et utal af
produkter pga. af sine unikke egenskaber. Det er et giftigt tungmetal, der ophobes
i naturen og i mennesker. De primære kilder til bly i vandmiljøet stammer fra udledning af regnvand og spildevand, samt atmosfærisk deposition. Luftforurening
med bly er dog faldet markant, hvilket tilskrives udfasningen af bly i benzin. Med
reduceret emission af bly til atmosfæren fra trafik, er det i dag affaldsforbrænding,
der er den væsentligste kilde til luftforurening med bly (DMU, 2006).
Bly binder ekstremt hårdt til sedimentpartikler og har en fordelingskoefficient på
4000 (Miljøministeriet, 2010), hvilket betyder, at evt. bly i udledningen fra drift af
Valby skybrudstunnel vil være minimal, da stoffet vil binde til sediment og suspenderet materiale der bundfælder i tunnelen.
Udviklingen i blyindholdet i blåmuslinger i Danmark viser, at indholdet overskrider
miljøkvalitetskravet på 110 µg/kg vådvægt i 50 % af målingerne (DCE, 2019). Ligesom for cadmium, er der for bly i muslinger i det marine miljø observeret en faldende udvikling i koncentrationsniveauet i perioden 2014-2019 sammenlignet med
perioden 2008-2013 (DCE, 2021), der er således en nedgang i indholdet i biota,
der formodentlig skyldes en øget opmærksomhed og regulering af brugen af bly.
Som beskrevet for cadmium, vil det kun være en yderst lille del af metallet bly,
som muslingerne optager gennem deres fødeoptag, da bly vil være bundet til sedimentet og suspenderet materiale. Udledningen vurderes ikke at medføre en koncentrationsforøgelse i biota i vandområdet.
Da udledning af regn- og skybrudsvand til vandområdet reduceres ved etablering
af Valby Skybrudstunnel og udledningen hovedsageligt sker ifm. 10-års hændelser
og derover og dermed sjældent, vurderes det, at udledningen fra tunnelen vil
være uden betydning for koncentrationen af bly i vand, sediment og biota i vandområdet og dermed ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse for
kvalitetselementet nationalspecifikke stoffer i vandområde nr. 6, Nordlige Øresund.

2.5 Nonylphenol
Nonylphenoler hører til gruppen alkylphenoler, og er nedbrydningsprodukter af
nonylphenolethoxylater, som er et overfladeaktivsstof. Nonylphenoler er metabolitter, som er giftigere end udgangsstoffet nonylphenolethoxylater. Nonylphenolethoxylater anvendes i mange forskellige sammenhænge og findes i fx tekstiler,
kosmetik, maling, lak, klæbemidler, fyldstoffer og rengøringsmidler. Nonylphenolethoxylater ender i spildevand, hvor de nedbrydes til nonylphenoler (U.S.
Environmental Protection Agency, 2010). Desuden forventes regnbetingede udløb
også at udgøre en væsentlig kilde til nonylphenoler i havmiljøet.
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Nonylphenoler er hormonforstyrrende stoffer og klassificeret som værende meget
giftig overfor vandlevende organismer. Nonylphenoler er syntetiske organiske stoffer, der er svært nedbrydelige (U.S. Environmental Protection Agency, 2010).
I den nationale overvågning er der fundet nonylphenoler i sediment fra vandløb,
søer og marine områder med størst hyppighed i kystnære marine områder. Alkylphenolerne (heriblandt nonylphenoler) er i perioden 2008-2013 fundet i 6695% af de undersøgte prøver af sediment fra kystnære marine områder, og i perioden 2014-2019 i 35-95% af de undersøgte prøver. Koncentrationsniveauet af
nonylphenoler i prøver fra åbne marine områder er lavere end i prøverne fra kystnære områder. De fundne sedimentkoncentrationer var højere end miljøkvalitetskravet for 12 nonylphenoler i mere end 10% af de undersøgte marine områder,
både kystnære og åbne områder.
Nonylphenoler kan nedbrydes i sediment, men er vurderet at være ikke letnedbrydelige (Miljøstyrelsen, 2020).
Nonylphenoler er på EU's liste over prioriterede stoffer og omfatter forskellige isomere forbindelser, for hvilke miljøkvalitetskravet i sediment er gældende for. Miljøkvalitetskravet for nonylphenol i marint sediment er fastsat i forhold til fraktionen af organisk stof i sedimentet og er 2,5 x foc mg/kg TS. Miljøkvalitetskravene i
vandfasen for nonylphenoler gælder for 4-nonylphenol (forgrenet) (DCE, 2021).
Det er sandsynligt, at udledning af skybrudsvand fra tunnelen kan indeholde
nonylphenoler. Da hverdagsregn ikke udledes, når Valby Skybrudstunnel er i drift,
og da drift af tunnelen reducerer mængden af udledt vand og stof, og udledningen
hovedsageligt sker ifm. 10-års hændelser og derover vurderes det, at udledningen
fra tunnelen vil være uden betydning for koncentrationen af nonylphenol i vand,
sediment og biota i vandområdet og dermed ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse for den kemiske tilstand i vandområde nr. 6, Nordlige Øresund.

2.6 Bromerede flammehæmmere (BDE)
Anvendelsen af BDE har hovedsageligt været som flammehæmmere især i forskellige former for plast, men også i en lang række andre produkter. På trods af det
omfattende forbud i 2004, vil der i mange år endnu cirkulere store mængder BDE
rundt i samfundet som bestanddele i diverse plastmaterialer, produkter og artikler,
som efterhånden vil ende som affald. En potentielt stor kilde til BDE er shredderanlæg og specielt anlæg til sønderdeling af elektronik og elektriske artikler. Af andre potentielle kilder kan nævnes afdampning fra produkter under almindelig brug,
afdampning fra lossepladser, atmosfærisk deposition samt udsivning fra tidligere
ikke-kontrollerede lossepladser (Nordic Institut, 2018).
BDE er stort set unedbrydeligt. Stoffet har en meget lille opløselighed i vand, og vil
bindes kraftigt til den partikulære fase.
Der findes ikke tilgængelige data til beskrivelse af en tidslig udvikling i sediment
fra det Nordlige Øresund eller i andre danske vandområder, men der ses en tydelig
nedgang i niveauerne af BDE i marsvin, som var strandet i Storbritannien (se Figur
3.1).
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Figur 2.1. Udvikling i gennemsnitskoncentration af Σ9BDE i marsvin strandet i UK (Nordic Institut,
2018).

Yderligere ses en trend med faldende koncentrationer af 4 BDE-congener i svensk
modermælk, hvilket understøtter trenden omkring en tidslig udvikling mod lavere
koncentrationer i miljøet (se Figur 3.2).

Figur 2.2. Trend af BDE i svensk modermælk (Nordic Institut, 2018).

Der er således nedadgående trends af BDE i miljøet, hvilket peger på, at forbud og
kildeopsporinger har haft den ønskede effekt. Denne nedadgående trend forventes
at fortsætte, da de fleste BDE’er blev forbudt i 2004.
Den største kilde til BDE i vandmiljøet er tidligere vurderet at være diffust atmosfærisk nedfald. Der er ikke data for BDE i regnvand, og da stoffet har en meget
lille vandopløselighed og i langt højere grad vil binde til suspenderet stof og andet
partikulært materiale, forventes BDE ikke at være i skybrudsvand, der udledes via
Valby Skybrudstunnel. Da drift af Valby Skybrudstunnel ikke vurderes at være en
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kilde til BDE til vandområdet, vurderes det, at udledningen fra tunnelen vil være
uden betydning for koncentrationen af BDE i vand, sediment og biota i vandområdet og dermed ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse for den kemiske tilstand i vandområde nr. 6, Nordlige Øresund.
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