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AMAGER

Intro til vandoplandsmapperne (2-8)

Skybrudsplanen har efter arbejdet med skybrudskonkretiseringer resulteret i ca. 
300 projektbeskrivelser. Der er lavet en beskrivelse af hvert projekt og en projekt-
pakke for hvert af de 7 vandoplande med sin egen profil. Formålet med projekt-
pakkerne er at binde de overordnede målsætninger for skybrudsplanen sammen 
med de konkrete projektbeskrivelser.
Projektpakkernes formidler fagligt kompliceret stof, så enkeltprojekterne fremstår 
som dele af en sammenhængende vision for de enkelte oplande. Hver projektpa-
kke kommer med et oplæg til hvilke projekter, der kan gennemføres som nogle af 
de første inden for de enkelte vandoplande. 

Forslaget til projektpakkerne er bygget op, således at Teknik- og Miljøudvalgets 
kommende valg af projekter bliver baseret på:

1. En vision og en strategi der bestemmer ambitionsniveauet og sætter retning for 
indsatsen i vandoplandet.
2. Prioriteringsfigur, der prioriterer valget af projekter i forhold til den hydrauliske 
sammenhæng og muligheden for byrumsforbedringer eller synergi med andre 
projekter.
3. Projektbeskrivelser for det samlede antal projekter i hele vandoplandet.

Der er gennemført en screening af de ca. 300 skybrudsprojekter for mulige syner-
gieffekter med damp- og fjernvarmekonvertering, cykelstier, veje, områdefornyelse, 
grøn klimatilpasning, udsatte byområder og potentialet for byrumsforbedringer. 
Synergibetragtningerne er forholdt til vedtagne og planlagte anlægsarbejder, men 
er ikke udtømmende, da alle fremtidige anlægsarbejder ikke kendes. Derudover 
udestår andre forhold, for eksempel miljømæssige og fredningsmæssige, der skal 
undersøges nærmere i senere faser, herunder projektering. Generelt skal de en-
kelte projektbeskrivelser ses som første skridt på vej mod et anlægsprojekt. I det 
videre arbejde med kvalificeringen af de enkelte projekter kan der dukke forskel-
lige forhold op som giver anledning til at ændre i projektet, hvilket måske kan give 
anledning til justeringer i andre projekter. Der er således ikke tale om endelige 
projektbeskrivelser.

Alle projekter er givet et unikt id nummer, som fremgår af projektbeskrivelserne 
og er markeret på det hydrauliske oversigtskort bagerst i mappen.

De enkelte skybrudsprojekter indgår i et hydraulisk sammenhængende netværk af 
skybrudsprojekter. Sammen kan de håndtere skybrud op til en 100 års regnhæn-
delse om 100 år. Derfor afhænger størstedelen af projekterne hydraulisk set, af at 
andre nedstrøms skybrudsprojekter kan lede vandet videre til havnen eller andre 
slutdestinationer, som for eksempel søer.

Hver projektbeskrivelse indeholder: 1) samlet vurdering, 2) hydraulisk beskrivelse, 
3) forventet implementeringstid, 4) risiko og sårbarhed, 5) økonomi, 6) syner-
gibeskrivelse og byrumsforbedringer og 7) øvrige forudsætninger. 
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KØBENHAVN V.

København Vest og 
Frederiksberg Vest: Vandet 
får sit naturlige løb tilbage

Infrastrukturen er på sin vis allerede klar til at tage imod regnvand 
i dag. Harrestrup Å og Grøndals Å, der åbnes op i de kommende 
år, går gennem oplandet København V  og mødes ved Damhussøen, 
hvor de sammen løber videre mod Kalveboderne. Men de to åer 
er allerede i dag presset til det yderste, og vandløbenes rute mod 
havnen møder flere steder barrierer i form af jernbaner, bebyggelse 
og store indfaldsveje. Derfor er der behov for en løsning, der sikrer 
og udbygger denne naturlige infrastruktur – i tæt samarbejde med 
nabokommunerne. 

KØBENHAVNS KOMMUNE

SAMLET ANTAL 
PROJEKTER I 
VANDOPLANDET: 

85
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 XX1 Forklaringseksempel på projektbeskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der gives i farvebjælken en samlet vurdering af potentialet for synergi med anden planlægning og 
byrumsforbedringer som: lavt/mellem/stort. 
 
Samlet vurdering  
Afsnittet indeholder et oprids af projektet og giver en samlet vurdering af projektets prioritet som: 
lav/mellem/høj 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Der angives hvilke(n) typologi(er) projektet består af og projektets placering og hydrauliske afhængighed 
af andre projekter beskrives. Der differentieres mellem afhængighed til overladeprojekter og til HOFOR-
projekter, der oftest består af underjordiske skybrudsledninger. 
Typologierne er opdelt i tre: Skybrudsveje, forsinkelsesveje, forsinkelsespladser og grønne veje. 

 
 
 

Rød bjælke: Projektet er afhængigt af etableringen af to eller flere nedstrøms overfladeprojekter for at bortlede 
vand på en forsvarlig måde. Vælger udvalget at der skal arbejdes videre med et rødt projekt, bør det være med 
henblik på også hurtigt at vælge de nedstrøms overfladeprojekter eller finde en anden hydraulisk udformning.  

Grøn bjælke: Projektet er uafhængigt af andre overfladeprojekter og kan umiddelbart igangsættes og give en 
skybrudssikrende effekt. 

Gul bjælke: Projektet er afhængigt af etableringen af ét andet overfladeprojekt for at bortlede vand på en 
forsvarlig måde. Vælger udvalget at der skal arbejdes videre med et gult projekt, bør det ske med henblik på også 
hurtigt at vælge det nedstrøms projekt eller finde en anden hydraulisk udformning.  
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Forventet implementeringstid 
Projektets forventede implementeringstid er en samlet tidsestimering, der indeholder proces, 
koordinering, projektering og anlæg: kort/mellemlang/lang 
 
Risiko og sårbarhed 
Indikerer om projektet afvander et lav/mellem/højrisikoområde. Vurderingen er baseret på en grov 
inddeling af byen i forhold til potentielle skadesomkostninger ved skybrud. 
 
Økonomi 

 
Økonomien er estimeret ud fra enhedspriser og angår kun anlægsøkonomien for den hydrauliske løsning. 
 
Synergier og byrumsforbedringer 

Dampkonvertering Projektet er screenet for om HOFOR’s planlagte arbejder ifht. 
dampkonvertering vedrører projektområdet, hvilket giver 
mulighed for at samordne dampkonvertering og skybrudssikring. 

Vejrenovering Projektet er screenet for om der er fremtidige vejarbejder, der 
vedrører projektområdet, hvilket giver mulighed for at samordne 
vejarbejder og skybrudssikring. 

Cykelstier Projektet er screenet for om der er fremtidige cykelstiprojekter, 
der vedrører projektområdet, hvilket giver mulighed for at 
samordne cykelstiprojekter og skybrudssikring. 

Metrobyggepladser Projektet er screenet for om der er metrobyggepladser, der 
vedrører projektområdet, hvilket giver mulighed for at samordne 
metrobyggeaktiviteter og skybrudssikring. 

Områdefornyelse Projektet er screenet for om der er Områdefornyelse i gang i 
projektområdet, hvilket giver mulighed for at understøtte 
Områdefornyelsernes arbejde med anlægsinvesteringer og kan 
skabe en større lokalforankring. 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser 

-  

Projektet er screenet for om, der er mulighed for at binde 
blå/grønne arealer sammen ved hjælp af ”grønne forbindelser”. 
Formålet er primært at øge den rekreative værdi, øge 
biodiversiteten samt skabe mulighed for at kunne bevæge sig 
igennem byen i de grønne korridorer, hvor de grønne elementer 
forbedrer luftkvaliteten og forebygger varmeøeffekten (UHI). 
Der er screenet for om projektområdet er særligt udsat for UHI. 
Begrønning bidrager til at forebygge UHI. 

Udsatte byområder Projektet er screenet for om der er udsatte byområder i 
projektområdet. 

Potentiale for byrumsforbedringer Der gives en samlet vurdering af projketets potentiale for at 
bidrage til byrumsforbedringer. 

 
Øvrige forudsætninger 
Opridser øvrige forudsætninger for projektet. 

Alternativ løsning Løsninger der indeholder overflade som beskrevet i projektbeskrivelsen 
Traditionel løsning Løsning under jorden med fokus på bortledning via rør (HOFOR) 
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PROJEKT ID PROJEKTNAVN

KV1 Korsager Allé
KV2 Bystævnet
KV3 Grønt område bag Korsager skole
KV4 Husum Vænge
KV4A Husum Vænge øvre del
KV5 Husumparken
KV6 Skybrudsvej mod Husumparken
KV7 Frederikssundsvej
KV8 Sonnerupvej
KV9 Kildebrøndevej
KV10 Husumvej
KV11 Veksøvej
KV12 Slotsherrensvej vest
KV13 Skjulhøj Allé
KV14 Ålekistevej
KV15 Tybjergvej
KV16 Jyllingevej
KV17 Herlufsholmvej
KV18 Lyngholmvej
KV19 Vanløse Byvej
KV20 Damhusengen
KV21 Hanstholmvej
KV22 Lønstrupvej
KV23 Damhussøen
KV24 Roskildevej
KV25 Bramslykkevej
KV26A Vigerslevparken Nord
KV26B Vigerslevparken Midt
KV27 Nakskovvej
KV28 Grønt område bag Lykkebo Skole
KV30 Lykkebovej
KV31 Heldbovej
KV32 Gårdstedet
KV33 Kulbanevej
KV34 Retortvej
KV35 Vigerslevvej
KV36 Vigerslevparken Syd
KV37 Kirsebærhaven
KV38 Folehaven
KV39 Gl. Køge Landevej
KV40 Grønne veje i øvrigt Harrestrup Å
KV41 Borrebyvej

København Vest
og Frederiksberg Vest
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PROJEKT ID PROJEKTNAVN

KV42 Slotsherrensvej Øst
KV43 Tryggevældevej
KV44 Bellahøjvej
KV45 Bangsbovej
KV46 Bangsbo Plads
KV47 Katrinedalsvej
KV48 Vanløse Station
KV49 Vanløse Allé
KV50 Ådalsvej
KV51 Sallingvej
KV52 Godthåbsvej
KV53 Grøndalsparken
KV54 Grønne veje i øvrigt Grøndals Å
KV55 Vigerslevej Nord
KV56 Blankavej
KV57 Gåsebækvej
KV58 J.P.E Hartmanns Allé
KV59 Valby Langgade
KV60 Vigerslev Allé
KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé
KV62 Grønt område ved Panumsvej
KV63 Danshøjvej
KV64 Valbyparken
KV65 Grønne veje i øvrigt Gåsebækrenden
KV66 Strindbergsvej
KV67 Sti bag Ottiliavej
KV68 Carl Jacobsens Vej
KV69 Vestre Kirkegård
KV70 Sjælør Boulevard
KV71 Ellebjergvej
KV72 Karens Minde
KV73 Thomas Koppels Allé
KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg
KV75 Enghave Brygge
KV76 Enghavevej
KV77 P. Knudsens Gade
KV78 Scandiagade
KV79 Sydhavnsgade
KV80 Sydhavns Plads
KV81 Teglholmsgade
KV82 Grønne veje i øvrigt Teglholmen
KV83 Krogebjergparken Syd
KV86 Rensning af frakoblet daglig regn i Kbh. Vest opland 

12



KV1 Korsager Allé 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Korsager Allé har lokalt meget stor betydning for håndtering af skybrudsvandet i området. Med en central 

placering i et net af skybrudsveje, modtager Korsager Allé skybrudsvand fra en stor del af Husum og 

udleder det i Harrestrup Å. Når den nedstrøms del af projektet er etableret, kan projektet støtte op om 

områdefornyelsens projekt om LAR i Voldparken. Projektet kan også støtte op om en del af 

områdefornyelsens forslag til grøn forbindelse med cykelsti fra Tingbjerg via Energicenter Voldparken til 

Husumparken. Projektet Korsager Allé er imidlertid så stort, at det bør opdeles i to eller tre delprojekter. I 

den forbindelse bør det undersøges, om projektdelen nord for Frederikssundsvej i stedet kan ledes til 

Utterslev Mose. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en mellem prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Skybrudsvejen Korsager Allé starter i nord tæt på Fæstningskanalen og løber på tværs af Husum til 

Harrestrup Å, hvori skybrudsvandet udledes. Udover Korsager Allé udgøres skybrudsvejen af, Bystævnet, 

Gadelandet, Branddammen, Frederikssundsvej, Husum Vænge og Åvindingen. Med sin centrale 

gennemgående placering, hvor Korsager Allé blandt andet modtager vand fra tre andre mindre 

skybrudsgrene (projekterne Frederikssundsvej - Sonnerupvej, Husumvej og Skybrudsvej mod 

Husumparken), indtager Korsager Allé en helt central funktion afvandingen af Husum. Udover vandet fra 

de nævnte vejsystemer er der også et stort antal grønne veje, der er koblet op på vejsystemerne. 

Korsager Allé omprofileres og der lægges en supplerende ledning på halvdelen af strækningen. Da 

projektet afvander direkte til Harrestrup Å, kan projektet etableres uafhængigt af andre 

overfladeprojekter.  Der forventes udledt op til 3,3 m3 pr. sekund til Harrestrup Å. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. Projektet kan med fordel opdeles i 2-3 anlægsfaser. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

  

Alternativ løsning 41,3 mio. kr. 

Traditionel løsning 60,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Brønshøj/Husum  Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Korsager Allé løber igennem et byfornyelsesområde, hvor af en del af området er udlagt som et udsat 

byområde. Områdefornyelsen har i samarbejde med almene foreninger udarbejdet forslag til lokal 

afledning af regnvand i Voldparken og en grøn forbindelse med cykelsti fra Tingbjerg via Energicenter 

Voldparken til Husumparken. Cykelstien fortsætter også ad Korsager Allé til Stenløsevej. Den del af 

skybrudsvejen der kan støtte op om Voldparken ligger øverst i oplandet, og vil først blive aktuelt om 

mange år, da den nedstrøms del af skybrudsvejen først skal etableres. Det bør derfor undersøges, om 

vandet eventuelt kan ledes til Utterslev mose. Projektet vil kunne støtte op om en del af den foreslåede 

grønne forbindelse med cykelsti. 

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Ja 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Husum 2009 – 2015 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Ja 

Nej 

Udsatte byområder Ja 

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold. 

 Samarbejde med områdefornyelsen Husum. 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 

 Da Korsager Allé er en privatvej forudsætter projektet, at der indgås aftale med vejens ejere. 

 Hverdagsregnen renses inden udledning til Harrestrup Å. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV1 Korsager Allé
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KV2 Bystævnet 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

I det grønne område ved Bystævnet og Storegårdsvej etableres en forsinkelsesplads, idet vand fra en del 

af området skal tilbageholdes. Forsinkelsespladsen kan umiddelbart etableres, da det ikke er afhængigt af 

andre projekter. Der er ingen synergi med andre projekter og potentialet for byrumsforbedringer er lavt. 

Ændringerne i projektområdet vil være meget små, da et grønt område omdannes til et forsænket grønt 

område. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

I det grønne område ved Bystævnet og Storegårdsvej etableres en forsinkelsesplads, idet en del vandet 

fra de omkringliggende områder skal forsinkes. Forsinkelsespladsen, der modtager vand fra den 

tilstødende vej Bystævnet og de nærmeste bebyggelser, får en kapacitet på ca. 3.000 m3. 

forsinkelsesplads kan umiddelbart etableres, da det ikke er afhængigt af andre projekter. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 9,9 mio. kr. 

Traditionel løsning 30,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Brønshøj/Husum  Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er ingen synergi med andre projekter og potentialet for byrumsforbedringer er lavt. Ændringerne i 

projektområdet vil være meget små, da et grønt område omdannes til et forsænket grønt område. 

 

Vejrenovering  Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Husum 2009 – 2015 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Ja  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Normal byggesagsbehandling og embedslægens accept, da der er tale om 

etablering af et åbent bassin. 

 Samarbejde med områdefornyelsen Husum. 

 Det skal undersøges om Københavns Kommune har inddraget arealet til byggeri af institutioner. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV2 Bystævnet
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KV3 Grønt område bag Korsager Skole 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

I det grønne område bag Korsager Skole etableres en forsinkelsesplads, idet en del af området sænkes. 

Forsinkelsespladsen, der modtager vand fra Korsager Skole og et par af de nærmeste veje, får en 

kapacitet på ca. 6.600 m3. Projektet kan etableres uafhængigt af andre skybrudsprojekter. Der er ingen 

synergi med andre projekter og potentialet for byrumsforbedringer er lavt. Ændringerne i projektområdet 

vil være meget små, da et grønt området omdannes til et forsænket grønt område. Skolen vil blive 

inddraget i projektet, som på den de kan indgå i undervisning og skolens øvrige ønsker til udvikling af 

området. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en mellem prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

I det grønne område bag Korsager Skole etableres en forsinkelsesplads, idet en del af området sænkes. 

Forsinkelsespladsen, der modtager vand fra Korsager Skole og et par af de nærmeste veje, får en 

kapacitet på ca. 6.600 m3. Projektet kan etableres uafhængigt af andre skybrudsprojekter. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 21,8 mio. kr. 

Traditionel løsning 122,8 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Brønshøj/Husum   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er ingen synergi med andre skybrudsprojekter og potentialet for byrumsforbedringer er lavt. 

Ændringerne i projektområdet vil være meget små, da et grønt området omdannes til et forsænket grønt 

område. Skolen vil blive inddraget i projektet, som på den måde kan indgå i undervisningen og skolens 

øvrige ønsker til udvikling af området. 

 

Vejrenovering  Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Husum 2009 – 2015 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 

Nej 

Nej 

Udsatte byområder Nej 

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Normal byggesagsbehandling og embedslægens accept af det åbne 

bassins etablering. 

 Samarbejde med skolen. 

 Samarbejde med områdefornyelsen Husum og Husum Vænge. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV3 Grønt område bag Korsager skole
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KV4 Husum Vænge (igangsat) 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Husum Vænge etableres som forsinkelsesplads og kan derfor anlægges uafhængigt af andre 

overfladeprojekter. Etableringen af forsinkelsespladsen i Husum Vænge beskytter også nedstrøms 

områder mod oversvømmelse. Det nye byrum vil også bidrage til en øget biodiversitet. For at projektet 

kan lykkes, kræver det et tæt samarbejde mellem det almene selskab der ejer Husum Vænge, 

områdefornyelsen i Husum og Københavns Kommune. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en 

høj prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Forsinkelsespladsen Husum Vænge er placeret som et led midt i en række af skybrudsprojekter, der udgør 

den centrale skybrudsgren i den nordligste ende af delvandoplandet Harrestrup Å. Gennem hele 

skybrudsgrenen løber den over 2 km lange skybrudsvej Korsager Allé (KV1), som starter i den nordligste 

ende af Bystævnet, hvorfra den leder vandet over de to forsinkelsespladser på Bystævnet (KV2) og Husum 

Vænge (KV4) til Harrestrup Å, hvorefter vandet ledes syd over gennem vandoplandet København Vest 

Frederiksberg Vest, for til sidst at blive udledt i Kalveboderne. Husum Vænge er udformet som en åben 

forsinkelsesplads og kan derfor umiddelbart etableres uafhængigt af andre overfladeløsninger. Indtil den 

nedstrøms skybrudsvej Korsager Allé (KV1) er etableret, kan forsinkelsespladsens ydermere etableres 

med et overløb til kloakken. Når Korsager Allé (KV1) er etableret fjernes overløbet og vandet ledes videre 

mod Harrestrup Å. Forsinkelsespladsen vil få en kapacitet er på 15.000 m3 og kan derfor tilbageholde en 

stor mængde vand og afhjælper belastningen af de nedstrøms områder. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. Husum Vænge har en vigtig funktion ved, at tilbageholde vand som 

ellers vil løbe til Korsager Allé, der har haft store problemer med oversvømmelser. 

 

 

Økonomi 

 

 

  

Alternativ løsning 17,9 mio. kr. 

Traditionel løsning 225,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Brønshøj/Husum  Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Husum Vænge er udlagt som et udsat Byområde og indgår som et af de grønne områder i Husum, hvor 

der er stort potentiale for at øge den biologiske mangfoldighed. Ved at indpasse forsinkelsespladsen i 

området mellem etageejendommene, kan kvaliteten af byrummet øges. Byrumsforbedringen ligger i 

dette tilfælde i et forbedret grønt område, som også vil bidrage til en øget biodiversitet. 

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Områdefornyelse Husum 2009 – 2015 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Grøn forbindelse i Husum Vænge 

Nej 

Udsatte byområder Nej 

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Der skal søges tilladelse til etablering af en forsinkelsesplads hos Center 

for Anvendelse og Embedslægen. 

 Samarbejde med områdefornyelsen Husum. 

 Der skal opnås enighed om projektet mellem det almene boligselskab som ejer Husum Vænge, 

Københavns Kommune og HOFOR. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV4 Husum Vænge
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KV4A Husum Vænge øvre del 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Husum Vænge øvre del etableres som forsinkelsesplads og kan derfor anlægges uafhængigt af andre 
overfladeprojekter. Etableringen af forsinkelsespladsen i Husum Vænge øvre del beskytter også 
nedstrøms områder mod oversvømmelse. Det nye byrum vil også bidrage til en øget biodiversitet. For at 
projektet kan lykkes, kræver det et tæt samarbejde mellem det almene selskab der ejer Husum Vænge 
øvre del, områdefornyelsen i Husum og Københavns Kommune. Samlet får projektet på nuværende 
tidspunkt en høj prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Forsinkelsespladsen Husum Vænge øvre del er placeret som et led midt i en række af skybrudsprojekter, 
der udgør den centrale skybrudsgren i den nordligste ende af delvandoplandet Harrestrup Å. Gennem 
hele skybrudsgrenen løber den over 2 km lange skybrudsvej Korsager Allé (KV1), som starter i den 
nordligste ende af Bystævnet, hvorfra den leder vandet over de to forsinkelsespladser på Bystævnet (KV2) 
og Husum Vænge øvre del (KV4) til Harrestrup Å, hvorefter vandet ledes syd over gennem vandoplandet 
København Vest Frederiksberg Vest, for til sidst at blive udledt i Kalveboderne. Husum Vænge øvre del er 
udformet som en åben forsinkelsesplads og kan derfor umiddelbart etableres uafhængigt af andre 
overfladeløsninger. Indtil den nedstrøms skybrudsvej Korsager Allé (KV1) er etableret, kan 
forsinkelsespladsens ydermere etableres med et overløb til kloakken. Når Korsager Allé (KV1) er etableret 
fjernes overløbet og vandet ledes videre mod Harrestrup Å. Forsinkelsespladsen vil få en kapacitet er på 
13.000 m3 og kan derfor tilbageholde en stor mængde vand og afhjælper belastningen af de nedstrøms 
områder. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. Husum Vænge har en vigtig funktion ved, at tilbageholde vand som 
ellers vil løbe til Korsager Allé, der har haft store problemer med oversvømmelser. 
 
Økonomi 

 
 
  

Alternativ løsning 42,9 mio. kr. 
Traditionel løsning 130,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Brønshøj/Husum  Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Husum Vænge er udlagt som et udsat Byområde og indgår som et af de grønne områder i Husum, hvor 
der er stort potentiale for at øge den biologiske mangfoldighed. Ved at indpasse forsinkelsespladsen i 
området mellem etageejendommene, kan kvaliteten af byrummet øges. Byrumsforbedringen ligger i 
dette tilfælde i et forbedret grønt område, som også vil bidrage til en øget biodiversitet. 
 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Områdefornyelse Husum 2009 – 2015 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Grøn forbindelse i Husum Vænge 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 

• Myndighedsbehandling: Der skal søges tilladelse til etablering af en forsinkelsesplads hos Center 
for Anvendelse og Embedslægen. 

• Samarbejde med områdefornyelsen Husum. 
• Der skal opnås enighed om projektet mellem det almene boligselskab som ejer Husum Vænge, 

Københavns Kommune og HOFOR. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV4A Husum Vænge øvre del
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KV5 Husumparken 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Husumparken ligger højt i oplandet og indgår i en skybrudsgren med udløb i Harrestrup Å. Ved at 

forsænke fodboldbanerne skabes en forsinkelsesplads, der har stor hydraulisk betydning sikringen af 

bebyggelserne i det nedstrøms område. forsinkelsespladsen og de tilhørende render giver gode 

muligheder for, at skabe varierede rekreative forhold og gode vilkår for biodiversiteten. Projektet ligger i 

et udsat byområde hvortil områdefornyelsen har foreslået en grøn forbindelse og en kunstgræsbane, der 

bør integreres i projektet. Ved at lede vandet fra forsinkelsespladsen til kloaksystemet via et overløb, kan 

projektet påbegyndes, uden at de nedstrøms skybrudselementer etableres. Samlet får projektet på 

nuværende tidspunkt en høj prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Forsinkelsespladsen i Husumparken indgår i en skybrudshovedvej, der løber fra Husumvej til Harrestrup Å. 

Ved at forsænke fodboldbanerne i parken skabes en stor forsinkelsesplads med et volumen på 34.000 m3. 

Husumparken er det eneste større areal i området, hvor der kan etableres en forsinkelsesplads med den 

tilstrækkelige volumen. Forsinkelsespladsen har derfor stor lokal betydning. Da der er tale om en 

forsinkelsesplads kan projektet i princippet etableres uafhængigt af andre overfladeprojekter. Indtil de 

nedstrøms skybrudsveje er etableret eventuelt overskydende regnvand fra Husumparken midlertidigt 

ledes til kloaksystemet. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en mellemlang forventet implementeringstid, grundet fredningssag i parken. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde og har stor betydning de nedstrøms områder. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 93,5 mio. kr. 

Traditionel løsning 380,8 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Brønshøj/Husum  Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Husumparken er en del af en grøn forbindelse som områdefornyelsen har foreslået. Projektets karakter, 

forsænkningen af terrænet, giver gode muligheder for at skabe varierede forhold, forbedre de rekreative 

forhold og grundlaget for at kunne øge den biologiske mangfoldighed.  

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Husum 2009 – 2015 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 

Ja 

Nej 

Udsatte byområder Nej 

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Ændringer i parken kræver en dispensation fra fredningen. På sigt skal 

der søges om en udledningstilladelse til Harrestrup Å, og Banedanmark skal give tilladelse til en 

underføring under S-banen. Byens anvendelse skal give tilladelse til nedsivning og embedslægen 

til det åbne bassin. 

 Opnå synergi med kunstgræsbane-projektet. 

 Samarbejde med områdefornyelsen Husum og Husum Vænge. 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV5 Husumparken
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KV6 Skybrudsvej mod Husumparken 
 

 

 

 

 

Samlet vurdering  

Projektet er delt op i to faser. Fase 1 er de skybrudsveje der leder vandet til Husumparken (KV5) og fase 2 

er de skybrudsveje der leder vand fra området nordvest for Husumparken mod Korsager Allé. 

Fase 1 afhængig af Husumparken som et centralt forsinkelsesbassin, fase 2 er afhængig af etableringen af 

Korsager Allé (KV1), der leder vandet til Harrestrup Å eller bortledning til kloak. Det vil derfor være en god 

idé, at etablere fase 1 samtidig med Husumparken (KV5) og fase 2 samtidig med Korsager Allé (KV1). 

Afhængig af hvor den planlagte grønne cykelforbindelse placeres vil der være synergi med anden 

kommunal planlægning og potentiale for byrumsforbedringer. Prioriteringen af projektet vil afhænge af, 

om Husumparken etableres. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en høj prioritet. 

 

Hydraulisk beskrivelse 

”Skybrudsvej mod Husumparken” er en betegnelse for to grupper af mindre vejstykker, der henholdsvis 

leder vand til og fra Husumparken. Fase 1 udgøres af en del af Veksøvej, en del af Smørumvej og en del af 

Nordrupvej der omprofileres til en skybrudsvej, som leder vandet fra de tre vejstykker samt nogle grønne 

veje til Husumparken under skybrud. Fase 1 der leder vand til Husumparken, er afhængig af at 

Husumparken (KV5)  er etableret. På tilsvarende vis udgøres fase 2 af de tre vejstykker Kyringevej, 

Karlslundevej og Merløsevej der omprofiuleres til skybrudsveje, der bortleder skybrudsvandet fra 

Husumparken og til Korsager Allé, som leder vandet videre til Harrestrup Å. Bortledningen af vand fra fase 

2 er afhængig af, at der enten etableres Korsager Allé (KV1) eller et overløb til kloakken.  

 

Forventet implementeringstid 

Fase 1 og fase 2 har begge en kort forventet implementeringstid, men kan først forventes iværksat når de 

nedenstrøms projekter henholdsvis Husumparken (KV5) og Korsager Allé (KV1) er etableret. Det giver en 

samlet lang forventet implementeringstid. 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

Økonomi 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 14,0 mio. kr. 

Traditionel løsning 15,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængigt af ét andet overfladeprojekt 

LOKALUDVALG: Brønshøj/Husum  Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Den grønne cykelforbindelse fra Tingbjerg via Energicenter Voldparken til Husumparken vil måske blive 

placeret på en af vejene der indgår i skybrudsprojektet. Der kan derfor måske opstå synergi med anden 

kommunal planlægning og potentiale for byrumsforbedringer.  

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Måske 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne 

forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Måske 
Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et mellemstort potentiale for byrumsforbedringer, hvis 
cykelforbindelsen etableres i projektområdet. 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold 

 Samarbejde med områdefornyelsen Husum  

 Da delstykkerne i de seks veje der indgår i ”Skybrudsvej mod Husumparken” alle er private fællesveje 
forudsætter projektet, at der indgås aftale med vejenes ejere 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV6 Skybrudsvej mod Husumparken

Fase 1

Fase 2
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KV7 Frederikssundsvej 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering  

Frederikssundsvej anlægges som en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej, hvori der indgår en 

kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige belægninger. Frederikssundsvej vil 

derfor være et naturligt led i den grønne forbindelse der søges skabt mellem Voldparken og 

Husumparken. Frederikssundsvej ligger i den øvre del af en række af skybrudsprojekter med udløb til 

Harrestrup Å. Da projektet til dels har karakter af en forsinkelsesplads er det muligt umiddelbart, at 

anlægge projektet uafhængigt af andre overfladeprojekter, ved at etablere et overløb til kloaksystemet. 

Når de nedstrøms elementer er anlagt sløjfes overløbet til kloakken og der etableres forbindelse til det 

nedstrøms skybrudsprojekt Korsager Allé (KV1). Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en mellem 

prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Frederikssundsvej er en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej, hvoraf halvdelen af strækningen 

omprofileres. I den anden halvdel etableres en kombination af grønne bede og vejbede samt 

gennemtrængelige belægninger. Frederikssundsvej ligger i den øvre del af en række af skybrudselementer 

med udløb til Harrestrup Å. Da projektet delvist har karakter af et forsinkelsesplads er det muligt 

umiddelbart, at anlægge Frederikssundsvej ved, at etablere et overløb til kloaksystemet. Når de 

nedstrøms skybrudselementer er anlagt sløjfes overløbet og der etableres forbindelse til det næste 

skybrudselement. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

  
Alternativ løsning 19,7 mio. kr. 

Traditionel løsning  32,2 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Brønshøj/Husum  Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Et busprojekt er færdigprojekteret og anlæg påbegyndes i april 2015. Busprojektet koordineres med 

skybrudsprojektet i den udstrækning det er muligt. Projektet kan udformes, så det er med til at bidrage til 

den grønne struktur. 

 

Vejrenovering Ja – hele strækningen omdannes til hurtig 

busrute som skal være færdig i 2017 

Cykelstier Supercykelsti 

Områdefornyelse Husum 2009 – 2015 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

 

- Urban Heat Island 

 

Ja – en kort del af strækningen indgår i et 

forslag fra områdefornyelsen 

Nej 

Udsatte byområder Ja 

Potentiale for byrumsforbedringer Stort potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling af trafikforhold. 

 Det skal undersøges om projektet kan gennemføres sammen med hurtigruten for busser. 

 Samarbejde med områdefornyelsen Husum. 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 

 Koordineres med Center for Trafik og Byliv. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV7 Frederikssundsvej
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KV8 Sonnerupvej 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Sonnerupvej ligger i den øvre del af oplandet og afledningen fra skybrudsvejen afhænger af flere 

nedstrøms projekter. Der er et lavt potentiale synergi og byrumsforbedringer. Samlet får projektet på 

nuværende tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Skybrudsvejen på Sonnerupvej modtager vand fra nogle mindre grønne veje. Sonnerupvej afleder vandet 

til Frederikssundsvej, hvor de to veje støder op til hinanden. En del af regnvandet forsinkes i 

Frederikssundsvej (KV7) inden det enten ledes til kloaksystemet eller videre ad Korsager Allé (KV1) og 

Åvindingen til udløb i Harrestrup Å. Med sin øvre placering i en række af skybrudselementer der afleder 

vand til Harrestrup Å, er Sonnerupvej afhængig af, at andre nedstrøms skybrudsprojekter realiseres, inden 

skybrudsvejen på Sonnerupvej kan anlægges. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid, men kan først forventes iværksat når alle nedstrøms 

projekter er gennemført. Det giver et ekstra langt tidsperspektiv.  

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 8,6 mio. kr. 

Traditionel løsning 15,2 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Brønshøj/Husum  Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Potentialet for byrumsforbedringer og synergi med anden planlægning er lavt.  

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold 

 Samarbejde med områdefornyelsen Husum og Husum Vænge  

 Da Sonnerupvej er en privat fællesvej forudsætter projektet at der indgås aftale med vejens ejere. 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af  Harrestrup Å 

under skybrud 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV8 Sonnerupvej
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KV9 Kildebrøndevej 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Kildebrøndevej ligger i den øvre del af oplandet, og afledningen fra skybrudsvejen afhænger af flere 

nedstrøms projekter. Dertil er der lav synergi med andre projekter og et lavt potentiale for 

byrumsforbedringer. Da projektet må afvente færdiggørelsen af de nedstrøms projekter, vil der også gå 

meget lang tid, inden projektet kan gennemføres. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav 

prioritet.  

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Kildebrøndevej som ligger i den øvre del af oplandet omprofileres til en skybrudsvej og afleder 

regnvandet til Husumvej (KV10). Herfra ledes regnvandet videre ad Korsager Allé (KV1) og Åvindingen til 

udløb i Harrestrup Å. Afledningen af vand fra Kildebrøndevej er derfor afhængig af etableringen af flere 

nedstrøms skybrudselementer.  

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid, men kan først forventes iværksat når de nedstrøms 

projekter er gennemført. Dette giver et meget langt tidsperspektiv.  

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 5,2 mio. kr. 

Traditionel løsning 5,1 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Brønshøj/Husum  Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

I projektet er der et lavt potentiale for synergi med anden planlægning og et lavt potentiale for 

byrumsforbedringer.  

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Husum 2009 – 2015 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale for byrumsforbedringer 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold 

 Samarbejde med områdefornyelsen Husum 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af  Harrestrup Å 

under skybrud 

 Da Kildebrøndevej er en privatvej forudsætter projektet, at der indgås aftale med vejens ejere 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV9 Kildebrøndevej
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KV10 Husumvej 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Husumvej ligger i den øvre del af vandoplandet København Vest og Frederiksberg Vest. Afledningen fra 

skybrudsvejen på Husumvej afhænger af at det nedstrøms skybrudsprojekt Korsager Allé (KV1) etableres. 

Der er synergi med den grønne cykelforbindelse, som områdeløft Husum har foreslået. Forbindelsen 

starter i Tingbjerg og slutter i Husumparken. De to projekter danner synergi på den fælles strækning på 

Korsager Allé, hvorved der også er potentiale for byrumsforbedringer. Da projektet afventer 

færdiggørelsen af de nedstrøms projekter vil der gå lang tid, inden projektet kan opstartes. Selvom 

Husumvej projektet generelt får en lav prioritet, får den del af projektet der ligger på Korsager Allé en høj 

prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Skybrudsvejen på Husumvej indgår i en skybrudsgren, som med start i Husumvej løber videre ad Korsager 

Allé og Åvindingen til udløb i Harrestrup Å. Det er dog kun Husumvej og en mindre del af Korsager Allé der 

indgår i dette projekt. Skybrudsvejen på Husumvej modtager regnvand fra flere mindre tilstødende veje 

og omdannes til skybrudsvej, idet vejtraceet omprofileres til at kunne bortlede regnvand. Da der er tale 

om et bortledningsprojekt er Husumvej afhængig af at det nedstrøms skybrudsprojekt på Korsager Allé 

(KV1) etableres. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

  

Alternativ løsning 24,2 mio. kr. 

Traditionel løsning 31,1 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af ét andet overfladeprojekt 

LOKALUDVALG: Brønshøj/Husum  Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Husum områdefornyelse har planlagt grøn forbindelse med cykelsti, som starter i Tingbjerg og via 

Energicenter Voldparken ender i Husumparken. En del af Korsager Allé indgår i den grønne forbindelse. 

Cykelstien på Korsagervej fortsætter til Stenløsevej og der etableres trafikdæmpende foranstaltninger. 

Projektet vil derfor bidrage til både synergi med andre projekter og byrumsforbedringer. 

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Husum 2009 – 2015 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Nej 

Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold. 

 Samarbejde med områdefornyelsen Husum. 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 

 Koordinering med Center for Trafik og Byliv. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV10 Husumvej

55



56



KV11 Veksøvej 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Veksøvej omprofileres til en skybrudsvej og afleder regnvandet til Slotsherrensvej Vest (KV12). Veksøvej 

ligger opstrøms Slotsherrensvej og dermed er afhængig af, at Slotsherrensvej anlægges inden Veksøvej. 

Anlæg af Veksøvej danner ikke synergi med anden kommunal planlægning og potentialet for 

byrumsforbedringer er lavt. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

En del af Veksøvej og en del af Stenløsevej omprofileres til en skybrudsvej. Skybrudsvejen modtager vand 

fra flere grønne veje og afleder det til Slotsherrensvej. Da der er tale om et bortledningsprojekt afhænger 

projektet af, at det nedstrøms skybrudsprojekt på Slotsherrensvej Vest (KV12) er etableret, for at vandet 

kan udledes til Kalveboderne via Harrestrup Å. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

  

Alternativ løsning 6,6 mio. kr. 

Traditionel løsning 8,8 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af ét andet overfladeprojekt 

LOKALUDVALG: Brønshøj/Husum  Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er ingen synergi med anden kommunal planlægning og potentialet for byrumsforbedringer er lavt, da 

der udelukkende er tale om en omprofilering af vejtraceet. 

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Nej 

Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale. 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold. 

 Da Veksøvej en privat fællesvej forudsætter projektet at der indgås aftale med vejens ejere. 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV11 Veksøvej
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KV12 Slotsherrensvej Vest 
 
 
 
 
 
 
 

Samlet vurdering 

På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til Harrestrup Å er Slotsherrensvej udformet som en skybruds- 

og forsinkelsesvej. Byrummet kan få et løft ved, at etablere en kombination af grønne bede og vejbede 

samt gennemtrængelige belægninger. Slotsherrensvej kan dermed indgå i den grønne forbindelse, der 

strækker sig til Grøndalscentret. Da asfaltbelægningen indenfor kort tid skal renoveres kan der spares 

penge, hvis skybrudsprojektet og vejrenoveringen kan udføres samtidigt. Anlægsprocessen for 

skybrudsprojektet kan fremmes ved at etablere et midlertidigt overløb til kloaksystemet. Samlet får 

projektet på nuværende tidspunkt en mellem prioritet.  

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Strækningen på Slotsherrensvej fra Husumvej/Ålekistevej til Harrestrup Å udformes som en skybruds- og 

forsinkelsesvej. Regnvandet bliver derved forsinket før udledningen til Harrestrup Å. Slotsherrensvej 

modtager også regnvand fra Veksøvej og Stenløsevej i Husum samt Tybjergvej i Vanløse. Såfremt det 

ønskes at accelerere anlægsprocessen, kan det gøres ved at etablere midlertidige overløb fra 

Slotsherrensvej til kloakken. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid, men kan først forventes iværksat når der er opnået 

enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å under skybrud. 

Det giver et langt tidsperspektiv.  

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 24,9 mio. kr. 

Traditionel løsning 30,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Brønshøj/Husum  Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Slotsherrensvej kan udformes med en kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige 

belægninger. Derved kan der etableres grønne områder langs Slotsherrensvej samtidig med, at der kun 

afgives meget få parkeringspladser. Det vil give et løft til byrummet, og Slotsherrensvej kan indgå i den 

grønne forbindelse, der strækker sig til Grøndalscentret. Da restlevetiden på den eksisterende asfalt er 1-

6 år og der er planlagt at lægge støjreducerende asfalt, er der en besparelse hvis skybrudsprojektet og 

vejrenoveringen kan udføres samtidigt. 

 

Vejrenovering Ja, restlevetid 1-6 år og støjreducerende asfalt 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale for byrumsforbedringer. 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud 

 Hverdagsregnen skal renses ved udledning til Harrestrup Å 

 Koordineres med Center for Trafik og Byliv 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV12 Slotsherrensvej vest
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KV13 Skjulhøj allé 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Skybrudsvejen på Skjulhøj Allé afvander til Jyllingevej, der forsinker og bortleder vandet til Harrestrup Å. 

Projektet på Skjulhøj Allé kan først etableres, når projektet på Jyllingevej er etableret og der er opnået en 

aftale i det fælles-kommunale samarbejde om brugen af Harrestrup Å under skybrud. Der er ingen synergi 

med anden kommunal planlægning og potentialet for byrumsforbedringer er lavt. Samlet får projektet på 

nuværende tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Skjulhøj Allé er en mindre skybrudsvej der afleder vandet til Jyllingevej (KV16). Den kombinerede 

skybruds- og forsinkelsesvej på Jyllingevej, forsinker vandet inden det bortledes til Harrestrup Å. Projektet 

på Skjulhøj Allé er således afhængig af, at skybrudsprojektet på Jyllingevej anlægges som skybruds- og 

forsinkelsesvej, før vandet fra Skjulhøj Allé, kan udledes til Harrestrup Å. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 3,1 mio. kr. 

Traditionel løsning 7,6 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af ét andet overfladeprojekt 

LOKALUDVALG: Vanløse   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er ingen synergi med anden kommunal planlægning og potentialet for byrumsforbedringer er lavt, da 

der udelukkende er tale om en omprofilering af vejtraceet.  

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Nej 

Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold. 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 

 Da Skjulhøj Allé er en privat fællesvej forudsætter projektet, at der indgås aftale med vejens ejere. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV13 Skjulhøj Allé
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KV14 Ålekistevej 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering  

Mellem Slotsherrensvej og Jyllingevej udformes Ålekistevej som en forsinkelsesvej, hvor vandet forsinkes i 

en kombination af skybrudselementer bestående af lange bede, almindelige vejbede og 

gennemtrængelige belægninger. Det grønne som også kan virke fartdæmpende vil give et løft til 

byrummet, idet Ålekistevej virker kedelig og trist på den aktuelle strækning. En lille del af vandet vil løbe 

til Jyllingevej, hvorfra det ledes til Harrestrup Å. Projektet kan anlægges uafhængigt af andre projekter, 

men opnår først sin fulde effekt, når det nedstrøms projekt på Jyllingevej etableres. Samlet får projektet 

på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Mellem Slotsherrensvej og Jyllingevej udformes Ålekistevej som en 720 meter forsinkelsesvej, hvor 

vandet forsinkes i en kombination af skybrudselementer bestående af lange bede, almindelige vejbede og 

gennemtrængelige belægninger. Når forsinkelsesvejens kapacitet overskrides vil overskydende vand løbe 

til Jyllingevej, hvorfra det ledes til Harrestrup Å. Projektet kan anlægges uafhængigt af andre projekter, 

men opnår først sin fulde effekt, når det nedstrøms projekt på Jyllingevej (KV16) etableres. 
 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 6,6 mio. kr. 

Traditionel løsning 12 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Højt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Ålekistevej kan udformes med en kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige 

belægninger. Derved kan der etableres grønne områder langs Ålekistevej samtidig med, at der kun afgives 

meget få parkeringspladser. Det vil give et løft til byrummet, idet Ålekistevej virker kedelig og trist på den 

aktuelle strækning.  

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale for byrumsforbedringer 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud 

 Koordineres med Center for Trafik og Byliv 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV14 Ålekistevej
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KV15 Tybjergvej 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Tybjergvej omprofileres til en skybrudsvej og afleder regnvandet til Slotsherrensvej. Tybjergvej ligger 

opstrøms Slotsherrensvej og er dermed afhængig af, at Slotsherrensvej (KV12) anlægges inden Tybjergvej. 

Der er ikke synergi med anden kommunal planlægning og potentialet for byrumsforbedringer er lavt. 

Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Tybjergvej omprofileres til en skybrudsvej på strækningen fra Eriksholmvej til Slotsherrensvej. Tybjergvej 

modtager vand fra flere grønne veje og afleder til Slotsherrensvej Vest (KV12). Da Tybjergvej er afhængig 

af, at regnvandet der afledes til Slotsherrensvej Vest (KV12) kan transporteres videre, er det nødvendigt 

at Slotsherrensvej Vest (KV12) anlægges inden Tybjergvej. 

 

 

Tidsramme 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 11,6 mio. kr. 

Traditionel løsning 14,4 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af ét andet overfladeprojekt 

LOKALUDVALG: Vanløse   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er ingen synergi med anden kommunal planlægning og potentialet for byrumsforbedringer er lavt.  

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale. 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold 

 Da Tybjergvej en privat fællesvej forudsætter projektet at der indgås aftale med vejens ejere. 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV15 Tybjergvej

75



76



KV16 Jyllingevej 
 
 
 
 
 
 

 

Samlet vurdering 

Jyllingevej har stor lokal betydning. På strækningen fra Jernbane Allé til Harrestrup Å udformes Jyllingevej 

som en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej med et grønt udtryk i en kombination af grønne bede og 

vejbede samt gennemtrængelige belægninger. Jyllingevej kan dermed indgå i den grønne forbindelse, der 

strækker sig ind til Grøndalscentret. Især på strækningen fra Jernbane Allé til Ålekistevej, som i stor 

udstrækning benyttes af fodgængere, vil det give et løft til byrummet, idet der også bliver mulighed for at 

skabe et lokalt mødested. Anlægsprocessen for skybrudsprojektet kan fremmes ved at etablere et 

midlertidigt overløb til kloaksystemet. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en høj prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

På strækningen fra Jernbane allé til Harrestrup Å udformes Jyllingevej som en 1200 meter skybruds- og 

forsinkelsesvej.  Regnvandet bliver derved forsinket inden udledningen til Harrestrup Å. Jyllingevej 

modtager også regnvand fra Skjulhøj Allé og Tryggevældevej samt mindre mængder fra den nordlige del 

af Ålekistevej. Forsinkelsen etableres i en kombination af grønne bede, almindelige vejbede og 

gennemtrængelige belægninger. Hydraulisk kan projektet umiddelbart gennemføres, idet der kan 

etableres et midlertidigt overløb til kloaksystemet. 

 

 

Tidsramme 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

  

Alternativ løsning 22,0 mio. kr. 

Traditionel løsning 26,4 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængigt af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Jyllingevej kan udformes som en kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige 

belægninger. Derved kan der etableres grønne områder langs Jyllingevej samtidig med, at der kun afgives 

meget få parkeringspladser. Jyllingevej kan dermed indgå i den grønne forbindelse, der strækker sig ind til 

Grøndalscentret. Især på strækningen fra Jernbane Allé til Ålekistevej, som i stor udstrækning benyttes af 

fodgængere, vil det give et løft til byrummet, idet der også bliver mulighed for at skabe et lokalt 

mødested. 

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et højt potentiale for byrumsforbedringer. 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud 

 Hverdagsregnen skal renses ved udledning til Harretsrup Å 

 Koordineres med Center for Trafik og Byliv 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV16 Jyllingevej
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KV17 Herlufholmsvej 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Skybrudsvejen på Herlufsholmsvej afleder til Søndersøledningen, hvorfra vandet udledes i Grøndals Å ved 

C. F. Richsvej. Projektet på Herlufsholmsvej kan først etableres, når de nedstrøms projekter er anlagt og 

der er opnået en aftale i det fælles-kommunale samarbejde om brugen af Harrestrup Å under skybrud.  

Desuden er Herlufsholmsvej Allé en privatvej hvorfor det forudsættes, at der indgås en aftale med vejens 

ejere. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Herlufsholmsvej er en mindre skybrudsvej der afleder skybrudsvandet til Søndersøledningen. 

Søndersøledningen, som er en nedlagt råvandledning vil kunne udlede vandet til Grøndalsåen i 

Grøndalsparken (KV53) ved C. F. Richsvej. Herfra ledes vandet videre til Damhussøen (KV23) og 

Harrestrup Å, for til sidst at blive udledt i Kalveboderne. Da der er tale om et bortledningsprojekt 

afhænger projektet hydraulisk set af, at de nedstrøms skybrudsprojekter etableres. Disse projekter er: 

Grøndalsparken (KV53) og Damhussøen (KV23). 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et mellemrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 4,2 mio. kr. 

Traditionel løsning 5,1 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er ikke umiddelbart noget potentiale for synergi med andre planlægningsområder. Da der alene er 

tale om omprofilering af vejtraceet, er det kun et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Nej 

Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale. 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold. 

 Da Herlufsholmsvej er en privat fællesvej forudsætter projektet, at der indgås aftale med vejens 

ejere. 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV17 Herlufholmsvej
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KV18 Lyngholmvej 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Lyngholmvej omdannes til en skybrudsvej, som modtager vand fra syv tilstødende grønne veje og fører 
det videre til udledning i Harrestrup Å. Projektet kan gennemføres uafhængig af andre overfladeprojekter, 
med da det fremtidige forløb af Harrestrup Å ikke er endeligt fastlagt, og da der først i nær fremtid tages 
stilling til, hvorledes overløb til Harrestrup Å skal reduceres, skal projektet koordineres med det fælles-
kommunale projekt om brug af Harrestrup Å under skybrud sikres. Samlet får projektet på nuværende 
tidspunkt en lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Skybrudsvejen på Lyngholmvej er en sidegren til den sammenhængende skybrudsgren, der afvander 
delvandoplandet Harrestrup Å. Projektet modtagere vand fra de syv tilstødende grønne veje, og bortleder 
vandet direkte til Harrestrup Å. Skybrudsvejens hovedfunktion er bortledning af skybrudsvand. Da 
skybrudsvejen afvander direkte til Harrestrup Å, kan projektet etableres uafhængigt af andre 
overfladeprojekter. Projektet skal dog koordineres med det fælles-kommunale projekt om brug af 
Harrestrup Å under skybrud, med henblik på afklaring af Åens eksakte forløb over Damhusengen. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. 
 
 
Økonomi 

 
  

Alternativ løsning 8,8 mio. kr. 
Traditionel løsning 11,3 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Der er ikke umiddelbart noget potentiale for synergi med andre planlægningsområder. Da der alene er 
tale om omprofilering af vejtraceet, er det kun et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 

 
Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale. 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafikforhold 
• Der samarbejdes for at opnå optimal synergi i alle involverede projekter 
• Da Lyngholmvej er privatvej forudsætter projektet at der indgås aftale med vejenes ejere.  
• Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud 
• Hverdagdsregnen skal renses inden udledning til Harrestrup Å 
• Koordineres med Helhedsplanen for Harrestrup Å 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV18 Lyngholmvej
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KV19 Vanløse Byvej 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering  

Vanløse Byvej, samt en del af Ålekistevej og Klingseyvej, udformes som en sammenhængende grøn 

forsinkelsesvej med udløb til Harrestrup Å. Vandet forsinkes i grønne skybrudselementer og 

gennemtrængelige belægninger, hvorved byrummet vil få et løft. Med udløb til Harrestrup Å burde anlæg 

af skybrudselementet umiddelbart påbegyndes. Det fremtidige forløb af Harrestrup Å ligger dog ikke fast, 

og Spildevandsplanen vil i nær fremtid afgøre, hvorledes overløb fra fælleskloaksystemet til Harrestrup Å 

skal reduceres. Ved at afvente planlægningen af disse to projekter kan der opnås optimal synergi mellem 

de tre projekter, hvorved de samlede omkostninger for projekterne må forventes at kunne reduceres. Det 

er også nødvendigt, at der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om 

brugen af Harrestrup Å under skybrud.  Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en mellem prioritet. 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Vanløse Byvej, samt en del af Ålekistevej og Klingseyvej, udformes som en sammenhængende grøn 

forsinkelsesvej med udløb til Harrestrup Å når forsinkelseskapaciteten overskrides. Vandet forsinkes i en 

kombination af grønne elementer og gennemtrængelige belægninger. Da vejene ligger som et samlet 

skybrudselement med udløb direkte udløb til Harrestrup Å og derfor er uafhængig af andre projekter, kan 

projektet umiddelbart påbegyndes. Det bør tænkes sammen med andre projekter, der skal gennemføres i 

området.   

 

 

Tidsramme 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 4,6 mio. kr. 

Traditionel løsning 7,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Da de tre grønne veje udformes som en sammenhængende grøn forsinkelsesvej, er det muligt at forsinke 

vandet i en kombination af skybrudselementer bestående af lange bede, almindelige vejbede og 

gennemtrængelige belægninger, hvorved byrummet får et løft i de pågældende områder. Med overløb 

direkte til Harrestrup Å, kan anlæg af det samlede skybrudselement umiddelbart påbegyndes. Det 

fremtidige forløb af Harrestrup Å ligger ikke fast og Spildevandsplanen vil snart afgøre, hvordan overløb 

fra fælleskloaksystemet til Harrestrup Å reduceres. Ved at afvente planlægningen af disse to projekter kan 

der opnås en optimal synergi mellem de tre projekter, hvorved de samlede omkostninger for projekterne 

må forventes at kunne reduceres.  

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et højt potentiale for byrumsforbedringer. 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold 

 Der samarbejdes for at opnå optimal synergi i alle involverede projekter 

 Da Vanløse Byvej og Klingseyvej er privatvej forudsætter projektet at der indgås aftale med vejenes 

ejere.  

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV19 Vanløse Byvej
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KV20 Damhusengen 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Damhusengen er en centralt forsinkelsesplads, der udgør en robust løsning, som tilbageholder vandet 
langt fra bebyggelse. Projektet er afhængigt af resultatet af det fælleskommunale kapacitetsprojekt for 
Harrestrup Å. Der er stor bevågenhed i lokalområdet og i organisationer på projektet, og der forventes, at 
der skal være en længere borgerinddragelsesproces før arbejdet kan udføres. Herudover er der en 
tidskrævende myndighedsbehandling bl.a. en fredningssag. Det store forarbejde indebærer, at det er 
formålstjenligt at opstarte processen hurtigst muligt. Da der er tale om et magasineringsprojekt, kan det 
etableres uafhængigt af andre skybrudsprojekter. 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Harrestrup Å er hovedskybrudsvej i oplandet ikke alene for Københavns og Frederiksberg Kommuner, 
men for alle 10 oplandskommuner. For at åen skal kunne håndtere de store vandmængder under skybrud 
etableres i åens nuværende trace et vandløbsprofil, som er inddelt i trapper. Der er to (dobbeltprofil) 
trappetrin i profilet, og det øverste brede trappetrin etableres alene for at transportere regnvand. 
 
På Damhusengen etableres et af de centrale elementer i skybrudsindsatsen i vandoplandet. Udover åens 
dobbeltprofil med variabel bredde afhængig af pladsen etableres der mulighed for ved store skybrud, at 
oversvømme hele engen. Med et stort magasineringsvolumen på 200.000 m3, når hele engen 
oversvømmes og med god afstand til tæt bebyggelse bidrager Damhusengen til en robust løsning. I 
dobbeltprofilet er der et volumen på 10.000 m3, som kommer i funktion fra og med de mellemstore 
regnhændelser. 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en lang implementeringstid. Dette hænger sammen med at projektet forudsætter 
samarbejde med de 10 kommuner og forsyninger i oplandet, at Damhusengen er fredet, og at der skal 
gennemføres en ekstra omfattende borgerinddragelsesproces. 
 
Risiko og sårbarhed 
Damhusengen afvander et lavrisikoområde. Der er ikke specielt sårbare funktioner på engen udover at 
engen er et fredet naturområde, men anlægget har stor betydning for områderne langs åen, også for de 
nedstrøms områder.   

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Økonomi 
 
 
 

 
Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
For at opfylde vandplanens mål i 2018, er HOFOR ved at undersøge hvordan overløb fra kloaksystemet 
bedst reduceres, så vandkvaliteten i åen forbedres. I Helhedsplanen for Harrestrup Å er der indarbejdet 
tiltag til fysiske forbedringer for, at opfylde vandplanen, hvori et mere rigt plante- og dyreliv også er et 
mål. Der er også udarbejdet en udviklingsplan for Damhusengen. En tæt koordinering mellem 
skybrudskonkretiseringen, vandplanen, spildevandsplanen og udviklingsplanen er nødvendigt for et godt 
samlet resultat på Damhusengen og vil forbedre kvaliteten af de enkelte projekter. 
 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Ja 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Der skal indhentes en dispensation fra fredningen. 
• Borgerinddragelse og koordinering mellem konkretisering af skybrudsplanen for København vest og 

Frederiksberg vest, Helhedsplan for Harrestrup Å, Vandplan og Udviklingsplan for Damhusengen. 
• Projektet er afhængigt af resultatet af det fælleskommunale kapacitetsprojekt for Harrestrup Å, og 

en endelig udformning afventer dette arbejde.  
• Projektet skal koordineres med HOFOR’s spildevandsindsats til forbedring af vandkvaliteten 

Alternativ løsning 33,0 mio. kr. 
Traditionel løsning 2.000,0 mio. kr. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV20 Damhusengen
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KV21 Hanstholmvej 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Hanstholmvej skal omprofileres til skybrudsvej, der leder vandet via Lønstrupvej (KV22) til Harrestrup Å og 

videre til Kalveboderne. Hanstholmvej som skybrudsvej er en sidegren til del af den hovedskybrudsgren – 

Harrestrup Å, der afvander delvandoplandet Harrestrup Å. Da hovedfunktionen er at bortlede 

skybrudsvand, er projektet hydraulisk afhængigt af, at det nedstrøms liggende skybrudsprojekt 

Lønstrupvej (KV22) er etableret. Dernæst skal der også opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-

kommunale projekt om brugen af Harrestrup Å under skybrud. Der er ingen synergi med anden 

kommunal planlægning og potentialet for byrumsforbedringer er lavt. Samlet får projektet på nuværende 

tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Hanstholmvej skal omprofileres til skybrudsvej, der leder vandet via Lønstrupvej (KV22) til Harrestrup Å og 

videre til Kalveboderne. Hanstholmvej som skybrudsvej er en sidegren til del af den hovedskybrudsgren – 

Harrestrup Å, der afvander delvandoplandet Harrestrup Å. Da hovedfunktionen er at bortlede 

skybrudsvand, er projektet hydraulisk afhængigt af, at det nedstrøms liggende skybrudsprojekt 

Lønstrupvej (KV22) er etableret. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 6,4 mio. kr. 

Traditionel løsning 6,6 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af ét andet overfladeprojekt 

LOKALUDVALG: Vanløse   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er ingen synergi med andre kommunale projekter og potentialet for byrumsforbedringer er lavt.  

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Nej 

Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale. 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold. 

 Da Hanstholmsvej er en privat fællesvej forudsætter projektet at der indgås aftale med vejens ejere. 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV21 Hanstholmvej
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KV22 Lønstrupvej 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Lønstrupvej omprofileres til en skybrudsvej. Da Lønstrupvej har direkte udløb til Harrestrup Å og derfor er 
uafhængig af andre projekter, kan projektet anlægges uafhængigt af andre overfladeløsninger. Der skal 
dog opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brugen af Harrestrup Å 
under skybrud. Da det fremtidige forløb af Harrestrup Å ikke er endeligt fastlagt og da der først i nær 
fremtid tages stilling til, hvorledes overløb til Harrestrup Å skal reduceres, skal koordineringen med det 
fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å under skybrud sikres. Samlet får projektet på 
nuværende tidspunkt en lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Skybrudsvejen på Lønstrupvej er en sidegren til den sammenhængende skybrudsgren, der afvander 
delvandoplandet Harrestrup Å. Projektet modtagere vand fra skybrudsvejen på Hanstholmvej (KV21) og 
de tilstødende grønne veje, og bortleder vandet direkte til Harrestrup Å. Skybrudsvejens hovedfunktion er 
bortledning af skybrudsvand. Da skybrudsvejen afvander direkte til Harrestrup Å, kan projektet etableres 
uafhængigt af andre overfladeprojekter. Projektet skal dog koordineres med det fælles-kommunale 
projekt om brug af Harrestrup Å under skybrud, med henblik på afklaring af Åens eksakte forløb over 
Damhusengen. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. 
 
 
Økonomi 

 
 
 

 
 
  

Alternativ løsning 16,5 mio. kr. 
Traditionel løsning 20,9 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Der er ikke umiddelbart noget potentiale for synergi med andre planlægningsområder. Da der alene er 
tale om omprofilering af vejtraceet, er det kun et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 
 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale. 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafikforhold. 
• Der samarbejdes for at opnå optimal synergi i alle involverede projekter. 
• Da Lønstrupvej er privatvej forudsætter projektet at der indgås aftale med vejenes ejere. 
• Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 
• Hverdagsregnen skal renses inden udledning til Harrestrup Å. 
• Projektet skal koordineres med Helhedsplanen for Harrestrup Å. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV22 Lønstrupvej
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KV23 Damhussøen 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Damhussøen er en centralt forsinkelsesplads der udgør en robust løsning, som tilbageholder vandet langt fra 

bebyggelse, og forhindrer oversvømmelse i nedstrøms områder.  Regnvandet kommer fra skybrudssikringen i 

København vest og Frederiksberg vest samt de opstrøms kommuner. Projektet afventer resultatet af det 

fælleskommunale kapacitetsprojekt for Harrestrup Å, og skal koordineres med Helhedsplanen for Harrestrup 

Å, åbning af Grøndals Å og reduktion af overløb fra kloaksystemet. Borgerne efterspørger flere af projekterne, 

der vil medføre markante forbedringer i de rekreative og naturlige forhold langs Harrestrup Å og Grøndals Å. 

Da synergien mellem projekterne er stor og der vil være en stor opgave af koordinering mellem projekterne 

samt et større arbejde med involvering af borgerne, foreslås, at det indledende arbejde påbegyndes i den 

udstrækning det er muligt.  

 

Hydraulisk beskrivelse 

Der etableres er forsinkelsespark i en del af Damhussøens areal langs Roskildevej, og Grøndals å lægges i et nyt 

tracé langs søens østlige side til forsinkelsesparken langs Roskildevej. Den samlede magasinkapacitet bliver 

200.000 m3. Harrestrup Å føres ind i forsinkelsesparkens vestlige side og mødes med Grøndals Å ud for 

Vigerslevparken. De to vandløb som nu er blevet et, føres videre ind i Vigerslevparken KV26. 

Magasineringsvolumenet er af vital betydning, idet store mængder skybrudsvand tilbageholdes og hindres i at 

oversvømme dele af Vanløse, Valby, Kongens Enghave, Frederiksberg og Hvidovre. Forsinkelsespladsen vil til 

daglig fungere som park, og under skybrud kan parken fyldes mere eller mindre - afhængigt af 

regnintensiteten. Derudover hæves dæmningen i søens nordlige ende, hvor HOFOR også etablerer en 

pumpestation for, at pumpe vand fra Harrestrup Å ind i søen. 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en lang implementeringstid blandt andet på grund af at søen er fredet. Der forventes en 

vidtgående borgerinddragelse. 

 

Risiko og sårbarhed 

Damhussøen ligger i et af de områder i byen med den laveste risiko, men har betydning for store dele af 

oplandet, hvoraf dele har højere risiko. Damhussøen er fredet og der lever arter, der er omfattet af særlig 

beskyttelse jf. naturbeskyttelseslovens bilag. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

Alternativ løsning 2) 77,0 mio. kr. 

Traditionel løsning 1) 2) 2.000,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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1) Beregnet som en lukket bassinløsning. En anden løsning kunne være etablering af en skybrudstunnel 
som vurderes at kunne etableres for 1 mia. kroner. 

2) Projektet skal medfinansieres af Frederiksberg. 
 

 

Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er gode muligheder for synergi med andre igangværende projekter.  For at opfylde vandplanens mål, er 

HOFOR ved at undersøge, hvordan overløb fra kloaksystemet kan reduceres. Med Helhedsplanen for 

Harrestrup Å arbejder Københavns Kommune også på, at forbedre de naturlige og rekreative forhold langs 

Harrestrup Å. Den ny park vil binde de tre grønne områder, Damhusengen, Grøndalsparken og Vigerslevparken 

sammen, så der vil opstå en grøn korridor fra Kalveboderne til Fuglebakken station i nord og Fæstningskanalen 

i vest, der vil medvirke til en forøgelse biodiversiteten. De rekreative muligheder styrkes ved at føre en cykel- 

og gangsti med åen under Roskildevej.  

  

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Ja 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej 

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale for byrumsforbedringer. 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Dispensation fra fredningen.  

 Borgerinddragelse og koordinering mellem konkretisering af skybrudsplanen for København vest og 

Frederiksberg vest, Helhedsplan for Harrestrup Å, Vandplan og Spildevandsplan.  

 Projektet er afhængigt af det fælleskommunale kapacitetsprojekt for Harrestrup Å, og den endelige 

udformning af en regnvandspark ved Damhussøen afventer resultatet af dette.  

 Projektet skal koordineres med HOFOR’s spildevandsindsats til forbedring af vandkvaliteten 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV23 Damhussøen
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KV24 Roskildevej 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Roskildevej mellem Ålholms Plads og Vigerslevparken omdannes til en skybrudsvej, som modtager vand 

fra et mindre netværk af grønne veje og fører det videre til udledning i Harrestrup Å. Projektet kan 

gennemføres uafhængig af andre overfladeprojekter, med da det fremtidige forløb af Harrestrup Å ikke er 

endeligt fastlagt og da der først i nær fremtid tages stilling til, hvorledes overløb til Harrestrup Å skal 

reduceres, skal projektet koordineres med det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å under 

skybrud sikres. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydrauliskbeskrivelse 

Skybrudsvejen på Roskildevej på strækningen mellem Ålholms Plads og Vigerslevparken er en sidegren til 

den sammenhængende skybrudsgren, der afvander delvandoplandet Harrestrup Å. Projektet modtagere 

vand fra en mindre netværk af grønne veje, og bortleder vandet direkte til Harrestrup Å. Skybrudsvejens 

hovedfunktion er bortledning af skybrudsvand. Da skybrudsvejen afvander direkte til Harrestrup Å, kan 

projektet etableres uafhængigt af andre overfladeprojekter. Projektet skal dog koordineres med det 

fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å under skybrud, med henblik på afklaring af Åens 

eksakte forløb ved Roskildevej. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et mellemrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 34,3 mio. kr. 

Traditionel løsning 40,9 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er ikke umiddelbart noget potentiale for synergi med andre planlægningsområder. Da der alene er 

tale om omprofilering af vejtraceet, er det kun et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Nej 

Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale. 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold. 

 Der samarbejdes for at opnå optimal synergi i alle involverede projekter. 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 

 Hverdagsregnen skal renses inden udledning til Harrestrup Å. 

 Koordinering med Trafik og Byliv. 

 Koordinering med andre anlægsprojekter ved Harrestrup Å. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV24 Roskildevej
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KV25 Bramslykkevej  
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering  
Mellem Vestervang og Vigerslevvej udformes Bramslykkevej som en grøn forsinkelsesvej, hvor vandet 
forsinkes i en kombination af skybrudselementer bestående af lange bede, almindelige vejbede og 
gennemtrængelige belægninger. De grønne elementer som også kan virke fartdæmpende vil give et løft 
til byrummet, idet Bramslykkevej vil blive forskønnet og få et mere indbydende forløb ved hjælp af træer 
og en mere varieret beplantning. Bramslykkevej kan anlægges uafhængigt af andre projekter og kan 
straks påbegyndes. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Mellem Vestervang og Vigerslevvej udformes Bramslykkevej som en forsinkelsesvej, hvor vandet forsinkes 
i en kombination af skybrudselementer bestående af lange bede, almindelige vejbede og 
gennemtrængelige belægninger. Fordi vandet forsinkes, kan projektet beskrives som et udelukkende 
magasineringsprojekt, og det kan derfor stå uafhængigt af andre projekter. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Bramslykkevej afvander et lavrisikoområde. 
 
 
Økonomi 

 
 
 
 

 

  

Alternativ løsning 1,1 mio. kr. 

Traditionel løsning 1,3 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Bramslykkevej kan udformes med en kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige 
belægninger. Derved kan der etableres grønne områder langs Bramslykkevej samtidig med, at der kun 
afgives meget få parkeringspladser. Det vil give et løft til byrummet idet Bramslykkevej vil blive forskønnet 
og få et mere indbydende forløb ved hjælp af træer og en mere varieret beplantning. 
  

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Stort potentiale for byrumsforbedringer 

 
 
Øvrige forudsætninger 
Krævede forudsætninger for projektet: 

• Myndighedsbehandling: Trafikforhold. 
• Da Bramslykkevej er en privat fællesvej forudsætter projektet at der indgås aftale med vejens 

ejere. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV25 Bramslykkevej 
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KV26A Vigerslevparken Nord 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Vigerslevparken Nord en central forsinkelsespark i vandoplandet København Vest og Frederiksberg Vest 
og udgør en robust løsning, der tilbageholder vandet langt fra bebyggelse, og forhindrer oversvømmelse i 
nedstrøms områder. Ved at lade åen løbe gennem Vigerslevparken Nord kan der skabes en unik grøn 
forbindelse fra Kalveboderne til Grøndalsparken og Fæstningskanalen. Åen vil også give Vigerslevparken 
et rekreativt løft. Derudover kan det gamle åløb muligvis anvendes til opmagasinering eller som et 
supplerende skybrudsbassin. Projektet er afhængigt af det fælleskommunale kapacitetsprojekt for 
Harrestrup Å, og den endelige udformning afventer resultatet af dette.  Da synergien mellem projekterne 
er stor og der vil være et større arbejde med involvering af borgerne, foreslås det, at det indledende 
arbejde påbegyndes hurtigt, i den udstrækning det er muligt. Samlet set får projektet på nuværende 
tidspunkt en høj prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Vigerslevparken Nord anlægges som en forsinkelsesplads. Med den planlagte omlægning af Harrestrup Å 
og ændring af underføringen af åen ved Roskildevej, vil åen løbe ind i Vigerslevparkens nordøstlige hjørne. 
Åen fortsætter sit løb i parkens østlige side, og løber sammen med det gamle åløb kort før jernbanen. Det 
gamle åløb afsnøres og kan eventuelt bruges som en forsinkelsesplads. For at sikre plads til 
fodboldbanerne begrænses bredden af åen til 3-5 meter. Derudover skabes der også en forsinkelsesplads, 
idet at fodboldbanerne sænkes. Forsinkelsespladsen vil komme i anvendelse ca. én gang hvert andet år. 
Forsinkelsespladsens vil være en at de forsinkelsespladser i vand oplandet, der tømmes først, og 
fodboldbanerne sikres en ekstra god dræning, så anvendelsen af fodboldbanerne sikres i størst mulig 
udstrækning. Da der er tale om et forsinkelsesprojekt kan Vigerslevparken Nord etableres uafhængigt af 
andre overfladeprojekter. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Da Vigerslevparken er fredet og der derfor skal søges om dispensation i Fredningsnævnet, og da der 
forventes en omfattende borgerinddragelsesproces, har projektet en lang forventet implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde, men projektet har stor betydning for afvandingen af områderne 
langs åen og de nedstrøms områder. 
 
 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Økonomi 
 
 

 
 
Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Projektet i Vigerslevparken skaber sammen med den nye park der etableres i Damhussøen (KV23) en unik 
grøn forbindelse fra Kalveboderne til Fuglebakken station mod nord-øst og Fæstningskanalen mod nord. 
Den grønne forbindelse vil fungere som spredningskorridor for dyr og planter, og en cykel- og gangsti 
under Roskildevej vil forbedre de rekreative forhold langs åen. Der er et stærkt ønske om en forbedret 
cykelforbindelse under Roskildevej. De naturlige og rekreative forhold i parken vil også blive forbedret. 
Flytningen af åen vil også betyde, at det gamle åløb kan benyttes som bassin. Denne del af åen indgår ikke 
i Helhedsplanen for Harrestrup Å, og skal derfor indarbejdes i dette projekt. 
 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Ja 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Dispensation fra park fredning. 
• Borgerinddragelse og koordinering mellem konkretisering af skybrudsplanen for København vest og 

Frederiksberg vest, Helhedsplan for Harrestrup Å, Vandplan og Spildevandsplan. 
• Projektet skal koordineres med Center for Trafik og Byliv. 
• Projektet er afhængigt af det fælleskommunale kapacitetsprojekt for Harrestrup Å, og den endelige 

udformning afventer resultatet af dette.   

Alternativ løsning 27,5 mio. kr. 
Traditionel løsning 500,0 mio. kr. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV26A Vigerslevparken Nord
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KV26B Vigerslevparken Midt 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Projektet Vigerslevparken Midt er væsentlig som en del af hovedvandvejen til afvandingen af hele 
skybrudsoplandet København Vest. Projektet medvirker til forbedring af den eksisterende 
spredningskorridor. Det er væsentligt at koordinere skybrudssikring, helhedsplan og vandplan. Projektet 
er afhængigt af det fælleskommunale kapacitetsprojekt for Harrestrup Å, og den endelige udformning 
afventer resultatet af dette. Der vil være en stor besparelse ved, at gennemføre alle tre planer samtidigt. 
Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en høj prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Harrestrup Å er hovedskybrudsvej i oplandet ikke alene for Københavns og Frederiksberg Kommuner, 
men for alle 10 oplandskommuner. I Vigerslevparken mellem jernbanen og Åhaven – en strækning på 2 
km - omlægges Harrestrup Å, og der etableres i alt 21.000 m3 volumen af hensyn til håndtering af store 
vandmængder. Der etableres øget gennemstrømningskapacitet ved broen over Sønderkær.  Da der er tale 
om en udvidelse af skybrudsvejens (vandløbets) tværsnit og magasineringskapacitet kan Vigerslevparken 
Midt etableres uafhængigt af andre overfladeprojekter. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort implementeringstid, idet det fremgår af fredningsbestemmelsen, at strukturer til 
håndtering af spildevand i parken kan tillades. 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde, men projektet har stor betydning for afvandingen af områderne 
langs åen og de nedstrøms områder. 
  
Økonomi 

 
 
 

 
 
Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Projektet i Vigerslevparken Midt vil forøge værdien som spredningskorridor for planter og dyr, og den 
biologiske mangfoldighed i området vil blive øget. Der er et ønske at forbedre cykelforholdene i parken, 

Alternativ løsning  22,0 mio. kr. 
Traditionel løsning 210,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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da den nuværende placering af cykelstien er uhensigtsmæssig. Projektet er i tråd med Helhedsplanen for 
Harrestrup Å.  
 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Ja 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Miljøforhold og evt. dispensation fra fredningen. 
• Inddragelse af borgere og lokaludvalg. 
• Koordinering mellem konkretisering af skybrudsplanen for København vest og Frederiksberg vest, 

Helhedsplan for Harrestrup Å, Vandplan og Spildevandsplan. 
• Projektet er afhængigt af det fælleskommunale kapacitetsprojekt for Harrestrup Å, og den endelige 

udformning afventer resultatet af dette.   
• Projektet skal koordineres med Hvidovre Kommune. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV26B Vigerslevparken Midt
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KV27 Nakskovvej 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Nakskovvej ligger i den øvre del af oplandet og afledningen fra skybrudsvejen afhænger af, at der opnås 
enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brugen af Harrestrup Å under skybrud. 
Der kan være synergi med et cykelstiprojekt. Vejen er privat og der forudsættes aftale med de private 
grundejere. I lyset af et muligt cykelstiprojekt bør projektet på nuværende tidspunkt sikres 
opmærksomhed, og koordineringstiltag med cykelstiprojektet bør belyses. 

 
 

Hydraulisk beskrivelse 
Nakskovvej indgår i en skybrudshovedvej, som med start på Maribovej løber videre via Vigerslevvej til 
udløb i Harrestrup Å. Nakskovvej modtager skybrudsvand fra flere mindre veje og omdannes til 
skybrudsvej ved en omprofilering af vejen.  Nakskovvej har direkte udløb til Harrestrup Å og derfor er 
uafhængig af andre skybrudsprojekter, hvormed projektet umiddelbart kan anlægges. Projektet skal dog 
koordineres med Helhedsplanen for Harrestrup Å.  
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en mellemlang forventet implementeringstid. 

 
 

Risiko og sårbarhed 
Nakskovvej ligger i et af de områder i byen med den laveste risiko. Der er ikke specielt sårbare funktioner 
på den aktuelle vej. 

 
 

Økonomi 
 
 
 

 
  

Alternativ løsning 13,6 mio. kr. 
Traditionel løsning 19,3 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby Lokaludvalg  Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Der er planlagt en cykelsti (Nørrebroruten) på Nakskovvej, men den er endnu ikke finansieret. Der er et 
lavt potentiale for byrumsforbedringer. 
 

Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Vides ikke, privat vej 
Cykelstier Ja, under ”Cykelby for alle – 5 forbindelser i 

verdensklasse” er der forslag om at en del af 
Nakskovvej indgå i planlagt grønt cykelrutenet.  

Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale for byrumsforbedringer 

 
 

Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafikforhold, miljø og fredning 
• Vedtagelse af tiltag under ”Cykel for alle – 5 forbindelser i verdensklasse”  
• Samarbejde og aftale med private ejere af fællesvejen Nakskovvej 
• Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud  
• Hverdagsregnen skal renses inden udledning til Harrestrup Å 
• Koordinering med Helhedsplan for Harrestrup Å                                                                                                                                                                                                                                                           
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV27 Nakskovvej

127



128



KV28 Grønt område bag Lykkebo Skole  
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

På et grønt område bag Lykkebo Skole etableres en forsinkelsesplads. Projektet kan igangsættes 

uafhængigt af andre projekter, men er ikke essentielt for skybrudssikringen af København Vest. Der skal 

etableres dialog med brugerne af det grønne område om etableringen af forsinkelsespladsen. Samlet set 

gives projektet en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Etablering af forsinkelsespladsen på 5200 m3 sker indenfor et veldefineret areal, hvor regnvand 

udelukkende ved skybrud kan opmagasineres i kortere tid. Regnvandet bliver på overfladen. Vand til og 

fra anlægget er styret, og det tømmes kontrolleret ved at lede vandet til kloak. Anlægget modtager 

regnvand fra omkringliggende veje. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et mellemrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 17,2 mio. kr. 

Traditionel løsning 97,8 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Intet potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der ses ikke nogen særlig synergi.  

 

Synergi med anden planlægning 

Dampkonvertering Nej 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Intet 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Miljø  

 Inddragelse af områdets brugere 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV28 Grønt område bag Lykkebo Skole 
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KV30 Lykkebovej 
 
 
 
 

 
 
Samlet vurdering 
Lykkebovej omdannes til en skybrudsvej, som modtager vand fra et mindre antal grønne veje og fører det 
videre til udledning i Harrestrup Å. Projektet kan gennemføres uafhængig af andre overfladeprojekter. 
Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet.. Samlet får projektet på nuværende 
tidspunkt en lav prioritet. 
 
 
Hydrauliskbeskrivelse 
Skybrudsvejen på Lykkebovej en sidegren til den sammenhængende skybrudsgren, der afvander 
delvandoplandet Harrestrup Å. Projektet modtagere vand fra en række mindre grønne veje, og bortleder 
vandet direkte til Harrestrup Å. Skybrudsvejens hovedfunktion er bortledning af skybrudsvand. Da 
skybrudsvejen afvander direkte til Harrestrup Å, kan projektet etableres uafhængigt af andre 
overfladeprojekter. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et mellemrisikoområde. 
 
 
Økonomi 

 
 
 

 
 
  

Alternativ løsning 7,7 mio. kr. 
Traditionel løsning 12,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Der er ikke umiddelbart noget potentiale for synergi med andre planlægningsområder. Da der alene er 
tale om omprofilering af vejtraceet, er det kun et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 
 

Dampkonvertering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Lavt potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 

• Myndighedsbehandling: Trafikforhold, miljø. 
• Aftale med grundejere da vejen er privat fællesvej. 
• Vedtagelse af tiltag ”Grøn klimatilpasning, Københavns Vest og Frederiksberg Vest”. 
• Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 
• Hverdagsregnen skal renses inden udledning til Harrestrup Å. 
• Koordineres med Center for Trafik og Byliv. 
• Koordineres med Helhedsplan for Harrestrup Å. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV30 Lykkebovej 
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KV31 Heldbovej  
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Heldbovej omdannes til en skybrudsvej, som modtager vand fra et mindre antal grønne veje og fører det 
videre til udledning i Harrestrup Å. Projektet kan gennemføres uafhængig af andre overfladeprojekter. 
Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 
 
 
Hydrauliskbeskrivelse 
Skybrudsvejen på Heldbovej en sidegren til den sammenhængende skybrudsgren, der afvander 
delvandoplandet Harrestrup Å. Projektet modtagere vand fra en række mindre grønne veje, og bortleder 
vandet direkte til Harrestrup Å. Skybrudsvejens hovedfunktion er bortledning af skybrudsvand. Da 
skybrudsvejen afvander direkte til Harrestrup Å, kan projektet etableres uafhængigt af andre 
overfladeprojekter. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et mellemrisikoområde. 
 
 
Økonomi 

 
 
 

 
  

Alternativ løsning 6,4 mio. kr. 
Traditionel løsning 11,1 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Der er ikke umiddelbart noget potentiale for synergi med andre planlægningsområder. Da der alene er 
tale om omprofilering af vejtraceet, er det kun et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 
 

Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Lavt potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 

• Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold. 
• Aftale med grundejere da vejen er privat fællesvej. 
• Vedtagelse af tiltag ”Grøn klimatilpasning, Københavns Vest og Frederiksberg Vest”. 
• Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 
• Koordinering med Helhedsplan for Harrestrup Å. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV31 Heldbovej 
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KV32 Gårdstedet 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Gårdstedet omdannes til en skybrudsvej, som modtager vand fra et mindre antal grønne veje og fører det 
videre til udledning i Harrestrup Å. Projektet kan gennemføres uafhængig af andre overfladeprojekter. 
Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 
 
 
Hydrauliskbeskrivelse 
Skybrudsvejen på Gårdstedet og Bavnagervej en sidegren til den sammenhængende skybrudsgren, der 
afvander delvandoplandet Harrestrup Å. Projektet modtagere vand fra en række mindre grønne veje, og 
bortleder vandet direkte til Harrestrup Å. Skybrudsvejens hovedfunktion er bortledning af skybrudsvand. 
Da skybrudsvejen afvander direkte til Harrestrup Å, kan projektet etableres uafhængigt af andre 
overfladeprojekter. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et mellemrisikoområde. 
 
 
Økonomi 

 
  

Alternativ løsning 12,0 mio. kr. 
Traditionel løsning 15,6 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergibeskrivelse og byrumsforbedringer 
Der er ikke umiddelbart noget potentiale for synergi med andre planlægningsområder. Da der alene er 
tale om omprofilering af vejtraceet, er det kun et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 
 

Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Intet potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 

• Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold. 
• Aftale med grundejere da vejene er private fællesveje. 
• Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 
• Hverdagsregnen skal renses inden udledning til Harrestrup Å. 
• Koordinering med Helhedsplanen for Harrestrup Å. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV32 Gårdstedet
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KV33 Kulbanevej (igangsat) 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Projektet er allerede i projekteringfasen i HOFOR og medtaget her til orientering.  
Ved Ringstedbanens gennemførsel ved Kulbanevej og Lerknolden, et mindre areal mellem Vigerslev Allé 
og Folehaven, afledes vand fra banen samt Kulbanevej og et større tagareal til Harrestrup Å. Den nye 
Ringstedbane vil stå færdigt i 2018. I et samarbejde mellem HOFOR, Banedanmark, TMF og Valby 
lokaludvalg er der skabt en række rekreative løsninger, der støtter op om flere politiske målsætninger.  
Langs Kulbanevej er der placeret to rekreative bassiner, mens Harrestrup Å åbnes på strækningen over 
Lerknolden.  Åbningen af Harrestrup Å betyder, at helheden omkring åen og de grønne forbindelser 
styrkes og, at København bliver lidt "rigere" på natur.  
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Ved gennemføring af Ringstedbanen i det grønne område ved Kulbanevej og gennem "Lerknolden" ved 
Vigerslevparken, afledes regnvandet fra banen og tunnelunderføringen til to bassiner med central 
forsinkelse, hvorfra det ledes i en regnvandsledning til Harrestrup Å, som i dag er rørlagt på strækningen 
fra Vigerslevvej til Folehaven. Ved Harrestrup Å, som samtidig frilægges på en kort strækning, etableres et 
grønt rensebassin til rensning af regnvandet, inden det udledes i åen. For at udnytte den allerede 
eksisterende regnvandsledning er det besluttet, at tilkoble vandet fra Kulbanevej samt større tagarealer 
fra en boligforening og et lokalt supermarked. HOFOR har allerede projekteret et grønt bassin, som 
HOFOR anlægger i 2016, mens Teknik- og Miljøforvaltningen senere etablerer det andet bassin.  
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en forventet implementeringstid på 4 år.  Afledningen af vandet fra Ringstedbanen er 
omfattet af en anlægslov, og forventes at stå færdigt i 2018. HOFOR etablerer det grønne bassin i 2016, 
mens det ikke er afgjort, hvornår Teknik- og Miljøforvaltningen skal etablere det sidste bassin. 
 
Risiko og sårbarhed 
Kulbanevej ligger i et af de områder i byen med den laveste risiko. Der er ikke specielt sårbare funktioner 
på de aktuelle veje. 
 
Økonomi 

 
 
 

 

Alternativ løsning 5,0 mio. kr. 
Traditionel løsning 15,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Banedanmark skal aflede vand ved Ringstedbanens passage ved Kulbanevej og Lerknolden. Banedanmark, 
Københavns Kommune og HOFOR har arbejdet sammen om en samlet løsning, der tilfredsstiller alle tre 
parter. Der afledes vand fra banen, vejen, et større tagareal og der etableres to rekreative bassiner. De to 
forsinkelsesbassiner placeres tæt ved Hornemanns Vænge. Det ene bassin udformes som et grønt bassin, 
mens det andet bassin etableres i beton, med mulighed for tilpasning til rekreative aktiviteter, som for 
eksempel en løbehjulsbane. Derudover åbnes Harrestrup Å på strækningen fra Vigerslevvej til Folehaven og 
der etableres et grønt rensebassin ved Harrestrup Å. Åbningen af Harrestrup Å med etableringen af det 
grønne renseanlæg betyder, at Lerknolden løftes fra et kedeligt græsområde ind i en helhed omkring åen, 
hvorved området bliver mere tilgængeligt. Åbningen af denne del af Harrestrup Å støtter således op om 
tanken bag Helhedsplanen for Harrestrup Å, vandplanen og "Grønne forbindelser".  Det skal nævnes at der 
har været et tæt samarbejde mellem flere enheder i TMF, HOFOR og lokaludvalget som har været 
inddraget i placering og udformning af de centrale bassiner. Staten har senere godkendt området til 
områdefornyelse, som forventes at få den kommunale accept i efteråret 2016. Herefter kan det forventes, 
at områdefornyelsen vil stille ønske om, at få etableret det sidste rekreative bassin ved Hornemanns 
Vænge. 

 
Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser og jernbane Ja 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale for byrumsforbedringer 

 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Dispensation fra fredningen og miljøforhold 
• Samarbejde mellem HOFOR, Banedanmark, TMF og Valby lokaludvalg 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV33 Kulbanevej
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KV34 Retortvej  
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Til trods for, at Retortvej ligger øverst i en skybrudsgren, kan den umiddelbart etableres som 

forsinkelsesvej uafhængig af andre overfladeprojekter, med midlertidigt overløb til kloaksystemet. Senere 

kan eventuelt overskydende regnvand ledes til nedstrøms projekter på skybrudsgrenen, når disse er 

etableret. Der er flere områder, der danner synergi med skybrudsprojektet. Der kan være synergi med 

anlæg af ny belægning på vejen, forbedring af cykelsti. Etableringen af grønne skybrudselementer langs 

Retortvej kan modvirke den varmeøeffekt, der udvikles i området. Derudover kan det give et løft til 

byrummet. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Retortvej etableres som en forsinkelsesvej med en mindre supplerende ledning. Retortvej modtager vand 

fra tilstødende grønne veje. Som forsinkelsesvej kan Retortvej umiddelbart etableres uafhængigt af andre 

overfladeprojekter, med midlertidigt overløb til kloaksystemet. Senere kan eventuelt overskydende 

regnvand ledes til nedstrøms projekter på skybrudsgrenen, når disse er etableret. Retortvejs hydrauliske 

funktion som en forsinkelsesvej, opnås ved at vandet forsinkes i en kombination af skybrudselementer 

bestående af lange bede, almindelige vejbede og gennemtrængelige belægninger. 

 

 

Tidsramme 

Projektet har en mellemlang forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvandet et mellemrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

  

Alternativ løsning 15,1 mio. kr. 

Traditionel løsning 19,2 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er synergi vedrørende etablering af ny kørebanebelægning og forbedring af cykelsti. Retortvej kan 

udformes som en kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige belægninger. Derved 

kan der etableres grønne områder langs Retortvej samtidig med, at der kun afgives meget få 

parkeringspladser. De grønne bede kan modvirke den varmeøeffekt, der kan udvikles i området. Det vil 

give et løft til byrummet, idet den brede vej har et meget kedeligt og trist udseende på den aktuelle 

strækning. 

 

Dampkonvertering Nej 

Vejrenovering Ja 

Cykelstier Ja 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Nej 

Ja 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Mellem potential 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold. 

 Koordinering med grøn klimatilpasning. 

 Koordinering med Center for Trafik og Byliv. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV34 Retortvej 
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KV35 Vigerslevvej 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Vigerslevvej omdannes til en skybrudsvej, der modtager vand fra fire tilstødende grønne veje og leder 

vandet videre til Harrestrup Å, hvorefter det udledes til Kalveboderne. Da projektet leder direkte ud til 

Harrestrup Å, kan det etableres uafhængigt af andre projekter. Det forudsættes dog at der opnås enighed 

i det fælleskommunale Harrestrup Å-projekt. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav 

prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Skybrudsvejen på Vigerslevvej en sidegren til den sammenhængende skybrudsgren, der afvander 

delvandoplandet Harrestrup Å. Projektet modtagere vand fra en fire tilstødende grønne veje og leder 

vandet videre til Harrestrup Å, hvorefter det udledes til Kalveboderne. Projektet kan etableres uafhængigt 

af andre projekter. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et mellemrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 16,5 mio. kr. 

Traditionel løsning 19,8 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af ét andet overfladeprojekt 

LOKALUDVALG: Valby   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Kørebanebelægningen på den omfattede del af Vigerslevvej vurderes til at have en restlevetid 6-15 år. 

Ved at gennemføre skybrudsprojektet samtidigt med vejrenoveringen kan omkostningerne til 

skybrudsprojektet nedbringes, samtidig med at der lægges mindre pres på den trafikale fremkommelig. 

Da der alene er tale om omprofilering af vejtraceet, er det kun et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 

 

Dampkonvertering Nej 

Vejrenovering Ja  

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Nej 

Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Lavt 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold, miljø. 

 Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 

 Hverdagsregnen skal renses inden udledning til Harrestrup Å. 

 Koordinering med Helhedsplanen for Harrestrup Å. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV35 Vigerslevvej
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KV36 Vigerslevparken syd 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Projektet Vigerslevparken Syd er væsentlig som en del af hovedvandvejen til afvandingen af hele 
skybrudsoplandet København Vest, samt som forsinkelsesplads. Projektet medvirker til forbedring af den 
eksisterende spredningskorridor. Det er væsentligt at koordinere skybrudssikring, helhedsplan og 
vandplan. Der vil være en stor besparelse ved, at gennemføre alle tre planer samtidigt. Projektet er 
afhængigt af det fælleskommunale kapacitetsprojekt for Harrestrup Å, og den endelige udformning 
afventer resultatet af dette.  Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en høj prioritet. 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Harrestrup Å er hovedskybrudsvej i oplandet ikke alene for Københavns og Frederiksberg Kommuner, 
men for alle 10 oplandskommuner. Hvor pladsen og åens forløb tillader det udvides åen så der dannes en 
slags bassin, som har til formål at magasinere skybrudsvand.  
 
I Vigerslevparken mellem Åhaven/Vestkærs Allé og udløbet i Kalveboderne omlægges Harrestrup Å. 
Åløbet restaureres, og dele af det flyttes ind mod midten af parken, og der etableres en ådal af varierende 
bredde med et volumen på ca. 50.000 m3, der fungerer som forsinkelsesplads. Forsinkelsespladsen 
dannes ved en terrænregulering tilpasset parkens landskabelige træk, så det indgår som en naturlig del af 
parken. Der etableres øget gennemstrømningskapacitet ved broerne Åhaven/Vestkærs Allé og 
Risbjerggårds Allé, og der etableres formodentlig en sluse og pumpestation ved Gl. Køge Landevej. Der Da 
der er tale om et forsinkelsesprojekt og etablering af øget kapacitet nedstrøms på vandløbet, kan 
Vigerslevparken Syd etableres uafhængigt af andre overfladeprojekter. 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort implementeringstid, idet det fremgår af fredningsbestemmelsen, at strukturer til 
håndtering af spildevand i parken kan tillades. 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde, men projektet har stor betydning for afvandingen af områderne 
langs åen og de nedstrøms områder. 
 
  

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Økonomi 
 
 
 

 
Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Projektet i Vigerslevparken Midt vil forøge værdien som spredningskorridor for planter og dyr, og den 
biologiske mangfoldighed i området vil blive øget. Der er et ønske at forbedre cykelforholdene i parken, 
da den nuværende placering af cykelstien er uhensigtsmæssig. Projektet er i tråd med Helhedsplanen for 
Harrestrup Å.  
 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Ja 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Miljøforhold og dispensation fra fredningen. 
• Inddragelse af borgere, fodboldklubber og lokaludvalg. 
• Koordinering mellem konkretisering af skybrudsplanen for København vest og Frederiksberg vest, 

Helhedsplan for Harrestrup Å, Vandplan og Spildevandsplan. 
• Projektet er afhængigt af det fælleskommunale kapacitetsprojekt for Harrestrup Å, og den endelige 

udformning afventer resultatet af dette.   
• Projektet skal koordineres med Hvidovre Kommune 

Alternativ løsning 71,5 mio. kr. 
Traditionel løsning 500,0 mio. kr. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV36 Vigerslevparken Syd
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KV37 Kirsebærhaven 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Kirsebærhaven har en central rolle i håndteringen af skybrudsvand i lokalområdet, og indgår som en del af 

skybrudsvejen, der skal lede vandet fra lokalområdet til et centralt forsinkelsesområde ved Harrestrup Å 

og til udløb i Harrestrup Å. Kirsebærhaven anlægges som en skybruds- og forsinkelsesvej. Der er også 

planlagt en lokal cykelrute fra Folehaven til skolen midt på Kirsebærhaven. Da Kirsebærhaven udleder 

direkte til Harrestrup Å, er projektet uafhængigt af andre projekter. Skybrudselementerne i 

Kirsebærhaven udformes på begge sider af vejen som en kombination af forskellige grønne løsninger 

alternerende med parkeringspladser af permeable belægninger. Områdets borgere ønsker en større 

genanvendelse af regnvand og at de grønne arealer mellem områdets etageejendomme inddrages til lokal 

afledning af regnvand. I området er der stor opbakning til disse projekter, også fra almennyttige 

boligselskaber og lokaludvalget. Generelt er der stor synergi med de lokale projekter borgerne ønsker 

gennemført, og de giver byrummet et løft. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en høj prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Kirsebærhaven anlægges som en skybruds- og forsinkelsesvej. Kirsebærhaven afleder vandet fra 

lokalområdet til Harrestrup Å. Urtehaven indgår også i projektet, idet vandet ledes videre fra 

Kirsebærhaven ad Urtehaven og videre til Harrestrup Å. Vandet ledes i forskellige skybrudselementer på 

hver side af vejen. På de grønne områder mellem etageejendommene kan der etableres lokal afledning af 

regnvand, hvor vandet i skybrudssituationen ledes til Kirsebærhaven. På de øverste cirka 50 meter af 

Kirsebærhaven etableres opsamling af skybrudsvand, som tilledes fra Folehaven (KV38) og ledes videre i 

en skybrudsledning (HOFOR-projekt). Kirsebærhaven har en central rolle i håndteringen af skybrudsvand i 

lokalområdet. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en mellemlang forventet implementeringstid. 

  

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af et andet overfladeprojekt 

LOKALUDVALG: Valby   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

 

Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Skybrudselementerne i Kirsebærhaven kan på vejens ene side udformes som en kombination af 

forskellige grønne bede og vejbede alternerende med parkeringspladser med permeable belægninger. På 

den anden side etableres et grønt område der fungerer til både skybruds- og hverdagsregn. Områdets 

borgere ønsker en større genanvendelse af regnvand og lokal afledning af regnvand på de grønne arealer 

mellem områdets etageejendomme. Der er stor synergi mellem skybrudsprojektet og de lokale projekter 

borgerne ønsker gennemført. Kvaliteten i byrummet øges markant. Projekterne vil tilføre området en 

større rekreativ værdi. Der er også planlagt en lokal cykelrute mellem Folehaven til skolen midt på 

Kirsebærhaven. 

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Ja 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale for byrumsforbedringer 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold 

 Samarbejde med Valby Lokaludvalg 

 Projektet forudsætter at der indgås aftale med vejens ejere 

 Fælleskommunal aftale om brug af Harrestrup Å 

 Hverdagsregnen skal renses inden udledning til Harrestrup Å 

Alternativ løsning 33,0 mio. kr. 

Traditionel løsning 37,2 mio. kr. 

162



Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV37 Kirsebærhaven
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KV 38 Folehaven (igangsat) 
 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Folehaven ligger som det andet projekt i en skybrudsgren, som leder vand fra Folehaven til Harrestrup Å. 

Projektet har stor lokal betydning og spiller en central rolle i områdets skybrudssikring sammen med 

projektet i Kirsebærhaven. På strækningen fra Vigerslevvej til Kirsebærhaven udformes Folehaven som en 

grøn skybruds- og forsinkelsesvej, hvor overskydende vand ledes til Kirsebærhaven. Midterrabatten 

omdannes til grønne bede og kanaler, mens der anlægges centrale forsinkelsesbassiner langs Folehaven 

udformet i en kombination af forskellige grønne bede, vejbede og permeable belægninger. Derved kan 

der etableres grønne områder langs Folehaven samtidig med, at der kun afgives få parkeringspladser. 

Folehaven vil dermed indgå som startpunktet for den grønne forbindelse til Fisketorvet. Det vil give et løft 

til byrummet, idet den brede vej har et kedeligt og trist udseende på den aktuelle strækning. Områdets 

beboere har allerede i samarbejde med Københavns Universitet og Teknologisk Institut taget initiativ til et 

projekt, hvor en grøn skærm af planter dæmper støjen og opsuger vand. Projektet som integreres i 

skybrudsprojektet, støttes af Københavns Kommune med 5 mio. kr. Samlet får projektet på nuværende 

tidspunkt en høj prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Folehaven ændres til en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej og er det andet projekt i en 

skybrudsgren, som leder vand fra Folehaven ad Kirsebærhaven og Urtehaven gennem Vigerslevparken til 

Harrestrup Å. Projektet har stor lokal betydning og spiller sammen med projektet på Kirsebærhaven 

(KV37), en central rolle i områdets skybrudssikring. På strækningen fra Kirsebærhaven fra Vigerslevvej til 

udformes Folehaven som en skybruds- og forsinkelsesvej. Midterrabatten der omdannes til grønne bede 

og kanaler, anvendes til afledning af vandet. Som en del af projektet, anlægges der også centrale 

forsinkelsesbassiner langs Folehaven, der hvor det er muligt. Overskydende vand ledes videre ad 

Kirsebærhaven. Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre projekter ved at etablere overløb til 

kloakken, men opnår først fuld hydrauliske effekt når det nedstrøms skybrudsprojekt, Kirsebærhaven 

(KV37) er etableret. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en mellemlang forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Økonomi 

 

 

 

 

 

 

Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Forsinkelseselementerne på Folehaven kan udformes som en kombination af forskellige grønne bede og 

vejbede. Derved kan der etableres grønne områder langs Folehaven samtidig med, at der kun afgives 

meget få parkeringspladser og Folehaven kan indgå i den grønne forbindelse fra Folehaven til Fisketorvet. 

Det vil give et løft til byrummet, idet den brede vej har et meget kedeligt og trist udseende på den 

aktuelle strækning. Områdets beboere har allerede i samarbejde med Københavns Universitet og 

Teknologisk Institut taget initiativ til et projekt, hvor en grøn skærm af planter dæmper støjen og opsuger 

vand. Projektet som integreres i skybrudsprojektet, støttes af Københavns Kommune med 5 mio. kr.  

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Ja 

Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold. 

 Samarbejde med Valby Lokaludvalg. 

 Koordineres med Center for Trafik og Byliv. 

 

 

Alternativ løsning 25,0 mio. kr. 

Traditionel løsning 29,0 mio. kr. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV38 Folehaven
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KV39 Gl. Køge Landevej 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering  
Gl. Køge landevej udformes som en forsinkelsesvej, hvor vandet forsinkes i en kombination af 
skybrudselementer bestående af lange bede, almindelige vejbede og gennemtrængelige belægninger, og 
vil give et løft til byrummet. Gl. Køge Landevej udleder direkte til Harrestrup Å, hvorfor etableringen af 
projektet kan starte med det samme. Anlæg af Gl. Køge Landevej skal dog koordineres med 
Helhedsplanen for Harrestrup Å, så renseenheden og udledningspunktet kan udformes med hensyn til 
Helhedsplanen og fredningen. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en mellem prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Gl. Køge Landevej udformes som en grøn forsinkelsesvej mellem Folehaven og Harrestrup Å. 
Forsinkelsesvejen modtager mindre mængder vand fra Folehaven og Ellebjergvej, men skal derudover kun 
modtage vand fra sit eget areal. Vandet forsinkes i en kombination af regnvandselementer, bestående af 
lange bede, almindelige vejbede og gennemtrængelige belægninger. Overskydende vand der ikke 
forsinkes, udledes til Harrestrup Å. Da Gl. Køge Landevej leder vandet direkte til Harrestrup Å, kan anlæg 
af Gl. Køge Landevej gennemføres uafhængigt af andre overfladeprojekter.  
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Gl. Køge Landevej afvander et lavrisikoområde. 
 
 
Økonomi 

 
 
  

Alternativ løsning 11,1 mio. kr. 
Traditionel løsning 13,5 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Gl. Køge Landevej kan udformes med en kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige 
belægninger. Derved kan der etableres grønne områder langs Gl. Køge Landevej samtidig med, at der kun 
afgives meget få parkeringspladser. Projektet skal koordineres med Helhedsplanen for Harrestrup Å. 
 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Punktvis renovering af supercykelsti 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Stort potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold. 
• Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 
• Hverdagsregnen skal renses ved udledning til Harrestrup Å. 
• Koordineres med Center for Trafik og Byliv. 
• Koordineres med Helhedsplanen for Harrestrup Å. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV39 Gl. Køge Landevej
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KV40 Grønne veje i øvrigt Harrestrup Å 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Projektet er af stor lokal betydning for fremtidssikring af kloakken og for skybrudssikring af Brønshøj-

Husum, Vanløse og Valby. Projekterne kan etableres uafhængigt af de nedstrøms skybrudstiltag. Behovet 

for fremtidssikring af kloakken vil først blive aktuelt i forbindelse med klimabetingede stigninger i 

regnmængden i løbet af 20-30 år. Der er gode muligheder for byrumsforbedringer på de grønne veje. Da 

behovet for fremtidssikring af kloakken ikke er aktuelt endnu, får projekterne på nuværende tidspunkt en 

lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Etablering af grønne veje på mange af de mindre veje i Harrestrup Å oplandet, vil tilføre bydelene i 

oplandet meget grønt og blåt. Hovedfunktionen er at håndtere og forsinke/afkoble den daglige regn 

(fremtidssikring af kloakken ved brug af LAR) og at forsinke en del af skybrudsvandet, og dermed hindre 

vandet i at oversvømme mere følsomme områder. Vejene skal derfor indrettes, så de kan forsinke og 

eventuelt nedsive den daglige regn i for eksempel regnbede, grøfter og gennem permeable belægninger.  

Fordi oplandets villaveje som udgør hovedparten af oplandets veje forventes omlagt til grønne veje, 

udgør de en vigtig resurse i skybrudsbeskyttelsen. Da omlægningen af grønne veje sjældent vil få samme 

umiddelbare effekt som et stort centralt forsinkelsesbassin, er grønne veje velegnede til en langsigtet 

omlægning af vandhåndteringen i oplandet. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har samlet en lang implementeringstid, mens de enkelte vejstrækninger har en kort 

implementeringstid.  

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

  

Alternativ løsning 219,7 mio. kr. 

Traditionel løsning 261,8 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter  

LOKALUDVALG: Brønshøj-Husum, Vanløse og Valby Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er rigtig gode muligheder for byrumsforbedringer i forbindelse med etablering af grønne veje.  Her 

kan der etableres vejbede, vejtræer og grønne langsgående rabatter/grøfter (LAR-løsninger). Herudover 

kan der etableres forsinkelse i form af permeable belægninger. Kommunen oplever derfor også, at flere 

borgere og grundejerforeninger henvender sig for at få hjælp til at etablere en grøn vej. 

 

Dampkonvertering Nej 

Vejrenovering Visse steder 

Cykelstier Visse steder 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Afhænger af placering i vandoplandet 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Ja 

Ja 

Udsatte byområder  Afhænger af placering i vandoplandet 

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et mellem potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold 

 Aftale med grundejere i de tilfælde, at vejen er privat fællesvej 

 Lokal borgerinddragelse og inddragelse af andre interessenter 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV40 Grønne veje i øvrigt Harrestrup Å
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KV41 Borrebyvej 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Projektet er alene af lokal betydning for skybrudssikring af delvandoplandet Grøndalså. Projektet er 
afhængigt af, at de nedstrøms liggende skybrudsveje er etablerede. Projektet har et lille potentiale for 
byrumsforbedringer og synergi med andre anlægsprojekter. Samlet set gives projektet en lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Skybrudsvejen på Borrebyvej er en sidegren til den sammenhængende skybrudsgren, der afvander 
delvandoplandet Grøndals Å. Skybrudsvandet løber fra Borrebyvej til ad Bellahøjvej (KV44) og videre af 
Bangsbovej (KV45) og Katrinedalsvej (KV47) til Grøndalsparken (KV53), Damhussøen (KV23) og videre ad 
Grøndalsåen til Harrestrup Å og Kalveboderne. Projektets hovedfunktion, bortledning af skybrudsvand, 
afhænger af at de ovenstående skybrudsveje etableres.  
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. 
 
 
Økonomi  

 
 
 
 

  

Alternativ løsning 6,6 mio. kr. 

Traditionel løsning 10,7 mio. kr.  

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængigt af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi og byrumsforbedring 
Der er et meget begrænset potentiale for byrumsforbedringer, da projektet udelukkende består i en 
omprofilering af vejtraceet. Projektet rummer pt. intet potentiale for synergi men andre kommunale 
planlægningsområder.  
 

Dampkonvertering Nej 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Forebygge Urban Heat Island 

 

Nej 

Nej 

Udsatte byområder Nej 

Potentiale for byrumsforbedringer Lavt potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 

• Projektet forudsætter at der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt 
om brugen af Harrestrup Å under skybrud. 

• Da Borrebyvej er en privatvej forudsætter projektet, at der indgås aftale med vejens ejere. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV41 Borrebyvej
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KV42 Slotsherrensvej Øst 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering  
Projektet er af lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest. Projektet hydrauliske funktion 
afhænger af, at de nedstrøms skybrudsprojekter etableres. Projektet har et mellemstort potentiale for 
byrumsforbedringer og synergi med andre kommunale anlægsprojekter. Samlet set gives projektet på 
nuværende tidspunkt en lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Den kombinerede skybruds- og forsinkelsesvej på Slotsherrensvej Øst er en sidegren til den 
sammenhængende skybrudsgren fra Bellahøjvej (KV44) via Bangsbovej (KV45) Katrinedalsvej (KV47) 
videre til Grøndalsparken (KV53), Damhussøen (KV23) og videre ad Grøndalsåen til Harrestrup Å og 
Kalveboderne. Projektets hovedfunktion er både at tilbageholde og bortlede skybrudsvand. Da der bl.a. er 
tale om et bortledningsprojekt, er det afhængigt af, at de ovenstående nedstrøms skybrudsprojekter 
etableres. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. Der er ikke særligt sårbare funktioner i projektområdet. 
 
 
Økonomi  

 
 
 
 

  

Alternativ løsning 19,8 mio. kr. 

Traditionel løsning 20,1 mio. kr.  

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængigt af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergier og byrumsforbedringer 
Der kan opnås synergi med vejrenovering. Herved kan omkostningerne til skybrudsprojektet nedbringes, 
samtidig med at der lægges mindre pres på den trafikale fremkommelighed. Ved at anlægge projektets 
forsinkelseselementer som grønne elementer kan projektet bidrage til en yderligere begrønning af 
byrummet på Slotsherrensvej. Da Slotsherrensvej i forvejen er anlagt med vejtræer og grønne rabatter, er 
der kun et mellemstort potentiale for byrumsforbedringer. 
 

Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Ja 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Forebygge Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Mellemstort potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 

• Projektet forudsætter at der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt 
om brugen af Harrestrup Å under skybrud. 

• Koordinering med vejrenovering. 
• Projektet skal koordineres med Center for Trafik og Byliv. 
• Myndighedsbehandling: Trafik. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV42 Slotsherrensvej Øst
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KV43 Tryggevældevej 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Projektet er af lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest. Projektets hydrauliske funktion 
afhænger af, at flere nedstrøms liggende skybrudsprojekter etableredes. Projektet har ikke potentiale for 
synergi med andre anlægsprojekter og har kun et lille potentiale for byrumsforbedringer. Samlet set gives 
projektet en lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse  
Skybrudsvejen på Tryggevældevej er en sidegren til skybrudsgrenen på Jyllingevej (KV16), som leder 
skybrudsvandet til Harrestrup Å og videre til Kalveboderne. Da hovedfunktionen er at bortlede 
skybrudsvand, er projektet afhængigt af, at de nedstrøms skybrudsprojekter etableres. Disse er Jyllingevej 
(KV16) og Damhusengen (KV20). 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. Der er ikke særligt sårbare funktioner i projektområdet. 
 
 
Økonomi  

 
 
 
 

  

Alternativ løsning  4,1 mio. kr. 

Traditionel løsning  6,2 mio. kr.  

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængigt af ét andet overfladeprojekt 

LOKALUDVALG: Vanløse   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi og byrumsforbedring 
Der er ikke potentiale for synergi med andre kommunale planlægningsområder, og potentialet for 
byrumsforbedringer er lille, da projektet udelukkende består i en omprofilering af vejtraceet.  
 

Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Lavt potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 

• Projektet forudsætter at der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt 
om brugen af Harrestrup Å under skybrud. 

• Da Tryggevældevej er en privatvej forudsætter projektet at der indgås aftale med vejens ejere. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV43 Tryggevældevej
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KV44 Bellahøjvej 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering  

Projektet er af stor lokal betydning for skybrudssikring af København Vest. Projektet er afhængigt af, at 

flere nedstrøms skybrudsprojekter etableres først, samt af en afklaring af brugen af Harrestrup Å som 

transportvej til Kalveboderne. Projektet har et stort potentiale for byrumsforbedringer og synergi med 

andre kommunale anlægsprojekter. Samlet set gives projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Den kombinerede skybruds- og forsinkelsesvej på Bellahøjvej er en del af den sammenhængende 

skybrudsgren, der afvander delvandoplandet Grøndals Å. Vandet på Bellahøjvej løber via Bangsbovej 

(KV45), Katrinedalsvej (KV47), Grøndalsparken (KV53), Damhussøen (KV23) og Harrestrup Å til 

Kalveboderne. Projektets hovedfunktion er både at tilbageholde og bortlede skybrudsvand, sådan at mere 

følsomme områder ikke oversvømmes.  Da der bl.a. er tale om et bortledningsprojekt, er det afhængigt 

af, at ovennævnte nedstrøms projekter på skybrudsgrenen er etablerede.  

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en mellemlang implementeringstid 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi  

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 29,7 mio. kr. 

Traditionel løsning 30,2 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi og byrumsforbedring 

Der kan opnås synergi med vejbelægningsrenovering på dele af strækningen. Ved at gennemføre 

skybrudsprojektet samtidigt med vejrenoveringen, kan fremkommeligheden bedst tilgodeses. Projektet 

vil – via etablering af grønne forsinkelseselementer - medvirke til forbedring af byrummet. Projektets 

vurderes til at have et stort potentiale for byrumsforbedringer. 

 

Dampkonvertering Nej 

Vejrenovering Ja 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Forebygge Urban Heat Island 

 

Nej 

Nej 

Udsatte byområder Nej 

Potentiale for byrumsforbedringer Stort potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Projektet forudsætter at der opnås enighed mellem kommunerne i det fælleskommunale projekt 

om brugen af Harrestrup Å under skybrud. 

 Koordinering med trafiksanering/vejrenovering. 

 Myndighedsbehandling (trafik, anlægsprojekt). 

 Store hensyn til trafikafvikling under anlægsfasen. 

 Projektet skal koordineres med Center for Trafik og Byliv. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV44 Bellahøjvej
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KV45 Bangsbovej 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering  
På Bangsbovej etableres en skybrudsvej på 370 m.. Projektet er af lokal betydning for skybrudssikring af 
deloplandet Grøndals Å. Projektets hydrauliske funktion afhænger af, at de nedstrøms skybrudsprojekter 
etableres, og at den kommer en afklaring af brugen af Harrestrup Å til afledning af skybrudsvand. Der er 
ikke mulighed for synergi med andre anlægsprojekter. Der er et begrænset potentiale for 
byrumsforbedringer. Samlet set gives projektet en lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Skybrudsvejen på Bangsbovej er en del af den sammenhængende skybrudsgren, der afvander 
delvandoplandet Grøndals Å. Hovedfunktionen er at bortlede skybrudsvand til Kalveboderne, og derved 
undgå at mere følsomme områder oversvømmes. Skybrudsvandet løber fra Bangsbovej til Katrinedalsvej 
(KV47) og videre mod Kalveboderne via Grøndalsparken (KV53) og Damhussøen (KV23) og Harrestrup Å til 
Kalveboderne. Da der er tale om et bortledningsprojekt, er det hydraulisk afhængigt af, at de ovennævnte 
nedstrøms projekter på skybrudsgrenen er etableret.  
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet vurderes til at have en kort implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. 
 
 
Økonomi  

 
 
 
 

  

Alternativ løsning 11,0 mio. kr. 

Traditionel løsning 14,8 mio. kr.  

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergier og byrumsforbedringer 
Der er ikke potentiale for synergi men andre anlægsprojekter. Der er et begrænset potentiale for 
byrumsforbedringer, da projektet udelukkende består i en omprofilering af vejtraceet. Eventuelle 
byrumsforbedringer kan ikke finansieres med kommunale midler, da projektet ligger på en privatvej. 

 
Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Forebygge Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer lavt potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 

• Projektet forudsætter at der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt 
om brugen af Harrestrup Å under skybrud. 

• Da Bangsbovej er en privatvej forudsætter projektet at der indgås aftale med vejens ejere.  
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV45 Bangsbovej
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KV46 Bangsbo Plads 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Projektet er af lokal betydning for skybrudssikringen af delvandoplandet Grøndals Å. Forsinkelsen på 

Bangsbo Plads kan etableres uafhængigt af andre projekter. Der er et begrænset potentiale for 

byrumsforbedringer, da Bangsbo Plads er allerede grøn. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en 

lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Projektet er en del af en skybrudsgren fra Bellahøjvej (KV44) via Bangsbovej (KV45) og Katrinedalsvej 

(KV47) til Grøndalsparken (KV53), Damhussøen (KV23) og videre ad Grøndalsåen til Harrestrup Å og 

Kalveboderne. Midt på Bangsbovej ligger Bangsbo Plads som en indskudt forsinkelsesplads med et 

bassinvolumen på ca. 2.000 m3. Da der er tale om et forsinkelsesprojekt, kan det etableres uafhængigt af 

andre projekter. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 6,6 mio. kr. 

Traditionel løsning 39,4 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi og byrumsforbedring 

Der er et lavt potentiale for byrumsforbedringer, da Bangsbo Plads allerede i dag er et meget velholdt 

grønt område med høje træer og flere buske. Der er ikke planlagt andre anlægsprojekter på pladsen.  

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold. 

 Da Bangsbo Plads er et privatejet erstatningsareal, forudsætter projektet, at der kan indgås en 

aftale med grundejerforeningen. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV46 Bangsbo Plads
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KV47 Katrinedalsvej 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Projektet er af stor lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest og skal koordineres med 
nedstrøms projekter. Der er et begrænset potentiale for byrumsforbedringer, da der alene er tale om en 
omprofilering af vejtraceet. Der er begrænsede mulighed for synergi med andre anlægsprojekter. Samlet 
set gives projektet en lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Der etableres en sammenhængende skybrudsvej der starter på Katrinedalsvej, fortsætter ned af Eskjærvej 
og videre ned af Apollovej. Skybrudsvejen er en del af den sammenhængende skybrudsgren den løber fra 
Bellahøjvej (KV44) via Bangsbovej (KV45) til Katrinedalsvej (KV47), Grøndalsparken (KV53), Damhussøen 
(KV23) og videre ad Grøndalsåen til Harrestrup Å og Kalveboderne. Hovedfunktionen er at bortlede 
skybrudsvand fra de øvre dele af delvandoplandet Grøndals Å. Da der er tale om et bortledningsprojekt 
afhænger det af, at de nedstrøms projekter på skybrudsgrenen etableres. Disse er Grøndalsparken (KV53) 
og Damhussøen (KV23). 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. Der er ikke specielt sårbare funktioner i projektområdet. 
 
 
Økonomi  

 
 
 
 

  

Alternativ løsning 33,0 mio. kr. 

Traditionel løsning 51,9 mio. kr.  

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængigt af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi og byrumsforbedring 
Der er mulighed for synergi med vejrenovering på Apollovej, hvorved omkostningerne kan nedbringes 
mens der lægges mindre pres på den trafikale fremkommelig på vejen. Da projektet udelukkende består 
af en omprofilering af vejtraceet, er der et kun et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 
 

Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Ja – på Apollovej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Forebygge Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer lavt potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 

• Projektet forudsætter at der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt 
om brugen af Harrestrup Å under skybrud. 

• Da Katrinedalsvej og Eskjærvej er privatveje forudsætter projektet, at der indgås aftale med 
vejenes ejere. 

• Koordinering med vejrenovering. 
• Myndighedsbehandling (trafik, anlægsprojekt). 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV47 Katrinedalsvej
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KV48 Vanløse station 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Projektet er af lokal betydning for skybrudssikring af København Vest. Projektet kan etableres uafhængigt 
af andre projekter. Der er muligheder for byrumsforbedringer i forbindelse med udformning af pladsen, 
men pladsen er forholdsvis nyanlagt. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Vanløse Torv foran Vanløse station udformes som en forsinkelsesplads. Forsinkelsespladsen kan etableres 
med overløb enten til Apollovej (KV47) eller Herlufsholmsvej (KV17). Da der er tale om et 
forsinkelsesprojekt, kan projektet etableres uafhængigt af andre projekter. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. 
 
 
Økonomi 

 
 
 

 
 
  

Alternativ løsning 5,0 mio. kr. 
Traditionel løsning 30,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi og byrumsforbedring 
Der er ikke synergi med andre anlægsprojekter, og et begrænset potentiale for byrumsforbedringer, idet 
Vanløse Torv er renoveret indenfor de sidste år.  

 
Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et mellemstort potentiale. 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Miljøforhold 
• Afklaring af afløbsforhold. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV48 Vanløse Station
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KV49 Vanløse Allé 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering  
Projektet er af lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest. Projektet er afhængigt af, at de 
nedstrøms liggende skybrudsprojekter etableres. Der er ikke potentiale for synergi med andre 
anlægsprojekter, og kun et mellemstort potentiale for byrumsforbedringer. Samlet set gives projektet på 
nuværende tidspunkt en lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Den kombineret forsinkelses- og skybrudsvej på Vanløse Allé, er en sidegren til skybrudsvejen 
Katrinedalsvej (KV47), som igen er en del af den sammenhængende skybrudsgren fra Bellahøjvej (KV44) 
via Bangsbovej (KV45) videre til Grøndalsparken (KV53) og videre ad Grøndalsåen til Harrestrup Å og 
Kalveboderne. Hovedfunktionen er både at bortlede og tilbageholde skybrudsvand, så oversvømmelse af 
mere følsomme områder undgås. Da der bl.a. er tale om et bortledningsprojekt, er det afhængigt af, at de 
nedstrøms liggende skybrudsprojekter etableres. Disse er: Katrinedalsvej (KV47), Grøndalsparken (KV53) 
og Damhussøen (KV23). 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. Der er ikke særligt sårbare funktioner i projektområdet. 
 
 
Økonomi  

 
 
 
 

  

Alternativ løsning 8,7 mio. kr. 

Traditionel løsning 10,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængigt af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergier og byrumsforbedringer 
Ved at anlægge projektets forsinkelseselementer som grønne bede, vejbede og permeable belægninger, 
kan projektet være med til at forbedre byrummet på Vanløse Allé.  
 

Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Forebygge Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Mellemstort potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 

• Projektet forudsætter at der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt 
om brugen af Harrestrup Å under skybrud. 

• Myndighedsbehandling: Trafikforhold, parkering  
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV49 Vanløse Allé
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KV50 Ådalsvej 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering  
Projektet er af lokal betydning for skybrudssikring af København Vest. Ådalsvej skal fungere som en 
sidegren til hovedskybrudsvejen Grøndals Å. Projektet er afhængigt af, at de nedstrøms liggende 
skybrudsprojekter er etablerede.  Der er mulighed for synergi med fornyelse af kørebanebelægning. 
Samlet set gives projektet en lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Ådalsvej skal omprofileres til skybrudsvej, der leder vandet via Grøndalsparken (KV53) til Grøndals Å. 
Ådalsvej som skybrudsvej er en sidegren til del af den hovedskybrudsgren – Grøndals Å, der afvander 
delvandoplandet Grøndals Å til Kalveboderne via Harrestrup Å. Da hovedfunktionen er at bortlede 
skybrudsvand, er projektet hydraulisk afhængigt af, at de nedstrøms liggende skybrudsprojekter er 
etablerede. Disse projekter er Grøndalsparken (KV53) og Damhussøen (KV23). 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. 
 
 
Økonomi  

 
 
 

  

Alternativ løsning 7,8 mio. kr. 
Traditionel løsning 9,7 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi og byrumsforbedring 
Da kørebanebelægningen på Ådalsvej har en begrænset levetid, kan der opnås synergi med 
vejrenoveringen. Der er begrænsede muligheder for byrumsforbedringer, da der alene er tale om 
omprofilering af vejen.   
 

Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Ja  
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Forebygge Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Mellemstort potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 

• Projektet forudsætter at der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt 
om brugen af Harrestrup Å under skybrud. 

• Myndighedsbehandling (trafik, parkering). 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV50 Ådalsvej
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KV51 Sallingvej 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Forsinkelsesvejen på Sallingvej er af lokal betydning for skybrudssikringen af København Vest. Projektets 
kan gennemføres uafhængigt af andre skybrudsprojekter. Projektet har et stort potentiale for 
byrumsforbedringer og for at skabe grønne forbindelser. Samlet set gives projektet en mellem prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Forsinkelsesvejen på Sallingvej er en sidegren på den sammenhængende skybrudsgren, der afvander 
delvandoplandet Grøndals Å. Eventuelle overløb fra forsinkelsesvejen på Sallingvej løber til Godthåbsvej 
(KV52) og videre til Grøndalsparken (KV53) og Damhussøen (KV23). Hovedfunktionen på Sallingvej er at 
tilbageholde skybrudsvandet lokalt, og derved hindre at vandet oversvømmer mere følsomme områder. 
Da projektet udelukkende er et tilbageholdelsesprojekt, kan det gennemføres uafhængigt af andre 
skybrudsprojekter. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. Der er ikke særlig sårbare funktioner på Sallingvej. 
 
 
Økonomi  

 
 
 
 

  

Alternativ løsning 20,6 mio. kr. 

Traditionel løsning 32,9 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængigt af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergier og byrumsforbedringer 
Den resterende levetid på kørebanebelægningen på Sallingvej er begrænset. Ved at gennemføre 
skybrudsprojektet samtidigt med vejrenoveringen, kan omkostningerne til skybrudsprojektet nedbringes, 
og fremkommeligheden sikres. Ved at anlægge projektets forsinkelseselementer som grønne bede, 
vejbede og permeable belægninger, kan projektet være med til at skabe et nyt og grønnere byrum på 
Sallingvej, og medvirke til en grøn forbindelse mellem Harrestrup Å-området i vest og Fæstningsringen i 
nord. 
 

Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Ja  
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Forebygge Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Stort potentiale 

 
 

Øvrige forudsætninger 
• Koordinering med vejrenovering 
• Myndighedsbehandling (trafik). 
• Anlægsfasen skal koordineres med Vejdirektoratet 
• Projektet skal koordineres med Center for Trafik og Byliv 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV51 Sallingvej
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KV52 Godthåbsvej 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering  
Projektet er af lokal betydning for skybrudssikring af delvandoplandet Grøndals Å. Projektet er hydraulisk 
afhængigt af flere andre skybrudsprojekter. Der er mulighed for synergi med fornyelse af 
kørebanebelægning og anlæg af cykelsti. Samlet set gives projektet en lav prioritet. 
 

 

Hydraulisk beskrivelse 
Skybrudsvejen på Godthåbsvej er en del af den sammenhængende skybrudsgren, som afvander 
delvandoplandet Grøndals Å. Vejtraceet på Godthåbsvej omprofileres, således at vejen kan fungerer som 
en skybrudsvej. På vejen løber også skybrudsvand fra Sallingvej (KV51) og enkelte mindre, grønne veje i 
delvandoplandet Grøndals Å (KV54). Godthåbsvej som skybrudsvej er en del af den sammenhængende 
skybrudsgren, der afvander delvandoplandet Grøndals Å. Da hovedfunktionen er at bortlede 
skybrudsvand er det afhængigt af, at de nedstrøms projekter på skybrudsgrenen etableres. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en forventet mellemlang implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. 
 
 
Økonomi  

 
 
 

 
  

Alternativ løsning 20,7 mio. kr. 
Traditionel løsning 26,5 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængigt af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergier og byrumsforbedringer 
Der kan opnås synergi ved koordinering af anlægsarbejdet med fornyelse af kørebanebelægning og 
cykelstianlæg. Der er et mellemstort potentiale for byrumsforbedringer. 
 

Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Ja 
Cykelstier Ja, strækningen er en del af ”Cykelby for 

alle” (Frederiksbergruten) / PLUSnet 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Forebygge Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Mellemstort potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 

• Projektet forudsætter at der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt 
om brugen af Harrestrup Å under skybrud. 

• Myndighedsbehandling (trafik, anlægsprojekt). 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV52 Godthåbsvej
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KV53 Grøndalsparken 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Benyttelse af Grøndals Å og Grøndalsparken til afledning af skybrudsvand er essentielt for 
skybrudssikringen af delvandoplandet Grøndals Å i både Københavns Kommune og Frederiksberg 
Kommune. Projektet er hydraulisk afhængigt af, at de nedstrøms liggende projekter gennemføres, 
herunder især en afklaring af, om brug af Harrestrup Å til skybrudsvand. Ved at åbne Grøndals Å og aflede 
regnvand gennem Grøndalsparken til nedstrøms projekter og Harrestrup Å, kan der skabes en unik grøn 
forbindelse med høj biodiversitet fra Grøndalsparken til Kalveboderne. Projektet vil også give 
Grøndalsparken et rekreativt løft. Samlet set gives projektet en høj prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Grøndalsparken er en del af en sammenhængende skybrudsvej fra Bellahøjvej (KV44) via Bangsbovej 
(KV45) og Katrinedalsvej (KV47) til Grøndalsparken (KV53) og videre ad Grøndalsåen til Damhussøen 
(KV23) og derfra via Harrestrup Å til Kalveboderne. Åen genåbnes i et andet kommunalt projekt og 
strømningsretningen ændres, så vandet fremover løber til Harrestrup Å. Åen skal fremover modtage 
daglig regn fra afkoblede tage og under skybrud også store mængder regnvand, der ledes til 
Grøndalsparken fra tilstødende skybrudsveje og grønne veje i både Københavns - og Frederiksberg 
Kommuner. Regnvandet bidrager til vandføringen i åen ved hverdagsregn, mens de store vandmængder, 
der ledes gennem parken under skybrud, vil medføre kontrollerede oversvømmelser og fyldning af op til 
15.000 m3 forsinkelsespladser i parken. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en lang forventet implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Grøndalsparken afvander et lavrisikoområde. Der er ikke specielt sårbare funktioner i området udover S-
togsstationer.   
 
 
Økonomi 

 
 
 

 

Alternativ løsning 49,5 mio. kr. 
Traditionel løsning 225,0 mio. kr.  

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi og byrumsforbedring 
Projektet har mulighed for synergi med projektet om åbning af Grøndals Å, samt etablering af cykelsti 
gennem parken. Projektet vil støtte op vedtagne politiker om rekreation og biodiversitet.  
 

Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Nej 
Cykelstier Ja 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale. 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Fredning, vandløbsforhold, miljøforhold. 
• Afklaring af det fælles-kommunale projekt om brugen af Harrestrup Å under skybrud. 
• Lokal borgerinddragelse. 
• Samarbejde med Frederiksberg Kommune. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV53 Grøndalsparken
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KV54 Grønne veje i øvrigt Grøndals Å 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Grønne veje er af stor lokal betydning for fremtidssikringen af kloakken og for skybrudssikring af Vanløse 
og dele af Frederiksberg. Projekterne kan etableres uafhængigt af de nedstrøms skybrudstiltag. Behovet 
for fremtidssikring af kloakken vil først blive aktuelt i forbindelse med klimabetingede stigninger i 
regnmængden i løbet af 20-30 år. Der er gode muligheder for byrumsforbedringer på de grønne veje. Da 
behovet for fremtidssikring af kloakken ikke er aktuelt endnu, får projekterne på nuværende tidspunkt en 
lav prioritet.  
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Etablering af grønne veje på mange af de mindre veje i delvandoplandet Grøndals Å, vil være de 
anlægsprojekter, som kan tilføre mest nyt grønt og blåt til bydelene. Hovedfunktionen er at håndtere og 
forsinke/afkoble den daglige regn (fremtidssikring af kloakken ved brug af LAR) og at forsinke en del af 
skybrudsvandet, og dermed hindre vandet i at oversvømme mere følsomme områder. Vejene skal derfor 
indrettes, så de kan forsinke og eventuelt nedsive den daglige regn i for eksempel regnbede, grøfter og 
gennem permeable belægninger. Fordi oplandets villaveje, som udgør hovedparten af oplandets veje, 
forventes omlagt til grønne veje, udgør de et vigtigt element i skybrudssikringen. Da omlægningen af 
grønne veje ikke vil få samme umiddelbare effekt som en stort forsinkelsesplads, er grønne veje 
velegnede til en langsigtet omlægning af vandhåndteringen i oplandet. 
 

 
Forventet implementeringstid 
Projektet har samlet en lang implementeringstid, mens de enkelte vejstrækninger har en kort 
implementeringstid.  
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. 
 
 
Økonomi 

 
 
  

Alternativ løsning  82,1 mio. kr. 
Traditionel løsning 97,8 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vanløse   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Der er rigtig gode muligheder for byrumsforbedringer i forbindelse med etablering af grønne veje.  Her 
kan der etableres vejbede, vejtræer og grønne langsgående rabatter/grøfter (LAR-løsninger). Herudover 
kan der etableres forsinkelse i form af permeable belægninger.  
 

Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Visse steder 
Cykelstier Visse steder 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Ja, delvis 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Ja 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafikforhold, miljø. 
• Aftale med grundejere i de tilfælde, at vejen er privat fællesvej. 
• Lokal borgerinddragelse. 
• Samarbejde med områdefornyelsen. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV54 Grønne veje i øvrigt Grøndals Å
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KV55 Vigerslevvej - Nord 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Den nordlige del Vigerslevvej skal omdannes til en forsinkelsesvej. Vandet fra Vigerslevvej forsinkes i en 
kombination af lange bede, almindelige vejbede og gennemtrængelige belægninger, hvorved der kun 
afgives få parkeringspladser. På en del af strækningen kan projektet opnå synergi anlæg af PLUSnet 
cykelstiprojektet og vejrenovering, samlet gives projektet en mellem prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Vigerslevvej Nord etableres som en forsinkelsesvej med en mindre supplerende ledning. Projektet 
modtager vand fra et mindre antal tilstødende grønne veje. Som forsinkelsesvej kan Vigerslevvej Nord 
umiddelbart etableres uafhængigt af andre overfladeprojekter. Vigerslevvej Nords hydrauliske funktion 
som en forsinkelsesvej, opnås ved at vandet forsinkes i en kombination af skybrudselementer bestående 
af lange bede, almindelige vejbede og gennemtrængelige belægninger. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en forventet mellemlang implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. 
 
 
Økonomi 

 
 
 

 
  

Alternativ løsning 9,9 mio. kr. 
Traditionel løsning 14,6 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
På en del af projektstrækningen på Vigerslevvej har kørebanebelægninger en restlevetid på mellem 1 og 5 
år. Der skal undersøges om projekterne kan koordineres. Ved at samordne skybrudsprojektet med 
vejrenoveringen kan omkostningerne til skybrudsprojektet nedbringes, samtidig med at der lægges 
mindre pres på den trafikale fremkommelig. Vigerslevvej skal udformes med en kombination af grønne 
bede og vejbede samt gennemtrængelige belægninger. Derved kan der etableres grønne områder langs 
Vigerslevvej samtidig med, at der kun afgives få parkeringspladser. Projektet vurderes til at have et 
mellem potentiale for byrumsforbedringer. 
 

Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Ja  
Cykelstier Ja 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Mellem potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold. 
• Der opnås enighed mellem kommunerne i det fælles-kommunale projekt om brug af Harrestrup Å 

under skybrud. 
• Koordinering med Center for Trafik og Byliv. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV55 Vigerslevej Nord
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KV56 Blankavej 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Blankavej udformes som en kombineret skybrudsvej- og forsinkelsesvej. Byrummet kan få et løft ved, at 
der etableres en kombination af grønne bede, vejbede samt gennemtrængelige belægninger. Derved 
afgives meget få parkeringspladser. Anlægsprocessen for skybrudsprojektet kan fremmes ved at etablere 
et midlertidigt overløb til kloaksystemet. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Blankavej udformes som en kombineret skybrudsvej- og forsinkelsesvej. Regnvandet bliver derved 
forsinket inden det afledes endeligt til Kalveboderne. Blankavej modtager regnvand fra de 
omkringliggende grønne veje. Forsinkelsen etableres på Blankavej i en kombination af grønne bede, 
almindelige vejbede og gennemtrængelige belægninger. Da der er bl.a. er tale om et bortledningsprojekt 
er Blankavej afhængig af, at følgende nedstrøms overfladeprojekter gennemføres: KV57 Gåsebækvej 
hvorfra regnvandet ledes videre til KV64 Valbyparken for til sidst at ende i Kalveboderne. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid.  
 
 
Risiko og sårbarhed 
Blankavej afvander et lavrisikoområde. 
 
 
Økonomi 

 
 
  

Alternativ løsning 6,8 mio. kr. 
Traditionel løsning 9,9 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Afhængigt af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Blankavej kan udformes som en kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige 
belægninger. Derved kan der etableres grønne områder langs Blankavej samtidig med, at der kun afgives 
meget få parkeringspladser. Det vil give et løft til byrummet, idet den brede vej har et meget kedeligt og 
trist udseende på den aktuelle strækning. 
 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafikforhold. 
• Der opnås enighed med Frederiksberg Kommune om finansiering af tunnelen. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV56 Blankavej

239



240



KV57 Gåsebæksvej  
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Gåsebæksvej udformes som en kombineret skybruds- og forsinkelses og ved at nedsænke vejen, der får 

karakter af et langstrakt bassin med regnbede og grønne render. Vejen får derved karakter af promenade, 

der vil danne et lokalt byrum og mødested for områdets borgere. Grønne regnbede og render tilfører 

byrummet atmosfære og en øget fordampning med lavere temperatur i et tæt bebygget område, som 

lindrer varmeø effekten. Bortledningen af skybrudsvand fra Gåsebæksvej er afhængig af, at det 

nedstrøms overfladeprojekt, Valbyparken (KV64) er etableret først. Samlet får projektet på nuværende 

tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Den kombinerede forsinkelses- og skybrudsvej på Gåsebæksvej er en del af den urbane strøm – Gåsebæk-

strømmen – der begynder på Frederiksberg ved Dalgas Boulevard og slutter i Kalveboderne ved 

Valbyparken. Gåsebæksvej modtager vand fra Frederiksberg via Olfert Fischers vej og de omkringliggende 

bebyggelser. Gåsebæksvej foreslås nedsænket, så Gåsebæksvej danner en kombination mellem et 

langstrakt bassin og en forsinkelsesvej, der dels transporterer vandet under skybrud, dels også rummer 

forsinkelse af vandet i regnbede og grønne render langs vejkanten. Ved Gåsebæksvej ledes vandet ad p-

pladsen ved Valby Langgade nr. 113 til Lyshøjgårds allé, hvorfra vandet ledes videre ad cykelstien mellem 

Lyshøjgårds allé og Vigerslev allé. Fra Vigerslev allé ledes vandet ad Ramsingvej til Grønttorvet. Fra 

Grønttorvet ledes vandet i en skybrudsledning til Valbyparken (KV64), hvorfra vandet ledes videre til 

Kalveboderne. Projektet er afhængig af, at det nedstrøms overfladeprojekt Valbyparken (KV64) er 

etableret. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en forventet mellemlang implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et mellemrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

Alternativ løsning 42,0 mio. kr. 

Traditionel løsning 50,7 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Afhængig ét andet overfladeprojekt 

LOKALUDVALG: Valby   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Bassinet på Gåsebæksvej udformes ved at nedsænke vejen så der dannes et langstrakt torv/promenade, 

der vil danne et lokalt byrum og mødested for områdets borgere. Grønne regnbede og render vil tilføre 

torvet og promenaden en stemningsfyldt atmosfære, hvor fordampningen bidrager til at sænke 

temperaturen i et tæt bebygget område, som udviser varmeøeffekter under perioder med høje 

temperaturer. Projektet vurderes således til at have et højt potentiale for byrumsforbedringer på 

Ramsingsvej. 

 

Dampkonvertering Nej 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Ja 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Nej 

Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Mellem potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold, miljø. 

 Da Gåsebæksvej er en privat fællesvej forudsætter projektet at der indgås aftale med vejens ejere. 

 Koordinering med Center for Trafik og Byliv. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV57 Gåsebækvej 
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KV58 J. P. E. Hartmanns Allé 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
J. P. E. Hartmanns Allé omprofileres til en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej. Projektet ligger i den 
øvre del af delvandoplandet Gåsebækrenden og er hydraulisk afhængig af, at det nedstrøms 
overfladeprojekt Valbyparken (KV64) etableres før, at komme af med regnvandet. Der er ikke synergi med 
anden kommunal planlægning og potentialet for byrumsforbedringer er lavt. Samlet får projektet lav 
prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
J.P.E. Hartmanns Allé omprofileres til en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej med en supplerende 
ledning. J.P.E. Hartmanns Allé modtager vand fra flere grønne veje og afleder via skybrudsledningen 
under Grønttorvet (HOFOR projekt) og forsinkelsespladsen i Valbyparken (KV64) til Kalveboderne. Da der 
bl.a. er tale om et bortlednings projekt, afhænger projektet af at de nedstrøms skybrudsprojekter: 
Skybrudsledning under Grønttorvet (HOFOR projekt) og Valbyparken (KV64) er etableret først. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en forventet kort implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde. 
 
 
Økonomi 

 
 
 

 
  

Alternativ løsning 11,0 mio. kr. 
Traditionel løsning 15,7 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Afhængig af et andet overfladeprojekt 

LOKALUDVALG: Valby   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Der er ingen synergi med anden kommunal planlægning og potentialet for byrumsforbedringer er lavt.  
 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale. 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold. 
• Da J.P.E. Hartmanns Allé en privat fællesvej forudsætter projektet at der indgås aftale med vejens 

ejere. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV58 J.P.E. Hartmanns Allé
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KV59 Valby Langgade 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Skybrudsvejen på Valby Langgade indgår som skybrudsvej på strækningen fra Søndermarken til 

Gåsebæksvej. Valby Langgade modtager vand fra adskillige grønne veje og leder det til skybrudsledningen 

ved Gåsebæksvej. Da Valby Langgade ligger i et område med varmeøeffekter bør det overvejes, at 

etablere grønne skybrudselementer, der forsinker vandet, sænker temperaturen og giver området en 

grøn karakter. Det kan bidrage til en byrumsforbedring.  Projektet er hydraulisk afhængigt af, at det 

nedstrøms overfladeprojekt Valbyparken (KV64) er etableret. Samlet får projektet på nuværende 

tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Skybrudsvejen på Valby Langgade leder vandet til den urbane strøm – Gåsebæk-strømmen – der 

begynder ved Lindevangsparken i Frederiksberg Kommune, løber ind i Københavns Kommune ved 

Gåsebæksvej og slutter i Kalveboderne ved Valbyparken. Valby Langgade indgår som skybrudsvej på 

strækningen fra Søndermarken til Gåsebæksvej. Valby Langgade modtager vand fra adskillige grønne veje 

samt en større mængde vand fra Frederiksberg Kommune. Skybrudsvejen afvander derfor et relativt stort 

areal. Fra Valby Langgade ledes vandet via skybrudstunnellen under Grønttorvet (HOFOR projekt) til 

Valbyparken (KV64) og videre til udledning i Kalveboderne. Etablering af skybrudsvejen på Valby Langgade 

afhænger derfor af, at det nedstrøms overfladeprojekt Valbyparken (KV64) er etableret. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en lang forventet implementeringstid.  

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et mellemrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

Valby Langgade er et fællesprojekt mellem Københavns og Frederiksberg kommuner, hvorfor der skal 

indgås en aftale om fordeling af udgiften.  

Alternativ løsning 48,3 mio. kr. 

Traditionel løsning 58,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Afhængig af ét andet overfladeprojekt 

LOKALUDVALG: Valby   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Valby Langgade ligger i et område der i fremtiden vil blive særligt udsat for varmeøeffekten. Det bør 

derfor overvejes at etablere grønne skybrudselementer, der forsinker vandet, sænker temperaturen og 

giver området en grøn karakter. Det kan derved bidrage til en byrumsforbedring. Frem til 2015 

gennemføres der Områdefornyelse i Gl. Valby. Grundet implementeringstiden på skybrudsprojektet på 

Valby Langgade, er det højst usandsynligt at projektet kan nå at blive koordineret i samarbejde med 

områdefornyelsen. 

 

Dampkonvertering Nej 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Ja – Gl. Valby 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Nej 

Ja 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Mellem potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold. 

 Der skal etableres flere projekter, herunder skybrudstunnel nedstrøms efter Ramsingsvejs sydlige 

del, før de grønne anlæg kan anlægges. 

 Koordineres med Center for Trafik og Byliv. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV59 Valby Langgade
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KV60 Vigerslev Allé  
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Vigerslev Allé indgår som en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej. Forsinkelsen etableres i en 

kombination af grønne bede, almindelige vejbede og gennemtrængelige belægninger. Det giver mulighed 

for at sænke temperaturen i et område med høj varmeøeffekt. De grønne elementer vil også generelt 

bidrage til et løft af kvaliteten i byrummet. Vigerslev Allé modtager vand fra adskillige grønne veje og 

leder det til via skybrudstunnellen under Grønttorvet til Valbyparken (KV64) inden udledning til 

Kalveboderne. Etablering af projektet på Vigerslev Allé afhænger således af det store nedstrøms 

overfladeprojekt Valbyparken (KV64). Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Vigerslev Allé anlægges som skybruds- og forsinkelsesvej og leder vandet videre via Ramsingvej til den 

urbane strøm – Gåsebæk-strømmen – der begynder ved Lindevangsparken i Frederiksberg Kommune og 

løber ind i Københavns Kommune ved Gåsebæksvej i Skybrudstunnellen under Grønttorvet til 

Valbyparken og slutter i Kalveboderne. Forsinkelsen etableres i en kombination af grønne bede, 

almindelige vejbede og gennemtrængelige belægninger. Projektet på Vigerslev Allé indtager en central 

rolle i områdets vandafledning, idet vejen modtager vand fra mange grønne veje, der dækker et stort 

areal. Den nedstrøms skybrudstunnels placering er dog endnu ikke fastlagt, men det overvejes at placere 

tunnellen, så vandet fra Vigerslev Allé kan ledes direkte til tunnellen. Hvis dette bliver tilfældet vil det 

medføre ændringer i projektet på Vigerslev Allé. Projektet på Vigerslev Allé vil dog under alle 

omstændigheder være afhængig af etableringen af det nedstrøms overfladeprojekt Valbyparken (KV64). 

  

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en lang forventet implementeringstid.  

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et mellemrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

Alternativ løsning 28,6 mio. kr. 

Traditionel løsning 38,9 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Afhængig af et andet overfladeprojekt 

LOKALUDVALG: Valby   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Kørebanebelægningen på den omfattede del af Vigerslev Allé er nedslidt i en sådan grad, at det på snarest 

muligt bør lægges en ny kørebanebelægning. Ved at samordne skybrudsprojektet med vejrenoveringen 

kan omkostningerne til skybrudsprojektet nedbringes, samtidig med at der lægges mindre pres på den 

trafikale fremkommelig. Hele projektområdet er særligt udsat for varmeøeffekten. Det bør derfor 

overvejes at etablere grønne skybrudselementer, der forsinker vandet, sænker temperaturen og giver 

området en grøn karakter. Projektet vurderes til at have et mellem potentiale for byrumsforbedringer. 

 

Dampkonvertering Nej 

Vejrenovering Ja 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Nej 

Ja 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Mellem potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold, miljø. 

 Der skal etableres skybrudsledning nedstrøms. 

 Koordinering med Center for Trafik og Byliv. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV60 Vigerslev Allé 
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KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Det grønne område ved Vigerslev Allé ligger langs en delstrækning af Vigerslev Allé og dels på en grund 

ved T-krydset mellem Vigerslev Allé og Ramsingsvej, og indgår som en forsinkelsesplads med udformning 

som en park.  Projektet er placeret på et privat grundstykke, derfor kan der gå lang tid, inden projektet 

kan opstartes. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 

 

  

Hydraulisk beskrivelse 

På de grønne områder langs med Vigerslev Allé imellem Thyregodsvej og Saxtorphsvej, etableres der en 

forsinkelsesplads. Forsinkelsespladsen er en del af den urbane strøm – Gåsebæk-strømmen – der begynder 

ved Dalgas Boulevard og slutter i Kalveboderne ved Valbyparken (KV64). Det grønne område ved Vigerslev 

Allé indgår som forsinkelsesplads i Gåsebæk-strømmen. Da der er tale om et forsinkelsesprojekt kan 

projektet etableres uafhængig af andre overfladeprojekter. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en forventet mellemlang implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et mellemrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 21,8 mio. kr. 

Traditionel løsning 122,8 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er umiddelbart ikke noget potentiale for synergi med andre kommunale planlægningsområder. 

Omdannelsen af de grønne områder ved Vigerslev Allé til en forsinkelsesplads, giver mulighed for at skabe 

nye og bedre opholds- og mødesteder. Projektet vurderes til at have et mellemstort potentiale for 

byrumsforbedringer. 

 

Dampkonvertering Nej 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Nej 

Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Mellem potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold, miljø  

 Aftale med privat grundejer. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé 
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KV62 Grønt område ved Panumsvej 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Grønt område ved Panumsvej, ligger på offentlig vej og etableres som forsinkelsesplads i form af et 

parkanlæg. Der en god mulighed for at forbedre det grønne område, så området vil få tilført nye opholds- 

og mødesteder. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet.  

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Forsinkelsespladsen på det grønne område ved Panumsvej og Vigerslev Allé leder vand til den urbane 

strøm – Gåsebæk-strømmen - der begynder ved Dalgas Boulevard og slutter i Kalveboderne ved 

Valbyparken. Da der er tale om et forsinkelsesprojekt kan projektet gennemføres uafhængigt af andre 

overfladeløsninger. Den fulde hydrauliske effekt opnås dog først når de nedstrøms projekter er etableret. 

Det gælder projekterne Vigerslev Allé (KV60), Gåsebæksvej (KV57) og skybrudstunnel efter Ramsingsvejs 

sydlige del og Valbyparken. Sidst nævnte er et HOFOR projekt. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en forventet kort implementeringstid.  

 

 

Risiko og sårbarhed 

Panumsvej afvander et mellemrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 2,9 mio. kr. 

Traditionel løsning 17,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er gode muligheder for at forbedre arealets grønne udtryk i forbindelse med anlæggelsen af 

forsinkelsespladsen. Der vil således være en god mulighed for byrumsforbedringer. 

 

Dampkonvertering Nej 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Nej 

Ja 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Mellem potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold, miljø. 

 Normal byggesagsbehandling og embedslægens accept af det åbne bassins etablering. 

 Da det grønne område ved Panumsvej ejes af en grundejerforening forudsætter projektet at der 

indgås aftale med arealets ejere. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV62 Grønt område ved Panumsvej
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KV63 Danshøjvej  

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Danshøjvej og de nærmeste veje udformes som grønne forsinkelsesveje, hvor vandet forsinkes i en 

kombination af skybrudselementer bestående af lange bede, almindelige vejbede, gennemtrængelige 

belægninger og en supplerende ledning. De grønne elementer, som også kan virke fartdæmpende vil give 

et løft til byrummet, idet Danshøjvej vil blive forskønnet og få et mere indbydende forløb ved hjælp af 

træer og en mere varieret beplantning. Da der er tale om et forsinkelsesprojekt, kan projektet i princippet 

etableres uafhængigt af andre nedstrøms overfladeprojekter. Samlet får projektet en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Danshøjvej, Langagervej og Frugtmarkedet udgør et samlet projekt, hvor vejene omformes til 

forsinkelsesveje. Vandet forsinkes i en kombination af skybrudselementer bestående af lange bede, 

almindelige vejbede og gennemtrængelige belægninger. Vejene ligger øverst i en skybrudsgren bestående 

af forsinkelsesveje. Da der primært er tale om et forsinkelsesprojekt, kan projektet i princippet etableres 

uafhængigt af andre nedstrøms overfladeprojekter. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Danshøjvej afvander et lavrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

  

Alternativ løsning 4,8 mio. kr. 

Traditionel løsning 3,2 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Danshøjvej kan udformes med en kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige 

belægninger. Derved kan der etableres grønne områder langs Danshøjvej, samtidig med at der kun afgives 

meget få parkeringspladser. Det vil give et løft til byrummet, idet Danshøjvej forskønnes med et mere 

indbydende forløb ved hjælp af træer og en mere varieret beplantning. 

  

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Ja 

Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafik- og miljø forhold. 

 Da Danshøjvej, Langagervej og Frugtmarkedet er private fællesveje forudsætter projektet at der 

indgås aftale med vejens ejere. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV63 Danshøjvej 
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KV64 Valbyparken 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Regnvand ledes fra den øvre del af oplandet til Valbyparken. Vandet ledes videre gennem Valbyparken i 
grønne elementer bestående af en bred grøn skybrudskanal, et grønt rensebassin og et mindre grønt 
forsinkelsesbassin, som også vil modtage vand fra Folehaven (KV38). Der skabes derved gode forhold for 
natur og rekreative aktiviteter. Placeringen udledningspunkt til Kalveboderne og specielt rensningen af 
skybrudsvandet er vigtigt i forhold til en kommende badestrand i Valbyparken. Valbyparken ligger nederst 
i skybrudsgrenen og projektet kan derfor umiddelbart påbegyndes. Den grønne kanals primære funktion 
er transport og giver ikke synergi med andre projekter. Anlægges den grønne kanal for sig, vil den ligge 
ubenyttet hen, fordi kanalen ikke modtager vand fra andre kilder . Det anbefales derfor, at anlægge den 
grønne kanal og skybrudsledningen samtidigt, så kanalen får en funktion, og ikke ligger ubenyttet hen. 
Dette giver også god mening idet skybrudsledningen allerede efterspørges i oplandet, hvor regnvand 
ønskes afkoblet fra kloaksystemet. Grønttorvet er et eksempel på et byudviklingsområde, der ønsker at 
koble regnvand på skybrudsledningen. Herved vil kanalen indirekte danne stor synergi med projekter i 
den øvre del af delvandoplandet. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en høj prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Projektet i Valbyparken er en kombination af en grøn skybrudsvej , en forsinkelsesplads og en 
renseforanstaltning. Forsinkelsespladsen modtager vand fra blandt andet Folehaven (KV38), Grønttorvet 
og området nord for Grønttorvet samt en del af Frederiksberg. Fra forsinkelsesbassinet ledes vandet i en 
bred grøn overfladisk kanal, gennem Valbyparken i et endnu ikke fastlagt forløb til Kalveboderne. Det er 
vigtigt, at udløbet placeres korrekt i forhold til den kommende badestrand samt at hverdagsregnen 
renses. Arealet hvor den tidligere gasværksholder i Valbyparken var placeret, ville være et godt sted at 
placere renseelementet, så vandet er rent inden det ledes gennem parken. Forsinkelsesbassin og 
renseenheden kan eventuelt bygges sammen. Da der ikke er nedstrøms projekter til den grønne kanal, 
kan etableringen af kanalen umiddelbart påbegyndes. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en mellemlang forventet implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et mellemrisikoområde. 
 
 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Kgs. Enghave   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Økonomi 
 
 
 

1) Frederiksberg skal bidrage økonomisk til denne løsning. 
2) Beregnet som et lukket rør (forlængelse af skybrudsledningen)  

 
 
Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Projektet i Valbyparken danner ikke synergi med andre projekter. Selvom kanalen indeholder en 
forsinkende funktion, er kanalens primære funktion transport. Hvis kanalen ikke anlægges sammen med 
skybrudsledningen eller modtager vand fra Folehaven (KV38), vil den ligge ubrugt hen. Da andre projekter 
allerede efterspørger skybrudsledningen for at tilkoble regnvand, er der god mening i at anlægge kanalen 
og skybrudsledningen samtidigt. Muligheden for at variere kanalens udformning, og dermed vækstvilkår 
for dyr og planter i kanalens forløb gennem parken, kan forøge biodiversiteten og forbedre de rekreative 
forhold. Forskellen i de tre delprojekter øger også mulighederne for at forbedre forholdene for 
biodiversiteten og de rekreative oplevelser. 
 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Parkfredning og miljøforhold.  
• Borgerinddragelse og koordinering mellem konkretisering af skybrudsplanen for København vest og 

Frederiksberg vest, Vandplan og Spildevandsplan. 
• Hverdagsregnen skal renses inden udledning til Kalveboderne. 

Alternativ løsning 108,7 mio. kr. 1) 
Traditionel løsning 2)  126,0 mio. kr. 1) 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV64 Valbyparken
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KV65 Grønne veje i øvrigt Gåsebækrenden 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Projekterne er af stor lokal betydning for fremtidssikring af kloakken og for skybrudssikring af Valby og 

Kgs. Enghave. Projekterne kan etableres uafhængigt af de nedstrøms skybrudstiltag. Behovet for 

fremtidssikring af kloakken vil først blive aktuelt i forbindelse med klimabetingede stigninger i 

regnmængden i løbet af 20-30 år. Der er gode muligheder for byrumsforbedringer på de grønne veje. Da 

behovet for fremtidssikring af kloakken ikke er aktuelt endnu, får projekterne på nuværende tidspunkt en 

lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Etablering af grønne veje på mange af de mindre veje i oplandet til Gåsebækrenden, vil tilføre bydelene i 

oplandet meget grønt og blåt. Hovedfunktionen er at håndtere og forsinke/afkoble den daglige regn 

(fremtidssikring af kloakken ved brug af LAR) samt at forsinke en del af skybrudsvandet og dermed hindre 

vandet i at oversvømme mere følsomme områder. Vejene skal derfor indrettes, så de kan forsinke og 

eventuelt nedsive den daglige regn i for eksempel regnbede, grøfter og gennem permeable belægninger.  

Fordi oplandets villaveje som udgør hovedparten af oplandets veje forventes omlagt til grønne veje, 

udgør de en vigtig resurse i skybrudsbeskyttelsen. Da omlægningen af grønne veje sjældent vil få samme 

umiddelbare effekt som et stort centralt forsinkelsesbassin, er de grønne veje velegnede til en langsigtet 

omlægning af vandhåndteringen i oplandet.  

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en lang forventet implementeringstid, mens de enkelte vejstrækninger har en kort forventet 

implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Gåsebækrenden ligger i et af de områder i byen med lav risiko. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

  

Alternativ løsning 79,4 mio. kr. 

Traditionel løsning 94,6 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er rigtig gode muligheder for byrumsforbedringer i forbindelse med etablering af grønne veje.  Her 

kan der etableres vejbede, vejtræer og grønne langsgående rabatter/grøfter (LAR-løsninger). Herudover 

kan der etableres forsinkelse i form af permeable belægninger. Kommunen oplever derfor også, at flere 

borgere og grundejerforeninger henvender sig for at få hjælp til at etablere en grøn vej. 

 

Dampkonvertering Nej 

Vejrenovering Visse steder 

Cykelstier Visse steder 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Ja 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Ja 

Ja 

Udsatte byområder Ja 

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et mellem potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold, miljø. 

 Aftale med grundejere i de tilfælde, at vejen er privat fællesvej. 

 Lokal borgerinddragelse. 

 Samarbejde med områdefornyelsen. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV65 Grønne veje i øvrigt Gåsebækrenden
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KV66 Strindbergsvej 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Den kombinerede skybruds- og forsinkelsesvej på Strindbergsvej skal samordnes med en række 
overfladeprojekter og et HOFOR-skybrudsprojekt nedstrøms, inden vandet afledes til Enghave Kanal. 
Byrummet kan få et løft ved, at etablere en kombination af grønne bede og vejbede samt 
gennemtrængelige belægninger. Derved afgives meget få parkeringspladser. Samlet får projektet på 
nuværende tidspunkt en lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Strindbergsvej udformes som en kombineret skybrudsvejs og forsinkelsesvej, med en mindre supplerende 
ledning. Regnvandet bliver derved forsinket inden det afledes til Carl Jacobsens Vej (KV68). Fra Carl 
Jacobsens Vej ledes vandet videre af Sjælør Boulevard (KV70) og Karens Minde (KV71) Allé, inden det 
pumpes under godsbanen til Enghave Kanal. Fra Enghave Kanal ledes det til Kalveboderne nær den 
planlagte strand ved Valbyparken. Forsinkelsen etableres i en kombination af grønne bede, almindelige 
vejbede og gennemtrængelige belægninger. Da der bl.a. er tale om et bortledningsprojekt, afhænger 
projektet af, at de nedstrøms skybrudsprojekter etableres. Disse projekter er: Carl Jacobsens Vej (KV68) 
Sjælør Boulevard (KV70) og Karens Minde (KV71). 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et mellemrisikoområde. 
 
 
Økonomi 

 
 
 

 
 
 
  

Alternativ løsning 11,0 mio. kr. 
Traditionel løsning 16,8 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Der er ikke umiddelbart noget potentiale for synergi med andre planlægningsområder. 
Forsinkelseselementerne i Strindbergsvej kan udformes som en kombination af grønne bede og vejbede, 
samt gennemtrængelige belægninger. Derved kan der etableres grønne områder langs Strindbergsvej 
samtidig med, at der kun afgives meget få parkeringspladser. Det vil give et løft til byrummet, idet der 
ikke er meget grønt på vejen. Potentialet for byrumsforbedringer vurderes til at være stort. 

 
Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 
 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafikforhold. 
• Da Strindbergsvej er en privat fællesvej forudsætter projektet at der indgås aftale med vejens ejere. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV66 Strindbergsvej
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KV67 Sti bag Ottiliavej 
 
 
 
 
 
 

Samlet vurdering 
Projektet kan etableres uafhængigt af andre projekter. Stierne bag den nederste del af Ottiliavej og 
Kløverbladsgade etableres som forsinkelsesvej. Stien og det grønne område bag Ottiliavej ligger i den øvre 
del af oplandet og anlægget udformes som en forsinkelsesplads med central forsinkelse med 
efterfølgende tømning til Ottiliavej og Carl Jacobsens Allé (KV68) eller kloaksystemet. Der er et højt 
potentiale for byrumsforbedringer og lav synergi med andre projekter. Samlet får projektet på nuværende 
tidspunkt en mellem prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Mellem den nederste del af Ottiliavej og Kløverbladsgade ligger et mindre grønt område og en 
parkeringsplads. Området omdannes til et åbent bassin i en kombination med at forsænke og afgrænse 
området med en voldlignende struktur. Bassinet der modtager vand fra de interne befæstelser i det 
omkringliggende erhvervsområde, har en kapacitet på ca. 9.500 m3 og kan umiddelbart etableres, da det 
ikke er afhængigt af andre projekter. Vandet fra bassinet afledes enten via Ottiliavej til Carl Jacobsens vej 
(KV68) eller kloakken. 
 
 

Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. Projektet kan umiddelbart anlægges, da det ikke er 
afhængigt af andre projekter.  
 
 
Risiko og sårbarhed 
Området ligger i et af de områder i byen med den laveste risiko. Der er ikke specielt sårbare funktioner på 
de aktuelle veje. 
 
 
Økonomi 

 
 
 

 
 
  

Alternativ løsning 31,4 mio. kr. 
Traditionel løsning 168,9 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Bassinet kan udformes så området bliver rekreativt mere tiltrækkende. Hvis området får et større 
rekreativt potentiale, kan det benyttes af områdets beboere og medarbejderne i de nærliggende 
virksomheder kan benytte det i frokostpausen. Det er også muligt at foretage udformningen af området, 
så vilkår for flora og fauna forbedres. Der er ingen synergi med andre projekter i området. 

 
Vejrenovering  Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej 
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et højt potentiale. 

 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Normal byggesagsbehandling og embedslægens accept af det åbne bassins 

etablering 
• Samarbejde med grundejerne 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV67 Sti bag Ottiliavej
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KV68 Carl Jacobsens Vej 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Skybrudsvejen på Carl Jacobsens Vej er hydraulisk afhængig af flere nedstrøms projekter. Der er synergi 

med opgradering af cykelstien, der er i en dårlig forfatning og etablering af en fjernvarmeledning, men der 

er et lavt potentiale for byrumsforbedringer. Da projektet må afvente færdiggørelsen af de nedstrøms 

projekter, vil der gå lang tid, inden projektet kan opstartes. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt 

en lav prioritet.  

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Carl Jacobsens Vej omprofileres til en skybrudsvej. Carl Jacobsens Vej har en vigtig funktion, idet vejen 

modtager og bortleder regnvand fra industri- og villahusområdet ved Strindbergsvej (KV66). Vandet ledes 

til Vester Kirkegård (KV69) eller Sjælør Boulevard (KV70). Ved Sjælør Boulevard ledes vandet videre under 

Ellebjergvej til Karens Minde (KV72), inden det pumpes under banen til Enghave Kanal. Gennem Enghave 

Kanal ledes vandet videre til Kalveboderne nær den planlagte strand ved Valbyparken. For enden af Carl 

Jacobsens Vej kan der muligvis, via en nedlagt fodgængertunnel, etableres forbindelse til den store 

forsinkelsesplads i den nedre del af Vestre Kirkegård, hvor en del af vandet fra Carl Jacobsens Vej vil 

kunne tilbageholdes. Da der bl.a. er tale om et bortledningsprojekt, afhænger projektet af, at de 

nedstrøms skybrudsprojekter på den etableres. Disse projekter er: Sjælør Boulevard (KV70) og Karens 

Minde (KV72). 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et mellemrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

  

Alternativ løsning 11,0 mio. kr. 

Traditionel løsning 28,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Ved at samordne skybrudsprojektet med en planlagt opgradering af cykelstien og etablering af en ny 

fjernvarmeledning, kan omkostningerne til skybrudsprojektet nedbringes, samtidig med at der lægges 

mindre pres på den trafikale fremkommelig. Da der alene er tale om omprofilering af vejtraceet, er det 

kun et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Ja 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Nej 

Nej 

Udsatte byområder Nej  

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale. 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafikforhold 

 Samarbejde med områdefornyelsen Kgs. Enghave  

 Koordinering med Center for Trafik og Byliv 

 Koordinering med HOFOR fjernvarme 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV68 Carl Jacobsens Vej
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KV69 Vestre Kirkegård  
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

På Vestre Kirkegård etableres der både en forsinkelsesvej samt en forsinkelsesplads med en 

magasineringskapacitet. Projektet kan etableres uafhængigt af andre skybrudsprojekter, men den fulde 

opmagasineringskapacitet opnås først, når de opstrøms projekter og Sjælør Boulevard (KV70) nedstrøms 

er etableret. Der etableres en forsinkelsesplads på Vestre Kirkegård. Med det store volumen spiller 

forsinkelsespladsen en vigtig rolle i håndteringen af skybrud og hverdagsregn for den øvre del af oplandet. 

Forsinkelsespladsen modtager vand fra grønne veje nord for både Sjælør Station og Carl Jacobsens Vej 

(KV68), samt flere større veje. Forsinkelsepladsen rummer store muligheder for udvikling af et blåt og 

grønt område, der kan danne en naturlig overgang mellem kirkegården og Sjælør Boulevard. Vandet fra 

forsinkelsespladsen ledes videre af Sjælør Boulevards nedre strækning til Karens Minde (KV72) og 

Kalveboderne. På grund af forsinkelsespladsens centrale rolle i områdets vandafledning, bør projektet 

påbegyndes hurtigst mulig. Ved at etablere et midlertidigt overløb til kloakken, kan forsinkelsespladsen 

etableres inden de nedstrøms skybrudsprojekter etableres. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt 

en høj prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Langs Sjælør Boulevard og den nedre sydøstlige del af Vestre Kirkegård anlægges et åbent bassin med 

central forsinkelse. Den største del, af den samlede bassinkapacitet på 30.000 m3, ligger i den nedre del. 

Med sin store volumen indtager forsinkelsespladsen en vigtig lokal rolle i nærområdets 

regnvandshåndtering. Forsinkelsespladsen modtager vand fra Vigerslev Allé, Sjælør Boulevard, grønne 

veje fra området nord for Sydhavn Station og Carl Jacobsens Vej, samt den del af kirkegården, hvor der 

ikke er gravpladser. Via en gangtunnel der nedlægges, er muligt at lede vand til forsinkelsespladsen fra 

Carl Jacobsens Vej (KV68). Fra forsinkelsespladsen ledes vandet videre under Ellebjergvej og videre af den 

nedre del af Sjælør Boulevard (KV70) til Kalveboderne via Karens Minde (KV72). Ved at lede vandet fra 

bassinet til kloaksystemet via et overløb, kan projektet påbegyndes, uden at de nedstrøms 

skybrudselementer etableres.  

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en mellemlang forventet implementeringstid. Selvom projektet er hydraulisk uafhængigt af 

andre projekter, betyder en fredningssag og kirkegårdens religiøse status, at det samlede tidsperspektiv 

bliver langt.  

 

 

 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Kgs. Enghave    Højt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 

289



Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et mellemrisikoområde. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er store muligheder for at skabe en sammenhængende overgang mellem kirkegården og Sjælør 

Boulevard ved at anvende blå og grønne områder. Ved at lade regnvandshåndteringen indgå med blå og 

grønne områder, kan der skabes en naturlig forbindelse mellem de to områder. Det samme gør sig 

gældende for den del af bassinet, der ligger i kirkegårdens nedre område ved Sjælør Station. Ovennævnte 

to områder rummer mange forskellige muligheder. Den endelige udvikling af projekterne vil ske i 

samarbejde med kirkegården, der støtter projekterne. 

 

Vejrenovering  Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej 

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Normal byggesagsbehandling og embedslægens accept af det åbne bassins 

etablering 

 Samarbejde med Vestre kirkegård og Dansk Naturfredningsforening 

Alternativ løsning 42,9 mio. kr. 

Traditionel løsning 300,0 mio. kr. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV69 Vestre Kirkegård
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KV70 Sjælør Boulevard 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Sjælør Boulevard skal samordnes med projektet på Karens Minde (KV72). Vejen udformes som en 
forsinkelses- og skybrudsvej med blå og grønne løsninger på begge sider af vejen på dens øvre strækning 
nord for Ellebjergvej. På kirkegårdens areal dannes en bred grøn rende, hvor vand fra kirkegården og 
vejvand opsamles og ledes til et stort bassin nederst på kirkegården. På den anden side af vejen etableres 
render og vejbede, mens der på de grønne områder mellem beboelsesejendommene etableres regnbede. 
På den nedre strækning etableres en grøn rende mellem vejen og ejendommene, som leder vandet til 
Karens Minde (KV72), hvorfra det ledes videre til Kalveboderne. Området ved Sjælør Boulevard hører til 
de socialt udsatte områder, og Mozartsvej er udpeget til nyt områdeløft. Løsningerne vil give området en 
stor merværdi og identitet, når de grønne og blå skybrudsløsninger medvirker til at give området flere og 
bedre rekreative muligheder. Projektet afhænger af nedstrøms projekter, men kan fremmes hvis det 
store bassin på kirkegården etableres med midlertidigt overløb til kloaksystemet. Samlet får projektet på 
nuværende tidspunkt en høj prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Sjælør Boulevard udformes som en forsinkelsesvej- og skybrudsvej. På den øvre halvdel af og langs med 
den ene side af Sjælør Boulevard etableres åbne render der leder vandet ind i den nedsænkede del af 
kirkegården. Vand fra kirkegården som ellers løber ud på Sjælør Boulevard ledes i åbne render til et 
centralt forsinkelsesbassin i kirkegårdens nederste del. På den anden side af Sjælør Boulevard etableres 
regnbede og render mellem cykelsti og beboelsesejendomme og de grønne arealer mellem 
beboelsesejendommene. Vand fra siden med beboelsesejendomme af Sjælør Boulevard ledes til 
forsinkelsesbassinet via en fodgængertunnel der nedlægges. Vandet ledes under Ellebjergvej i et rør til 
den nedre del af Sjælør Boulevard, hvor der etableres en central forsinkelsespark i det grønne område 
mellem vejene og ejendommene. Som skybrudsvej etableres der en grøn rende midt i det grønne areal. 
De gamle træer på begge sider af det grønne areal vil ikke blive berørt af vandet. Tagvandet fra de 
omkringliggende ejendomme ledes til forsinkelsesparken i render. Vandet ledes fra Sjælør Boulevard til 
Karens Minde, hvor det forsinkes i et centralt forsinkelsesbassin inden det ledes videre af Thomas Koppels 
Allé og pumpes under godsbanen og videre til Kalveboderne. Anlæg af Sjælør Boulevard afhænger af, at 
nedstrøms projekter gennemføres. Projektet kan dog fremmes væsentligt, hvis det store bassin på 
kirkegården hurtigt etableres. Det kan gøres ved midlertidigt at aflede vandet fra det store bassin til 
kloaksystemet via et overløb.  
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en mellemlang forventet implementeringstid. Projektet afhænger af nedstrøms projekter, 
men kan fremmes hvis det store bassin på kirkegården etableres med midlertidigt overløb til 
kloaksystemet.  

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Afhængigt af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Kgs Enghave    Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Risiko og sårbarhed 
Sjælør Boulevard ligger i et af de områder i byen med mellem risiko. Der er ikke specielt sårbare 
funktioner på de aktuelle veje. 
 
 
Økonomi 

 
 
 

 
 
Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
En gangtunnel under Sjælør Boulevard, som planlægges nedlagt, kan måske medvirke til at sikre 
udnyttelse af bassinkapaciteten på kirkegården. Løsningerne skaber sammenhæng mellem blå og grønne 
områder ved dannelsen af et nyt byrum langs Sjælør Boulevard til Karens Minde. Området ved Sjælør 
Boulevard hører til de socialt udsatte områder, og Mozartsvej er udpeget til nyt områdeløft. Løsningerne 
vil give området en stor merværdi og identitet, når de grønne og blå skybrudsløsninger medvirker til at 
give området flere og bedre rekreative muligheder. Der etableres to metrotunneller i krydset P. 
Knudsensgade/Ellebjergvej/Sjælør Boulevard. Det undersøges om det skaber en barriere for 
skybrudsprojektet, eller der kan skabes synergi mellem projekterne. 
 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Ja, Cut and cover 
Områdefornyelse Ja 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et højt potentiale. 

 
 

Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold samt embedslægens godkendelse af bassinet 
• Den nedre del af Sjælør Boulevard er en privat fællesvej forudsætter projektet at der indgås aftale 

med vejens ejere. 
• Koordinering med Trafik og Byliv 
• Koordinering med Metroselskabet 

 

Alternativ løsning 31,0 mio. kr. 
Traditionel løsning 35,5 mio. kr. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV70 Sjælør Boulevard
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KV71 Ellebjergvej 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering  
Projektet er afhængigt af flere nedstrøms projekter, hvilket medfører en lang implementeringstid. 
Ellebjergvej udformes som en grøn forsinkelsesvej med supplerende ledning. Kombinationen af grønne 
bede og vejbede samt gennemtrængelige belægninger, vil give byrummet et løft og støtter den grønne 
forbindelse fra Folehaven til Fisketorvet. Vand der ikke kan indeholdes i vejen afledes til andre 
skybrudselementer. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet.  

 
 

Hydraulisk beskrivelse 
Ellebjergvej udformes som en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej med en supplerende ledning. 
Vandet forsinkes i en kombination af skybrudselementer, bestående af lange bede, almindelige vejbede 
og gennemtrængelige belægninger. På grund af den høje trafikbelastning ledes det forsinkede vand til 
kloaksystemet, når systemet skal tømmes. Overskydende vand, der ikke forsinkes, ledes til Sjælør 
Boulevard (KV70) og videre under Ellebjergvej til Karens Minde (KV71), inden det pumpes under banen til 
Enghave Kanal og derfra videre til Kalveboderne. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. Projektet er afhængigt af flere nedstrøms projekter, 
hvilket betyder, at der kan gå lang tid inden projektet kan anlægges. 

 

Risiko og sårbarhed 
Ellebjergvej ligger i et af de områder i byen med den laveste risiko. Der er ikke specielt sårbare funktioner 
på de aktuelle veje. 

 
 

Økonomi 
 
 
 
 

  

Alternativ løsning 12,5 mio. kr. 

Traditionel løsning 28,2 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Valby   Mellem potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Kombinationen af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige belægninger, vil give byrummet et 
løft. Byrummet langs Ellebjergvej begrønnes og indgår i den grønne forbindelse fra Folehaven til 
Fisketorvet samtidig med, at der kun afgives meget få parkeringspladser. Der etableres to metrotunneller 
i krydset P. Knudsensgade/Ellebjergvej/Sjælør Boulevard. Det undersøges om det skaber en barriere for 
skybrudsprojektet eller der kan skabes synergi mellem projekterne. 
 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Ja 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale for byrumsforbedringer 

 
 

Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafik- og Miljøforhold 
• Koordinering med Center for Trafik og Byliv 
• Koordinering med Metroselskabet 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV71 Ellebjergvej
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KV72 Karens Minde 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Projektet kan i princippet gennemføres uafhængigt af andre projekter, men den fulde kapacitet opnås 
først, når de opstrøms projekter er gennemført og ledningen under godsbanen er etableret. Der udformes 
en forsinkelsesplads med central forsinkelse på Karens Minde, som modtager vand fra Sjælør Boulevard 
og enkelte grønne veje. Hvis Sjælør Boulevard anlægges med grønne og blå skybrudselementer, vil Karens 
Minde blive det sidste grønne og blå element i et nyt byrum fra Vigerslev Allé til Karens Minde. Det 
grønne byrum kan derved sammen med Vestre Kirkegård blive det første led i Den Indre Broring. Det 
vurderes at det nye byrum kan få stor betydning for områdets identitet. Da bassinet foreslås etableret 
med permanent vandspejl, kan det nye vandelement fungere som mødested for kulturhusets brugere og 
områdets borgere. Der er derved mulighed for, at projektet også kan få en social funktion i det udsatte 
byområde, hvor der også er etableret en områdefornyelse. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt 
en mellem prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Karens Minde modtager vand fra den nedre del af Sjælør Boulevard og flere grønne veje i området. Ved 
kulturhuset etableres en forsinkelsesplads i form af et centralt bassin på 15.000 m3. Forsinkelsespladsen 
kan udformes med permanent vandspejl, eller som et tørt bassin, som kun vil indeholde vand under regn. 
Der ledes tagvand til bassinet fra de nærmeste ejendomme. Fra bassinet ledes vandet videre ud af Karens 
Minde til en ledning, hvori vandet pumpes under godsbanen til Enghave kanal og videre til Kalveboderne 
tæt ved den planlagte strand ved Valbyparken.  
 
 
Tidsramme 
Projektet har en mellemlang forventet implementeringstid, men kan først forventes iværksat når den 
nedstrøms ledning under godsbanen er gennemført. Dette giver et mellemlangt tidsperspektiv.  

 
 

Risiko og sårbarhed 
Karens Minde ligger i et af de områder i byen med den laveste risiko. Der er ikke specielt sårbare 
funktioner på de aktuelle veje. Vandet udledes i et Natura 2000 område og nær en planlagt badestrand 
ved Valbyparken. 
 
 
Økonomi 

Alternativ løsning 49,5 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængigt af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Kgs. Enghave   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
 

301



 
 

 
 
Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Ved Karens Minde foreslås vandet forsinket i et grønt bassin med permanent vandspejl. Omdannelsen af 
det grønne areal til en ny park, vil tilføre området et nyt element, som vil indgå i forlængelse af det 
grønne byrum der kan skabes sammen med Sjælør Boulevard, og som skaber forbindelse med den Indre 
Broring. Med vandelementet vil der også blive skabt et nyt fælles samlingspunkt ved kulturhuset, som 
også kan bruges af områdets beboere, som gennem områdefornyelsen vil blive inddraget i udformningen 
af anlægget. Tilstedeværelsen af vand vil også give mulighed for, tilstedeværelsen af en mere varieret 
flora og fauna.  
 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Ja 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Ja 
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et højt potentiale. 

 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Miljøforhold og embedslægens accept af det åbne bassin. 
• Hverdagsregnen renses inden udledning til Kalveboderne 

 

 

 

Traditionel løsning 225,0 mio. kr. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV72 Karens Minde
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KV73 Thomas Koppels Allé  
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering  
Projektet er uafhængigt af andre overfladeprojekter, men kan først gennemføres, når der er etableret 
ledning under godsbanen til Enghave Kanal. Thomas Koppels Allé kan udformes som forsinkelsesvej med 
en kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige belægninger. Derved kan der 
etableres grønne områder langs Thomas Koppels Allé samtidig med, at der kun afgives få 
parkeringspladser. Det vil bidrage til det grønne forløb, der planlægges gennemført med Sjælør Boulevard 
og Karens Minde. Vand, som ikke forsinkes, ledes i en ledning under godsbanen til Enghave Kanal inden 
udledning til Kalveboderne tæt på en planlagt strand ved Valbyparken. Samlet får projektet på 
nuværende tidspunkt en lav prioritet. 
  
 
Hydraulisk beskrivelse 
Thomas Koppels Allé udformes som en forsinkelsesvej med hjælpeledning, hvor vandet forsinkes i en 
kombination af skybrudselementer bestående af lange bede, almindelige vejbede og gennemtrængelige 
belægninger. Der etableres overløb til ledningen under godsbanen til Enghave Kanal inden udledning til 
Kalveboderne tæt på en planlagt strand ved Valbyparken.   
  
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. Projektet må afvente en ledning under godsbanen. 
Dette vil give projektet et lidt længere tidsperspektiv, der samlet forventes at blive mellemlangt.  

 
Risiko og sårbarhed 
Thomas Koppels Allé ligger i et af de områder i byen med mellem risiko. Der er ikke specielt sårbare 
funktioner på de aktuelle veje.  Men udledningen vil formodentlig ske forholdsvis tæt på en planlagt 
badestrand og i et Natura 2000 område. 
 
 
Økonomi 

 
 
 

 
 
  

Alternativ løsning 2,5 mio. kr. 
Traditionel løsning 3,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Kgs. Enghave   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Thomas Koppels Allé kan udformes med en kombination af grønne bede og vejbede samt 
gennemtrængelige belægninger. Derved kan der etableres grønne områder langs Thomas Koppels Allé 
samtidig med, at der kun afgives få parkeringspladser. Det vil bidrage til det grønne forløb, der planlægges 
gennemført med Sjælør Boulevard og Karens Minde. 

  
Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Ja 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Ja 
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et højt potentiale for byrumsforbedringer. 

 
 

Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafikforhold og miljø 
• Da Thomas Koppels Allé er en privat fællesvej forudsætter projektet, at der indgås aftale med vejens 

ejere. 
• Hverdagsregnen skal renses inden udledning 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV73 Thomas Koppels Allé
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KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre projekter. Idrætsanlægget ligger i den øvre del af 

oplandet. På trods af dette afhænger projektet ikke af nedstrøms projekter, fordi anlægget udformes som 

en forsinkelsesplads, fx et bassin med central forsinkelse, med efterfølgende tømning til Bavnehøj Allé 

eller kloaksystemet. Der er lav synergi med andre projekter og et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 

Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en mellem prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Projektet udgøres af en forsinkelsesplads. Idrætsanlægget ligger mellem Bavnehøj Allé og Vestre Fængsel. 

Området omdannes til et åbent bassin i en kombination med at forsænke og afgrænse området med en 

voldlignende struktur. Bassinet, der modtager vand Vigerslev Allé og områdets interne befæstelser, har et 

volumen på ca. 10.000 m3 og kan umiddelbart etableres, da det ikke er afhængigt af andre projekter. 

Vandet fra bassinet afledes enten til kloakken eller til Enghavevej via Natalie Zahlesvej og Tranehavevej. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Området ligger i et af de områder i byen med mellemrisiko. Der er ikke specielt sårbare funktioner på de 

aktuelle veje. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 22,0 mio. kr. 

Traditionel løsning 100,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Kgs. Enghave   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Der er et lavt potentiale for byrumsforbedringer, og der er ingen synergi med andre projekter i området. 

 

Vejrenovering  Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej 

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale. 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Normal byggesagsbehandling og embedslægens accept af det åbne bassins 

etablering 

 Samarbejde med de lokale idrætsforeninger 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg

311



312



KV75 Enghave Brygge 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Projektet bør samordnes med Sydhavns Plads (KV80) og Teglholmsgade (KV81). Vasbygade foreslås 
udformet som en skybruds- og forsinkelsesvej.  Det giver mulighed for, at tilføre byrummet det grønne 
udtryk, der ønskes tilført med den grønne forbindelse fra Folehaven mod Fisketorvet. Vasbygade afleder 
til Sydhavns Plads (KV80) og derfra via Teglholmsgade (KV81) til havnen. Der er ingen synergi med andre 
projekter i Vasbygade projektet. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Vasbygade udformes som en skybruds- og forsinkelsesvej med en supplerende ledning. Vasbygade afleder 
til Sydhavns Plads (KV80) og derfra via Teglholmsgade (KV81) til havnen. Det betyder, at to projekter skal 
anlægges, inden Vasbygade kan anlægges og anlægstiden kan blive betragtelig forlænget. 

 
 

Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. Vasbygade er afhængig af to nedstrøms projekter, 
hvilket betyder, at der kan gå lang tid inden Vasbygade kan anlægges. 

 
Risiko og sårbarhed 
Vasbygade ligger i et af de områder i byen med mellem risiko. Der er ikke specielt sårbare funktioner på 
de aktuelle veje. 

 
 

Økonomi 
Alternativ løsning 27,2 mio. kr. 
Traditionel løsning 32,7 mio. kr. 

 
 

 
 
  

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vesterbro   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Vasbygade kan udformes med en kombination af grønne bede og vejbede samt gennemtrængelige 
belægninger. Derved kan der etableres grønne områder langs Vasbygade. De grønne områder kan indgå i 
synergi med de bredere cykelstier der skal etableres på den nordligste 1/3 af strækningen der indgår i 
PLUSnet. Metro til Sydhavn føres gennem området og der anlægges station ved Frederiksholmsløbet. Det 
undersøges om det skaber en barriere for skybrudsprojektet, eller der kan skabes synergi mellem 
projekterne. 

 
Vejrenovering Nej 
Cykelstier Ja 
Metrobyggepladser Ja, station ved Frederiksholmsløbet 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale for byrumsforbedringer 

 
Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold 
• Koordineres med Trafik og Byliv 
• Koordineres med Metroselskabet 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV75 Enghave Brygge

315



316



KV76 Enghavevej 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Enghavevej ligger i den øvre del af oplandet og skal samordnes med flere nedstrøms projekter. Der vil gå 
lang tid, inden projektet kan opstartes. Der er lav synergi med andre projekter og et lavt potentiale for 
byrumsforbedringer. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet.  
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Enghavevej omprofileres som en skybrudsvej. Enghavevej ligger i den øvre del af oplandet. Enghavevej 
modtager vand fra nogle få grønne veje og afleder det til et bassin på Sydhavns Plads (KV80). Herfra ledes 
vandet videre af Teglholmsgade (KV81) til havnen. Med sin placering i den øvre del i skybrudsgrenen er 
Enghavevej afhængig af etableringen af nedstrøms projekter, for videre afledning af regnvandet. 

 
 

Forventet implementeringstid 
Projektet har en forventet kort implementeringstid, men kan først forventes iværksat når de nedstrøms 
projekter er gennemført. Dette giver et langt tidsperspektiv.  
 
 
Risiko og sårbarhed 
Enghavevej ligger i et af de områder i byen med mellem risiko. Der er ikke specielt sårbare funktioner på 
de aktuelle veje. 
 
 
Økonomi 

 
 
 

 
 
  

Alternativ løsning 20,9 mio. kr. 

Traditionel løsning 24.2 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Kgs. Enghave   Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
I projektet er der et lavt potentiale for synergi med anden planlægning og et lavt potentiale for 
byrumsforbedringer. Beredskabet, indgår Enghavevej i nogle grønne forbindelser 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Øvrige forudsætninger 

• Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold 
• Samarbejde med Kgs Enghave 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV76 Enghavevej
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KV77 P. Knudsens Gade 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Projektet skal samordnes med forsinkelsespladsen på Sydhavns Plads (KV80) og Teglholmsgade (KV81). P. 
Knudsens Gade foreslås udformet som en skybruds- og forsinkelsesvej. Kgs. Enghave lokaludvalg ønsker, 
at der etableres en grøn klimaskærm på samme strækning.  Det foreslåede skybrudsprojekt og 
klimaskærmen kan kombineres. Det vil støtte den grønne forbindelse fra Folehaven til Fisketorvet og give 
et løft til byrummet. P. Knudsens Gade afleder til Sydhavns Plads (KV80) og derfra via Teglholmsgade 
(KV81) til havnen. ”Sikker skolevej”-projektet har betydet, at afledningen af regnvand fra flere af de 
meget trafikerede veje i Sydhavnen skal revurderes. Det kan betyde, at afledningsforholdene ændres i 
forhold til det planlagte. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav prioritet. 

 
 

Hydraulisk beskrivelse 
P. Knudsens Gade udformes som en skybruds- og forsinkelsesvej og forsynes med en supplerende ledning. 
P. Knudsens Gade afleder til Sydhavns Plads (KV80) og derfra via Teglholmsgade (KV81) til havnen. Det 
betyder, at en række projekter skal anlægges, inden P. Knudsens Gade kan anlægges. En revurdering af 
afledningsforholdene i området i forbindelse med ”Sikker skolevej”-projektet kan betyde, at den endelige 
struktur omkring afledningsforholdene ændres i forhold til det planlagte.  

 
 

Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. P. Knudsens Gade er afhængig af to nedstrøms 
projekter, hvorfor der kan gå lang tid inden P. Knudsens Gade kan anlægges. 

 

Risiko og sårbarhed 
P. Knudsens Gade ligger i et af de områder i byen med mellem risiko. Der er ikke specielt sårbare 
funktioner på de aktuelle veje. 

 
 

Økonomi 
 
 
 

 
 
  

Alternativ løsning 27,5 mio. kr. 
Traditionel løsning 39,2 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af flere andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Kgs Enghave   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
P. Knudsens Gade kan udformes med en kombination af grønne bede og vejbede, samt 
gennemtrængelige belægninger. Derved kan der etableres grønne områder langs P. Knudsens Gade 
samtidig med, at der kun afgives meget få parkeringspladser. Valby lokaludvalg deltager i et større 
projekt, hvor der ved Folehaven skal testes en grøn klimavæg, der skærmer for støj og opsuger regnvand. 
Hvis projektet bliver en succes, ønsker Kgs. Enghave lokaludvalg at etablere en tilsvarende væg ved P. 
Knudsens Gade. Det foreslåede skybrudsprojekt og en klimavæg kan kombineres. Det vil støtte den 
grønne forbindelse fra Folehaven til Fisketorvet og give et løft til byrummet. Der etableres to 
metrotunneller i krydset P. Knudsensgade/Ellebjergvej/Sjælør Boulevard. Det undersøges om det skaber 
en barriere for skybrudsprojektet, eller der kan skabes synergi mellem projekterne. 
 

Vejrenovering Ja, restlevetid 1-6 år og støjreducerende asfalt 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Ja, Cut and Cover 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale for byrumsforbedringer 

 
 

Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafikforhold 
• Samarbejde med Kgs. Enghave lokaludvalg 
• Koordinering med Center for Trafik og Byliv 
• Koordinering med Metroselskabet 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV77 P. Knudsens Gade
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KV78 Scandiagade (igangsat) 
 
 
 
 
 
 

 

Samlet vurdering 

Scandiagade kan i princippet anlægges uafhængigt af andre overfladeprojekter, men den fulde kapacitet 

udnyttes først når Sydhavns Plads (KV80) og Teglholmsgade (KV81) er etableret. Scandiagade udformes 

som en forsinkelses- og skybrudsvej med blå og grønne løsninger i hellen på midten af gaden. Den 

nærliggende AAB-afdeling og Realdania har udviklet et projekt på Scandiagades grønne helle og "Sikker 

skolevej”-projektet har planlagt en cykelsti gennem gaden. Der er derfor gode muligheder for at opnå et 

rekreativt område, hvor synergieffekter mellem de tre projekter udnyttes. For at sikre en smidig og 

samtidig udvikling af den del af Scandiagade hvori Realdania projektet indgår, foreslås det, at 

Scandiagade-skybrudsprojekt opdeles i to. I første fase gennemføres vandafledningen i samarbejde med 

de to andre projekter på strækningen fra Borgmester Christiansens Gade til Sydhavnsgade, hvor der laves 

et midlertidigt overløb til kloakken. I en fase to etableres den sidste del af Scandiagade frem til Sydhavns 

Plads, når de nedstrøms projekter er etableret. Samlet får fase et på nuværende tidspunkt en høj 

prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Scandiagade udformes som en forsinkelsesvej- og skybrudsvej med en supplerende ledning, men opdeles 

i to faser. Fase et udgøres af strækningen fra Borgmester Christiansens Gade til Sydhavnsgade og har en 

ca. 10 meter bred og 200 meter lang helle med flere større grønne træer. Der er derfor gode muligheder 

for, at etablere en grøn forsinkelsesløsning med overløb til kloaksystemet. Fase et modtager vand fra 

Borgmester Christiansens Gade, og de nærmeste ejendomme, mens fase to hovedsagelig modtager vand 

fra Sydhavnsgade, og afleder det til Sydhavns Plads (KV80) , hvorfra det bortledes ad Teglholmsgade til 

havnen.  Fase to er dermed afhængig af, at de to nedstrøms projekter etableres inden denne del af 

Scandiagade anlægges. ABB der ligger ud til Scandiagade har udviklet et projekt med Realdania om 

udnyttelse af den grønne helle og "Sikker skolevej”-projektet skal også føres gennem Scandiagade. Der er 

dog endnu ikke fundet finansiering til Realdania-projektet.  

 

Scandiagade, krydser Sydhavnsgade, men det camoufleres af en grøn mur, der står på tværs af gaden, 

hvor den støder op til Sydhavnsgade. "Sikker skolevejprojektet" skal også føres gennem Scandiagade og 

krydse Sydhavnsgade. "Sikker skolevejprojektet" bevirker, at krydset Scandiagade og Sydhavnsgade 

delvist skal omlægges. Der er derfor allerede et samarbejde mellem "Sikker skolevej”-projektet og 

skybrudsprojektet Scandiagade, så krydset ikke omlægges to gange. "Sikker skolevej”-projektet betyder, 

at vandafledningen i området skal revurderes, hvilket kan betyde, at afledningsforholdene ændres på 

enkelte veje i Sydhavnen. Det vil dog ikke ændre på, at der skal ledes vand ad Scandiagade til Sydhavns 

Plads.  

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængigt af andre projekter (fase 1) 

LOKALUDVALG: Kgs Enghave   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. Projektet afhænger af to nedstrøms projekter. For at 

sikre samarbejdet med to andre projekter, forslås skybrudsprojekt Scandiagade opdelt i to faser. I fase et 

etableres strækningen fra Borgmester Christiansens Gade til Sydhavnsgade sammen med de to andre 

projekter. Den resterende del af Scandiagade etableres, når de nedstrøms projekter er anlagt.  

 

Risiko og sårbarhed 

Scandiagade ligger i et af de områder i byen med mellem risiko. Der er ikke specielt sårbare funktioner på 

de aktuelle veje. 

 

Økonomi 

 

 

 

Synergi og byrumsforbedringer 

Den nærliggende AAB afdeling deltager med Realdania i et projekt om at udnytte det grønne område i 

Scandiagade. Dernæst har "Sikker skolevej”-projektet planlagt en cykelsti gennem gaden. Da alle tre 

projekter er enige om at samarbejde, er der optimale muligheder for, at byrummet får et ordentligt løft 

og synergier mellem projekterne udnyttes. Der er således gode muligheder for, at der kan etableres et 

rekreativt område med et solidt borgeraftryk.  

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Sikker skolevej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Ja 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Nej 

Udsatte byområder Nej 

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale for byrumsforbedringer. 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold  

 Samarbejde mellem de tre projektejere 

 Da Scandiagade er en privat fællesvej forudsætter projektet at der indgås aftale med vejens ejere. 

 Koordineres med Center for Trafik og Byliv 

Alternativ løsning 23,5 mio. kr. 

Traditionel løsning 31,5 mio. kr. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV78 Scandiagade

Fase 1

Fase 2
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KV79 Sydhavnsgade 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Sydhavnsgade ligger øverst i skybrudsgrenen med en række nedstrøms projekter (KV78, KV80 og KV81), 
som skal være etableret inden skybrudsvejen på Sydhavnsgade kan etableres. En mulig omlægning af 
vandafledningen i området kan betyde, at afledningsforholdene i området ændres i forhold til det 
planlagte. Da det også kan få betydning for Sydhavnsgade afventes resultatet. Samlet får projektet på 
nuværende tidspunkt en lav prioritet.  
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Sydhavnsgade er placeret øverst i en række af skybrudsanlæg, der afleder til Scandiagade (KV78), 
Sydhavns Plads (KV80) og derfra via Teglholmsgade (KV81) til havnen. Det betyder at en række projekter 
skal anlægges inden Sydhavnsgade kan anlægges. Sydhavnsgade omprofileres og forsynes med en 
hjælpeledning. En revurdering af afledningsforholdene i området i forbindelse med ”Sikker skolevej” 
projektet kan betyde, at den endelige struktur omkring afledningsforholdene ændres i forhold til det 
planlagte.  

 
 

Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid. Sydhavnsgade ligger imidlertid øverst i 
skybrudsgrenen, hvorfor der kan gå lang tid inden Sydhavnsgade kan anlægges.  

 
 

Risiko og sårbarhed 
Sydhavnsgade ligger i et af de områder i byen med mellem risiko. Der er ikke specielt sårbare funktioner 
på de aktuelle veje. 

 
 

Økonomi 
 
 
 

 
 
  

Alternativ løsning 27,3 mio. kr. 
Traditionel løsning 26.7 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Afhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Kgs Enghave    Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Projektet ”Sikker skolevej” har betydet, at afledningen af regnvand fra flere af de meget trafikerede veje i 
Sydhavnen og i området omkring Mozarts plads skal revurderes. Det kan betyde, at den endelige struktur 
omkring af afledningsforholdene ændres i for til det planlagte. Resultatet vil vise om dette bliver tilfældet.  
 

Vejrenovering Nej 
Cykelstier Nej 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 

 
 

Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafikforhold  
• Samarbejde med Kgs. Enghave 
• Afventer revurdering af vandafledningen i forbindelse med ”Sikker skolevej” projektet. 
• Koordinering med Center for Trafik og Byliv 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV79 Sydhavnsgade
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KV80 Sydhavns Plads 

 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Sydhavns Plads ligger som et centralt trafikknudepunk og centralt knudepunkt for regnvandshåndteringen 

i Sydhavnen. Fem skybrudsveje afleder vand til Sydhavns Plads, der tænkes indrettet som en central 

forsinkelsesplads. En mulig omlægning af vandafledningen i området kan dog betyde, at Sydhavns Plads 

vil modtage mindre vandmængder og det kan også få betydning for udformningen af Teglholmsgade 

(KV81). Der er indirekte synergi med Sikker skolevej-projektet, der har forårsaget revurderingen af 

vandafledningen i Sydhavnen. Der er et lavt potentiale for byrumsforbedringer. Samlet får projektet på 

nuværende tidspunkt en lav prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Sydhavns Plads har en central placering i regnvandshåndteringen i Sydhavnen, idet pladsen modtager 

vand fra fem skybrudsveje. Sydhavns Plads er afhængig af Teglholmsgade (KV81), ad hvilken vandet ledes 

videre til havnen. Sydhavns Plads, som udformes som central forsinkelsesbassin, kan tilbageholde ca. 

4.000 m3 vand. Bassinet designes så det tømmes umiddelbart efter, at tilførslen af vand til bassinet 

ophører. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en kort forventet implementeringstid. Projektet er afhængigt af, at Teglholmsgade er 

etableret før Sydhavns Plads kan anlægges. Dette vil give en mellem implementeringstid.  

 

 

Risiko og sårbarhed 

Området ligger i et af de områder i byen med mellem risiko. Der er ikke specielt sårbare funktioner på de 

aktuelle veje. 

 

 

Økonomi 

 

 

 

  

Alternativ løsning 20,2 mio. kr. 

Traditionel løsning 72,2 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Afhængig af et andet overfladeprojekt 

LOKALUDVALG: Kgs. Enghave    Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Projektet ”Sikker skolevej” har betydet, at afledningen af regnvand fra flere af de meget trafikerede veje i 

Sydhavnen og i området omkring Mozarts plads skal revurderes. Det kan betyde, at den endelige struktur 

omkring af afledningsforholdene ændres i forhold til det planlagte. Foreløbige resultater indikerer, at 

vandmængderne til Sydhavns Plads kan reduceres. Det endelige resultat vil vise om det bliver tilfældet. 

 

Vejrenovering  Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej 

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et højt potentiale for byrumsforbedringer. 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold 

 Koordinering med Center for Trafik og Byliv 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV80 Sydhavns Plads
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KV81 Teglholmsgade 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre projekter, men den fulde udnyttelse opnås først, når 
opstrøms projekterne er etableret. Teglholmsgade ligger som det nederste projekt i en række 
skybrudsprojekter, inden vandet ledes i havnen. Da Teglholmsgade afleder vandet fra et nærliggende 
bassin (KV80), som modtager vand fra fem skybrudsveje, indtager Teglholmsgade en central rolle i 
håndteringen af skybrudsvand i Sydhavnen. En mulig revurdering af projekter for vandafledning i området 
kan dog betyde, at Sydhavns Plads (KV80) vil modtage mindre vandmængder end planlagt og det kan få 
betydning for udformningen af Teglholmsgade. Samlet får projektet på nuværende tidspunkt en lav 
prioritet.  
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Teglholmsgade er placeret som den nederste skybrudsvej i en række skybrudsprojekter og inden 
udledning til havnen. Teglholmsgade afleder vandet fra et nærliggende bassin (KV80) med central 
forsinkelse, hvortil fem skybrudsveje leder vand. Teglholmsgade får derved en central rolle i Sydhavnens 
håndtering af skybrudsvand. Teglholmsgade omprofileres til en skybrudsvej med hjælpeledning. 

 
 

Forventet implementeringstid 
Projektet har en kort forventet implementeringstid.  

 
 

Risiko og sårbarhed 
Projektet afvander et lavrisikoområde  

 
 

Økonomi 
 
 
 

 
  

Alternativ løsning 23,3 mio. kr. 
Traditionel løsning 45,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest  Uafhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Vesterbro    Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Projektet ”Sikker skolevej” betyder, at afledningen af regnvand fra flere af de meget trafikerede veje i 
Sydhavnen og i området omkring Mozarts Plads bliver revurderet. Det kan få betydning for den 
vandmængde der ledes til Sydhavns Plads og skal ledes videre af Teglholmsgade. En revurdering af 
afledningen af regnvand i området vil vise, om bassinet på Sydhavns Plads skal reduceres og, om dette 
også får betydning for udformningen af Teglholmsgade. Teglholmsgade har et lavt potentiale for 
byrumsforbedringer. 

 
Vejrenovering Nej 
Cykelstier Ja 
Metrobyggepladser Nej, men metroen krydser 

Teglholmsgade. 
Områdefornyelse Nej 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej  
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale. 

 
 

Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafik- og Miljøforhold  
• Samarbejde med områdefornyelsen Kgs. Enghave 
• Afventer revurdering af vandafledningen i forbindelse med ”Sikker skolevej” projektet. 
• Koordinering med Center for Trafik og Byliv 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV81 Teglholmsgade
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KV82 Grønne veje i øvrigt Teglholmen 
 
 
 
 
 
 
Samlet vurdering 
De grønne veje i øvrigt i vandoplandet er af stor lokal betydning for fremtidssikring af kloakken og for 
skybrudssikring af Kgs Enghave. Projekterne kan etableres uafhængigt af de nedstrøms skybrudstiltag. 
Behovet for fremtidssikring af kloakken vil først blive aktuelt i forbindelse med klimabetingede stigninger i 
regnmængden i løbet af 20-30 år. Der er gode muligheder for byrumsforbedringer på de grønne veje. Da 
behovet for fremtidssikring af kloakken ikke er aktuelt endnu, får projekterne på nuværende tidspunkt en 
lav prioritet. 
 
 
Hydraulisk beskrivelse 
Etablering af grønne veje på mange af de mindre veje i delvandoplandet Teglholmen, vil tilføre nogle 
bydele meget grønt og blåt. Hovedfunktionen er at håndtere og forsinke/afkoble den daglige regn 
(fremtidssikring af kloakken ved brug af LAR) og at forsinke en del af skybrudsvandet, for dermed at 
hindre vandet i at oversvømme mere følsomme områder. Vejene skal indrettes, så de kan forsinke og 
eventuelt nedsive den daglige regn, for eksempel i regnbede, grøfter og gennem permeable belægninger. 
Fordi oplandets villaveje, om udgør hovedparten af oplandets veje, forventes omlagt til grønne veje, 
udgør de en vigtig ressource i skybrudssikringen. Da omlægningen af grønne veje sjældent vil få samme 
umiddelbare effekt som et stort centralt forsinkelsesbassin, er grønne veje velegnede til en langsigtet 
omlægning af vandhåndteringen i oplandet. 
 
 
Forventet implementeringstid 
Projektet har samlet en lang forventet implementeringstid. Enkelte vejstrækninger kan gennemføres på 
kort tid. 
 
 
Risiko og sårbarhed 
Oplandet Teglholmen er et af de områder i byen med mellem risiko. Der er ikke specielt sårbare 
funktioner på de aktuelle veje. 
 
 
Økonomi 

 
 
 

  

Alternativ løsning 36,1 mio. kr. 
Traditionel løsning 43,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængigt af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Kgs Enghave   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 
Der er rigtigt gode muligheder for byrumsforbedringer i forbindelse med etablering af grønne veje.  Her 
kan der etableres vejbede og vejtræer og grønne langsgående rabatter/grøfter (LAR-løsninger). 
Herudover kan der etableres forsinkelse i form af permeable belægninger. Kommunen oplever, at flere 
borgere og grundejerforeninger henvender sig for, at få hjælp til at etablere en grøn vej. 
 

Dampkonvertering Nej 
Vejrenovering Visse steder 
Cykelstier Visse steder 
Metrobyggepladser Nej 
Områdefornyelse Ja 
Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Ja 
Ja 

Udsatte byområder Ja 
Potentiale for byrumsforbedringer Der er et mellem potentiale for 

byrumsforbedringer. 
 

Øvrige forudsætninger 
• Myndighedsbehandling: Trafik- og miljøforhold 
• Aftale med grundejere i de tilfælde, at vejen er privat fællesvej 
• Lokal borgerinddragelse 
• Samarbejde med områdefornyelsen 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV82 Grønne veje i øvrigt Teglholmen
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KV83 Krogebjergparken Syd 
 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering 

Krogebjergparken Syd er en del af en central skybrudsvej og forsinkelsespark i vandoplandet København 

Vest og Frederiksberg Vest der udgør en robust løsning, der forhindrer oversvømmelse i nedstrøms 

områder. Krogebjergparken Syd modtager vand både fra de opstrøms projekter i vandoplandet og de 

opstrøms kommuner langs Harrestrup Å. Københavns Kommune har planlagt at restaurere vandløbet 

med tilhørende parkarealer. Der er derfor stor synergi mellem restaureringsprojekter og 

skybrudsprojektet. En forudsætning for projektet er en omfattende borgerinddragelse. Det vil være 

formålstjenligt at igangsætte denne proces hurtigt. Projektet er samtidig afhængig af det 

fælleskommunale kapacitetsprojekt for Harrestrup Å, og den endelige udformning afventer resultatet af 

dette. Samlet set får projektet på nuværende tidspunkt en mellem prioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

Harrestrup Å er hovedskybrudsvej i oplandet ikke alene for Københavns og Frederiksberg Kommuner, 

men for alle 10 oplandskommuner. For at åen skal kunne håndtere de store vandmængder under skybrud 

udvides åen på nogle strækninger i Krogebjergparken for, at gøre plads til mere vand.  

 

På de nordligste 500 meter af åen i Krogebjergparken udvides åen  til en middelbredde på 18 meter, 

hvilket giver et ekstra volumen på 11.000 m3 . På de resterende 600 meter af strækningen forøges åens  

tværsnitsareal med 8 m2 svarende til i alt 4.800 m3 volumen.   

 

Forventet implementeringstid 

Da Harrestrup Å er fredet, skal der søges om dispensation i Fredningsnævnet, og da der forventes en 

omfattende borgerinddragelsesproces, har projektet en lang forventet implementeringstid. 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et lavrisikoområde, men projektet har stor betydning for afvandingen af områderne 

langs åen og de nedstrøms områder. 

 

Økonomi 

 

 

 

 

Synergi beskrivelse og byrumsforbedringer 

Alternativ løsning  52,1 mio. kr. 

Traditionel løsning 316,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Afhængig af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Brønshøj-Husum   Stort potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Projektet i Krogebjergparken er med til at skabe en unik grøn forbindelse fra Fæstningskanalen til 

Kalveboderne. Den grønne forbindelse vil fungere som spredningskorridor for dyr og planter, og projektet 

vil forbedre de rekreative forhold langs åen. 

 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Ja 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 

- Skabe ”grønne forbindelser” 

- Urban Heat Island 

 

Ja 

Nej 

Udsatte byområder Nej 

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et stort potentiale 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Myndighedsbehandling: Tiltagene skal indarbejdes i udviklingsplanen for parken, eller alternativt skal 

der en dispensation fra parkfredningen til. 

 Inddragelse af borgere og interessegrupper. 

 Koordinering mellem konkretisering af skybrudsplanen for København vest og Frederiksberg vest, 

Helhedsplan for Harrestrup Å, Vandplan og Spildevandsplan. 

 Projektet er afhængigt af det fælleskommunale kapacitetsprojekt for Harrestrup Å, og den endelige 

udformning afventer resultatet af dette.   

 Projektet skal koordineres med Rødovre Kommune. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV83 Krogebjergparken Syd
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KV86 Rensning af frakoblet daglig regn i Kbh. Vest opland 

 
 

 

 

Samlet vurdering 

Projektet med etablering af en renseenhed til Rensning af frakoblet daglig regn i vandopland København 

Vest og Frederiksberg Vest, er en væsentlig forudsætning for benyttelse af de ferske recipienter i 

vandoplandet til at modtage regnvand. Rensningen vil vandskiftet i diverse recipienter, og derved åbne 

muligheden for en bedre vandkvalitet. Der er således god synergi med vandplanen. Projektet kan etableres 

uafhængigt af andre projekter. Projektet får på nuværende tidspunkt en mellemprioritet. 

 

 

Hydraulisk beskrivelse 

På skybrudsudløb til ferske recipienter etableres sandfang og rensenhed for at overholde udlederkrav. For 

dette opland etableres renseenheder med en samlet kapacitet på 1250 l/s. Kommunen vil her etablere 

naturbaserede anlæg. Ved fremtidig afkobling af hverdagsvand kan vand fra tage, og fra veje med 

årsdøgntrafik mindre end 5000 biler, ledes til ferske recipienter i vandopland København Vest og 

Frederikdsberg Vest. Undervejs vil hverdagsvandet undergå lokal rensning i de etablerede 

skybrudsløsninger, men for at forbedre vandkvaliteten i ferske recipienter i vandopland etableres der 

ligeledes rensning inden udledning til disse. Hermed forventes det, at ca. 90 % af årsmiddelnedbøren 

renses inden udledning. Rensningen af frakoblet daglig regn i vandoplandet kan gennemføre uafhængigt 

af andre skybrudsprojekter, men vil først få fuld effekt når de opstrøms projekter i vandoplandet er 

gennemført. 

 

 

Forventet implementeringstid 

Projektet har en mellemlang forventet implementeringstid. 

 

 

Risiko og sårbarhed 

Projektet afvander et mellemrisikoområde. 

 

 

Økonomi  

 

 

 

 

  

Alternativ løsning 66,0 mio. kr. 

Traditionel løsning 66,0 mio. kr. 

VANDOPLAND: København Vest og Frederiksberg Vest Uafhængigt af andre overfladeprojekter 

LOKALUDVALG: Kgs Enghave, Brønshøj/Husum m.fl. Lavt potentiale for synergi og byrumsforbedringer 
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Synergier og byrumsforbedringer 

Ved at lede tagvand fra afkoblede tage til de ferske recipienter i vandoplandet, via renseenhederne, kan 

vandskiftet her øges og derved åbne muligheden for en forbedring af miljøkvaliteten. Der er derfor 

synergi med vandplanernes krav om vandkvalitet. 

 

Dampkonvertering Nej 

Vejrenovering Nej 

Cykelstier Nej 

Metrobyggepladser Nej 

Områdefornyelse Nej 

Grøn Klimatilpasning 
- Skabe ”grønne forbindelser” 
- Urban Heat Island 

 
Nej 
Nej 

Udsatte byområder Nej 

Potentiale for byrumsforbedringer Der er et lavt potentiale for byrumsforbedringer. 

 

 

Øvrige forudsætninger 

 Påkrævede myndighedsbehandlinger (udledningstilladelser og fredninger). 
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Figur 1: Figuren viser hvilke andre projekter (lilla) dette projekt (orange) er hydraulisk afhængigt af.

KV86 Rensning af frakoblet daglig regn i Kbh. Vest opland
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