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Vandløbsretslig tidsbegrænset forlængelse af tilladelse 

til ledning gennem Sortedams Sø 

 

Forord 

Det er ved lov fastlagt, at der skal være en tidsbegrænset arbejdsplads 

i en del af Sortedams Sø, i forbindelse med anlæg af Metro 

Cityringen. Metroselskabet fik tilladelse til arbejdsplads og flydebro i 

2012, samt en ledning gennem søen i 2014. Alle med udløb d. 28. 

februar 2017. 

D. 11. august 2016 ansøger Metroselskabet Københavns Kommune 

om forlængelse af tilladelserne efter vandløbsloven, til ledningen 

gennem søen (denne tilladelse), arbejdspladsen, samt broen over søen 

(særskilte tilladelser). Forlængelsen ønskes indtil den 31. december 

2018. 

Metroselskabet har oplyst, at ansøgningerne om forlængelse af 

tilladelserne skyldes, at den overordnede rækkefølge af, hvornår 

tunnelboremaskinerne ankommer til de respektive stationer og skakte 

er ændret for Cityringen. Tunnelboremaskinerne forventes derfor at 

ankomme senere til arbejdspladsen i Sortedamssøen, end hvad der 

blev forudset i de oprindelige ansøgninger (ny tidsplan er vedhæftet i 

bilag 1). 

Center for Miljøbeskyttelse vurderer ikke, at en 2-årig forlængelse af 

den allerede etablerede ledning er miljømæssigt problematisk for 

søen, da der ikke forventes foretaget ændringer ift. de eksisterende 

anlæg eller arbejdsmetoder/drift.  

Metroselskabet vurderer ikke at ledningens holdbarhed er 

problematisk ved en to årlig forlængelse. 
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Sammenfatning 

Den ansøgte ledning må ikke være på bunden af søen uden 

vandløbsmyndighedens godkendelse. Vand og VVM, Center for 

Miljøbeskyttelse, har i sin afgørelse taget hensyn til de 

afvandingsmæssige interesser og til målsætningen.  

 

På tidspunktet for behandling af denne sag foreligger dispensationer 

fra Naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttelse af Sortedams Sø og 

fredningen af De Indre Søer. Dispensationen er givet ved 

anlægsloven. § 14, i Lov om en Cityring, omhandler de 

naturfredningsmæssige hensyn. Loven varetager alle arealer, der 

anvendes i forbindelse med anlæg. Metroselskabet erhverver 

sædvanligvis råden over de nødvendige arealer ved ekspropriation. 

Der er en forståelse med kommunen og Metroselskaber (der er tiltrådt 

af kommissionen), at kan der opnås enighed om nødvendig brug af 

umatrikulerede arealer, afholdes der ikke en egentlig 

ekspropriationsforretning på stedet. I stedet opmåler Metroselskabet 

de inddragne arealer og registrerer det antal dage, de har været 

benyttet. Efterfølgende tilføres de ”protokollen” som eksproprierede i 

det givne tidsrum.  

 

Godkendelsen er tidsbegrænset og gælder til den 31. december 2018 

(lige som den tidsbegrænsede tilladelse til arbejdspladsen). I vilkår er 

der fastsat en række regler, der skal sikre, at der ikke sker en negativ 

påvirkning af de drifts og miljømæssige forhold i Sortedams Sø. 

 

Da denne sag drejer sig om en ledning der ikke skønnes at få 

væsentlig indflydelse på vandets frie løb, hvis vilkår overholdes, er 

bestemmelserne om offentliggørelse digitalt eller i blade med mindst 4 

ugers svarfrist og afholdelse af offentligt møde fraveget. 

 

 

Baggrund 

En arbejdsplads med skakt er blevet anlagt i Sortedams Sø i 

forbindelse med etableringen af Cityringen. Derfra er en vandledning 

lagt på bunden af Sortedams Sø til transport af vand fra 

grundvandskontrol. Vandledningen kommer op ad søen ved 

Østersøgade 8-10. 

 

I denne godkendelse behandles kun fjernelse samt drift og tilsyn af 

ledningen i søen. Selve tilslutningstilladelsen og de trafikale forhold er 

ikke indeholdt i denne efter vandløbsloven.  
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Ansøgning 

I ansøgning af 7. februar 2014 som stadig er gældende, beskrives 

ledningen og hvordan den anlægges: 

 

Transporten af vandet fra grundvandskontrol på ØSØ ønskes at ledes 

til kloak i Øster Søgade 8-10. CMT vurderer, at vandmængden vil 

være max. 250 m
3
/time. Udledningen vil kun finde sted i tilfælde af, at 

vandet ikke kan ledes til reinfiltrationsboringerne. 

 

Grundvandet bliver pumpet op i en Ø250 mm PEledning fra 

byggepladsen v. Øster Søgade 107. Rørledningen ønskes lagt i søen 

således, at man undgår at grave i sti, skråning og andet så meget som 

muligt. Det foretrækkes endvidere at placere ledningen på så dybt 

vand som muligt, af hensyn til risikoen for bundfrysning i dele af 

søerne. Rørledningen føres fra byggepladsen og ud i søen, 

som vist på ”tegning 2”: 

 

 

 
 

 

Ledningen fastholdes til bunden ved hjælp af Hoffmannklodser. 

Klodserne placeres med ca. 8-10 m mellemrum. Der vil ca. blive 

anvendt 120 betonklodser på hele strækningen. Når rørledningen skal 

lægges på bunden, sejles den ud til dens korrekte placering med 

betonklodserne omkring sig. Rørledningen, der stadig flyder på 

vandet, fyldes nu med vand, og den vil herefter synke til bunds. 

 

Ved Fredens Bro skal ledningen krydse. Det ønsker CMT at gøre, ved 

at lede vandledningen 
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gennem den eksisterende rørforbindelse (Ø1000 mm). 

 

Til etableringen anvendes en pram med en mindre slæbebåd 

(motorkraft < 20 hk). 

 

Rørledningen føres op af søen i området omkring Østersøgade 8-10 og 

tilsluttes en ny udligningsbrønd som Metroselskabet placerer i 

området mellem træerne langs Øster Søgade. Derfra føres 

ledningen, som en styret underboring, til den eksisterende brønd 

udpeget af HOFOR, som vist på bilag 4. 
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For at komme fra søen og op til udligningsbrønden udføres følgende: 

 

 
Ved kanten af søen, føres rørledningen op ved hjælp af bøjninger. 

Ledningen placeres på stien langs søen og føres direkte ind i 

jordvolden til den nye udligningsbrønd. Fra stien ind til 

udligningsbrønden graves volden op og retableres efterfølgende. Den 

synlige rørledning, der nu løber på tværs af grusstien, dækkes til med 

grusmateriale, som danner en overkørsel. 

Ved arbejdets afslutning kan trafikken på stien passere som normalt. 

Hvor rørledningen lægges i jorden, vil det blive placeret i frostfri 

dybde. Er dette ikke muligt og ved overgangene tæt ved 

vandoverfladen, hvor risiko for tilfrysning er størst, udføres en såkaldt 

”el-tracing”, hvor et strømførende varmekabel fastgøres til røret og 

isoleres, så tilfrysning forhindres. 

 

Der etableres trykmålere på ledningen, så utætheder opdages 

øjeblikkeligt. Inden ledningen tages i brug, vil en godkendt 

trykprøvning endvidere blive foretaget. Ved en eventuel lækage 

på røret vil det hurtigt blive opdaget, da tryk og vandflowsmålinger 

udføres hele tiden i driftsituationen. 

Rørledningens dimension på Ø250mm udgør en kapacitet langt større 

end den forventede, selv ved de vandmængder der kan opstå i en 

nødsituation, hvor alt vand kan ledes til kloak via denne 

rørledning. Det betyder, at selv om det vand der kan føres i røret 

risikerer at have et højt indhold af suspenderet stof (kalkpartikler), så 

er risikoen for tilstopning meget lille. Risikoen for brud i drift 

situationer er derfor også formindsket.  
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Eventuelle lækager repareres så hurtigt som muligt eller mindst 

indenfor 24 timer evt. med brug af pram/mindre båd. Rekvireringen af 

pram kan godt være afgørende for tidsrammen. Om muligt ledes 

vandet til byggepladsens afledningsbrønd v. Øster Søgade 96. 

Etablering af rørledning vil være fra midten af februar til midten af 

marts 2014 med forbehold for vintervejr, der umuliggør etableringen. 

Ledningens formål er i nødsituationer at kunne udlede vand, og 

CMT’s erfaring er, at dette ofte først risikerer at forekomme til sidst i 

udgravningsforløbet. I tilladelserne til grundvandskontrol skal hele 

anlægget dog være klar ved opstart af grundvandskontrol hvorfor 

tilladelse ønskes i februar. 

Udledning forventes primært at kunne finde sted mellem maj 2014 og 

marts 2015 (dette er nu forlænget til 31. dec. 18). 

Grundvandskontrol forekommer på siten indtil 2018, men efter 

støbningen af bundplade og den efterfølgende tætning af skakten, vil 

brugen af rørledningen sandsynligvis aftage og kun sporadisk 

anvendes. Vandmængderne forventes som sagt at kunne blive op til 

250 m3/time. Perioderne for udledning vurderes at ske over kortere 

perioder (timer til få dage) med samlet afledning til kloak af i alt max. 

350.000 m3 det 1. år. Herefter vurderes grundvand fra anlægget at 

blive max. 10.000 m3/år fra 2015-2018. 

 

På bunden af Sortedamssøen ligger et kabel, der forsyner Østerbro 

med strøm. Dette kabel vil Metroselskabet skulle krydse. Det vurderes 

ikke umiddelbart at udgøre noget problem. Metroselskabet fortæller at 

Ejeren, DONG Energy, er informeret i sagen og kommer med 

anvisninger om nødvendigt. Også øvrige ledningsejere vil blive 

informeret. Specielle vandplanter, som er blevet flyttet i forbindelse 

med etablering af selve byggepladsen, risikere at være i vejen for 

ledningen. Skulle dette være tilfældet, flyttes planterne yderlige. 

 

 

Vurdering 

Ledningen blev etableret som ansøgt. Dog har det vist sig at være 

svært at holde ledningen nede, så Metroselskabet har brugt flere end 

de i ansøgningen angivet Hoffmannklodser. 

 

Ifølge deklarationen vedrørende søerne må der ikke anbringes faste 

indretninger eller indretninger på fredet areal uden 

Naturfredningsnævnet har været inde over. Vand og VVM har 

vurderet at dette kan ses bort fra i det, ledningen er midlertidig, at den 

rent visuelt minimalt vil kunne bemærkes og at der er sat vilkår om at 

området reetableres fuldt ud efterfølgende. 

 

Rambøll undersøgte hvorvidt ledningen kunne ligge i det aktuelle rør 

der er i Fredens Bro. Den eksisterende betonledning er Ø=1000 mm 
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og den nye ledning Ø=250 mm. Rambøll vurderede at 

vandføringsevnens forringelse pga. den nye ledning, ikke ville have 

betydning for søen. 

 

For at begrænse friktionen og undgå at vegetation fanges, skal 

ledningen ligge uden bæring. 

 

Tilledningspunktet er diskuteret med HOFOR og er udvalgt således, at 

man tilleder grundvandet i et andet opland end det, som der er ved 

byggepladsen og hvor HOFOR har sagt, at man har bedre kapacitet i 

ledningerne. 

 

Den miljømæssige påvirkning er begrænset til en ophvirvlet sediment 

ved anlæg og fjernelse af ledningen. Der kan dog også forventes en 

begrænset udfordring mht. fjernelse af grøde. 

 

Ophvirvling af sediment vil være begrænset. Dødvægte placeres 

skånsomt, sejlads i forbindelse med arbejderne vil foregå med pramme 

og både med lille motorkraft (<20 HK). 

 

(Der er ingen nedstrøms beliggende kommuner og opstrøms vil 

ledningen ikke have nogen betydning for afstrømning eller 

miljøforhold). 

 

Tilladelse i henhold til naturbeskyttelseslovens beskyttelse af 

Sortedams Sø som fredet område og som sø omfattet af beskyttelse i 

henholdt til naturbeskyttelseslovens § 3 er givet af folketinget ved lov 

om en Cityring (LBK. Nr. 552 af 6. juni 2007). 

 

Vandløbsmyndighedens tilladelse til sejlads i henhold til gældende 

regulativ gives som en del af denne tilladelse. Sejlads må foregå med 

pramme og to mindre slæbebåde, hver med mindre end 20 HK 

motorkraft, i forbindelse med drift og fjernelse af ledning. Sejlads skal 

begrænses til det for arbejderne nødvendige og der skal holdes 

passende afstand til Fugleøen. 

 

 

 

Vilkår 

 

I henhold til bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering 

m.v. (Bek. Nr. 834 af 27. juni 2016) §§9, 17 og 31 og bekendtgørelse 

af lov om vandløb (bek. nr. 1219 af 28. september 2016) § 47 

meddeles hermed vandløbsmyndighedens godkendelse af forlængelse 

af tidsbegrænset ledning i Sortedams Sø på nedenstående vilkår. 
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1. Denne tilladelse er gældende fra dags dato til d. 31. december 

2018. 

2. Københavns Kommunes generelle regler for arbejder skal 

overholdes. 

3. Ledningen skal fjernes som beskrevet i ansøgning og 

godkendelse. 

4. Ledningen og dødvægte skal placeres, så allerede eksisterende 

ledninger på bunden af Sortedams Sø ikke beskadiges ved drift 

eller fjernelse. Ledningsejeres eventuelle respektafstande skal 

overholdes. 

5. Dødvægte skal nedsænkes på bunden, på en sådan måde, at 

skade på lermembranen i bunden undgås. 

6. Hvor der er risiko for tilfrysning, skal der som skrevet i 

ansøgningen udføres ”el-tracing”.  

7. Ansøger skal sikre, at ledningen til enhver tid er anvendelig og 

sikker. 

8. Ansøger skal til enhver tid tåle alle nødvendige 

vedligeholdelsesarbejder i Sortedams Sø. 

9. Etablering af ledningen udføres af ansøger eller på ansøgeres 

foranstaltning. 

10. Sejlads med pramme og to mindre slæbebåde, hver med mindre 

end 20 HK, skal begrænses til det nødvendige for anlæg, drift 

og fjernelse af ledningen. 

11. Ved sejlads skal der holdes afstand til Fugleøen og fuglene må 

ikke forstyrres i deres yngletid (1. april til 31. juli). 

12. Ansøger afholder alle udgifter til fjernelse af ledning og til drift 

og vedligeholdelse samt til eget tilsyn. 

13. Hvis det eksisterende rør under Fredensborg Bros tværsnit er 

mere end 20-30% blokeret, skal der foretages en oprensning. 

14. Ledningen skal ligge i det eksisterende betonrør uden bæring, 

for at begrænse friktion og undgå at vegetation fanges. 

15. Grusrampen omkring røret på stien skal være så flad som 

muligt, max 5 % hældning. 

16. Der skal være advarsels-/orienteringsskilt ved begge 

rampeender og de skal stå der under hele perioden. 

17. Rampen skal vedligeholdes af Metroselskabet. 

18. Ansøger har ansvar for tilsyn med arbejders gennemførelse og 

anlæggets stand i henhold til vilkår om tilsyn. 

19. Metroselskabet skal reparere evt. lækager hurtigst mulig og 

indenfor max 24 timer. 

20. Ingen udledning er tilladt i forbindelse med et brud. 

21. Støjgrænser i Københavns Kommunes forskrifter for bygge- og 

anlægsarbejder skal overholdes og aktiviteterne skal anmeldes 

til Støjgener, Center for Miljøbeskyttelse. 

22. Området skal reetableres fuldt ud, efter fjernelsen. 

23. Alle udgifter i forbindelse med drift og fjernelse af ledningen 

afholdes af ansøger. 
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24. Alle erstatningsspørgsmål er Københavns Kommune 

uvedkommende. 

 

Tilsyn 

25. Ansøger fører tilsyn med at forankring er som anlagt. 

26. Tilsyn dokumenteres med tilsynsrapport en gang årligt. 

 

Underretning 

27. Når ledningen påbegyndes fjernet skal Vand og VVM 

underrettes. 

28. Når ledningen er fjernet skal Vand og VVM underrettes. 

 

 

Klagevejledning 

 

Klageadgang 

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem 

til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. 

miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Natur- 

og Miljøklagenævnets digitale klageportal inden den 28. februar 2017. 

 

Hvem kan klage? 
Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er 

klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at 

afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig 

interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række 

lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter 

bestemmelsen. 

 

Klageproces 

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på forsiden af 

www.nmkn.dk. Herfra logges der på henholdsvis via www.borger.dk 

for borgere og www.virk.dk for virksomheder, foreninger, 

myndigheder og tilsvarende. Klagen vil umiddelbart herefter blive 

sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). CMB vil, hvis den 

fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter 

klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og 

Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil 

være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er 

indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra CMB med 

bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen 

involverede, vil pr. automatik via klageportalen modtage en kopi af 

CMB’s udtalelse. Efter lovens § 94, stk. 2, gælder der som 

udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger 

til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at 

al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved 

anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens § 94, stk. 1. 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale 

selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Natur- og 

Miljøklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på 

www.nmkn.dk. 

 

Bemærk at Natur- og Miljøklagenævnet som udgangspunkt skal afvise 

en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige 

grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge 

klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til CMB: 

miljoe@tmf.kk.dk. CMB videresender herefter anmodningen til 

Natur- og Miljøklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodningen kan imødekommes.  

 

Klagegebyr 

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og 

Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets 

klagegebyr kan findes på www.nmkn.dk under ”Vejledninger”. 

 

Opsættende virkning 

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter 

miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, 

jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Natur- og 

Miljøklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage 

opsættende virkning.  

 

Søgsmål 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag 

inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. 

miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1. 

 

Henvendelse til Center for Miljøbeskyttelse 

Du er velkommen til at kontakte Louise Andersen (tlf. 24 52 99 67) 

eller Helle Bjerg Sørensen (tlf. 61 19 13 59), hvis der er spørgsmål 

eller bemærkninger til sagen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Louise Andersen 

  

http://www.nmkn.dk/
mailto:miljoe@tmf.kk.dk
http://www.nmkn.dk/
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Kopi af tilladelsen er udsendt til: 

 

 DONG 

 Danmarks Sportsfiskerforbund 

 Danmarks Naturfredningsforening 

 Østerbro lokaludvalg 

 Danmarks Fiskeriforening  

 Ferskvandsfiskeriforeningen 

 Danmarks Ornitologiske Forening  

 Københavns Kommune, Drift, att.: Henriette Lunn Vonsbæk 

og Peter Nordskov 

 Københavns Kommune, Center for Trafik, att.: Jørgen 

Poulstrup 

 Københavns Kommune, MSBA, msba@tmf.kk.dk 

 Københavns Kommune, FV, Spildevand@tmf.kk.dk 

 Københavns Kommune, Center for Byggeri, 

bygninger@tmf.kk.dk 

 Københavns Kommune, Naturteam, natur@tmf.kk.dk 

 Københavns Kommune, Borgmestersekretariatet, att.: Anders 

Jørgensen 

 Københavns Kommune, Arrangementer 

 Københavns Politi 

 Indre by lokaludvalg 

 Rigshospitalet 

 CMT 

 

 

 

 

 

BILAG 1 -Tidsplan 
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