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NOTAT 

Fremme af vandløbssag: Midlertidig tilladelse til at lægge en 

mindre trykledning på en strækning under Oslo Plads i det 

rørlagte vandløb mellem Østre Anlæg og Kastelsgraven. 

 

Metroselskabet har på vegne af entreprenørselskabet Züblin A/S 

ansøgt Københavns Kommune som vandløbsmyndighed om 

midlertidig tilladelse til at føre en mindre trykledning på en strækning 

gennem det rørlagte vandløb, der forbinder Østre Anlæg med 

Kastelsgraven. Se figur 1. Den planlagte trykledning har en diameter 

på 0,11 m og det rørlagte vandløb er mellem 1,0 og 1,5 m i diameter. 

Projektet skal have tilladelse efter vandløbslovens § 47, idet der ikke 

må nedlægges rørledninger mv. uden vandløbsmyndighedens 

godkendelse. Ansøgningen gælder en midlertidig periode på ca. ½ år i 

2019. 

  

Placeringen vurderes ikke at påvirke vandgennemstrømningen selv 

ved meget store regn. Beregninger har vist, at selv ved regn, der 

statistisk kun forekommer én gang hvert 100 år vil 

gennemstrømningen ikke påvirkes. Derfor vurderer 

vandløbsmyndigheden, at placeringen af ledningen ikke vil have 

negative hydrauliske konsekvenser for vandområderne. 

Bemærk endvidere, at placeringen af røret ikke vil medføre nogen 

udledning til vandområderne, da det kun drejer sig om at kunne føre 

vand fra et sted til et andet på hver side af Oslo Plads.  

 

Vandløbsmyndigheden i Københavns Kommune ønsker hermed at 

fremme sagen i hh. til § 15 i Bekendtgørelse 834 af 27/06/2016 om 

vandløbsregulering og -restaurering m.v., ifølge hvilken 

vandløbsmyndigheden skal offentliggøre en meddelelse om projektet, 

hvis vandløbsmyndigheden efter modtagelsen af de indhentede 

udtalelser finder, at sagen bør fremmes.  

 

Kort beskrivelse af projektet. 

I forbindelse med udvidelsen af Københavns Metro (etablering af 

Cityringen) bygges en ny metrostation ved Østerport Station. 

Adgangsvejen mellem den eksisterende Østerport Station og den nye 

metrostation etableres via en transfertunnel.  

 

Under udgravning til tunnel skal grundvandet sænkes og for at 

opretholde trykket i grundvandsmagasinet under Østre Anlæg, re-

infiltreres dele af det oppumpede vand i boringer mellem Østre Anlæg 

og Oslo Plads.  
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For at undgå at skulle etablere en rørbro over Oslo Plads ønsker 

Züblin at føre en 110 mm trykledning fra vandbehandlingsanlæg på 

byggepladsen, gennem røret til stemmeværket i søen ved Østre 

Anlæg, hvor det forbindes til re-infiltrationsboringerne. Et kort med 

indføringspunkt og udføringspunkt af vandløbet ses på figur 2. 

 

 
Figur 1. Rørlagt vandløb (stiplet blå linje), der forbinder Østre Anlæg 

med Kastelsgraven. 

 

 

 
Figur 2. Angivelse af brønd, hvor rørledningen indføres i vandløbet 

(øverste pil), stemmeværket og reinfiltrationsbrøndene (nederste pil, 

start og slut). 

 

Fremme efter Vandløbsloven  

Inden Københavns Kommune træffer afgørelse i sagen efter 

Vandløbsloven er der mulighed for at komme med indsigelser, 

bemærkninger og ændringsforslag til projektet. Indsigelser m.m. til 

projektet skal sendes til Københavns Kommune, Vand og VVM 

(vand@kk.dk ) Fristen er 4 uger til den11.12.2018. Efter 

høringsperioden behandler Københavns Kommune indsigelser, 

mailto:vand@kk.dk
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bemærkninger og ændringsforslag til projektet, hvorefter kommunen 

vil træffe afgørelse i sagen efter vandløbsloven og bekendtgørelse nr. 

834 af 27. juni 2016.  

 

Bemærk. 

Denne ”fremme” gælder alene tilladelse efter vandløbslovens § 48, 

LBK 127 af 26/01/2017, dvs.  føringen af den Ø110mm rørledning 

gennem det rørlagte vandløb. Forbindelsen gennem parken fra 

stemmeværket til reinfiltrationsboringerne er ikke indeholdt i denne 

tilladelse.  

 

Lovgrundlag:  

Denne afgørelse er truffet efter følgende bestemmelser: 

 • Lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015: Bekendtgørelse af 

Lov om Vandløb.  

• Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016: Bekendtgørelse om 

vandløbsregulering og – restaurering m.v.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Lisbeth Gervin 

 

 

Kopi sendt til: 

• Metroselskabet og Hovedstadens Letbane, att.: Claus 

Bryde  clb@m.dk; og autenv-CR@m.dk;  

• Entreprenørselskabet Züblin A/S, att.: Nanna Lassen 

Nanna.lassen@zueblin.dk;  

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;   

• Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk;   

• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk;   

• Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk;   

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk;   

• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk;   

• DOF-København, koebenhavn@dof.dk;   

• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;   

• Slots og Kulturstyrelsen, post@slks.dk;     

• Københavns Kommune, Byens Drift: Kim Michelsen og Peter 

Nordskov Hansen 

• Forsvarets Ejendomsstyrelse, FES@mil.dk; 

• Banedanmark, Banedanmark@bane.dk; 

• Statens Museum for Kunst, SMK@SMK.dk;  

• Den Hirschsprungske Samling, dhs@hirschsprung.dk;    

 

Meddelelsen annonceres desuden på ”Høringsportalen” for Københavns 

Kommune: https://blivhoert.kk.dk/ 
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