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1. Baggrund og formål 
Københavns Kommune, Teknik & Miljøforvaltning, Byens Fysik, ønsker at oprense 
Fæstningskanalen på strækningen fra Åkandevej ved Utterslev Mose til Øvre Batardeauerne v. 
Frederikssundsvej. Stamdata for Fæstningskanalen fremgår af bilag 1.   
 
Københavns søer og åer har gennem mange årtier været udsat for overløb fra bla. kloaksystemet, 
og bundfældet sediment og slam er derfor til hindre for at opnå en god økologiske tilstand. 
Fjernelse af sediment i fæstningskanalen vurderes at være en forudsætning for at opnå en god 
natur og miljøtilstand i såvel Fæstningskanalen samt Utterslev Mose, som foreskrevet i EU’s 
vandrammedirektiv, og vil medføre en væsentlig forbedring af de rekreative muligheder i 
omgivelserne.  
 
Københavns Kommune har bevilget ca. 6,0 mio. kr. til at fjerne sediment fra søer og åer fra de 
steder hvor det er mest tiltrængt og hensigtsmæssigt for at opnår en god vandkvalitet. 
 
Københavns søer er forbundne via åbne og rørlagte vandløb, og de forsynes primært med vand fra 
Harrestrup Å. Ferskvandssystemet er inddelt i tre vandområder, det nordlige, vestlige og centrale 
vandområde foruden vandsystemet på Amager. Det nordlige vandområde er det mest belastede, 
og særligt Fæstningskanalen og Utterslev Mose, der ligger opstrøms i vandsystemet, har en ringe 
økologisk tilstand med en meget stor ophobet sedimentpulje.  
 
En god vandgennemstrømning er af stor betydning for miljøtilstanden i søer og vandløb, men som 
følge af et for højt næringsindhold i vandet fra det nordlige vandsystem, ledes der i lange perioder 
ofte ikke vand til De Indre Søer og flere af parksøerne. Især i sommerperioden kan vandmangel 
være medvirkende til at forringe vandkvaliteten, og muligheden for en mere stabil vandtilførsel af 
god kvalitet fra det nordlige til det centrale vandsystem vil medvirke til en god økologisk tilstand.  
 
Som led Københavns Kommunes planlægning af hvor det er mest hensigtsmæssigt at opgrave 
sediment, blev der i 2014 foretaget en kortlægning af sedimentet i Fæstningskanalen, Utterslev 
Mose samt i Skt. Jørgens søerne /1/. Indenfor det bevilgede budget og med det nuværende 
erfaringsgrundlag vurderes gennemførelse af sedimentoptagning i Fæstningskanalen at have 
størst virkning for fremadrettet at nå målet i Københavns Kommunes vandhandleplan. Vurderingen 
er grundet i kanalens placering øverst i vandsystemet, mængden og graden af forurenet sediment, 
effekten af optagningen samt logistiske overvejelser.  
 
Fredningsbestemmelserne for Vestvolden foreskriver endvidere at fortidsmindet skal plejes jf. 
retningslinjerne i Pleje- og anlægsplanen for Vestvolden 2011-2015 /2/.  
 
Sedimentfjernelsen er ligeledes en vedligeholdelsessag efter Fæstningskanalens 
vandløbsregulativ /3/. Ligesom sedimentfjernelsen indgår i Fredningskendelsen for Vestvoldens 
bestemmelser, og er som sådan indarbejdet i Pleje- og Anlægsplanen (2011-2015).  
 
Københavns Kommune har på grund af den umiddelbare vanskelige tilgængelighed til området i 
forbindelse med sedimentfjernelse valgt at sænke vandstanden i Vestvolden – hvilke umiddelbart 
udløser en reguleringssag efter Vandløbsloven. 
 
Ansøgning om dispensation efter BEK om museumsloven nr. 358 af 8/4 2014 §29e er fremsendt til 
Slots- og Kulturstyrelsen i juli 2017. Der er til Københavns Kommune, Vand og VVM i august 2017 
fremsendt en VVM screening i henhold til BEK om VVM, nr. 450 af 8/5 2017, jf.§ 21 og bilag 2 samt 
ansøgning om dispensation fra fredningsbestemmelserne af 28/6 1996.  
 
Naturstyrelsen har v. Sven Norup og i mail af den 31. august 2017 givet lodsejerfuldmagt til at 
behandle ansøgningen. 
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EKJ Rådgivende Ingeniører A/S søger på vegne af Københavns Kommune om dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens §§3 og 16 samt tilladelse jf. vandløbslovens §48 til sænkning af 
vandstanden i forbindelse med det planlagte oprensning af sediment Fæstningskanalen på 
strækningen fra Åmosevej til batardeauerne v. Frederikssundsvej. Og således at projektet kan 
gennemføres med start 1. november 2017.  

2. Beskrivelse af lokalitet 
 
Vestvolden er et ca. 13 km langt voldanlæg vest for København, der strækker sig fra Køge Bugt i 
syd til Utterslev Mose i nord. Voldgravsanlægget blev etableret i perioden 1888-92 som en del af 
Københavns befæstning. De dele af voldgraven, der planlægges oprenset, dækker den nordlige 
del af voldstykke 20 fra batardeauerne til Frederiksundsvej og voldstykkerne 21, 22 og 23 fra 
Frederikssundsvej til Åkandevej se figur 1. Almindeligvis kaldes voldgraven i anlægget for 
Fæstningskanalen.  
 
 

 
Figur 1. Luftfoto af udsnit for fæstningskanalen markeret med blå line. 
 
 
 
Den vestvendte del af anlægget var et egentligt befæstet forsvarsværk, mens den nordlige del, 
som er beliggende i Københavns Kommune, var mindre befæstet. Årsagen til den ringere 
befæstning var, at arealerne nord og vest for denne del af Fæstningskanalen indgik i de områder 
der ville blive oversvømmet hvis der opstod en krigssituation. Denne del af kanalen, udgjorde 
dermed primært en forbindelseskanal mellem Utterslev Mose og de sydligere befæstninger, 
således at vandet fra Furesø kunne ledes hele vejen ned til Vestvolden. Tværsnitsprofilet af 
voldanlæggets nordlige strækninger kan derfor afvige fra de vestlige dele, der i princippet er opført 
som illustreret i figur 2. 
 
I bilag 2 forefindes tegninger for bygværk Åkandevej samt længdeprofil af volden i 1967. 
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Figur 2 Tværsnitsprofil af vestencienten. Numrene henviser til betegnelser for de enkelte dele af voldanlægget: 1. 
voldbane, 2. voldallé, 3. voldgang, 4. kanonbanket, 5. brystværn m. voldkrone, 6. escarpe, øvre og nedre, 7. bærme, 
terrænbærme øverst, vandbærme n.f. 8. voldgrav, 9. kynette, 10. vandbærme, 11. kontrescarpe, 12. den dækkede vej, 
13. glacis. 

 
På strækningen er der en vandspejlsbredde på 13-16 m, med undtagelse af området omkring 
dobbeltkaponiet, hvor der er op til 45 m målt vinkelret på kanalens forløb. Der er på strækningen 
målt vanddybder op til ca. 2,5 m, mens der i områder med størst forekomst af aflejret materiale 
nogle steder midt i kanalen kun er ca. 20 cm frit vand over sedimentet. Skråningerne (escarpen og 
kontraeskarpen) er stedvist meget stejle med en højde op til 7 m fra vandspejl til voldkron. 
Afsatserne (bærmene), fungere i dag som stier langs kanalen. Fæstningskanalen er omfattet af 
Københavns Kommunes vandløbsregulativ nr. 9 /1/  
 
Ved opførelsen blev voldgraven konstrueret med en vandspejlsbredde på 16 m, en bundbredde på 
6 m og en dybde på 2,5 m. I midten af bunden blev der desuden anlagt en 1 m dyb og 4 m bred 
rende, den såkaldte kynette. Den totale vanddybde har dermed været 3,5 m, og dyb nok til at en 
soldat til hest ikke ville kunne vade gennem voldgraven. Om denne fordybning i midten af graven 
blev ført hele vejen ud til Utterslev Mose, og om den stadig er intakt, vides ikke med sikkerhed. 
 
Voldene omkring kanalen er lavest i den sydlige del af strækningen, mens der på strækningen fra 
Mørkhøjvej til dæmningen ved Åkandevej er høje volde og vanskelige adgangsforhold se figur 2. 
 
Der er tidligere foretaget sedimentoprensning i Fæstningskanalen i hhv. 1953 og 1966-67, hvor 
kanalen begge gange blev oprenset fra Åkandevej til Islevbro. Omfang af oprensningen i 1953 
kendes ikke med sikkerhed, mens oprensningen i 1966-67 omfattede hele sedimentpuljen ned til 
Fæstningskanalens profil. Den samlede mængde optaget sediment kendes ikke.  
 
Mængden af sediment i Københavns Kommunes del af Fæstningskanalen blev kortlagt i 2014 /1/. 
Den gennemsnitlige sedimenttykkelse varierede fra 30 cm på strækningen fra Banefløjstien til 
Frederikssundsvej til 49 cm på strækningen fra Bystævnet til Åkandevej, der også som forventet 
havde den største samlede mængde sediment på 4273 m3. I alt er der kortlagt ca. 20.000 tons 
sediment svarende til ca. 13.000 m3. Det forventes at omkring 13.000 - 16.000 m3 sediment skal 
fjernes. 
 
På alle strækningerne var sedimentet forholdsvist ens fordelt på transekterne. De største 
ophobninger blev registreret omtrent i midten af kanalerne med en nogenlunde jævnt faldende 
sedimenttykkelse ud til hver bred, se figur 3. Den dybe rende i midten af kanalen, kynetten, kunne 
kun delvist genfindes ved kortlægningen. Den maksimale vanddybde til den faste bund var mellem 
2,3 og 2,9 m, hvilket var noget lavere end dybden på renden til daværende kote ved etableringen.  
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Figur 3 Det gennemsnitlige profil af middeldybde og sedimenttykkelse ved kortlægningen af sedimentet i det øvre af 
Fæstningskanalen fra Banefløjsstien til Åkandevej opdelt i fire delstrækninger.  

 

3. Metode 
Oprensningen af Fæstningskanalen forventes foretaget sektionsvis, se bilag 3. Forinden fjernes 
den nødvendige vegetation for at kunne gennemføre projektet. De dyr, som potentielt lever i den 
relevante sektion af kanalen, indfanges inden oprensningsarbejdet påbegyndes. 
  
Først sænkes vandstanden ved at blokere tilløbet til Utterslev Mose og åbne for ventilen ved Øvre 
Batardeau. Når den ønskede vandstand er opnået og ca. 20.000 m3 vand er blive lukkes ud, 
udlægges watertubes eller bigbags som adskillelse mellem første og anden sektion og ventilen 
lukkes igen, se figur 4. Der vil ikke blive rammet spuns, som ellers beskrevet i Projektbeskrivelsen 
/1/. 
 
Derefter pumpes omkring 10.000 m3 vand fra første delprojektstrækning til den næste strækning, 
hvilket betyder at vandstanden bliver lav nok til at arbejde i på den første strækning og normal 
vandstand på anden strækning. 
 
Selve oprensningen foregår ved at en gravemaskine placeres på en flåde i kanalen, således at 
maskinen ikke direkte får kontakt med bunden. Gravemaskinen påmonteres en snegl hvorfra 
slammet kan graves/pumpes op, og ledes via slanger til afvandingscontainere, se figur 5. Der 
oprenses ned til en et stykke over bunden for ikke at beskadige bunden af voldgraven. Når der er 
opnået en tilfredsstillende tørstofindhold i det oppumpede sediment, køres containerne væk og 
materialet deponeres hos KMC.  
 
I containerne tilsættes et flokkuleringsmiddel Zetag 9084 FS for at få det opgravede sediment til at 
binde så mange sedimentpartikler sammen. Fra containerne ledes det overskydende vand tilbage 
til kanalen i det lukkede afgrænsede projektområde. Her forventes det at over 50 % at det ikke 
bundne flokkuleringsmiddel vil blive nedbrudt indenfor kort tid. Ved at reducere vandindholdet i 
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containerne vil slamindholdet opfylde KMCs modtagekriterier samt reducere antallet lastvogne der 
skal køre frem og tilbage for at tømme og hente containerne.  
 
Gravemaskinen har installeret GPS, via denne kan maskinføreren orientere sig om præcist hvilken 
dybde, der graves til. Dette sikre at der ikke graves ned i kanalens faste bund. 
 

 
Figur 4. Eksempel på anvendelse af watertubes til adskillelse og tørholdelse. 

 

3.1 Midlertidige arbejdspladser 

Midlertidige arbejdspladser inkl. oplag af sedimentationscontainere anlægges på egnede lokaliteter 
i takt med at arbejdet med sedimentfjernelsen bevæger sig fra Åkandevej i øst til Batardeauerne i 
syd, se figur 6. 
 
Alle kørearealer på voldanlægget vil blive forsynet med køreplader, således at der undgås 
trykskader på voldanlægget fra køretøjerne. 
 
  

  
Figur 5. Snegl til optagning af sediment.  Figur 6. Eks. på byggeplads med pumpe og 

opsamlingscontainer til sediment. 
 

Når oprensningen er færdiggjort vil vandstanden blive genoprettet på projektstrækningen, og de 
midlertidige arbejdspladser nedlægges. Kørearealerne reetableres og voldsider genskabes ved 
broen over for U11. 
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Det forventes at undervands- og rørsumpsvegetationen indfinder sig selv af naturlig vej via den 
eksisterende frøbank i opstrøms lokaliteter. 
 
Midlertidige arbejdspladser inkl. oplag af sedimentationscontainere klargøres på egnede lokaliteter 
og anlægges i takt med, at arbejdet med sedimentfjernelsen bevæger sig fra Åkandevej i øst til 
Batardeauerne i syd som fremgår af bilag 3. 
 
De midlertidige arbejdspladser, jf. bilag 3 afklares med Slots-og Kulturstyrelsen og forventes at 
kunne blive på følgende lokaliteter:  

 
1. Ved Åkandevej på begge side af voldgraven 
2. På græsarealet midt på strækningen mellem Åkandevej og stibroen ved Bystævnet 
3. Umiddelbart øst for stibroen over kanalen ved Bystævnet, se figur 7. 
4. På græsarealet nordøst for Mørkhøjvej 
5. Ved dobbeltkaponiet mellem Mørkhøjvej og Frederikssundsvej 
6. Umiddelbart syd for Frederikssundsvej på kanalens vestlige bred. 

 

 
Figur 7. Græsarealer øst og vest for stibroen ved Bystævnet 

3.2 Afstrømning 

Der vil ikke bliver ændret på fæstningskanalens dimensioner. Men udelukkende vandføringen i en 
kort perioden i vintermånederne se tidsplanen afsnit 5. Når oprensningen afsluttes ledes vandt 
tilbage til det oprensende område.  

 

 
Figur 8. Batardeauerne set mod vest og den sidste del af oprenisningsområdet. 
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4. Eksisterende forhold 

4.1 Naturbeskyttelse 

Fæstningskanalen er beskyttet i henholdt til naturbeskyttelseslovens § 3, figur 8. Det bemærkes at 
fredningsbestemmelserne for Vestvolden træder i stedet for naturbeskyttelseslovens § 3.   
 

 
Figur 9. Oversigt over registreret fredskov omkring den nedre del af fæstningskanalen. 
 

 
Fæstningskanalen er ikke udpeget som Natura2000. Området mellem Mørkhøjvej, 
Frederikssundsvej og batardeauerne er omfatte er fredskov, se figur 6. Desuden er der registreret 
såkaldt § 25 naturtype skov, figur 9. 
 
Projektstrækningen er beliggende inden for åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16.  

4.2 Fredning 

Fæstningskanalen er omfatte af fredningen af Vestvolden af 28. juni 1996, figur 10. Fredningen er 
ikke til hinder for justeringer med henblik på at forbedre vandkvaliteten i området. 
 

 
Figur 10. Oversigt over fredningen af fæstningskanalen. 
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5. Tidsplan 
 
Oprensning og de tilhørende aktiviteter forventes udført fra den 1. november 2017 til starten af 
marts 2018. Fra 1. november sænkes vandstanden i det øverste del ved at lukke ca. 60 l/s vand ud 
ved Batardeauerne svarende til ca. 20.000 m3 over ca. 2- 3 dage. Samtidig tømmes den øverste 
del fra Åkandevej ved at pumpe ca. 10.000 m3 vand forbi spærringen ved dæmningen. 
Afhængig af frost og muligheden for at kunne køre i området, forventes det, at der tilbagepumpes 
vand til den oprensede del senest 1. marts. Det forventes at det vil tage ca. 2-5 dage at genfylde 
fæstningskanalen til samme niveau som før oprensningen.  
 
Såfremt oprensningen ikke kan færdiggøres i denne periode vil arbejdet blive genoptaget fra 1. 
november 2018 og afsluttet senest 1. marts 2019. Det betyder at anlægsperioden for projektet 
strækker sig over to faser, hver på et tidsforløb på 40 dag i løbet af perioden i perioden november 
til marts 2017 og 2018. I mellem de to faser vil vand igen blive ledt igennem Fæstningskanalen 
som normalt. 
 
Når oprensning er afsluttet retableres arealerne i overensstemmelse med plejeplanen og Slot- og 
kulturstyrelsen evt. vilkår for dispensation fra museumsloven.  
 
Af hensyn til den snævre tidsrum for udførsel af projektet 1/11 2017 til start marts 2018 og for at 
sikre at arbejdet kan afsluttes inden vækstsæsonen, ønsker tilladelsen/dispensationen så vidt 
muligt givet senest den 30. oktober. 
 
 
 
Lene Thuren Jensen 
RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S 
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/2/ Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2011-2015Skov og Naturstyrelsen 2010. 
/3/ Københavns Kommune Regulativ for Fæstningskanalen. Kommunevandløb nr. 9, april 2009.  
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Bilag 1. Stamdata 
 
 

Lokalitetens adresse 
Fæstningskanalen v. Vestvolden - delstrækning mellem Utterslev Mose og 
Batardeauerne v. Frederikssundsvej 

Fredningsnummer 113817 

Vandløbsnavn Fæstningskanalen, Kommunevandsløb nr. 9 

Matr. nr. og ejerlav 8b, 7b, 6c,5c, 4b, 3e, 3c, 3729, 2h, 3728 Husum, København 

Arbejde Oprensning af Fæstningskanalen – Vestvoldens voldgrav 

Ejeroplysninger 

Naturstyrelsen 
Boveskovgård 
Dyrehaven 6 
2930 Klampenborg 
Kontaktperson: Svend Norup 
E-mail: snj@nst.dk /Tel.: 2373 0270 

Driftsansvarlig 

Københavns Kommune  
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Fysik Byens Drift 
Islands brygge 37, Postboks 339 
2300 København S 
Kontaktperson: Anders Riiber Høj 
E-mail: gn4q@tmf.kk.dk /Tel.: 21573884 

Entreprenør 

KMC Nordhavn 
Nordsøvej 4 
2150 Nordhavn 
Kontaktperson: Anders Pedersen  
E-mail: ZN8G@tmf.kk.dk /Tel.: 3366 3067 

Ansøger på vegne af 
Københavns Kommune 

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S 
Blegdamsvej 58 
2100 København Ø 
Kontaktperson: Lene Thuren Jensen  
E-mail: ltj@ekj.dk/Tel.: 2780 0132 
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Bilag 2. Profiler over bundforhold langs kanalen  
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Bilag 3. Oversigt over arbejdsområde og forventede oprensningsmetode 
 



Åkandevej til stibro ved Bystævnet

N

U11

Opgravning / Oppumpning af 
sediment

Midlertidig arbejdsplads

Omlasteplads til vejtransport

Udkørselsveje for vejtransport

Afvandingsplads for oppumpet sediment

Fjernelse af vegetation

Evt. adgangsvej til gravemaskiner



Fra stibro ved Bystævnet til øvre batardeau syd 
for Frederiksundsvej

N

Opgravning / Oppumpning af 
sediment

Midlertidig arbejdsplads

Omlasteplads til vejtransport

Udkørselsveje for vejtransport

Afvandingsplads for oppumpet sediment

Fjernelse af vegetation

Evt. adgangsvej til gravemaskiner


