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1. RESUME 

Projektet Fælles udnyttelse af Harrestrup Å systemet som vandvej under skybrud er 

gennemført i perioden oktober 2013 til februar 2014. Projektet er gennemført som et 

fælleskommunalt projekt i et samarbejde mellem kommuner i oplandet til Harrestrup Å 

systemet, de respektive forsyningsselskaber og med Rambøll som rådgiver. 

 

Formålet med opgaven har været at skabe et fælles grundlag for en optimal og koordineret 

indsats omkring udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å systemet. I dette projekt har den 

primære fokus været å-systemets transportevne, mens de miljømæssige og rekreative 

aspekter ikke er behandlet. 

 

Rapporten beskriver dels forudsætninger for og opsætning af en overordnet hydraulisk model 

for hele Harrestrup Å systemet, inklusive åens sidetilløb, samt præsentation og diskussion af 

modelresultater og dels af en introduktion til løsningsprincipper og – forslag. På baggrund 

heraf drages konklusioner i forhold til bl.a. arbejdsprocessen, metoden og 

beregningsresultaterne, og der afsluttes med anfalinger til, hvad der videre bør gøres og 

hvordan.   

 

Grundlaget for beregningerne i dette projekt er den overordnede Mike Urban model for 

Harrestrup Å-systemet fra opgaven Klimatilpasningsmodeller for nye ejerkommuner. 

Modellen er opdateret med nye opmålinger af underføringer og broer for den øvre del af åen 

udført i november 2013. Desuden indeholder modellen nu de større projekter, som forventes 

gennemført inden 2018.  

 

Resultatet er en ny og forbedret statusmodel for 2018, der dækker hele Harrestrup Å 

systemet og afløbssystemet i oplandet og som skaber en fælles hydraulisk beregningsmodel 

for kommuner og forsyninger. Modellen er anvendt til at beregne en 100-års hændelse i 

2110. Beregningerne er foretaget som ledningsnetberegninger (1d) uden floodingmodul (2d). 

Oversvømmelserne er beregnede ved modifikation af MIKE URBAN-modellen og efterfølgende 

GIS-analyse af beregningsresultatet. Forudsætninger og metode for beregningerne er 

beskrevet i henholdsvis kapitel 4 og 5 i denne rapport.  

 

Målet med opstilling af statusmodellen og gennemførsel af beregningerne har været at 

identificere hydrauliske begrænsninger og at undersøge, hvor oversvømmelserne 

forekommer og estimere volumen af oversvømmelserne. Ud fra dette er der opsat 

hydrauliske længdeprofiler med henblik på vurdering af vandløbets kapacitet og betydning af 

eksisterende underføringer samt vandstanden ved Kalveboderne mm.  

 

Beregningerne viser, at Harrestrup Å-systemet flere steder har kapacitetsbegrænsninger ved  

underføringer og broer. Det gælder bl.a. Harrestrupvej, Roskildevej, Bjørnevej – Leopardvej, 

Snemandvej, Herlev Hovedgade og ”Jernbanen – Ellekær - Knapholm”. Generelt er de 

beregnede vandføringer for en 100 års regn væsentligt højere end den fuldløbende kapacitet 

i underføringerne, hvilket giver anledning til opstuvninger opstrøms.  

 

Det er tidligere undersøgt, hvilken effekt det har at opdimensionere udvalgte underføringer 

på den nedstrøms del af Harrestrup Å. Beregningerne viser bl.a. at en opdimensionering 

nedstrøms Dæmningen kun har marginal effekt på det maksimale vandspejl, da Harrestrup Å 

på denne strækning er meget påvirket af stuvning fra Kalveboderne. 

Det fremgår endvidere, at en opdimensionering af underføringen ved Roskildevej vil øge 

vandspejlet i Harrestrup Å nedstrøms, hvilket kan bidrage til større oversvømmelser 

nedstrøms end i dag.  
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Den samlede, beregnede udledning til Harrestrup Å systemet på 893.000 m3, fordelt med 

400.000 m3 fra fællessystemer og 493.000 m3 fra separatsystemer. Den største udledning 

fra separatsystemet er fra Ballerup med i alt 178.000 m3, mens det største overløb fra 

fælleskloaksystemet kommer fra København med 265.000 m3. De største oversvømmelser 

ses ved Harrestrup Mose og Risby Mark, på Damhusengen, og ved Vigerslevparken mellem 

Roskildevej og jernbanen. De største af de beregnede oversvømmelser ligger på og omkring 

moser og grønne områder, herunder områder der i dag bruges som parker eller 

sportspladser. Ud over de nævnte områder drejer det sig blandt andet om Sømosen, 

Kagsmosen, Kagsåparken, Krogebjergparken. 

 

Kapacitets- og oversvømmelsesproblemerne langs Harrestrup Å systemet kan afhjælpes ved 

en lang række forskellige principper, som er nærmere beskrevet i kapitel 7:  

 

 Opmagasinering i oplandet i vådområder eller grønne områder, eksempelvis 

Damhusengen, Damhussøen, Kagså, Sømose Å, Grøndalsparken samt moserne i 

oplandet. 

 

 Fjerne flaskehalse 

 

 Fastholde / sænke vandstand ved udløbet 

 

 Udvidelse af vandløbsprofiler på udvalgte strækninger 

 

 Alternativ bortledning, eksempelvis ved større oppumpning fra Harrestrup Å til 

Fæstningskanalen 

 

 Reduktion eller forsinkelse af overløb og udløb fra afløbssystemet ved udbygning af 

eksisterende bassiner eller anlæg af nye.  

 

 Vandløbsvedligeholdelse, såsom grødeskæring. 

 

 Lokal afledning af regnvand (LAR) 

 

 Dynamisk styring af afløbssystemet. 

 

 Terrænregulering, eksempelvis nye eller forhøjede diger langs vandløbene. 

 

Beregningsresultaterne og løsningsprincipperne giver et fælles grundlag for planlægning af 

fremtidige projekter i området. Dette er opsamlet i kapitel 8 i en række konklusioner på 

modelberegningerne og anbefalinger til supplerende undersøgelser i forhold til det 

fremadrettede samarbejde. Der er desuden foretaget et forslag til indhold for næste fase, 

tidsplan samt overslag på forventet økonomi.  

 

Den anvendte beregningsmetode i dette projekt (én-dimensional hydraulisk model og 

beregning af udstrækning af oversvømmelser i GIS), har gjort det muligt at gennemføre 

beregningerne på relativt kort tid, men er behæftet med større unøjagtighed end en egentlig, 

dynamisk oversvømmelsesberegning, hvor terrænmodellen er integreret i modelkomplekset 

(MIKE FLOOD). Desuden viser resultaterne, at den valgte beregningstid på 12 timer betyder, 

at der stadig er betydelige vandmængder ophobet i systemet når beregningen ophører. 

 

Resultaterne viser desuden, at den anvendte metode til beregning af afstrømning fra grønne 

områder til vandløbene formentlig overvurder størrelsen af denne for kraftige skybrud som 

eksempelvis den anvendte 100-årsregn. 
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Ud fra erfaringerne i dette projekt, anbefales det at selve Harrestrup Å-systemet (ikke 

afløbssystemerne), flyttes til en selvstændig MIKE 11-model, der eventuelt opdateres med 

detaljerede opmålinger af vandløbene. Rambøll vurderer, at der kan være store 

modeltekniske fordele forbundet med at opstille en selvstændig MIKE 11-model, blandt andet 

fordi at en sådan model vurderes at give en mere korrekt beskrivelse af oversvømmelserne 

langs åen. Det er muligt at koble MIKE 11 direkte til MIKE URBAN og/eller MIKE 21, såfremt 

der ønskes en integreret beregning af afløbssystem, vandløb og oversvømmelser. 

 

Det bør desuden overvejes at splitte modellen for selve afløbssystemet op i mindre dele, da 

størrelsen gør den vanskelig at håndtere og giver meget lange beregningstider. Endelig kan 

der fremadrettet være behov for at validere modeldata ved eksempelvis opmålinger af 

vandløbsprofiler samt opstilling af måleprogram for selve å-systemet og efterfølgende 

kalibrering.  

 

Fæstningskanalen bør indgå i det videre projektforløb, da brug af Fæstningskanalen til 

aflastning af Harrestrup Å så afgjort er en mulighed, der bør undersøges nærmere. Desuden 

bør muligheden for etablering af en pumpestation samt en sluse eller et dige ved udløbet til 

Kalveboderne undersøges nærmere, da den nedre del af Harrestrup Å allerede i dag er 

påvirket af stuvning og vil påvirkes endnu mere i fremtiden med stigende middelvandspejl. 

 

Effekten af at hæve de eksisterende dæmninger langs Harrestrup Å på strækningen mellem 

Dæmningen og Kalveboderne bør undersøges nærmere, da der forekommer store 

oversvømmelser i oplandet omkring vandløbet. 

 

Hydraulikgruppen foreslår, at der gennemføres beregninger for udvalgte scenarier, der er en 

kombination af løsningsforslag, som kan medvirke til at reducere de hydrauliske problemer 

og som vil kunne medvirke til at opfylde en fremtidig målsætning for Harrestrup Å som fælles 

vandvej under skybrud. Der bygges videre på den model, som nu er opstillet – model for 

planlagt status 2018. Den hydrauliske model udvides med beskrivelse af skybrudsplaner, 

konkretiseringsplaner og projekter, som er langt fremme i den politiske beslutningsproces, og 

der gennemføres beregninger med løsninger, som kan sikre hele oplandet mod 

oversvømmelser ved en 100 års regn i år 2110. 

 

Forslag til de førstkommende scenarier fremgår af Tabel 1. 

 

Tabel 1: Oversigt over scenarier 

ID Scenarie Beskrivelse 

S1 Planlagt status 2018 
+ projekter til opfyldelse af vandplanerne 
+ andre projekter som gennemføres i 
oplandet 

 

Vandplaner både i forhold til separat- som 
fælleskloaksystemet 
 

S2 Scenarie 1 
+ oppumpning til Fæstningskanalen 
+ Etablering af pumpestation og sluse ved 
udløb til Kalveboderne  

 

Alternativ bortledning til Fæstningskanalen mindsker 
belastningen af den nedstrøms del af Harrestrup Å. 
Etablering af pumpestation og sluse ved udløb til 
Kalveboderne sikre, at vandet kan bortledes  

S2 Scenarie 2 
+ udvalgte klima- og skybrudsprojekter i 
oplandet til Harrestrup Å 

 

Skybrudstiltag i henhold til konkretiseringsprojekterne 
for København og Frederiksberg og forslag til 
skybrudskonkretisering for de øvrige kommuner  

 

 

Udover de nævnte scenarier og beregninger for forskellige løsningsvalg, vil der også være 

behov for at regne på eksempelvis ændringer af Fæstningskanalens anlæg, alternative 

placeringer af sluse og pumpestation for opretholdelse af vandspejl i Kalveboderne Sluse, 

tredobbelt profil og udvidelse af flaskehalse i vandløbet, styring af vandføring og 
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vandspejlsniveauer i Harrestrup Å, hvor der styres efter niveauer, således at ingen 

boligområder og vigtig infrastruktur oversvømmes i oplandet og mere opmagasinering 

opstrøms i Harrestrup Å systemet i grønne områder, moser, skove m.v. 

 

Hertil bør der foretages beregninger i forhold til en følsomhedsanalyse og for afklaring af 

betydning af parametervalg herunder bidrage fra grønne arealer, ruheder m.m. Det skal 

overvejes, at scenarierne beregnes for hydraulik, oversvømmelser, økonomi og miljø, samt 

vurderes i relation til og rekreative interesser m.v., og at udarbejde skitser af hvert scenarie 

med overordnet geometri. 

 

Den næste projektfase bør påbegyndes umiddelbart efter at det er besluttet, at samarbejde 

skal fortsætte. Hydraulikgruppen foreslår, at den næste fase afvikles i perioden april 2014 til 

ultimo 2014.  
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2. INTRODUKTION 

Harrestrup Å systemet er et 30 km langt vandløbssystem, der udspringer i Harrestrup Mose i 

Albertslund og udmunder i Kalveboderne. Vandløbet krydser undervejs Fæstningskanalen, og 

de to systemer er hydraulisk forbundet med en pumpestation og et overløb.  

Harrestrup Å systemet afvander et meget stort område og er en væsentlig vandvej i 

forbindelse med afledning af vand under og efter regn. Vandløbet anses for at være en 

essentiel vandvej under skybrud i fremtiden, og en oplagt mulighed for at aflaste Harrestrup 

Å systemet, såfremt der udføres en række forskellige tiltag for at forbedre vandløbets evne til 

at transportere og opmagasinere mere vand.  

 

I forbindelse med de senere års skybrudshændelser, har der været store oversvømmelser 

omkring Harrestrup Å som konsekvens af utilstrækkelig kapacitet til håndtering af ekstreme 

nedbørshændelser. 

 

Oplandskommunerne til Harrestrup Å og Fæstningskanalen samt deres forsyningsselskaber, 

har derfor indgået en aftale om, sammen at skabe et grundlag for at etablere et samarbejde 

om en optimal og koordineret indsats omkring udnyttelsen af kapaciteten i Harrestrup Å 

systemet.  

 

Det overordnede formål med denne rapport er at skabe en fælles forståelse for 

kapacitetsproblemerne i og langs Harrestrup Å systemet og at skabe et fælles grundlag for 

parternes videre samarbejde. 

 

Denne rapport er udarbejdet af Rambøll i tæt samarbejde med hydraulikgruppen, som består 

af repræsentanter fra de implicerede kommuner og forsyninger.  
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3. HARRESTRUP Å SYSTEMET 

3.1 Projektområde 

Harrestrup Å systemet omfatter Rogrøften, Skelgrøften, Bymoserenden, Sømose Å, Kagså 

samt selve Harrestrup Å. Det fremgår af , at oplandet til Harrestrup Å omfatter områder i 

Ballerup, Albertslund, Herlev, Glostrup, Gladsaxe, Rødovre, Hvidovre og København. Desuden 

afvander Brøndby til Fæstningskanalen og Frederiksberg til Grøndals Å. 

 

 

Figur 1  Harrestrup Å systemet, Fæstningskanalen og Grøndals Å 

 

Harrestrup Å løber under Fæstningskanalen ved Kagsmosen. Der kan pumpes fra Harrestrup 

Å til Fæstningskanalen og der er overløb fra Fæstningskanalen til Harrestrup Å. Harrestrup Å 

løber i en kanal langs Damhussøens vestlige bred. Damhussøen er en kunstig sø, som er 

hævet ca. 3 meter for at kunne lede ferskvand til de Indre Søer i København. Der kan 

pumpes fra Harrestrup Å til Damhussøen. Fra Damhussøen kan vandet løbe videre ad den 

rørlagte Grøndals Å og Ladegårds Å til søerne. Oprindeligt løb vandet i Grøndals Å fra C.F. 

Richsvej den modsatte vej til Harrestrup Å. 
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Harrestrup Å er i en stor del af sin længde et kulturvandløb, hvis formål tidligere delvist var 

at skaffe ferskvand til København og at indgå i Københavns Fæstningsværker, men som i dag 

primært er at afvande en betydelig del af Hovedstadsområdet. 

 

Oplandet til Harrestrup Å er overvejende urbant, især på den nedstrøms del og er i dag 

kraftigt påvirket af udløb og overløb fra kloakerede områder og reguleret på flere 

delstrækninger. Under regn ledes der vand til Harrestrup Å systemet fra separatkloakerede 

områder især for den øvre del samt overløb fra fælleskloakerede arealer især på den nedre 

del af Harrestrup Å. Vandføringen i åen varierer derfor meget kraftigt over året og i 

forbindelse med regnhændelser i oplandet. Således er der i sommerhalvåret både problemer 

med at opretholde en tilfredsstillende tørvejrsvandføring og med at håndtere 

oversvømmelser langs Harrestrup Å systemet under og efter skybrud.  

 

Åens vandføringsevne er i høj grad påvirket af en række underføringer og broer, hvilket 

medfører, at dele af oplandet oversvømmes i forbindelse med større regnhændelser.  

Desuden ligger terrænet langs åen på visse strækninger ganske lavt. Herudover har 

vandstanden ved Kalveboderne en afgørende betydning for mængden og udbredelsen af 

oversvømmelser for den nedre del af Harrestrup Å systemet. 

 

3.2 Projekter i projektområdet  

I de kommende år vil afløbssystemerne langs åen blive udbygget. De fremtidige 

skybrudsløsninger vil formentlig påvirke opland og vandløb betydeligt. Den hydrauliske model 

for dette projekt er udelukkende opdateret med de projekter, som forventes udført inden 

2018. Kommuner og forsyninger har oplyst hvilke projekter, der forventes at være udført i 

2018. Projekterne er beskrevet i  og placeringen kan ses på  herunder. 
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Tabel 2: Oversigt over planlagte og igangværende anlægsprojekter, som har indflydelse på Harrestrup Å 
systemet og som indgår i den opdaterede hydrauliske model. 

Projekt Projektbeskrivelse Bygherre Status 

Bassin ved 

Symfonivej i 

Herlev inkl. nye 

ledninger 

 

Forsinkelsesbassin på 4.000 m3 samt 600 

m ø1600-ledning. 

Nordvand og 

HOFOR 

Tages i brug i 

2014 

Afskærende 

ledning i Gladsaxe 

 

Udvidelse af den afskærende ledning på 

Gladsaxes side af Kagså på strækningen 

nedstrøms Pilegårdsvej (U2). Projektet 

hænger sammen med det nye bassin ved 

Symfonivej 

  

Nordvand Planlagt 

gennemført 

inden 2018 

Regnvandsbassin i 

Vigerslevsparken  

Etablering af forsinkelses- og rensebassin 

på ca. 6.000 m3 ved Harrestrup Å ved 

Lerknolden i Vigerslevparken og i 

Hvidovre. Åbningen af Harrestrup Å i 

Vigerslev parken er ikke medtaget i 

modellen. 

 

Banedanmark / 

HOFOR 

Gennemført 

inden 2018 

Damhusledning 

Hvidovre 

Det fælleskloakerede afløbssystem i 

Hvidovre Kommune udbygges i de 

kommende år langs hele Harrestrup Å 

med et ledningsanlæg på ca. 15.000 m3 

til transport og bassin samt nye 

pumpestationer. Planlagte 

kapacitetsudvidelser af mindre ledninger 

er ikke medtaget i modellen. 

 

HOFOR  2013-2018/ 

Igang-

værende 

Damhusledning 

København 

Omkring 3.400 m bassinledning på ø3,0 

m med et volumen på ca. 24.000 m3 samt 

nye bygværker med et samlet volumen 

under maksimal stuvningsniveau på 

omkring 5.000 m3. Samlet volumen i 

bassinledningsanlægget er således ca. 

29.000 m3. 

 

HOFOR og 

Frederiksberg 

Forsyning  

2013-2018/ 

Igang-

værende 
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Figur 2: Harrestrup Å systemet med nye projekter, der er indarbejdet i modellen, fremgår af de lilla 
markeringer. De to stjerner er henholdsvis bassinet ved Symfonivej og bassinet i Vigerslevparken og Hvidovre. 
Desuden viser ledningsstrækningerne henholdsvis den afskærende leding i Gladsaxe og de to Damhusledninger 
i Hvidovre og København.  

 

Ud over de nævnte anlægsprojekter i Tabel 2 har Rambøll i perioden 2010-2013 udført en 

række undersøgelser, der vedrører oplandet til Harrestrup Å. Disse undersøgelser er kort 

opsummeret i . For mere detaljerede beskrivelser af projekterne henvises til de nævnte 

rapporter og notater i litteraturlisten (se bilag 1). 
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Tabel 3: Andre relevante undersøgelser og planlægningsopgaver for Harrestrup Å foretaget af Rambøll 

Projekt  Beskrivelse Reference 

Kapacitet af Harrestrup Å 

(2013) 

Hydrauliske beregninger af kapaciteten af Harrestrup Å, 

som den ser ud i dag samt efter etablering af 

bassinledninger 

 

[I] 

Klimatilpasningsmodeller 

for ejerkommuner (2013)  

Samlede hydrologiske og hydrauliske modeller til at 

identificere områder, hvor kloaksystemet overbelastes i 

forbindelse med skybrud. Der refereres til 

ejerkommunerne for HOFOR. Modellerne dækker også 

oplande i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Høje Taastrup,  

Ballerup, Glostrup, Frederiksberg og Dragør. 

 

[P] 

Konkretisering af 

skybrudsplaner (2013) 

I forlængelse af skybrudsplanerne for Københavns og 

Frederiksberg Kommune er det undersøgt, hvordan 

forskellige skybrudsløsninger kan konkretiseres og 

medvirke til at reducere skaderne i oplandet i 

forbindelse med skybrudshændelser fremover 

Disse planer er stadig under politisk behandling 

[F] 

Supplerende beregninger 

for Harrestrup Å (2013) 

Hydraulisk udredning af, hvorvidt Harrestrup Å kan 

anvendes som primær afledningsvej i forbindelse med 

skybrud for byområderne Vanløse, Husum, Brønshøj, 

Frederiksberg Vest og Valby 

 

[G] 

Aflastninger til Harrestrup 

Å (2013) 

Beregning af aflastningerne til Harrestrup Å på 

strækningen fra Kagsåen/Fæstningskanalen til 

Roskildevej 

 

[Q] 

Fæstningskanalen – status 

og anbefalinger 

(2013) 

Indledende vurdering af mulighederne for at anvende 

Fæstningskanalen som aflednings- og/eller 

forsinkelsesmulighed i forbindelse med skybrud 

 

[A] 

Løsning af 

oversvømmelsesproblemer 

og aflastninger til Kagså 

(2013) 

 Etablering af ca. 2 km underjordisk bassinledning 
med et volumen på ca. 3.800 m3 

 Etablering af bassin på fællessystemet ved 

Stavnsbjerg Allé i Gladsaxe på ca. 5.500 m3 

 Ændring af Kagsåen på flere delstrækninger og 

etablering af områder, der tåler oversvømmelse. 

 Separering af vejvand i oplandet til Kagsåen i såvel 

Gladsaxe som Herlev kommune. 

 

Det forelagte løsningsforslag vil reducere aflastningerne 

til åen til ca. to gange årligt og samtidig afhjælpe 

opstuvningsproblemerne langs åen 

 

[N] 

Helhedsplan for 

Harrestrup Å (2013) 

 

En helhedsplan for Harrestrup Å, udarbejdet for 

Københavns kommune, sigter imod at omdanne åen fra 

dens nuværende form til et mere naturlignende 

vandløb. 

  

[E] 
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4. HYDRAULISK BEREGNINGSMODEL 

I projektet er der opstillet en hydraulisk beregningsmodel. Med modellen kan der foretages 

en beregning af, hvordan Harrestrup Å systemet påvirkes under skybrud. Beregningerne er 

foretaget som ledningsnetberegninger (1d) uden floodingmodul (2d). 

 

Den hydrauliske model er opstillet i MIKE URBAN, og den indeholder en beskrivelse af både 

hele Harrestrup Å systemet som afløbssystemet i oplandet til vandløbet. Vandløbet beskrives 

i modellen for de eksisterende forhold, mens afløbssystemet i oplandet beskrives for de 

planlagte forhold, status plan 2018. Det er fordi, der er planlagt eller pågår flere store 

anlægsarbejder, som vil påvirke Harrestrup Å hydraulisk, og som forventes gennemført og i 

drift senest i 2018.  

 

Som en del af projektet, og for at sikre mere troværdige beregningsresultater, blev der i 

november 2013 gennemført en opmåling af alle underføringer, broer m.m. i Harrestrup Å 

systemet og opstrøms Fæstningskanalen. Underføringerne nedstrøms Fæstningskanalen er 

tidligere opmålt, og flere af underføringer har en begrænset kapacitet og har stor indflydelse 

på vandløbets hydraulik. Herefter blev modellen for vandløbssystemet opdateret.    

 

Der er tidligere i andre projekter foretaget hydrauliske beregninger for Harrestrup Å 

systemet. Senest blev der opstillet en overordnet MIKE URBAN model for den øvre del af 

Harrestrup Å og oplandet hertil til brug for vurdering og koordinering af de overordnede 

klimatilpasningsindsatser i de kommuner, der afleder vand til denne del af Harrestrup Å 

systemet.  

 

For den nedre del af Harrestrup Å, nedstrøms Fæstningskanalen, er der i projektet Intelligent 

Spildevandshåndtering opstillet en hydraulisk model for afløbssystemet. Modellen er i 

forbindelse med beregninger for de planlagte bassinledninger langs Harrestrup Å udbygget 

med en beskrivelse af Harrestrup Å. 

 

Modellerne er samlet og anvendes til hydrauliske beregninger i dette projekt og indeholder 

således både data for afløbssystemerne i oplandet og Harrestrup Å med sidetilløb; 

Bymoserenden, Rogrøften, Skelgrøften, Sømose Å og Kagså. Desuden indgår 

Fæstningskanalen med opland og den sydlige del af Hvidovre indgår også i den hydrauliske 

model. Det er valgt at bibeholde i modellen, ad oplandene hænger sammen hydraulisk og 

Fæstningskanalen måske på sigt skal indgå som en del af løsningen for Harrestrup Å.    

 

I det følgende beskrives opstilling af model og anvendte forudsætninger. Som det fremgår af 

de nedenstående afsnit, er beregningerne konservative i forhold til valg af sikkerhedsfaktor, 

havvandstand og udbredelsen af regnen i modellen.  

 

4.1 Opstilling af model  

Den hydrauliske model, som anvendes til beregningerne, dækker både selve hele Harrestrup 

Å systemet og afløbssystemet i oplandet. Beskrivelsen af Harrestrup Å systemet blev i løbet 

af november og december 2013 opdateret efter opmålinger af underføringer, broer m.m. på 

den opstrøms del af vandløbet. Modellen indeholder således både data for afløbssystemerne i 

oplandet, for planlagt status 2018, og vandløbene i Harrestrup Å systemet: Bymoserenden, 

Rogrøften, Skelgrøften, Sømose Å, Kagså og selve Harrestrup Å. Desuden er 

Fæstningskanalen med opland og afløbssystemet den sydlige del af Hvidovre beskrevet i 

modellen.  

 

Som udgangspunkt for MIKE URBAN modellen er der anvendt den model for oplandet til 

Renseanlæg Damhusåen, som blev opstillet i forbindelse med projektet Intelligent 

Spildevandshåndtering. Modellen er løbende blevet forbedret og udbygget i forbindelse med 
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en række projekter, og senest blevet udvidet med oplande og vandløb i den øvre del af 

Harrestrup Å systemet opstrøms Fæstningskanalen jf. Figur 3.  

 

 

 

Figur 3: Modelhieraki for MIKE URBAN modeller opstillet af Rambøll. Enkelte andre modeller er medtaget i 
figuren af hensyn til overblikket. De markerede modeller viser historikken i forhold til opstilling af den model for 
Harrestrup Å-systemet, der er anvendt i forbindelse med dette projekt (HAR_STAT18). 

 

Som det fremgår af Figur 3 er mange modellen blevet opstillet af Rambøll, bl.a. i forbindelse 

med projektet Klimatilpasning, og modellen for oplandet til Harrestrup Å dækker nu hele 

oplandet til Renseanlæg Damhusåen samt en del af oplandet til Spildevandscenter Avedøre. 

Det omfatter oplande i Hvidovre, Rødovre, København, Frederiksberg, Gladsaxe, Herlev, 

Glostrup, Albertslund, Brøndby og Ballerup Kommune. Modellens udstrækning fremgår af 

Figur 4. 

 

I den hydrauliske model er ledninger med en diameter mindre end Ø300 mm fjernet. Det er 

gjort for at reducere antallet af beregningspunkter i modellen. Kritiske ledninger, som har en 

vigtig funktion i afløbssystemet, eksempelvis drosselledninger, er bevaret i modellerne 

uanset dimension. Alle overløb og tilløb til vandløbet er beskrevet direkte i modellen.  

 

Klimatilpasningsmodeller
nye ejerkommuner

Konkretisering af
skybrudsplaner

Intelligent 
Spildevands-
håndtering

LYN
Model for 

oplandet til
Renseanlæg
Damhusåen

• Indre By
• Østerbro
• Bispebjerg

Ryparken
Dyssegård

• Amager
Christian-
shavn

HAR_AFL
Aflastninger til
Harrestrup Å

ROEDOVRE
Detaljeret
model for 
Rødovre

SYMFONI
Basin ved

Symfonivej
(COWI)

HVID_DAM
Damhus-

ledning Vest 

KAGSAA
Klima-

tilpasning
af_Kagså

HAR_HELH
Helhedplan for 
Harrestrup Å

SKYBRUD_V
Konkretisering
af skybruds-

tiltag for Kbh. V 
og Frb. V

SKYBRUD_N
Nørrebro

SKYBRUD_LA
Ladegårds Å, 
Frederiksberg 

Øst og
Vesterbro

ST_VEJLE
St. Vejle Å

AMAGER
Tårnby og

Dragør

Signaturforklaring

MIKE URBAN-model opbygget

af Rambøll

MIKE URBAN-model opbygget

af anden rådgiver eller HOFOR

A B

A B

Model A danner grundlag for 

model B

Data fra model A er anvendt i

model B

HAR_STAT18
Kapacitets-
beregning

Harrestrup Å

DAM
Model for 

oplandet til
Lynetten

DAMRED
Reduktion af

aflastninger til
Damhusåen

HAR_KAP
Kapacitets-
beregning

Harrestrup Å

HAR_KLIMA
Harrestrup Å
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Da den anvendte model (MIKE URBAN) er en én-dimensional model, hvor terrænet ikke er 

beskrevet, kan beregnede oversvømmelser ikke ende i lavninger uden forbindelse til 

afløbssystem eller å-system. For ekstreme regnhændelser betyder dette, at de afledte 

vandmængder overestimeres.  

 

Rambøll har i løbet af november 2013 opmålt tværsnit for alle broer og underføringer i 

Harrestrup Å systemet opstrøms for Fæstningskanalen. MIKE URBAN modellen er blevet 

opdateret i forhold til opmålingerne, således at begrænsende underføringer i 

vandløbssystemet er korrekt beskrevet i modellen. For alle underføringer er der foretaget 

ændringer i beskrivelse i forhold tidligere jf. rapporten Opmåling og opdatering af mode – 

Harrestrup Å systemets øvre del. Der er tidligere foretaget lignende opmålinger for den 

nedstrøms del af åen samt for Fæstningskanalen 

 

 

 

Figur 4: Udstrækning af MIKE URBAN model for Harrestrup Å systemet og opland. 

 

I modellen er der ikke mulighed for at vandet kan passere udenom eller over 

underføringerne, hvilket kan betyde at meget høje vandstande kan forekomme umiddelbart 

opstrøms for nogle af underføringerne. Vand, der løber mellem to vandløbsstrækninger på 

tværs af en vej, er således ikke beskrevet i modellen.  
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Modellen beskriver den forventede situation i 2018 – status plan 2018. Der i løbet af de 

kommende år vil ske en betydelig udbygning af afløbssystemet på begge sider af Harrestrup 

Å nedstrøms Damhussøen omfattende etablering af en bassinledning i henholdsvis 

København og Hvidovre Kommuner. Endvidere vil der i Hvidovre blive foretaget en 

opgradering af dele af afløbssystemet i oplandet til den nye bassinledning.  

Desuden planlægger Banedanmark at anlægge et nyt regnvandsbassin i Vigerslevparken ved 

Harrestrup Å i forbindelse med etableringen af København-Ringsted jernbanen. Endelig er det 

nye bassin ved Symfonivej i Herlev og den planlagte udvidelse af den afskærende ledning i 

Gladsaxe langs Kagså, også medtaget i modellen, da disse projekter forventes gennemført 

inden 2018. 

 

4.1.1 Oplande og arealer 

Oplandene i den hydrauliske model bestemmer, hvor meget vand der strømmer af. Det 

enkelte opland er beskrevet med et areal og en afløbskoefficient. 

Den samlede afløbskoefficient i hvert delopland er beregnet på baggrund af geografisk 

information vedrørende huse, veje, jernbaner og parkeringspladser, jf. Figur 5. På baggrund 

af en beregning af andelen af de enkelte fladers andel af et opland, og de typiske 

afløbskoefficienter for de forskellige lag jf. Tabel 4, beregnes en samlet afløbskoefficient for 

hvert enkelt opland. Dette gøres automatiseret i MIKE URBAN. 

 

Hvert opland kobles til nærmeste brønd i Mike Urban modellen. Oplande, hvor afløbssystemet 

er blevet fjernet i forbindelse med forsimplingen, kobles til nærmeste nedstrøms brønd. 

Ubefæstede oplande er tilsluttet nærmeste afløbssystem eller vandløb. Større ubefæstede 

oplande udenfor byområderne er delt op efter de nærmeste vandløb. 

 

Afstrømningstiden for de enkelte oplande i Mike Urban er beregnet på baggrund af den 

længste strømningsvej i oplandet samt en strømningshastighed på 0,3 m/s. I selve 

ledningsnettet i modellen beregnes strømningshastigheden dynamisk af Mike Urban.  

 

 

 

Figur 5: Beregning af befæstelse. De forskellige farver angiver forskellig arealanvendelse med forskellig 
befæstelsesgrad. 
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Arealanvendelse Afløbskoefficent, % 

Bygninger 95 

Veje 95 

Parkeringsplader 90 

Jernbane 10 

Andet 0 

  

Anvendte hydrologiske parametre Bearbejdet model 

Overfladeafstrømningshastighed 0,3 m/s 

Hydrologisk reduktionsfaktor 0,9 

Initialtab 0,6 mm 

Time Area Curve 1  

Tabel 4: De generelle parametre til den hydrologiske afstrømningsmodel 

 

 

De grønne områder giver en større afstrømning til afløbssystemet ved større regnhændelser, 

hvorfor disse er lagt ind med et initialtab på 40 mm og afløbskoefficient på 0,5. Det svarer 

til, at de første 40 mm regn i en hændelse absorberes, og 50 % af den efterfølgende nedbør 

strømmer af til kloak eller vandløb. Dette er gjort for at tage højde for, at der først sker 

afstrømning fra de grønne områder, når det øverste jordlag er mættet. Dermed bliver 

afstrømningen fra disse arealer til kloaksystemet både absolut og relativt større for mere 

ekstreme regnhændelser. Metoden svarer til anbefalingen i HOFORs notat Hydrauliske 

Modeller og Dimensionering, januar 2013, som også er anvendt til andre klima- og 

skybrudsprojekter i oplandet.  

 

De grønne områder er blevet identificeret ved at udpege oplande, hvor befæstelsen har 

været 5 % eller mindre. Derefter er de verificeret ved at sammenligne oplandets lokalitet 

med luftfoto. Under denne verificering er andre grønne områder udpeget, som har en 

befæstelse tæt på 5 %. Afstrømningen fra de grønne arealer er behæftet med stor 

usikkerhed, da jordbundsforhold og topografi ikke er taget med i betragtning. 

   

 

4.1.2 Recipienterne  

Alle vandløb i Harrestrup Å systemet indgår i modellen. Ud over selve Harrestrup Å drejer det 

sig om Sømose Å, Rogrøften, Bymoserenden, Skelgrøften og Kagså. Desuden er 

Fæstningskanalen inkluderet i modellen på strækningen mellem Utterslev Mose og dens 

sydlige udløb. Vandløbene er opbygget på baggrund af eksisterende MIKE 11 modeller og 

vandløbsregulativer og er desuden suppleret med opmålinger af underføringer og broer i 

Harrestrup Å-systemet og i et mindre omfang i Fæstningskanalen. Opmålingerne er i videst 

muligt omfang udført ved hjælp af GPS, og hvor dette ikke har været muligt, er der anvendt 

totalstation.  

 

Der er generelt anvendt Manningtal på 25 og 40 for vandløb og åbne render i modellen for 

henholdsvis græsbeklædte og flisebeklædte strækninger. For rørunderføringer og broer er 

deranvendt et Manningtal på 75, svarende til den normale ruhed for betonledninger. 

 

Afløbssystemets udløb og overløb er tilknyttet vandløbene, således at den hydrauliske 

forbindelse mellem afløbssystem beskrives så godt som muligt. I vandløbets udløb til havet 

er der indsat en konstant vandstand, som svarer til havets middelvandstand. Det samme er 

gjort for de af afløbssystemets udløb, som går direkte ud til havet. I modellen er 
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vandstanden i udløbene til havet sat til kote 1,0, hvilket svarer til den forventede 

middelvandsstand i Øresund i 2110. Der er ikke regnet med øget vandstand som følge af 

stormflod, da der statistisk set ikke er nogen korrelation mellem skybrud og forhøjet 

vandstand. 

 

4.1.3 Grundvandsbidrag 

Grundvandsbidraget i modellen er baseret på vandløbsmålinger fra Harrestrup Å ved 

Fæstningskanalen og ved Landlystvej. Der er udregnet en række statistisk karakteristika for 

stationer og for vandløbet, hvoraf et udpluk er præsenteret i Tabel 5.  

 

Årsmiddelvandføringen anvendes i projektet som en basisvandføring, der ikke er afhængig af 

den beregnede afstrømning fra de kloakerede arealer. 

 

Tabel 5: Beregnet på døgnmiddelvandføringer for station 53.10 (ved krydsningen af Fæstningskanalen) for 
perioden 1990 og frem til 31/12-2007. 

Vandføring Værdier [m3/s] 

Årsmiddelvandføring, er middelværdien af ”årets middelvandføring”, der 

er forekommet over en årrække. 
0,256 

 Medianmaksimum vandføring er medianværdien af ”årets højeste 

døgnmiddelvandføring” forekommet over en årrække 
2,48 

 Absolut maksimum vandføring målt ved stationen 7,30 

 

 

4.2 Regndata og sikkerhedsfaktorer 

I beregningerne anvendes syntetiske regndata, såkaldte CDS regn, baseret på 

Spildevandskomitéens model for regional variation af ekstremregn i Danmark [R]. En CDS-

regn har den egenskab, at alle de maksimale middelintensiteter indenfor regnens varighed 

for regnen passer med den tilsvarende regnkurve. Det betyder, at regnen i princippet er 

brugbar for alle dele af modellen, uanset afløbstid, så længe den længste afløbstid ikke 

overstiger regnens varighed. 

 

Der er anvendt en årsmiddelnedbør på 650 mm i forbindelse med generering af de anvendte 

CDS regn. Der er valgt at anvende en varighed af regnen på 12 timer. Den samlede 

nedbørsdybde for den anvendte regnhændelse er 132 mm. De maksimale middelintensiteter 

for varigheder mellem 10 og 180 minutter fremgår af Tabel 6, mens Figur 6 viser den 

hvorledes regnintensiteten varierer over tid. 

 

Tabel 6  Maksimale middelintensiteter for den anvendte CDS-regn 

Varighed 
(minutter) 

Maksimal middelintensitet 
(µm/s) 

10 54,90 

30 29,71 

60 18,81 

180 8,62 

 

 

Der er i Harrestrup Å foretaget vandføringsmålinger af flere omgange og gennem kortere og 

længere perioder. Det er dog ikke muligt ud fra det tilgængelige datagrundlag at identificere 

en egentlig 100 år hændelse [G].   
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Figur 6  Hyethograf for den anvendte syntetiske regnhændelse.  

 

Den anvendte CDS regn svarer til en gentagelsesperiode på 100 år. Der er anvendt et 

sikkerhedstillæg på 20 % for at tage højde for modelusikkerhed, samt et tillæg på 40 % for 

at tage højde for forventede klimaændringer frem til år 2110, jf. Spildevandskomitéens Skrift 

29. De to tillæg giver samlet set en faktor på 1,68 (1,2 x 1,4). 

 

I de beregninger, der er udført i forbindelse med klimatilpasningsprojektet for kommunerne i 

oplandet til den opstrøms del af Harrestrup Å systemet, er der anvendt en klimafaktor på 1,4 

men ingen sikkerhedstillæg for modelusikkerhed. Dette betyder, at den beregnede 

afstrømning i forbindelse med disse beregninger er 20 % lavere.  

 

Oversvømmelsesberegninger ikke er eksplicit omfattet af Spildevandskomitéens Skrift 27, og 

der kan ikke gives en entydig anbefaling med hensyn til anvendelse af sikkerhedsfaktor for 

modelusikkerhed. Rambøll anbefaler dog, at forsyninger og kommuner i Harrestrup Å-

samarbejdet vedtager, hvorvidt der skal anvendes sikkerhedstillæg for modelusikkerhed i 

fremtidige beregninger vedrørende Harrestrup Å systemet, og hvor stor den i givet fald bør 

være. 

 

I beregningerne antages, at regnen er jævnt fordelt over hele oplandet. I virkeligheden er 

skybrud typisk relativt lokale, og sandsynligheden for at hele oplandet til Harrestrup Å 

systemet bliver ramt af en 100 års regn på samme tidspunkt er forsvindende lille.  

Af Figur 7 ses de registrerede regndybder for 9 SVK-målere for skybruddet 2. juli 2011 i eller 

tæt ved oplandet til Harrestrup Å-systemet. Som det ses er der meget store forskelle i 

nedbørsmængderne på tværs af oplandet.  
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Figur 7: Målt regndybde for skybruddet 2. juli 2011. De viste SVK-målere ligger i eller nær ved oplandet til 
Harrestrup Å-systemet. Den registrerede dybde for regnmåler 5771 (Træholmen) er formentlig for lav, da der 
ifølge DMI har været en teknisk fejl på måleren den pågældende dag. 
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5. METODE TIL BEREGNINGER AF OVERSVØMMELSER 

I projektet er det valgt at foretage en simpel beregning af oversvømmelser langs Harrestrup 

Å systemet. Det skyldes, at det indenfor projektets rammer ikke har været muligt at opstille 

og gøre brug af en egentlig terrænmodel.  

 

Det er i stedet valgt, at foretage beregninger med en tilpasset version af MIKE URBAN 

modellen, mens oversvømmelserne er beskrevet ved at udregne dybde og udstrækning ved 

hjælp af beregningsresultatet fra MIKE URBAN og en beskrivelse af terrænet for områderne 

omkring vandløbene.  

Der er ikke opsat en fuld dynamisk kobling af Mike Urban og terrænmodel (MIKE FLOOD), 

men i stedet en beregning af oversvømmelsesvoluminer i MIKE URBAN og en visualisering af 

deres udstrækning i ArcGIS. Denne metode er valgt, da en egentlig MIKE FLOOD model for 

hele oplandet vil være tidskrævende at få opstillet korrekt og herefter meget beregningstung.  

 

I dette afsnit gennemgås den metodiske tilgang til at beregne oversvømmelserne fra 

Harrestrup Å for en 100 års regn.  

 

De vandmængder, der ledes til Harrestrup Å systemet i modellen, afledes udelukkende via 

udløbsledninger og overløbskanter. Når afløbssystemets kapacitet overskrides, 

opmagasineres vandet midlertidig i modelknudepunkterne typisk brønde i oplandet, også 

selvom der sker opstuvning til over terrænkote. I en fuldt dynamisk MIKE FLOOD model vil 

vandet også kunne strømme til vandløbet via terrænet, hvilket samlet set vil betyde en lidt 

hurtigere afstrømning. Blandt andet på grund af dette forhold kan der være en forskel på de 

beregnede oversvømmelser i dette projekt i forhold til en egentlig MIKE FLOOD beregning. 

Den samlede afstrømning til vandløbs systemet vil være stort set ens, uanset metoden. 

 

Det egentlige vandløbsprofil, det geometriske profil under kronekanten, er i modellen 

beskrevet som et åbent tværsnit. På hele vandløbets forløb indlægges en række fiktive 

overløb, hvor koten for hvert overløb svarer til vandløbets kronekant. Disse overløb forbindes 

hver især til et fiktivt bassin, der beskriver det areal langs vandløbet, der oversvømmes, når 

vandstanden er højere end kronekanten. Arealerne for disse fiktive bassiner vurderes ved en 

GIS-analyse af terrænmodellen, se Figur 8 og Figur 9.  

 

 

Figur 8: Tværsnit fra terrænmodel i GIS, som viser vandløbsprofil med overløbskote (=laveste kronekant) samt 
arealet i tværsnittet, som oversvømmes ved vandstande på 0,5m over overløbskoten (lyseblå linje). 
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Figur 9: Illustration af fiktive bassiner. Bassinernes arealmæssige udbredelse svarer til det areal, som 
oversvømmes ved vandstand på en halv meter over overløbskoten. Arealet er beregnet i GIS.  

 

Oversvømmelsesvoluminerne langs åen beregnes ud fra de maksimale vandstande i hvert 

enkelt af de fiktive bassiner, og disse voluminer bruges som input til en GIS-analyse, der ud 

fra en terrænmodel beregner den maksimale udstrækning af oversvømmelserne fra åen. 

Fremgangsmåden fremgår af Figur 10 nedenfor og bogstaverne i parentes i gennemgangen 

nedenfor henviser hertil. 

 

MIKE URBAN modellen indeholder omkring 600 beregningspunkter beliggende i Harrestrup Å-

systemet og de maksimale vandstande beregnet herfor i Mike Urban udgør grundlaget for 

GIS-analysen (A). For at øge detaljeringsgraden af GIS-analysen øges antallet af 

beregningspunkter i vandløbet fra de knap 600 til omkring 1.500. Disse brønde er ikke en del 

af Mike Urban modellen og har derfor ikke en maksimal vandstand tilknyttet. Derfor udføres 

en liniær interpolation mellem de 600 punkter med beregnede maksimale vandstande, så alle 

1.500 punkter kan tildeles en maksimal vandstand (B). Det svarer til, at der nu for hver 20. 

løbende meter i hele Harrestrup Å systemet er beregnet en maksimal vandstand.  

 

For at skabe mere sammenhængende oversvømmelser er det fordelagtigt at udvikle en 

højdemodel. Hertil anvendes Thiessen-flader, som generes omkring i hvert af de 1.500 

punkter og tildeles den maksimale vandstand som værdi (C). Thiessen-fladen repræsenterer 

således det oversvømmede areal for den pågældende fiktive brønd og skaber tilsammen en 

digital højdemodel for den maksimale vandstand under en 100 års regn for Harrestrup Å 

systemet (D). 

 

Med udgangspunkt i den virkelige højdemodel for området og højdemodellen med de 

interpolerede maksimale vandstande beregnes oversvømmelsernes udbredelse og volumen 

ved at trække højdemodellerne fra hinanden (E & F). 
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Figur 10: Illustration af fremgangsmåde for GIS-analyse. A: Brønde i vandløbssystemet udtrækkes af Mike 
Urban med tilhørende beregnede maksimale vandstande. B: Der interpoleres lineært mellem punkterne og 
værdier herfra overføres til ny-genererede punkter hver 20. meter. C: Thiessen-flader generes omkring 
punkterne og tildeles værdierne fra punkterne. D: Thiessen-fladerne konverteres til raster og repræsenterer 
dermed en højdemodel for vandstanden under en 100 års regn. E: Den originale højdemodel for området og 
thiessen-højdemodellen trækkes fra hinanden, hvormed den rumlige udbredelse for oversvømmelse 
fremkommer (F).  
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6. BEREGNINGSRESULTATER 

Der er i projektet gennemført en beregning med en hydraulisk model jf. kapitel 4, og 

oversvømmelserne langs Harrestrup Å systemet er beregnet og visualiseret jf. metoden 

beskrevet i kapitel 5.  

 

Hvad der er vurderet til at være de væsentligste beregningsresultater i forhold til vandløbets 

kapacitet og hydrauliske belastning, for en 100 års regn om 100 år og med et sikkerheds-

tillæg på 20 %, er præsenteret i det følgende. Dertil er det valgt, til sammenligning med de 

nye beregningsresultater, at præsentere udvalgte resultater og konklusioner fra tidligere 

projekter, hvor der er regnet på Harrestrup Å systemet. 

 

 

6.1 Effekt af igangværende anlægsprojekter langs Harrestrup Å 

I perioden frem til 2018 anlægger HOFOR to bassinledninger langs den nedre del af 

Harrestrup Å, omtalt som Damhusåen, og ombygger Åmarkens Pumpestation. De to 

bassinledninger får tilsammen et magasineringsvolumen på godt 40.000 m3, og 

pumpestationen får mulighed for direkte at pumpe vand til vandløbet. 

De to bassinledninger, i det følgende også omtalt som Damhusledningerne, og den nye 

Åmarkens Pumpestation får en væsentlig indflydelse på den hydrauliske belastning af 

Harrestrup Å.  

 

Rambøll har tidligere undersøgt, hvilke hydrauliske konsekvenser Damhusledningerne får i 

forhold til vandløbet. Undersøgelsen er afrapporteret i notatet "Kapacitetsberegning 

Harrestrup Å” [I]. 

 

Anlægsprojekterne langs Harrestrup Å har primært til formål at reducere antallet af overløb 

fra fælleskloaksystemet til vandløbet, til opfyldes af vandplanerne. Damhusledning Hvidovre 

etableres som en afskærende ledning fra umiddelbart syd for Dæmningen, og Damhusledning 

København fra umiddelbart nord for Dæmningen. Begge ledninger føres ned i nærheden af 

Renseanlæg Damhusåen, og begge får overløb til Harrestrup Å i nedstrøms ende, nær 

udløbet til Kalveboderne, og hvor vandløbet har den største kapacitet. Mange af de 

eksisterende overløb bibeholdes dog som nødoverløb.   

 

Fremtidige kapacitetsudvidelser af de mindre ledninger er ikke indeholdt i modellen, det er 

udelukkende hovedprojektet som beskrevet ovenfor. De to bassinledninger får også en 

væsentlig effekt i forhold til skybrud, da ledningerne i skybrudssituationer kan flytte store 

mængder vand langs med vandløbet, og det for en strækning af vandløbet, hvor der 

erfaringsmæssigt er for lille kapacitet i flere underføringer til de store regnhændelser. 

 

Maksimale vandføringer i vandløbet og i de to bassinledninger, hvor de krydser Gammel Køge 

Landevej, og beregnet ved en 100 års regn, fremgår af Tabel 7. 

 
Tabel 7: Beregningsmæssige vandføringer i Harrestrup Å og bassinledningerne ved Gammel Køge Landevej ved 
en 100-års hændelse, /I/ 

Vandføring Harrestrup Å 
Damhusledning 

København 

Damhusledning 

Hvidovre 
Sum 

Før etablering af 

Damhusledningerne 
23,7 m3/s - - 23,7 

Efter etablering af 

Damhusledningerne 
20,2 m3/s 10,5 m3/s 10,4 m3/s 41,1 
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Den samlede kapacitet af vandløbet og de to bassinledninger er væsentlig større end 

vandløbets kapacitet, og det fremgår af Tabel 7, at summen af den samlede beregnede 

maksimale vandføring, ved krydsning af Gammel Køge Landevej, øges markant fra 23,7 

m3/s, alene for Harrestrup Å, til 41,1 m3/s for de fremtidige forhold, hvor også de to 

bassinledninger tæller med. 

 

Bassinledningerne vil komme til at modtage en meget stor del af den vandmængde, der i dag 

løber over til vandløbet fra nord for Dæmningen til Kalveboderne. Vandmængder der i dag 

medvirker til de store oversvømmelser omkring vandløbet på strækningen mellem 

Dæmningen og Gammel Køge Landevej.  

 

Fra Damhusledning Hvidovre kan vandet enten løbe over eller pumpes til vandløbet, eller 

vandet kan pumpes ind til Renseanlæg Damhusåen med op til ca. 1,6 m3/s. Fra 

Damhusledning København kan vandet enten løbe over til vandløbet eller pumpes tilbage, 

med op til ca. 1,2 m3/s, til de afskærende ledninger, der løber til renseanlægget.  

Hvornår vandet fra bassinledningerne ledes til enten vandløbet eller renseanlægget kommer 

til at afhænge af en styrestrategi, som endnu ikke er endelig fastlagt. Styrestrategien vil 

have til formål at sikre en optimale udnyttelse af det samlede spildevandssystem i oplandet 

til Renseanlæg Damhusåen – afløbssystemet og renseanlægget under ét.    

 

Når overløbene til Harrestrup Å reduceres, kan vandløbet modtage mere vand fra oplandene 

opstrøms. Derfor falder den maksimale vandføring i vandløbet ikke svarende til den 

vandmængde, som i fremtiden afledes i bassinledningerne i maksimalsituationen. Som det 

fremgår af Tabel 7, falder den beregnede maksimale vandføring i vandløbet kun fra 23,7 

m3/s til 20,2 m3/s. 

 

De to bassinledninger bidrager til at reducere den maksimale opstuvning, og dermed 

oversvømmelserne langs vandløbet. Som det fremgår af Figur 11 fås en mindre maksimal 

opstuvning, som forskellen mellem den røde og den grønne streg, i Harrestrup Å mellem 

Damhusdalen og Kalveboderne efter etablering af de to bassinledninger. Det gælder især for 

strækningen mellem Damhusdalen og Holbækmotorvejen. 

 

 

Figur 11: Beregnet maksimal opstuvning i Harrestrup Å mellem Damhusdalen og Kalveboderne for 100-årsregn 
hhv. før (rød streg) og efter(grøn streg) etableringen af de to bassinledninger i København og Hvidovre. 
Vandstanden ved udløbet til Kalveboderne er sat til kote 0,94, svarende til forventet vandstand i 2110. Figuren 
er baseret på de udførte beregninger i forbindelse med notatet Kapacitetsberegning Harrestrup Å [I] 
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Der er tidligere foretaget beregninger af oversvømmelserne umiddelbart omkring Harrestrup 

Å på strækningen fra Fæstningskanalen til Kalveboderne. Dels for det eksisterende 

afløbssystem og dels for det fremtidige system, hvor begge bassinledninger er etableret og i 

drift. 

 

Beregningerne viser, at oversvømmelserne i plansituationen er mindre end ved status-

situationen. Det skyldes, at en væsentlig del af de vandmængder, der i dag løber over fra 

afløbssystemerne til Harrestrup Å i stedet ledes over i de nye bassinledninger. Vandet 

transporteres længere nedstrøms, hvor en del opmagasineres og pumpes til renseanlægget, 

og hvor resten løber over eller pumpes til vandløbet. 

 

Beregningerne viser også, at det især er Hvidovre der rammes af oversvømmelser fra 

Harrestrup Å, både i dag, men også i fremtiden, hvis ikke der foretages ændringer for og 

omkring vandløbet. 

 

For de nuværende forhold uden bassinledninger, med en 100 års regn, klimafaktor 1,4 og 

med en vandstand i Kalveboderne på 0,94 m, er det beregnet, at der fås et oversvømmet 

areal på 0,504 mio. m2 og en samlet vandmængde på 0,243 mio. m3, som oversvømmer 

terrænet umiddelbart omkring vandløbet. For en tilsvarende beregning, hvor de to 

bassinledninger indgår, fås et oversvømmet areal på 0,418 mio. m2 og en vandmængde på 

0,172 mio. m3. En vandstand på 0,94 meter afviger fra de 1,0 meter som er anvendt i dette 

projekt, men det er stort set uden betydning for resultaterne. De to bassinledninger medfører 

altså, at det areal, der oversvømmes umiddelbart omkring Harrestrup Å, på strækningen fra 

Damhussøen til Kalveboderne, beregningsmæssigt reduceres med 17 % og vandmængden på 

terræn med 29 %.   

 

Etablering af de to bassinledninger reducerer den hydrauliske belastning af den nedre del af 

Harrestrup Å markant, men beregningerne viser også, at en høj fremtidlig middelvandstand 

på 0,94 m direkte påvirker den nedstrøms del af Harrestrup Å i forhold til oversvømmelser.  

En forøget middelvandsstand, som følge af klimaændringer, bidrage til oversvømmelser langs 

vandløbets nedstrøms del. Det må derfor anbefales, at muligheden for etablering af en 

pumpestation samt et dige ved udløbet til Kalveboderne undersøges nærmere. 

Det må også anbefales, at effekten af at hæve de eksisterende dæmninger langs Harrestrup 

Å på strækningen mellem Dæmningen og Kalveboderne undersøges nærmere. 

 

At den hydrauliske belastning af den nedre del af Harrestrup Å reduceres ved etablering af de 

to bassinledninger betyder, at der bliver mere plads til vand fra de opstrøms oplande.   

 

6.2 Vandføring, vandstand og begrænsninger i kapaciteten  

Tabel 8 viser de beregnede, maksimale vandføringer for en 100 års regn for samtlige broer 

og underføringer i Harrestrup Å systemet. De maksimale vandføringer optræder ikke 

nødvendigvis på samme tid for de forskellige underføringer. 

De beregnede maksimale vandføringer fremgår også af kortbilag 4.  

Beregningsresultaterne gælder for en beregning med beregningsforudsætninger som de 

fremgår af kapitel 4, herunder bl.a. at der er anvendt en 100 års CDS regn og en vandstand 

ved udløb af Harrestrup Å til Kalveboderne på 1,0 meter.  

 

Foruden den maksimale vandføring fremgår af Tabel 8 desuden kolonnen Δh, som er 

niveauforskel i forbindelse med den maksimale vandføring. Niveauforskellen mellem 

opstrøms og nedstrøms vandspejl over broer og underføringer i forbindelse med den 

maksimale vandføring ved en 100 års hændelse giver en god indikation af, hvor vandløbet 

har de væsentligste kapacitetsbegrænsninger - flaskehalse.  

Underføringer, som er flaskehalse, skaber typisk opstuvning og i nogle tilfælde 

oversvømmelser opstrøms, da vandet ophobes, men de kan samtidig holde vand tilbage, der 
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ellers ville give problemer nedstrøms. I Tabel 8 er underføringer og broer, hvor der er mere 

end en halv meters niveauforskel markeret med fed.  

 

For Harrestrup Å er de væsentligste flaskehalse; 

 Ballerupvej 

 Harrestrupvej 

 Roskildevej  

 Bjørnevej – Leopardvej. 

 

For Kagså er de væsentligste flaskehalse;  

 Meteorvej 

 Snemandsvej 

 Ederlandsvej 

 Herlev Hovedgade/Frederiksundsvej 

 

For Sømose Å er den væsentligste flaskehals;  

 Jernbanen - Ellekær - Knapholm 

 

For Bymoserenden er de væsentligste flaskehalse; 

 Frederikssundsmotorvejen 

 Sti ved Frejavej 

 

Roskildevej og Bjørnevej – Leopardvej er også tidligere identificeret som betydende 

flaskehalse i Harrestrup Å systemet jf. /I/. 

 

Der er ingen væsentlige flaskehalse for Skelgrøften. 

 

Den beregnede maksimale niveauforskel i vandstand er mindre end en halv meter for alle 

øvrige broer og underføringer i systemet.  
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Tabel 8: Maksimale beregnede vandføringer samt og forskel på maksimalt beregnet vandspejl umiddelbart 
opstrøms og nedstrøms for underføringerne (Δh). *Den høje værdi for Ballerupvej skyldes formentlig, at det 
tilknyttede areal på denne del af åen er overvurderet i modellen. Areal og afløbskoefficient bør kontrolleres og 
evt. rettes til her, da de beregnede oversvømmelser omkring Harrestrup Mose og Risby Mark formentlig (se 
Tabel 12) er for store som følge af dette. 

Vandløb Vejnavn 
Maksimal vandføring 
(m3/s) 

Δh (m) 

Harrestrup Å Sti mellem Motorring 4 og Rovej 1 0 0 

Harrestrup Å Sti mellem Motorring 4 og Rovej 2 0,070 0 

Harrestrup Å Ringvej O4 0,183   0 

Harrestrup Å Sti ved Ydergårdsvej 0,34 0 

Harrestrup Å Ballerupvej* 10,402*  0,7 

Harrestrup Å Sti ved Ballerupvej 1,767 2,13 

Harrestrup Å Orchidevej 1,762 0 

Harrestrup Å Hold-an Vej 1,492 0,25 

Harrestrup Å Sti ved boldbanen 1,609 0 

Harrestrup Å Ringvej O4 1,705 0 

Harrestrup Å Sti ved Ringvej O4 1,7 0,1 

Harrestrup Å Harrestrupvej 1,35 0,32 

Harrestrup Å Smedebækvej 2,646 0 

Harrestrup Å Sti ved Vængedalen 2,659 0 

Harrestrup Å Sti ved Ballerup Boulevard 5,105 0 

Harrestrup Å Ballerup Boulevard 6 0 

Harrestrup Å Sti ved Nordre Ringvej 6,436 0 

Harrestrup Å Nordre Ringvej 6,435 0,015 

Harrestrup Å Sti ved Åmosevej 6,482 0,07 

Harrestrup Å Niels Frederiksens Allé 6,523 0 

Harrestrup Å Nørrevengen 6,836 0,05 

Harrestrup Å Viemosevej 6,645 0,06 

Harrestrup Å Motorring 3 6,542 0,02 

Harrestrup Å Brunevang 9,838 0,08 

Harrestrup Å Tårnvej – Fæstningskanalen 15,588 0,2 

Harrestrup Å Sti ved Åvendingen 16,418 0 

Harrestrup Å Slotsherrensvej 21,457 0,16 

Harrestrup Å Krogebjerg 20,566 0 

Harrestrup Å Sti ved Tudskærvej 10,501 0 

Harrestrup Å Jyllingevej 10,328 0,02 

Harrestrup Å Sti ved Jyllingevej 11,055 0,014 

Harrestrup Å Vanløse Byvej 9,460 0 

Harrestrup Å Syvstensvej 13,285 0 

Harrestrup Å Sti ved Brøndumvej 12,528 0 

Harrestrup Å Elvergårdsvej 10,869 0 

Harrestrup Å Roskildevej 9,231 1,56 

Harrestrup Å Bjørnevej - Leopardvej 9,138 2,11 

Harrestrup Å Damhusdalen 9,130 1,2 

Harrestrup Å Dæmningen - Hvidovre St.  13,273 0,24 

Harrestrup Å Landlystvej 16,172 0,17 

Harrestrup Å Vigerslev Allé 16,437 0,07 

Harrestrup Å Holbækmotorvejen 16,300 0,12 

Harrestrup Å Sønderkær 15,808 0,36 

Harrestrup Å Vestkærs Allé 18,630 0,2 

Harrestrup Å Risbjerggårds Allé 18,584 0,07 

Harrestrup Å Gammel Køge Landevej 18,101 0,02 

Harrestrup Å Under jernbanen ved Åmarken St.  20,142 0,03 

Harrestrup Å Sti ved Åmarkvej 34,801 0 

Kagså Køllegårdsvej 0,345 0,53 

Kagså Meteorvej 0,453 0,92 

Kagså Kagsåvej 0,866 0,2 

Kagså Herlev Ringvej 1,354 0,24 

Kagså Sti ved Herlev Ringvej 1,312 0,4 

Kagså Snemandsvej 2,6 1,4 

Kagså Ederlandsvej 2,406 1,15 

Kagså Motorring 3 4,344 0,27 

Kagså Herlev Hovedgade 3,142 1,18 
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Vandløb Vejnavn 
Maksimal vandføring 
(m3/s) 

Δh (m) 

Kagså Sonatavej - Åfløjen 3,046 0,31 

Kagså Jernbanen mellem Husum og Herlev St. 3,046 0,1 

Kagså Sti ved Jernbanen 3,046 0,1 

Kagså Sti ved Brunevang 0,824 0,05 

Sømose Å Sti ved Vingekrogen 0,464 0 

Sømose Å Sønderskovvej 0,579 0,05 

Sømose Å Sti ved Ålbrobuen 0,878 0 

Sømose Å Tværdiget - Herlev Hovedgade 0,897 0,2 

Sømose Å Ravnsletvej - Vesterlundvej 1,842 0,03 

Sømose Å Jernbanen - Ellekær – Knapholm2 3,613 3,5 

Sømose Å Mileparken 3,906 0,02 

Bymose Rende Sti ved Herstedøstervej 0,761 0,1 

Bymose Rende Herstedøstervej 0,750 0,9 

Bymose Rende Frederikssundsmotorvejen 0,741 0,5 

Bymose Rende Underføring ved Frederikssundsmotorvejen 0,769 0,15 

Bymose Rende Underføring ved Harrestrupvej 0,505 0,1 

Bymose Rende Harrestrupvej 0,495 0,35 

Bymose Rende Sti ved Frejavej 0,825 0,65 

Bymose Rende Frejavej 0,825 0,18 

Bymose Rende Laurits Nielsens Allé 0,828 0,01 

Bymose Rende Gotfred Andersens Allé 0,826 0,71 

Skelgrøften Ballerup Idrætsby 0,613 0,1 

Skelgrøften Sti ved golfbanen ved Ballerup Idrætspark 1,397 0 

Skelgrøften Sti ved Svanesøen 1,327 0 

Skelgrøften Sti ved Sydbuen 1,287 0,34 

 

 

Udover de underføringer, hvor der er en stor niveauforskel mellem op- og nedstrøms 

vandspejl, fremgår det også af Tabel 8, at der er strækninger, hvor den maksimale 

vandføring nedstrøms er meget lavere end den opstrøms vandføring. Der gælder særligt for 

strækningen Krogebjerg – Sti ved Tudskærvej, hvor den beregnede maksimale vandføring 

falder fra 20,6 m3/s til 10,5 m3/s. Årsagen hertil kan være en kapacitetsbegrænsning i selve 

vandløbet. Årsagen til den mindre maksimale vandføring nedstrøms Krogebjerg bør 

klarlægges, både da beregningerne viser, men som der også er erfaring for, at der 

forekommer oversvømmelser i Krogebjergparken i forbindelse med store regnhændelser.   

 

Det skal bemærkes, at underføringerne i modellen er beskrevet som lukkede tværsnit uden 

mulighed for, at vandet kan løbe hen over veje og broer. I enkelte tilfælde kan det betyde, at 

vandstanden opstrøms for en underføring overvurderes, mens vandføring og vandstand 

nedstrøms undervurderes. 

 

Som det fremgår af Tabel 8, fås de største maksimale vandføringer i Harrestrup Å. Ved 

udløbet til Kalveboderne, ”sti ved Åmarkvej”, fås en vandføring på næsten 35 m3/s, mens der 

ved ”under jernbanen ved Åmarken St.” fås en vandføring på 20 m3/s og ved ”Gammel Køge 

Landevej” en vandføring på 18 m3/s. Det er i god overensstemmelse med de 41 m3/s, som er 

summen af den maksimale vandføring i Harrestrup Å og de to nye bassinledninger, samt de 

20 m3/s i Harrestrup Å, ved krydsning af Gammel Køge Landevej, og som det fremgår af 

Tabel 7 og jf. /I/. Den store stigning i vandføringen før udløbet til Kalveboderne, mellem de 

to sidste underføringer i Harrestrup Å, skyldes overløb på strækningen fra de to 

bassinledninger. 

 

Den vandmængde, der ledes til de nye bassinledninger og til afløbssystemet i øvrigt, løber 

ikke nødvendigvis over til vandløbet. Fra Damhusledning Hvidovre og Åmarken Pumpestation 

kan der ledes op til 1,6 m3/s til Renseanlæg Damhusåen, og fra Damhusledning København 

forventes det at kunne pumpe 1,2 m3/s tilbage til de afskærende ledninger. Der ledes også 

vand til renseanlægget fra andre pumpestationer i oplandet, og fra afskærende ledninger, og 

samlet kan renseanlægget modtage op til ca. 7,7 m3/s.    
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Det fremgår af Tabel 8, at der beregnes en maksimal vandføring i Harrestrup Å, hvor den 

krydser Fæstningskanalen, ”Tårnvej – Fæstningskanalen”, på 15,6 m3/s. I projekter, hvor der 

kun er regnet på Harrestrup Å nedstrøms Fæstningskanalen, er der som randbetingelse 

anvendt henholdsvis 8,2 m3/s i projektet ”Kapacitetsberegninger Harrestrup Å”, /I/, 11,0 

m3/s i ”Konkretisering af skybrudsplaner for København og Frederiksberg Vest”, /F/, og både 

11,0 m3/s og 19,0 m3/s i ”Harrestrup Å, supplerende beregninger med henblik på 

klimatilpasning” /G/.  

 

Da Roskildevej og Bjørnevej – Leopardvej er to markante flaskehalse nedstrøms 

Fæstningskanalen, og da Harrestrup Å nedstrøms Dæmningen påvirkes meget af det 

stigende middelvandspejl i Kalveboderne, må det det vurderes til kun at have mindre 

betydning for de forskellige beregningsresultater, at der er brugt forskellig vandføring, hvor 

Harrestrup Å krydser Fæstningskanalen. Men det skal naturligvis holdes for øje ved en 

sammenligning af beregningsresultaterne projekterne imellem.      

 

Der fremgår endvidere af Tabel 8, at der beregningsmæssigt fås en maksimal vandføring i 

Kagsåen på op til 6,6 m3/s, mens der for Sømose Å fås en vandføring på op til 3,6 m3/s, for 

Bymose Rende 0,8 m3/s og for Skelgrøften 1,5 m3/s.   

 

Det skal bemærkes, at COWI i 2013 har beregnet den maksimale vandføring ved Kagsåens 

krysning af Herlev Hovedgade/Frederiksundsvej til 1,46 m3/s. Den beregnede vandføring i 

dette projekt er over dobbelt så høj (3,1 m3/s), hvilket stemmer godt overens med resultater 

fra tidligere Rambøll-beregninger i forbindelse med Kagså-projektet /N/ 

 

Figur 12 viser seks hydrografer for udvalgte underføringer i Harrestrup Å-systemet. Graferne 

viser de beregnede vandføringer over de 12 timer, som simuleringen varer. Det ses, at 

vandføringen for flere af underføringerne ikke aftager indenfor det beregnede tidsrum, hvilket 

skyldes de store voluminer i systemet på de oversvømmede arealer samt at regnvands-

bassinerne i modellen ikke når at tømmes indenfor de 12 timer, som beregningerne varer.  

 

 

Figur 12  Hydrografer for udvalgte underføringer i Harrestrup Å-systemet. Graferne viser de beregnede 
vandføringer over de 12 timer, som simuleringen varer. Det ses, at vandføringen for flere af underføringerne 
ikke aftager indenfor det beregnede tidsrum, hvilket skyldes de store voluminer i systemet på de 
oversvømmede arealer samt at regnvandsbassinerne i modellen ikke når at tømmes indenfor de 12 timer, som 
beregningerne varer  
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Der etableres nye underføringer ved Vigerslev Allé og Holbækmotorvejen i forbindelse med 

etableringen af København – Ringstedbanen. Udgangspunktet vil være, at forholdene ikke må 

forværres samt at der skal etableres så meget åbent forløb som muligt. /I/. I nærværende 

projekt er genåbningen af denne del af Harrestrup Å ikke inddraget i beregningerne. 

 

Figur 13 og Figur 14 viser den beregnede maksimalvandstand for en 100 års regn for 

Harrestrup Å.  

 

 

 

Figur 13: Maksimal beregnet opstuvning (stiplet rød streg) for Harrestrup Å for en 100-årsregn, Harrestrup Å - 
opstrøms del.  

 

 

 

Figur 14: Maksimal beregnet opstuvning (stiplet rød streg)for Harrestrup Å for en 100-årsregn, Harrestrup Å - 
nedstrøms del. Navnene angiver underføringer. Profilerne er også vis i bilag 5. 

 

Det fremgår bl.a. af Figur 13 og Figur 14, at der er et stort tilløb til Harrestrup Å ved 

Ballerupvej (markeret med blå skrifttype). Det fremgår også, at Harrestrup Å har et stort fald 

på strækningen mellem Harrestrupvej og Smedebækvej og på strækningen mellem 

Roskildevej og Dæmningen. Det fremgår også tydeligt, at der eksempelvis er en hydraulisk 

begrænsning ved Harrestrupvej og ved Roskildevej, hvor den røde stiplede streg falder 

markant (markeret med fed på Figur 13 og Figur 14).  

 

Ringvej O4

Ballerupvej

Orchidevej
Hold-an Vej

Ringvej O4

Harrestrupvej

Smedebækvej

Ballerup Boulevard

Nordre Ringvej

Nørrevangen

Viemosevej

Motorring 3

Brunevang

Tårnvej

Stort fald på dennne

strækning

Slotsherrensvej

Krogebjerg

Jyllingevej

Roskildevej

Elvergårsvej

Bjørnevej - Leopardvej

Damhusdalen

Dæmningen – Hvidovre St. 

Landlystvej

Vigerslev Allé

Holbækmotorvejen

Sønderkær

Vestkærs Alle

Risbjerggårds Alle

Gammel Køge Landevej

Under jernbanen ved Åmarken St.

Tårnvej

Brunevang



34 

Fælles udnyttelse af Harrestrup Å - Vandvej under skybrud 

 

 

 

 

 

 

Der er tidligere gennemført beregninger i forhold til afklaring af hydrauliske kapacitet for alle 

væsentlige underføringer langs Harrestrup Å og nedstrøms Fæstningskanalen jf. /G/.  

Den hydrauliske kapacitet, beregnet som den fuldtløbende kapacitet, er bestemt ved en 

dynamisk simulering i MIKE11, hvor der er anvendt en ekstrem afstrømning svarende til et 

skønnet maksimum ved Fæstningskanalen på 19 m3/s. Til beregningerne er brugt Manningtal 

på 60 for underføringer og 15 for vandløbet, da beregningerne bygger på en antagelse om en 

naturliggørelse af vandløbet. De anvendte Manningtal afviger, men ikke afgørende, fra de 

Manningtal, som bruges i dette projekt på henholdsvis 75 og 25.  

 

Efterfølgende er resultaterne analyseret, og kapaciteten for de enkelte underføringer er 

bestemt ud fra, hvornår det fulde gennemløb blev udnyttet og der dermed opstår stuvning 

opstrøms med en vandstand højere end koten på toppen af underføringen. Af Tabel 9 

fremgår de væsentligst underføringer langs med Harrestrup Å og nedstrøms 

Fæstningskanalen med angivelse af lokalitet, dimensioner og hydrauliske kapacitet. 

Stationering i henhold til /G/. 

 

Tabel 9  Væsentligste underføringer langs Harrestrup Å nedstrøms Fæstningskanalen med angivelse af 
lokalitet, dimensioner og hydrauliske kapacitet /G/. 

Lokalitet 
Antal 

underføringer 
Dimensioner 

[L*B*H] / [m] 

Top-kote i 
underføringen, 

DVR90 [m] 

Hydraulisk 
kapacitet 
[m3/s] 

Fæstningskanalen 
St. 30 m 

1 98 x 5 x 2,6 9,5 8,06 

Slotsherrensvej 
St. 1.038 m 

1 22 x 2,75 x 3 9,5 18,72 

Jyllingevej 
St. 2.144 m 

1 30 x 3,1 x 1,95 7,88 8,29 

Roskildevej 
St. 4.665 m 

1 100 x 2 x 1,75 6,35 6,08 

Bjørnevej 
St. 5.183 m 

1 42 x 3 x 1,8 4,14 7,63 

Damhusdalen 
St. 5.349 m 

1 20 x 3 x 1,8 3,35 4,61 

Dæmningen 
St. 5.609 m 

2 108 x 2 x 3 3 14,84 

Gangbro 7.6 
St. 5.815 m 

1 - 2,197 10,98 

Gangbro 7.4 
St. 5.915 m 

1 - 2,027 9,57 

Landlystvej 
St. 6.109 m 

2 30 x 2,5 x 2 2,077 10,01 

Gangbro 6.5 
St. 6.455 m 

1 - 1,95 9,34 

Vigerslev Allé 
St. 7.041 m 

2 14 x 3,5 x 2 1,59 7,0 

Bane DK 
St. 7.124 m 

1 11 x 8,25 x 1,88 1,87 8,3 

Folehaven 
St. 7.155 m 

2 52 x 3,5 x 2 1,59 6,64 

Sønderkær 
St. 7.286 m 

2 16 x 2,5 x 2 1,445 6,04 

Bro 5.8 
St. 7.300 m 

1 - 1 3,01 

Vestkærs Allé 
St. 7.743 m 

2 4 x 2,6 x 2 1,31 3,5 

Risbjerggårds allé 
St. 8.371 m 

2 6 x 2,5 x 2 1,02 6,82 
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Som det fremgår af Tabel 9 er underføringen med den laveste hydrauliske kapacitet ”Bro 

5.8”, som er en rørbro umiddelbart nedstrøms Sønderkær. ”Bro 5.8” har en hydraulisk 

kapacitet på 3 m3/s. Vestkærs Allé har også en relativ lille hydraulisk kapacitet på 3,5 m3/s.  

 

Det fremgår også af Tabel 9 at underføringen ved Damhusdalen har en hydraulisk kapacitet 

på 4,6 m3/sek. Denne strækning af Harrestrup Å har dog et relativt stort fald hvilket betyder, 

at der kun opstår begrænset stuvning opstrøms underføringen. 

   

Hvis Tabel 9 sammenlignes med Tabel 8 fremgår det bl.a., at Damhusdalen med en 

hydraulisk kapacitet på 4,6 m3/s har en beregnet vandføring på 9,1 m3/s, Sønderkær en 

hydraulisk kapacitet på 6,0 m3/s og en beregnet vandføring på 15,8 m3/s, Vestkærs Allé en 

hydraulisk kapacitet på 3,5 m3/s og en beregnet vandføring på 18,6 m3/s og Risbjerggårds 

Allé en hydraulisk kapacitet på 6,8 m3/s og en beregnet vandføring på 18,6 m3/s. Alle de 

nævnte underføringer er derfor hydraulisk overbelastet. Det fremgår generelt ved en 

sammenligning mellem Tabel 8 og Tabel 9, at de beregnede vandføringer overstiger den 

hydrauliske kapacitet, hvilket giver anledning til opstuvning opstrøms underføringerne.  

 

Det er tidligere undersøgt, hvad effekten vil være ved at udvide en række underføringer 

under Harrestrup Å. Resultatet af denne undersøgelse er opsummeret i Tabel 9, som viser 

effekten af en udvidelse af en given underføring angivet som differencen mellem 

vandstanden på en given lokalitet før og efter udvidelsen. Tomme felter angiver, at effekten 

ikke er undersøgt for den pågældende lokalitet.  

 

Som det fremgår af Tabel 9, vil en udvidelse af underføringer ved Landlystvej, Vestkærs Allé 

og Risbjerggaards Allé stort set ikke ændre på den maksimale vandstand i Harrestrup Å. Det 

skyldes, at Harrestrup Å på denne strækning er så påvirket af stuvning fra Kalveboderne, at 

en øget kapacitet af underføringerne ikke vil medføre væsentlige forbedringer i vandføringen, 

da det ikke er underføringerne på strækningen, som virker begrænsende.  

 

Der kan opstå mindre stuvningszoner ved underføringerne nedstrøms Dæmningen. Men da 

Harrestrup Å på denne strækning er meget stuvningspåvirket af Kalveboderne, vil en 

udvidelse af disse ikke give anledning til en væsentlig forbedring af den hydrauliske kapacitet 

i Harrestrup Å. 

 

Det fremgår også af Tabel 9, at en udvidelse af Kongeslusen (Roskildevej) vil medfører, at 

den maksimale vandstand opstrøms, beregnet ca. 600 meter opstrøms Roskildevej ved 

stationering 4600, falder, mens vandstanden mellem Landlystvej og Vigerslevvej, beregnet i 

stationering 6500, stiger, da vandet løber hurtigere til. Resultaterne af beregningerne viser 

altså, at det ikke nødvendigvis er en fordel at øge kapaciteten af de mest begrænsende 

underføringer, da det kan resultere i, at vandstanden øges og oversvømmelser flyttes 

længere nedstrøms.  

 

  



36 

Fælles udnyttelse af Harrestrup Å - Vandvej under skybrud 

 

 

 

 

 

 

Tabel 10  Opsummering af effekten ved at udvide kapaciteten af en række underføringer i Harrestrup Å /G/. 
Effekten er beregnet som differencen i vandstanden på en given lokalitet før og efter udvidelse af 
underføringen. For stationering henvises til Tabel 9 

Scenarie 
Vandføring og 
ændrede forhold 

Ændring i maksimal vandstand, i meter, fra nuværende forhold ved 

angivet station [m] 

Q = 19 m3/s St. 4600 St. 6000 St. 6300 St. 6500 St. 8007 

Roskildevej 
3x2.5 m 

-1,12   0,24  

Roskildevej 
3.5x3 m 

-1,26   0,24  

Kongeslusen 
fjernet 

-1,34   0,26 0,14 

Landlystvej 
udvidet 

 -0,01 0  0 

Vesterkærs Allé 
og Landlystvej 
udvidet 

 -0,05 -0,05  0 

Vesterkærs Allé, 
Landlystvej og 
Risbjerggaard 
Allé udvidet 

 -0,07 -0,06  -0,03 

Alle 
underføringer 
fjernet fra 
modellen 

-1,33 -0,14 0,03 0,02 0,13 

 

Der er tidligere påvist, at Kongeslusen (Roskildevej) er en stor hydraulisk barriere i 

Harrestrup Å. En undersøgelsen har vist, at Kongeslusen ved en 100 års hændelse er 

begrænset af sin bredde i samspil med bredden og faldet på vandløbsstrækningen 

umiddelbart opstrøms. Først ved ekstreme regnhændelser kommer højden på underføringen i 

spil som hydraulisk begrænsning, jf. /G/.  

 

Underføringen ved Roskildevej (Kongeslusen) har i dag følgende dimensioner [l x b x h]: 100 

x 2 x 1,75 meter. Der er gennemført simuleringer, hvor dimensionerne gradvist er blevet 

øget og hvor vandføringen ved Fæstningskanalen er henholdsvis 11 m3/s og 19 m3/s. 

Resultaterne viser, at det ved en vandføring på 11 m3/s er bredden på underføringerne i 

samspil med profil og hældning opstrøms, der er den begrænsende faktor. Nedstrøms er 

profilet smallere, men her er faldet så stort, at det smalle profil ikke har den samme 

begrænsende effekt.  

 

For at udvide kapaciteten omkring Kongeslusen, og dermed mindske risikoen for 

oversvømmelser opstrøms, er det nødvendigt at udvide profilerne umiddelbart opstrøms. 

Dette kan dog være vanskeligt grundet Damhussøen, som efterlader begrænset plads til 

vandløbet på strækningen. Løsningen kan være et østligt forløb af Harrestrup Å omkring 

Damhussøen. Dette vil desuden lede Harrestrup Å uden om underføringen ved Damhusdalen, 

som også har en begrænset hydraulisk kapacitet, men som dog kun giver anledning til 

begrænset stuvning grundet det store fald på strækningen. 

 

Det er også tidligere undersøgt, hvad en udvidelse af udvalgte underføringer på den 

nedstrøms strækning af Harrestrup Å vil betyde for den samlede vandføring i vandløbet og i 

de to bassinledninger langs Damhusåen., jf. /I/. 
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Med en antagelse om, at følgende underføringer opdimensioneres eller udføres som broer 

med frit spænd: Roskildevej, Bjørnevej og Damhusdalen, Dæmningen, Landlystvej og 

Vestkærs Allé, er der udført beregninger med og uden bassinledningerne langs Damhusåen.  

 

Figur 15 viser den beregnede maksimale vandføring i Harrestrup Å for status, og umiddelbart 

før udløbet ved Kalveboderne, og summen af vandføring i vandløbet og de to bassinledninger 

langs åen med og uden opgradering af de udvalgte underføringer. 

 

 

Figur 15 Vandføring i Harrestrup Å umiddelbart før udløbet til Kalveboderne ved en CDS 100 års regn – 1,4 (* 
Begrænsende underføringer i Harrestrup Å er opgraderet) 

 

I Figur 15 er ”Status” status 2013, mens ”Plan” gælder for udbygning med de to 

bassinledning og ”Plan*” gælder for en udbygning med de to bassinledninger og en 

ændringer af underføringer som nævnte tidligere. Selve Harrestrup Å indgår i beregninger 

som vandløbet ser ud i dag.  

 

Det fremgår af Figur 15, at der fås en maksimal vandføring i Harrestrup Å på godt 24 m3/s 

for status uden de nye bassinledninger langs Harrestrup Å, hvilket er på niveau med de 23,7 

m3/s, som fremgår af Tabel 7. Det fremgår endvidere af Figur 15, at de to bassinledninger 

sammenlagt opnår en maksimal vandføring på godt 20 m3/s, hvilket ligeledes er i 

overensstemmelse med Tabel 7.  

 

Det ses også, at bassinledningerne tilsammen når deres maksimum før vandløbet, og at der 

for planlagte forhold, med de nye bassinledninger men uden opgradering af underføringer, 

fås et samlet maksimum på 35 m3/s. Endelig fremgår det, at der fås en større vandføring og 

en maksimal vandføring på 37 m3/s, når kapaciteten under underføringerne øges, hvilket dog 

kun svare til en forøgelse på ca. 6 % af den maksimale vandføring. 

 

Der er tidligere blevet vurderet, hvilke vandføringer der kan anbefales på den nedstrøms del 

af Harrestrup Å. Anbefalinger ud fra et ønske om at undgå oversvømmelsesproblemer. De 

anbefalede vandføringer fremgår af . 
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Tabel 11 Anbefalet maksimal vandføring i Harrestrup Å for at undgå oversvømmelsesproblemer ref. /I/ 

Strækning Anbefalet vandføring Beregnet vandføring 

Slotsherrensvej – Roskildevej 6 m3/s 10 – 21 m3/s 

Roskildevej – Dæmningen 8 m3/s 9 – 13 m3/s 

Dæmningen – Kalveboderne 15 m3/s 9 – 34 m3/s 

 

De anbefalede vandføringer, som fremgår af , er noget lavere end de beregnede vandføringer 

for en 100 års regn. Ved sammenligning med Tabel 8 fremgår, at der på strækningen 

Slotsherrensvej – Roskildevej, hvor der anbefales en maksimal vandføring på 6 m3/s, 

beregnes en vandføring på 9 – 12 m3/s i underføringerne, på strækningen Roskildevej – 

Dæmningen beregnes en vandføring på 9 – 10 m3/s og på strækningen Dæmningen – 

Kalveboderne beregnes en vandføring på op til 20 m3/s, hvis der ses bort fra den sidste 

underføring før Kalveboderne.    

 

Hvis vandføringen skal reduceres på den nedre del af Harrestrup Å svarende til de anbefalede 

vandføringer, skal der holdes vand tilbage opstrøms eller tilløbet til Harrestrup Å skal 

reduceres. Afsnit 0 gennemgår en række mulige løsninger, der kan bidrage til at mindske 

kapacitetsproblemerne i åen. 

 

6.3 Udløb til Harrestrup Å systemet og vandbalance 

Tabel 12 og Figur 16 herunder viser den beregnede udledning for en 100 års regn til 

vandløbet for hver enkelt kommune og fordelt på henholdsvis udløb fra regnvandssystemer 

og overløb fra fælleskloakken. Der vil typisk være flere overløb i den enkelte kommune. Som 

det fremgår af Tabel 12 modtager Harrestrup Å samlet set nogenlunde lige meget vand fra 

henholdsvis overløb fra fælleskloakken og udløb fra separate regnvandssystemer.  

 

Tabel 12: Beregnede udløbsmængder for til Harrestrup Å-systemet for en 100-årsregn, fordelt på kommuner.  

 

  

 

Som det fremgår af Tabel 12, er der beregnet en samlet udledning til Harrestrup Å systemet 

på 893.000 m3, fordelt med 400.000 m3 fra fællessystemer og 493.000 m3 fra 

separatsystemer. Isæt Ballerup, Herlev, København og Rødovre bidrager med overløb eller 

direkte tilløb til Harrestrup Å systemet.   

 

Den største udledning fra separatsystemet er fra Ballerup med i alt 178.000 m3, mens det 

største overløb fra fælleskloaksystemet kommer fra København med 265.000 m3. Den 

geografiske placering er valgt for opdeling på kommune, men for overløbsbygværkerne i 

Københavns Kommune gælder, at flere er fælleskommunale, der modtager vand, som 

bidrager til overløb, fra de opstrøms kommuner Rødovre, Frederiksberg, Herlev og Gladsaxe. 

 

Kommunenavn 
Reduceret 
Areal (ha) 

Total 
afstrømning 

(m3) 

Total Udledning 
(m3) 

Fælles 
(m3) 

Separat 
(m3) 

Gladsaxe 104 101.000 66.000 49.000 17.000 

Ballerup 517 581.000 184.000 6.000 178.000 

Herlev 298 330.000 159.000 38.000 121.000 

København 517 490.000 265.000 265.000 0 

Rødovre 332 390.000 121.000 32.000 89.000 

Glostrup* 146 156.000 34.000 0 34.000 

Albertslund 373 323.000 16.000 0 16.000 

Hvidovre 242 247.000 48.000 16.000 32.000 

Sum 2.527 2.618.000 893.000 400.000 493.000 
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Det skal bemærkes, at beregningstiden for de udførte simuleringer i dette projekt er 12 

timer. Det betyder, at der stadig er vand i en del af regnvandsbassinerne i systemet og at de 

beregnede udledninger fra separatsystemerne derfor er reduceret. Dette ses også af den 

store forskel mellem den beregnede afstrømning og den totale udledning, der dog også 

dækker over, at den totale udledning ikke inkluderer direkte afstrømning til å-systemet fra 

grønne arealer. Rambøll vurderer, at den relativt korte beregningstid ikke har betydning for 

de beregnede oversvømmelser og maksimale vandføringer. 

 

Tallene i Tabel 12 er også vist i Figur 16 som et søjlediagram. 

 

 

 

Figur 16: Beregnede udløbsmængder for til Harrestrup Å-systemet for en 100-årsregn, fordelt på kommuner.  

 

Tabel 13: Beregnede udløbsmængder for til Harrestrup Å-systemet for en 100-årsregn, fordelt på vandløb. 
Direkte afstrømning fra grønne arealer i modellen er ikke medtaget i tabellen. 

Vandløb Total Udledning (m3) Fælles (m3) Separat (m3) 

Harrestrup Å 508.000 307.018 201.089 

Rogrøften 27.000 0 27.301 

Skelgrøften 14.000 6.400 7.800 

Sømose Å 202.000 0 202.482 

Kagsåen 116.000 93.860 21.673 

Bymoserenden 26.000 0 25.922 

 

 

De vandmængder, der fremgår af Tabel 12 og Figur 16, bliver reduceret inden for en kort 

årrække, da antallet af overløb og overløbsvandmængde til Harrestrup Å systemet skal 

reduceres i henhold til vandplanerne. Der er planlagt et fælles projekt for Herlev og Gladsaxe 

for reduktion af overløb til Kagsåen, projekt Kagsåen Nord, og der er påbegyndt planlægning 

af reduktion af overløb til Harrestrup Å på strækningen mellem Fæstningskanalen og 

Damhussøen for Rødovre og København. 

 

For separatsystemerne skal der flere steder etableres større bassinvoluminer for at leve op til 

vandplanerne i forhold til de maksimale udløbsvandføringer og overløb.  
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Figur 17: Beregnede udløbsmængder for til Harrestrup Å-systemet for en 100-årsregn, fordelt på vandløb. 

 

6.4 Beregnede oversvømmelser 

Tabel 14 og Figur 18, samt oversigtskortet i bilag 4, viser de beregnede oversvømmelser i 

Harrestrup Å-systemet for en 100 års regn. Som tidligere beskrevet er oversvømmelserne 

beregnet og visualiseret jf. metoden beskrevet i Figur 10.  

 

De største oversvømmelser ses ved Harrestrup Mose og Risby Mark, på Damhusengen, og 

ved Vigerslevparken mellem Roskildevej og jernbanen. Oversvømmelserne ved Harrestrup 

Mose og Risby Mark skyldes især den meget store beregnede afstrømning fra grønne arealer i 

dette område (ca. 110.000 m3), der som tidligere nævnt formentlig er overvurderet. 

Oversvømmelserne på og ved Damhusengen skyldes især tilbagestuvning fra underføringen 

under Roskildevej samt at området ligger lavt, mens oversvømmelserne ved Vigerslevparken 

mellem Roskildevej og jernbanen primært skyldes de hydrauliske begrænsninger under 

Bjørnevej – Leopardvej og Damhusdalen. 

 

Desuden skal det bemærkes, at oversvømmelserne mellem Holbækmotorvejen og Åmarken 

Station især skyldes, at der er regnet med forhøjet vandsstand i Kalveboderne, svarende til 

den forventede middelvandstand i 2110 (kote 1,0 DVR90). 
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Tabel 14: Oversvømmelserne maksimale udbredelse. *Som nævnt under afsnit 6.2 er den beregnede 
oversvømmelse omkring Harrestrup Mose og Risby Mark formentlig overvurderet som følge af den meget store 
afstrømning fra de grønne arealer i denne del af modellen.  

ID Sted Areal (m2) Volumen (m3) 

1 Vigerslevparken ml. Vigerslev Allé & Gl. Køge Landevej 187.000 87.000 

2 Vigerslevparken ml. jernbanen & Vigerslev Allé 63.000 40.000 

3 Vigerslevparken ml. Roskildevej & jernbanen 140.000 184.000 

4 Damhusengen 306.000 437.000 

5 Krogebjergparken 158.000 93.000 

6 Kagsmosen 169.000 110.000 

7 Kagsåparken, syd for Herlev Ringvej 127.000 57.000 

8 Kagsåparken, nord for Herlev Ringvej 97.000 40.000 

9 Sømosen 185.000 77.000 

10 Grønt område ved Ejby 28.000 16.000 

11 Bymose Rende 55.000 20.000 

12 Svanesøen ved Motorring 4 175.000 93.000 

13 Harrestrup Mose & Risby Mark* 468.000* 433.000 

 

Som det ses af Figur 18, ligger de største af de beregnede oversvømmelser på og omkring 

moser og grønne områder, herunder områder der i dag bruges som parker eller 

sportspladser. Ud over de nævnte områder drejer det sig blandt andet om Sømosen, 

Kagsmosen, Kagsåparken, Krogebjergparken.  
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Figur 18: Illustration af oversvømmelsernes rumlige udbredelse omkring vandløbet2. Se også bilag 4. 

 

 

 

                                                
2 En nøjere granskning af beregningsresultatet har vist, at den hydrauliske begrænsning, der forårsager oversvømmelser på 

grænsen mellem Glostrup og Ballerup, er overvurderet i modellen. Omfanget af oversvømmelserne i dette område vil 

sandsynligvis blive markant mindre når modellen er korrigeret. 
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6.5 Opsummering og vurdering af beregningsresultater 

I projektet er der gennemført en beregning for hele Harrestrup Å systemet og det tilhørende 

opland. Der er tidligere gennemført beregninger for den nedstrøms del af Harrestrup Å 

systemet for strækningen mellem Fæstningskanalen og Kalveboderne.  

 

Projektet har til formål, at afdække de fysiske rammer for en optimal udnyttelse af 

kapaciteten i Harrestrup Å til skybrudssikring og klimasikring af vandløbets opland, herunder 

at identificere hydrauliske begrænsninger.    

 

Den nye beregning er gennemført med en Mike Urban model der både beskriver 

afløbssystemet, vandløbssystemet, og som også indeholder en beskrivelse af de større 

grønne arealer udenfor de kloakerede områder. Som en del af projektet er det foretaget en 

opmåling af alle underføringer i Harrestrup Å systemet opstrøms Fæstningskanalen. 

Derudover er der ikke foretaget en kvalificering af data og den anvendte model 

 

Modelresultaternes beskrivelse af virkeligheden begrænses af modellens forudsætninger, 

nøjagtighed og input til modellen. Modellen er en relativ forenklet model, den er ikke 

kalibreret og flere af de anvendte beregningsparametre er baseret på et skøn. Det gælder 

bl.a. de anvendte Manningtal, som er relative grove gæt. 

 

Desuden medtager modellen ikke tilstrømninger over terræn til Harrestrup Å og tilstrømning 

gennem jord og dræn. Modellen beskriver afstrømning fra grønne områder baseret på en 

række forsimplede antagelser, der ikke er verificeret, og beskrivelsen af moserne er ikke 

god, idet mosernes ”svampeeffekt” ikke er modelleret ordentligt. 

 

Der regnes med ensformig fordelt nedbør, en 100 års regn over hele oplandet på samme tid, 

hvilket erfaringsmæssigt er meget lidt sandsynlig, og der anvendes både en klimafaktor på 

1,4 og en sikkerhedsfaktor på 1,2 for modelfejl.   

 

Der er langt overvejende anvendt de samme beregningsforudsætninger, som til de netop 

gennemførte klima- og skybrudsplanlægningsopgaver. 

  

Det må formodes, at de grønne arealer bidrager med for meget vand og sandsynligvis også 

en for hurtig afstrømning. At der alene anvendes en Mike Urban model, og ikke en model for 

afstrømning på terræn medfører også, at der ikke går vand tabt fra afløbssystemet, som der i 

virkeligheden ville gøre, da en del af oversvømmelserne reelt vil ligge tilbage på lavtliggende 

områder i oplandene uden mulighed for tilbageløb til afløbssystemet. I forhold til 

vandbalancen har det også stor betydning, at der kun regnes over 12 timer, da Harrestrup Å 

systemet, inklusiv regnvandsbassinerne i oplandene, ikke kan nå at aflede hele 

skybrudsvandmængden.  Det betyder, at modellens resultater skal tages med betydeligt 

forbehold. 

 

Modellen bør på et tidspunkt kalibreres med historiske iagttagelse og målinger samt med 

fremtidige målinger af regn, niveauer og vandføringer ved større regnhændelser og skybrud. 

 

Som det fremgår af afsnit 6.1 får de igangværende anlægsprojekter langs Damhusåen 

væsentlig indflydelse på den hydrauliske belastning af Harrestrup Å. 

 

For at reducere antallet af overløb etableres der to bassinledninger langs den nedre del af 

Harrestrup Å. De to nye bassinledninger kommer til modtage en meget stor del at den 

vandmængde, der i dag løber over til vandløbet. Det medvirker til at reducere den maksimale 

opstuvning, og dermed oversvømmelserne lange vandløbet, og der skabes mere plads til 

vand fra de opstrøms opland til Harrestrup Å. 
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De to bassinledninger kan under skybrud flytte store vandmængder længere nedstrøms, hvor 

vandet enten løber eller pumpes over til Harrestrup Å, hvor vandløbet har den største 

kapacitet, eller vandet pumpes til Renseanlæg Damhusåen. 

 

Det fremgår, at den højere fremtidige middelvandstand i Kalveboderne påvirker og bidrage til 

oversvømmelser langs Harrestrup Å. 

 

Det fremgår af afsnit 6.2, at Harrestrup Å systemet flere steder har en markant hydraulisk 

begrænsning i form af underføringer benævnt flaskehalse. Der er identificeret flere 

flaskehalse. Det gælder bl.a. Harrestrupvej, Roskildevej, Bjørnevej – Leopardvej, 

Snemandvej, Herlev Hovedgade og ”Jernbanen – Ellekær - Knapholm”. Der er også 

konstateret en stor reduktion af vandføringen nedstrøms Krogebjergparken. 

 

Generelt beregnes vandføringer for en 100 års regn, som er væsentligere højere end den 

fuldløbende kapacitet i underføringerne, hvilket giver anledning til opstuvninger opstrøms. 

 

Der er beregnet en vandføring på op til 35 m3/s ved udløbet til Kalveboderne. 

 

Det er tidligere undersøgt, hvilken effekt det har at opdimensionere udvalgte underføringer 

på den nedstrøms del af Harrestrup Å. Beregningerne viser bl.a. at en opdimensionering 

nedstrøms Dæmningen kun har marginal effekt på det maksimale vandspejl, da Harrestrup Å 

på denne strækning er meget påvirket af stuvning fra Kalveboderne. 

Det fremgår endvidere, at en opdimensionering af underføringen ved Roskildevej vil øge 

vandspejlet i Harrestrup Å nedstrøms, hvilket kan bidrage til større oversvømmelser 

nedstrøms end i dag. 

 

Udløb til Harrestrup Å og vandbalance fremgår af afsnit 6.3. Den samlede, beregnede 

udledning til Harrestrup Å systemet på 893.000 m3, fordelt med 400.000 m3 fra 

fællessystemer og 493.000 m3 fra separatsystemer. Den største udledning fra 

separatsystemet er fra Ballerup med i alt 178.000 m3, mens det største overløb fra 

fælleskloaksystemet kommer fra København med 265.000 m3.  

 

Beregnede oversvømmelser fremgår af afsnit 6.4. De største oversvømmelser ses ved 

Harrestrup Mose og Risby Mark, på Damhusengen, og ved Vigerslevparken mellem 

Roskildevej og jernbanen. De største af de beregnede oversvømmelser ligger på og omkring 

moser og grønne områder, herunder områder der i dag bruges som parker eller 

sportspladser. Ud over de nævnte områder drejer det sig blandt andet om Sømosen, 

Kagsmosen, Kagsåparken, Krogebjergparken. 
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7. LØSNINGSPRINCIPPER  

Oversvømmelserne omkring Harrestrup Å opstår først og fremmest fordi klimaændringerne 

har medført mere regn og at vandløbets udbygning ikke har fulgt med den stigende 

urbanisering og der derfor føres mere vand til systemet fra de separat- og fælleskloakerede 

overløb end åen kan aflede. Herudover har Harrestrup Å ikke tilstrækkelig volumen til at 

rumme vandet og tilstrækkelig kapacitet til at transportere de store mængder vand blandt 

andet på grund af flaskehalse som broer og underføringer. Konsekvensen af åens 

begrænsede kapacitet er, at vandet – i stedet for at blive transporteret til Kalveboderne – 

opstuver på terræn. Disse oversvømmelser ses allerede i dag og forventes at øges i 

fremtiden, hvis ikke der gøres en indsats. 

  

Problemerne med oversvømmelserne på terræn har skabt et behov for at finde en række 

løsninger til at håndtere vandet både nu og i fremtiden. De fremtidige udfordringer med mere 

regn og mere ekstrem regn hvert år, længere tørkeperioder, fortætning, byudvikling m.m. 

øger behovet for langtidsholdbare løsninger. 

 

Som udgangspunkt er der en række metoder og virkemidler til håndtering af ”for meget 

vand”: 

 

 tilbageholdelse og forsinkelse (mere opmagasineringsvolumen),  

 større vandføringsevne (helt til Kalveboderne),  

 mindre vandtilførsel til åen (fjerne vand fra systemet)  

 optimering af eksisterende system eller  

 kombinationer af ovenstående. 

 

Løsninger for en optimal udnyttelse af Harrestrup Å som en fælles vandvej under skybrud er 

beskrevet i dette afsnit. Løsningsprincipperne er defineret som enkle overordnede principper 

med en bestemt overordnet primær effekt og som herefter er blevet konkretiseret som 

løsningsforslag. I   
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Tabel 15 herunder findes en oversigt over Løsningsprincipper med dertilhørende 

Løsningsforslag og Effekt som for eksempel øget kapacitet eller vandføringsevne. 
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Tabel 15  Oversigt over løsningsprincipper med løsningsforslag og effekt. 

Løsningsprincip Løsningsforslag Effekt 

7.1. Opmagasinering i 
oplandet i vådområder eller 
grønne områder 
 

 Damhusengen,  
 Søpark  i Damhussøen  
 Simpel opstemning af moser 
 Kagså 
 Sømose Å 
 Tilbageholdelse af vand i 

Grøndalsparken 

Forsinkelse af 
afstrømning 
 

7.2. Fjerne flaskehalse  Udvide tværsnitsbredden i broer og 
underføringer 

Øget kapacitet 

7.3. Fastholde / sænke 
vandstand ved udløbet 
 

 Etablering af sluseport og 
pumpestation ved udløb af Harrestrup 
Å til Kalveboderne 

 Etablering af dæmninger mv. i 
Københavns havneløb 

Ekstra volumen 
og øget kapacitet 
 

7.4. Udvidelse af vandløbet 
 

 Dobbelt -profil eller trippelprofil på 
udvalgte delstrækninger   

 Helhedsplan for Københavns Kommune 
med tilknyttede 
oversvømmelsesområder  

Etablere volumen 
Og øge kapacitet 

 

7.5. Alternativ bortledning  Oppumpning til Fæstningskanalen fra 
Harrestrup Å (krydsning)  

Reduktion af vandtilførsel 
til nedre del af 
Harrestrup Å 

7.6. Mindre opland  Reducerer befæstigelsesgraden Reduktion af vandtilførsel 

7.7. Overløb og udløb fra 
afløbssystemet forsinkes 
eller reduceres 
 

 Udvidelse af Hanevad bassinet  
 Reduktion af overløb til Harrestrup Å 
 Vejvandsseparering 

Etablere volumen og 
Reduktion af vandtilførsel 
 

7.8. Vandløbsvedligeholdelse 
 

 Øge kapacitet 

7.9. Lokal afledning af 
regnvand (LAR) 
 

 Mange små 
opmagasigneringsvolumner 

Forsinkelse eller 
reduktion af vandtilførsel 

7.10. Dynamisk styring 
 

 Styring af oppumpning til 
Fæstningskanalen 

 Styring af udledning fra regnpark i 
Damhussøen 

Reduktion af vandtilførsel 
 

7.11 Terrænregulering  Øge kapacitet 

 

De 11 forskellige løsningsprincipper er introduceret i afsnittene herunder, hvor hvert 

løsningsprincip er præsenteret med en kort beskrivelse og evt. illustreret med beskrivelse af 

en række løsningsforslag. 

 

7.1 Opmagasinering i vådområder eller grønne områder 

Opmagasinering af skybrudsvand i vådområder og grønne områder i oplandet er et 

løsningsprincip som vil skabe mere volumen i åen og mindske mængden og størrelsen af 

oversvømmelser nedstrøms samt skabe mulighed for at kontrollere oversvømmelsens retning 

og udbredelse. De relevante områder skal udformes, så volumenerne kan blive realiseret og 

således, at landskabet i området omkring vil kunne fremtræde indbydende og vil kunne 

anvendes til rekreative formål i normale vejrsituationer. 

Selve udpegelsen af vådområder og grønne områder til opmagasinering kan kræve en 

koordineret og regional strategi for tømning, hvorefter det skal undersøges, om der kan 

indhentes de nødvendige tilladelser.  

 

7.1.1 Damhusengen 

Købenavn Kommunes Helhedsplanen for Harrestrup Å omhandler den nedre del af Harrestrup 

Å systemet og er inddelt i flere delstrækninger. Den delstrækning, der vedrører 
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Damhusengen, omhandler etablering af vådområder til central forsinkelse på Damhusengen 

[E]. Projektet vil reducere de negative konsekvenser af kapacitetsproblemerne i Harrestrup 

Å, da det er meningen, at vandet skal opmagasineres når åens kapacitet overskrides. Åen 

skal dog kunne håndtere de samme vandmængder – blot over længere tid. 

 

Damhusengen er domineret af et stort, åbent og grønt areal, der vil kunne benyttes som et 

centralt forsinkelsesområde i forbindelse med skybrud. Projektet indebærer anlæggelse af 

centrale forsinkelseselementer på Damhusengen nord for Damhussøen i forbindelse med 

åbningen af Harrestrup Å, som både kan anlægges øst og vest om Damhussøen beskrevet i 

henholdsvis skybrudsplanerne for Frederiksberg Vest og København Vest og i Helhedsplanen 

for Harrestrup Å [E].  

 

7.1.2 Søpark i Damhussøen  

Damhussøen er en kunstig anlagt sø og har via overløb til den rørlagte Grøndals Å i dag 

forbindelse til Ladegårds Å. Damhussøen kan modtage oppumpet vand fra Harrestrup Å ved 

lav vandstand i søen.  

 

I skybrudsplanerne for Købehavns og Frederiksberg kommuner omtales to løsninger: 1) 

etablering af en søpark til centralforsinkelse i søens nordøstlige og østlige side eller 2) 

etablering af en søpark i søens sydlige ende. Begge løsninger skal blandt andet anvendes til 

håndtering af skybrudsvand fra Grøndals Å, se afsnit 7.1.7, da Grøndals Å forventes frilagt og 

vendt. 

 

 

 

Figur 19: Oversigt over den foreslåede søpark i Damhussøen i en hverdagssituation (til venstre) og under 
skybrud (til højre). [F] 

 

I det første løsningsforlag ændres forløbet af Harrestrup Å, således at åen løber langs 

Damhussøens østside 

 

I det andet løsningsforslag etableres en ny regnvandspark langs med sydsiden af Damhusøen 

ud mod Roskildevej. Harrestrup Å beholder det nuværende forløb på vestsiden af søen. 

Begge løsninger vil kunne bidrage til at mindske kapacitetsproblemerne i Harrestrup Å, da 

vandet forsinkes i skybrudssituationer [F]. 
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7.1.3 Simpel opstemning af moser 

Identifikation af moseområder, som kan anvendes til opretholdelse af minimumsvandføring 

og dæmpning af store afstrømninger [O]. Potentielt reservoirvolumen for 8 forskellige moser 

fra strækningen opstrøms Fæstningskanalen for udledning til Harrestrup Å fremgår af 

nedenstående Tabel 16. Nogle af moserne udnyttes allerede i afledningssystemet som 

forsinkelseskapacitet bl.a. Sømosen og Svanesøen. 

Tabel 16: Overslagsvurdering for etablering af reservoirkapacitet på strækningen opstrøms Fæstningskanalen 
for udledning til Harrestrup Å [O]. 

Lokalitet 
Kommune Potentielt reservoirvolumen 

(m3) 

Harrestrup Mose Albertslund 30.000 

Svanesøen Ballerup 12.000 

Bymoserenden Ballerup 16.000 

U2 
Albertslund, Ballerup, 
Glostrup 14.000 

Ejby Mose Glostrup 11.000 

Sømosen Ballerup, Herlev 24.000 

Kagsmosen 
København, Herlev, 
Rødovre 

12.000 

Viemosen og sø ved Rødovre 

Stadion 

Rødovre 
3.000 

I alt 
 

110.000 

 

 

7.1.4 Vådområder på grønne arealer langs åen  

Der kan være et potentiale i at udnytte lavbundsarealer, moser og søer langs vandløbet til 

opmagasinering af vand og i forhold til dæmpning af maksimalafstrømning og tilbageholdelse 

af vand til der er plads nedstrøms. Det er tidligere undersøgt af NIRAS jf. [O]. 

 

7.1.5 Kagså 

Rambøll har for Nordvand og HOFOR udarbejdet forslag til reduktion af aflastningerne til 

Kagsåen, som ligger på grænsen mellem Herlev og Gladsaxe Kommune. Forslaget består af 

følgende elementer: 

 

 Etablering af ca. 2 km underjordisk bassinledning med et volumen på ca. 3.800 m3 

 Etablering af bassin på fællessystemet ved Stavnsbjerg Allé i Gladsaxe på ca. 5.500 m3 

 Ændring af Kagsåen på flere delstrækninger og etablering af oversvømmelsesområder, 

pt. ca. 40.000 m3 svarende til en 10 års regnhændelse. 

 Separering af vejvand i oplandet til Kagsåen i såvel Gladsaxe som Herlev kommune. 

 

Det forelagte løsningsforslag vil reducere aflastningerne til åen til ca. to gange årligt og 

samtidig afhjælpe opstuvningsproblemerne langs åen.   

 

7.1.6 Sømose Å 

Sømose Å udgør kommunegrænsen mellem Herlev og Ballerup kommuner og begge 

kommuner har udledninger til åen fra separate regnvandssystemer. Det er dog især på 

Herlev-siden, at der opleves problemer pga. at området er forholdsvist fladt og lavtliggende i 

forhold til åens vandspejl. Der er konstateret hydrauliske problemer pga. manglende 

kapacitet af Sømose Å-systemet under ekstreme regnskyl, hvilket medfører oversvømmelser 

til kolonihaverne i Herlev nedstrøms i systemet og tilbagestuvning i de separate 

regnvandssystemer som har udløb til Sømose Å [S]. 
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Krüger har for Forsyning Ballerup, HOFOR og Herlev kommune beregnet og skitseret 

muligheder for etablering af forsinkelseskapacitet langs den nedre del af Sømose Å og 

Hanevad Bassin. Sømose Å er fra kendelsernes tid reguleret til forsinket udledning til 

Harrestrup Å på 1,5 l/s/ha ved forsinkelse i åen, Hanevad Bassin og Sømosen. Der er 

potentiale til at etablere yderligere forsinkelseskapacitet i Sømose Å-systemet men samtidig 

også et ønske om etablering af skybrudsudledning fra åens befæstede oplande.  

 

7.1.7 Grøndalsparken  

Ifølge skybrudsplanerne for København og Frederiksberg Vest [F] planlægges den nedre del 

af Grøndals Å genåbnet og anvendt som vandvej for afledning af skybrudsvand fra oplandet 

til Harrestrup Å. I konkretiseringsplanerne er vandvej Grøndals Å konkretiseret med 

udledning til en ny regnvandspark i Damhussøen. Efter opmagasignering i regnvandsparken 

ledes skybrudsvandet til den nedre del af Harrestrup Å. Det er planen, at der også skal ske 

en vis opmagasignering i selve Grøndalsparken. Opmagasigneringens størrelse begrænses af 

risikoen for oversvømmelse af jernbanen og opstrøms boligområder. 

 

 

Figur 20: Grøndals Å åbnes i hele forløbet i Grøndalsparken, og der kan etableres centrale forsinkelses-
områder i parken [F]. 

 

Grøndalsåen er i dag et rørlagt vandløb, som løber mod nordøst væk fra Harrestrup Å. Det er 

en forudsætning for Skybrudsplanen at vende strømningsretningen i Grøndals Å, så vandet 

ledes til Harrestrup Å Ved anvendelse af Grøndals Å som skybrudsvej vil vandføringen fra 

denne kunne blive større. Umiddelbart burde en øget afledning fra Grøndalsparken ikke give 

problemer for kapaciteten i Harrestrup Å, da en regnvandspark i Damhussøen kan virke som 

buffer. Her er den tidsmæssige forskydning af den maximale vandføring fra henholdsvis 

Harrestrup Å og den nye regnvandspark afgørende. Dette skal klarlægges ved en nærmere 

analyse og vurdering. [A] 

 

7.2 Fjerne flaskehalse  

Kapaciteten i åen kan øges ved at udvide eller fjerne udvalgte underføringer, eller ved enten 

at hæve vandspejlet opstrøms eller sænke vandspejlet nedstrøms eller begge dele. Fjernelse 

af flaskehalse vil sikre, at vandet transporteres hurtigere nedstrøms og dermed resultere i 

færre oversvømmelser opstrøms. Dermed opstår der dog en risiko for, at vandet vil blive 

transporteret hurtigere nedstrøms til områder, hvor det ikke er muligt at fjerne flaskehalse, 

og der vil på den måde kunne opstå nye og eventuelt større oversvømmelser andre steder i 

systemet. Såfremt oversvømmelser flyttes til andre områder, kunne dette muligvis imødegås 

ved etablering af oversvømmelsesarealer nedstrøms. 
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Eventuelt kunne nogle oversvømmelser - ved at fjerne flaskehalse – kontrolleret flyttes til 

områder, som bedre ville kunne håndtere oversvømmelserne.  

 

7.3 Vandstand ved udløb  

Den nedstrøms del af Harrestrup Å påvirkes i høj grad af vandstanden ved åens udløb i 

havet. Et øget middelvandspejl i Kalveboderne, som følge af klimaforandringer eller 

stormflod, har stor betydning for kapaciteten af Harrestrup Å og for oversvømmelser omkring 

vandløbets nedre del. Ved forhøjet vandstand i Kalveboderne mindskes åens kapacitet, 

hvilket alt andet lige vil resultere i større og flere oversvømmelser langs åen – specielt for 

den nedre del syd for Holbækmotorvejen.  

 

7.3.1 Etablering af sluseport og pumpestation ved udløb af Harrestrup Å til Kalveboderne 

Ved etablering af en pumpestation ved Harrestrup Ås udløb i Kalveboderne kan det sikres, at 

trods stigende vandstand i havene, vil det være muligt at holde vandstanden i den nedre del 

af åen tilstrækkelig lav til at sikre mod oversvømmelser som følge af forhøjet vandstand i 

Kalveboderne.  

I rapporten Kapacitetsberegning Harrestrup Å beskrives desuden, at muligheden for 

etablering af et dige samtidig med pumpestationen ved udløbet til Kalveboderne bør 

undersøges. [I] 

 

7.3.2 Etablering af diger, sluseporte og pumpestationer i havneløbet 

Ved etablering af diger, sluseporte og pumpestationer i både den nordlige og sydlige del af 

havneløbet kan en stor del af København og den nedre del af Harrestrup Ås opland sikres 

mod forhøjet vandstand ved højvande og klimaændringernes øgede vandspejl. Herunder vil 

afledning af skybrudsvand kunne sikres for en stor del af København og oplandet til 

Harrestrup Å. 

 

7.4 Udvidelse af vandløbet 

Vandløbets bredde kontrollerer kapacitet og volumen samt mængden og størrelsen af 

oversvømmelser fra åen. En udvidelse af vandløbet kan medvirke til en større kapacitet og et 

større opmagasineringsvolumen, og mængden af oversvømmelser ville kunne mindskes. Hvis 

ikke vandløbet udvides på hele strækningen nedstrøms, kan lokale udvidelser af vandløbet 

dog ”flytte” opstuvnings- og oversvømmelsesproblemerne.       

 

7.4.1 Dobbelt- og trippelprofiler for Harrestrup Å, Sømose Å og Kagså på udvalgte delstrækninger  

På delstrækninger af Harrestrup Å, Sømode Å samt Kagså vil det være muligt at etablere 

dobbelt- eller trippelprofiler for at sikre en større vandføringsevne samt eventuelt øge det 

buffervolumen, der findes i vandløbene, således at vandstandsstigningen på disse 

strækninger begrænses under skybrud. 

 

Da resultaterne fra dette projekt peger på, at det især er kapaciteten i underføringerne, der 

skaber oversvømmelser, vil den væsentligste effekt af dobbelt- og trippelprofiler være, at øge 

buffervolumenet i å-systemet. 

 

7.4.2 Helhedsplan for Københavns Kommune med tilknyttede oversvømmelsesområder 

Københavns Kommune har fået udarbejdet en helhedsplan til restaurering af Harrestrup Å for 

dennes forløb i Københavns Kommune fra Fæstningskanalen i nord til åens udløb ved 

Kalveboderne i syd.  

 

Baggrund for og formål med helhedsplanen er et politisk ønske om at gendanne Harrestrup Å 

som et naturligt, rekreativt og bæredygtigt vandløb, der også kan medvirke til at skabe 

badevandskvalitet ved Kalveboderne. Det er samtidigt et ønske om, at Harrestrup Å kan blive 

et mere integreret rekreativt element i de store parkområder, som åen gennemløber.  

Visionen om også at anvende Harrestrup Å i forbindelse med skybrudssikring vil sikre, at åen 

og de grønne områder omkring åen kan afvande byen under ekstremnedbør. Dette skaber 
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grobund for at identificere løsninger til bedre håndtering af skybrudsvand blandt andet ved 

en øgning af åens kapacitet og volumen og som resultat heraf færre oversvømmelser [E]. 

 

7.5 Alternativ bortledning 

I dette løsningsprincip bortledes en del af de vandmængder, der belaster Harrestrup Å 

systemet i kritiske perioder på alternativ vis for at reducere mængden af vand, der skal 

opmagasineres og transporteres i åen. Alternativ bortledning fra åen under ekstremregn vil 

aflaste åen således, at åen skal opmagasinere og transportere mindre vandmængder. 

Mængden af oversvømmelser nedstrøms aflastningerne mindskes. Aktuelle aflastningssteder 

skal opspores, samt hvortil vandet skal ledes. Herefter skal det undersøges, om der kan 

indhentes de nødvendige tilladelser til etablering af overløb til bortledning. 

 

7.5.1 Oppumpning til Fæstningskanalen fra Harrestrup Å 

En del af løsningen på kapacitetsproblemerne i Harrestrup Å kan være at etablere mulighed 

for overpumpning til Fæstningskanalen i forbindelse med skybrud. Under de nuværende 

forhold pumpes der vand fra Harrestrup Å til Fæstningskanalen for at sikre vandforsyningen 

til Det Nordlige Vandområde (bl.a. Utterslev Mose) og for at sikre tilstrækkelig vandføring og 

vandudskiftning i Fæstningskanalen. Begrænsningen kan eksempelvis foretages ved en 

afkobling og forsinkelse i de opstrøms kommuner eller ved etablering af en større 

pumpestation, der under skybrud kan pumpe store mængder vand fra Harrestrup Å til 

Fæstningskanalen. 

 

En overpumpning kræver dels at der etableres en stor pumpestation og et større 

buffervolumen ved Tårnvej/Islevdalsvej/Brunevang og desuden skal den nuværende 

regulering af Fæstningskanalen ændres således, at der kan føres større vandmængder mod 

syd. [G] 

 

I forbindelse med konkretisering af skybrudsplanen for København Vest og Frederiksberg 

Vest, er det blevet foreslået, at vandføringen i Harrestrup Å begrænses ved krydsningen af 

Fæstningskanalen [F]. Da der fra Fæstningskanalen er overløb tilbage til Harrestrup Å, skal 

der imidlertid foretages ændringer i reguleringen af kanalen, såfremt den skal kunne 

anvendes til forsinkelse og transport af vand fra Harrestrup Å.  

 

Ved ændring/regulering/eller andet af Fæstningskanalen skal man være opmærksom på, at 

der både er landskabsfredning og bygningsfredning for bygningsværkerne i 

Fæstningskanalen, hvilket kræver tilladelse af både Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og 

Fredningsnævnet. 

 

 

7.6 Mindre opland 

Dele af det befæstede opland kan afkobles, så det ikke længere belaster Harrestrup Å 

systemet. I stedet skal etableres eksempelvis afledning til anden recipient uden forbindelse 

til Harrestrup Å systemet eller regnvandet skal håndteres lokalt. Vandtilførslen til åen vil på 

denne måde reduceres. Såfremt det er muligt at opspore oplande, som kan afkobles, således 

at vandtilførslen til Harrestrup Å systemet mindskes, vil dette have en positiv effekt for hele 

vandløbssystemet, åens volumen samt evne til at transportere vand til Kalveboderne 

nedstrøms afkoblingen. Dermed reduceres mængden af oversvømmelser i områderne 

nedstrøms. Det er en fordel, hvis der samtidigt med, at der tilsluttes oplande etableres andre 

løsningsprincipper til håndtering af vandet, således at større vandmængder håndteres 

indenfor de givne rammer.  

 

Det kan være vanskeligt at finde alternative recipienter i området, som ikke har forbindelse 

til Harrestrup Å systemet og som ikke vil skabe problematiske oversvømmelser andre steder, 

hvis der ikke er ekstra kapacitet, der hvor vandet løber hen i stedet. En forsinkelse af 
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udledningen til Harrestrup Å ved udnyttelse af alternative recipienter vurderes dog også at 

have en positiv effekt på oversvømmelserne. 

 

Omvendt kan en tilslutning af et større opland, eksempelvis ved vending af Grøndals Å 

medfører en større hydraulisk belastning af Harrestrup Å systemet jf. afsnit 7.1.7. Ved 

vending af Grøndals Å til den oprindelige vandløbsretning og udledning af skybrudsvand hertil 

vil vandkvaliteten i Harrestrup Å forbedres, idet der samtidig fjernes en række overløb med 

opblandet spildevand. 

 

7.7 Overløb og udløb fra afløbssystemet forsinkes eller reduceres 

Den hydrauliske belastning af Harrestrup Å systemet kan reduceres, og vandmængden kan 

forsinkes eller reduceres ved at udbygge eksisterende bassiner eller ved at bygge nye 

bassiner både til separat- og fælleskloakerede systemer i oplandet. Herudover kan 

udbygninger i afløbssystemet også medvirke til, at der etableres en ekstra tilbageholdelse i 

kloaksystemet, overløb reduceres og transportkapaciteten langs vandløbet øges. Herudover 

vil udløb fra overløb flyttes til mere robuste placeringer.    

 

Ligesom for løsningsprincip 7.1 (Opmagasinering i oplandet i vådområder eller grønne 

områder), vil en opmagasinering i bassiner i oplandet kræve en koordineret og regional 

tømmestrategi. For fællessystemet betyder dette også, at renseanlæggene skal tages med i  

 

7.7.1 Udvidelse af Hanevad bassin (regnvand) 

Hanevad bassin i Ballerup er et regnvandsbassin, der ligger på Sømose Ås udløb til 

Harrestrup Å. Der er mulighed for at udvide bassinet ved afgravning af kanter samt evt. at 

oprense bassinet og sænke det permanente vandspejl for at øge det samlede 

magasineringsvolumen eller ved at etablere opstuvningsvolumen på den opstrøms å jf. afsnit 

7.1.6. [L]. 

 

7.7.2 Reduktion af overløb til Harrestrup Å fra fællessystemerne i Gladsaxe, Herlev, Rødovre,  

København og Hvidovre 

I henhold til Vandplanen for Køge Bugt skal antallet af overløb til Harrestrup Å reduceres. Det 

vil reducere mængden af spildevand, der udledes fra de fælleskloakerede områder til 

Harrestrup Å systemet. For at opfylde recipientkravet for Kalveboderne angiver vandplanen 

for Køge Bugt bl.a. at det er nødvendigt med tiltag for samtlige overløb til Harrestrup 

Å/Damhusåen. Københavns Kommune har således stillet krav til, at aflastningerne fra 

fælleskloakken til åen reduceres til højst én gang årligt, mens kravet til det øvrige udløb er 

n=5 eller 250 m3/år/red ha. Efter etablering af Damhusledningerne langs Damhusåen 

(forventet 2018), vil aflastningerne fra Hvidovre være nedbragt til ca. 5 gange årligt, mens 

aflastningerne fra København på strækningen syd for Roskildevej vil være reduceret til ca. én 

gang om året [M]. Kagså-projektet (se afsnit 7.1.5) vil nedbringe udledningerne fra Gladsaxe 

og Herlev til under 5 gange årligt. 

 

7.8 Vandløbsvedligeholdelse  

Vandløbet kan transportere mere vand på kortere tid, hvis modstanden i vandløbet mindskes 

ved at fjerne dele af grøden i vandløbets bund og sider. En ændring i vandløbsvedligeholdelse 

med eksempelvis mere intensiv grødeskæring op til ”skybrudssæsonen" vil derfor øge 

vandløbets kapacitet. Grødeskæring kan dog også ”flytte” opstuvnings- og oversvømmelses-

problemerne (se afsnit 6.2). Generelt kan det være vanskeligt at identificere velegnede 

steder til øget vandløbsvedligeholdelse uden at flytte oversvømmelser nedstrøms. 

 

Ændring af vandløbets karakter fra "naturligt, rekreativt" vandløb til en åben transporterende 

kan betyde at den øgede vandhastighed i en skybrudssituation forårsager erosion samt at 

økologiske nicher og gydebanker fjernes. 
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7.9 Lokal afledning af regnvand  

LAR afkobler regnvand fra det traditionelle spildevandssystem og kan herved medvirke til at 

aflaste kloakkerne nu og i det fremtidige klima med forventet øget ekstrem nedbør. LAR 

henviser typisk til følgende fem metoder: fordampning, forsinkelse, nedsivning, rensning og 

transport (se ). 

 

 

Figur 21: Illustration af LAR-metoder 

I det følgende foretages en kort gennemgang af de forskellige metoder, der kan indgå i LAR-

løsningerne. Flere LAR-løsninger vil bestå af en kombination af metoderne præsenteret iTabel 

17. 

 

Tabel 17: Overordnet beskrivelse af LAR-metoder 

Metode Beskrivelse 

Fordampning  

 

Ej relevant for skybrudshåndtering. 

 

Forsinkelse af 

regnvand 

 

Forsinkelse af regnvand betyder, at vandet tilbageholdes i større/ mindre/ 

overjordiske/ underjordiske bassiner eller vådområder og først frigives, når der igen 

er kapacitet i systemet, medmindre der forekommer overløb. I nogle områder kan 

det være en fordel at forsinke regnvandet, så kapaciteten af kloaksystemet 

sjældnere overskrides og med færre overløb og oversvømmelser til følge. 

Tilsvarende vil forsinkelsen reducere antallet af bypass-hændelser på 

renseanlæggene samt reducere situationer med høj hydraulisk belastning på 

renseanlæggene. 

 

Nedsivning 

 

Ej relevant for skybrudshåndtering. 

 

Rensning 

 

Ej relevant for skybrudshåndtering. 

Transport 

 

Når vandet ikke kan håndteres, hvor det falder, skal det transporteres til et sted, 

hvor der netop er plads til det eller til kloaksystemet. Ved at lade transporten 

foregår på terræn aflastes kloakken yderligere og eventuelle mindre arealer som 

veje og grøfter anvendes til at skabe midlertidig plads til vandet. Der således ofte 

tale om en kombination af forsinkelse, magasinering samt transport. 

 

Til transport af afstrømmende regnvand i byområder anvendes ofte grøfter, render 

samt skybruds- og forsinkelsesveje. 

 

Ved afkobling af regnvand til terræn foretages en separering af regnvand fra 

spildevand. Ved udledning af det separerede regnvand til vandløbene under regn vil 

vandkvaliteten i vandløbene forbedres, idet mængden af opblandet spildevand 

reduceres. 

 

 

 

7.10 Dynamisk styring 

Det vil også være en mulighed at lave dynamisk styring af tilløb og afløb fra nye og 

eksisterende bassiner, således at vandet kan holdes tilbage i de områder, hvor regnen er 

aftagende eller stoppet, og det dermed kun er de bassiner, der stadig skal kunne aflastes, 
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som løbende tømmes. Dynamisk styring af fyldning og tømning af bassiner kan skabe ekstra 

stuvningsvolumen og dermed kapacitet i åen. 

 

7.10.1 Styring af udløbet af oppumpning til Fæstningskanalen 

Ved at øge oppumpningen til Fæstningskanalen og reducerer returløbet under skybrud kan 

den nedre del af Harrestrup Å aflastes 

 

7.10.2 Styring af udledning fra ny regnvandspark i Damhussøen 

Ved styring af udløbet fra den nye regnvandspark i Damhussøen kan det samlede maximale 

flow i den nedstrøms del af Harrestrup å reduceres. 

 

7.11 Terrænregulering omkring åen 

Såfremt terrænet omkring åen reguleres, ved for eksempel at hæve de eksisterende 

dæmninger langs Harrestrup Å på strækningen mellem Dæmningen og Kalveboderne, vil 

åens kapacitet øges og oversvømmelserne fra åen reduceres. [I]  
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8. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

I dette afsnit beskrives projektets konklusioner og anbefalinger. Konklusionerne drages i 

forhold til både processen; samarbejde, tidsplan m.v., den anvendte beregningsmetode; 

datagrundlag, forudsætninger, model m.v., til resultaterne, som de fremgår af rapporten og 

til løsningsmuligheder og leverancer. 

 

Anbefalingerne stilles i forhold til metoden, herunder om hvad der bør undersøges, afklares 

eller kvalificeres i forhold til datagrundlag og model, og til den videre proces. 

 

På baggrund heraf beskrives forslag til scenarier der bør regnes på, og forslag til næste 

projektfase. 

 

8.1 Konklusioner 

Baseret på projektforløbet, opstilling af model, de udførte beregninger, på 

beregningsresultaterne, og på drøftelser af løsningsprincipper og løsningsmuligheder, kan der 

drages følgende konklusioner:  

 

A: Arbejdsprocessen 

A.1  Samarbejde er forløbet godt i arbejdsgruppen for hydraulik 

A.2 Tidsplanen har været stram og projektforløbet meget 

komprimeret. Der har været meget lidt tid til diskussioner, til 

kvalificering af model og beregningsresultater og til drøftelse af 

beregningsresultater og løsningsforslag 

  

 

B: Beregningsmetode 

B.1 At håndtere hydrauliske modeller for så stort et opland, og med 

beregning af meget store vandmængder, er en udfordring. Det 

er konstateret tidligere, og det gælder i høj grad også for dette 

projekt. Den anvendte model er ustabil, og afvikling af en 

beregning kan varer mange timer. Det gør det vanskeligt at 

gennemføre en beregning indenfor en meget stram tidsplan, 

især når modellen fejler eller når der skal gennemføres en ny 

beregning på grund af fejl eller ændringer i modeldata 

B.2 Kun at anvende en forenklet Mike Urban model er en udfordring 

i forhold til beskrivelse af afstrømning på terræn og i vandløb. 

B.3 Brug af en forenklet model, og en forenklet metode til beregning 

af oversvømmelser, betyder, at beregningsresultaterne er 

behæftet med nogen usikkerhed 

B.4 De anvendte sikkerhedsfaktorer, valg af metode for beregning af 

afstrømning fra især de grønne arealer og brug af ensformig 

fordelt nedbør betyder, at det må det antages, at der beregnes 

for store vandmængder 

B.5. Som en del af projektet er alle underføringer opstrøms 

Fæstningskanalen blevet opmålt, og alle er blevet rette i forhold 

til tidligere, men de anvendte modeldata bør kvalificeres 

yderligere. Det gælder for både vandløbet som for 

afløbssystemet 

  

 

C: Beregningsresultaterne 

C.1 Flere underføringer i Harrestrup Å, der fungere som flaskehalse, 

er identificeret. Det gælder eksempelvis underføringerne 

Harrestrupvej, Roskildevej, Bjørnevej – Leopardvej, 
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Snemandsvej, Herlev Hovedgade, Jernbanen – Ellekær – 

Knapholm og Sti ved Frejavej. Der er også konstateret en meget 

stor reduktion af vandføringen nedstrøms Krogebjergparken 

C.2 Opdimensionering af underføringer der fungerer som flaskehalse 

kan ”flytte” oversvømmelser længere nedstrøms 

C.3 Der er identificeret flere store områder som oversvømmes ved 

en 100 års regn. Det gælder eksempelvis Damhusengen, 

Svanesøen, flere steder i Vigerslevparken, Kagsmosen, 

Harrestrup Mose og Krogebjergparken. Det er områder, hvor der 

i et eller andet omfang kan accepteres oversvømmelse, men 

oversvømmelserne kan brede sig ud over områderne og kan 

påvirke nærliggende boligområde, og der vil være områder i 

oplandet, som også vil være oversvømmet, hvor vandet skal 

ledes til Harrestrup Å og medvirke til endnu større belastning. 

Der er derfor behov for at vide hvor ofte og hvor meget 

områderne oversvømmes og for at kunne kontrollere 

oversvømmelserne  

C.4 Vandbalancen er opgjort, og den viser at den samlede, 

beregnede udledning til Harrestrup Å systemet er på 893.000 

m3, fordelt med 400.000 m3 fra fællessystemer og 493.000 m3 

fra separatsystemer. Den største udledning fra separatsystemet 

er fra Ballerup med i alt 178.000 m3, mens det største overløb 

fra fælleskloaksystemet kommer fra København med 265.000 

m3. Den samlede udledning er væsentlig mindre end den 

samlede beregnede afstrømning, da direkte afstrømning fra 

grønne arealer til å-systemet ikke er indeholdt i den beregnede 

udledning og da der stadig er en del vand i regnvandsbassiner 

og ledninger ved beregningens afslutning grundet den valgte 

beregningstid (12 timer) 

C.5 De to bassinledningerne, der etableres langs Harrestrup Å og 

hvor anlægsarbejdet pågår, medfører en reduktion af den 

hydrauliske belastning af den nedre del af Harrestrup Å 

C.6 Stigende middelvandspejl i Kalveboderne påvirker og bidrager til 

oversvømmelserne langs Harrestrup Å 

C.7. Der er generelt god overensstemmelse mellem den nye 

beregning og tidligere udførte modelberegninger  

  

 

D: Løsningsmuligheder 

D.1 Løsningsprincipper og løsningsmuligheder har i flere omgange 

været drøftet i hydraulikgruppen. Der er enighed om meget, 

men ikke nødvendigvis om alt, og der er behov for en videre 

dialog om valg af løsninger. Af efterfølgende fremgår en række 

af de forhold, som der har været drøftet; 

o Projektet er gennemført med fokus på den hydrauliske 
udnyttelse af Harrestrup Å systemet 

o Grundlæggende må det handle om at sikre oplandet 
mod skybrud ved at opmagasinere opstrøms og udvide 
vandvejene nedstrøms på den samlet set 
samfundsøkonomiske mest optimale måde og samtidig 
forbedre miljøet   

o Der bør også tænkes miljø, vandkvalitet m.m. ind i 
forhold til løsningerne  

o Løsningerne bør tilgodese vandplanerne 
o Løsningsprincipperne omfatter; 
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 Tilbageholdelse og forsinkelse af tilløb til 
vandløbet 

 Øget hydraulisk kapacitet  
 Reduktion af tilløb til vandløbet eller aflastning 

til anden recipient 
 Styring og regulering for optimal udnyttelse af 

det samlede afvandingssystem 
 Kombinationer af ovennævnte 

o Der er beskrevet flere løsningsprincipper, som alle 
umiddelbart er vældig gode. Det interessante er dels 
hvor meget volumen skal der skaffes, og hvilke 
kombinationsmuligheder af løsningsprincipper og 
løsningsforslag der så er mest fordelagtig i forhold til 
effekt og økonomi 

o Løsninger kan ikke kategoriseres eller prioriteres, men 
valg af løsning må afhænge af det pågældende område 
og deres evne til at løse udfordringen 

o Der mangler en principielt diskussion om, hvorvidt der 
skal planlægges ”få store” eller ”mange små” løsninger 
– i forhold til effekt, robusthed og økonomi både som 
anlæg som drift 

o Der kan opmagasineres primært opstrøms i ådale, 
moser, søer og lavbundsområder, hvor det er billigt. I 
moserne kan vandet tilbageholdes og være med til at 
opretholde en vandføring i tørkeperioder 

o Kapaciteten kan øges ved at etablere dobbelt eller 3-
dobbeltprofil i vandløbet og ved at udvide hydrauliske 
flaskehalse 

o Skybrudshåndtering bør tænkes ind i alle 
afløbsprojekter i oplandet eksempelvis i projektet for 
Kagså Nord, reduktion af overløb m.m. fra Herlev og 
Gladsaxe, og projekt for reduktion af overløb til 
Harrestrup Å fra fællessystemet i Rødovre og 
København 

o Der bør opstilles forslag til, hvilke kombinationer af 
(forsinkelses)tiltag i oplandet og ådalen, som optimalt 
vil forventes at kunne sikre vandløbets funktion såvel 
under skybrud som dagligt / miljømæssigt og 
rekreativt    

D.2 Fæstningskanalen bør indgå i det videre projektforløb, da brug 

af Fæstningskanalen til aflastning af Harrestrup Å så afgjort er 

en mulighed, der bør undersøges nærmere 

D.3 Mulighed for etablering af en pumpestation samt en sluse eller et 

dige ved udløbet til Kalveboderne bør undersøges nærmere, da 

den nedre del af Harrestrup Å allerede i dag er påvirket af 

stuvning og vil påvirkes endnu mere i fremtiden med stigende 

middelvandspejl. En sluse ved udløbet til Kalveboderne bør 

placeres bag overløb fra renseanlægget og overløb fra de to nye 

bassinledninger. 

D.4 Effekten af at hæve de eksisterende dæmninger langs 

Harrestrup Å på strækningen mellem Dæmningen og 

Kalveboderne bør undersøges nærmere, da der forekommer 

store oversvømmelser i oplandet omkring vandløbet 
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D.5. Det er planlagt, at åbne og vende Grøndals Å, så vandløbet løber 

mod Harrestrup Å. Det indgår i skybrudskonkretiseringen for 

København og Frederiksberg Vest, og det vil medvirke til en 

større hydraulisk belastning af Harrestrup Å. Tilsvarende vil 

separering af fælleskloaksystemet og med direkte 

regnvandsudløb, samt klimaændringer, fortætning og 

byudvikling m.m. kunne bidrage til en større hydraulisk 

belastning af Harrestrup Å i fremtiden 

 

 

 

 

8.2 Anbefalinger 

På baggrund af konklusionerne i afsnit 9.1 anbefales efterfølgende i forhold til, hvad der 

videre bør gennemføres og hvordan. 

 

Alle anbefalinger kan ikke nødvendigvis gennemføres med det samme. Hvor meget der kan 

gennemføres må afhænge af, inden for hvilken rammer det videre projektarbejde skal 

forløbe. I så fald må der foretages en prioritering mellem de ønsker eller behov, der er i 

forhold til det videre arbejde.  

 

8.2.1 Anbefalinger til hvad der bør undersøges, afklares eller kvalificeres i forhold til datagrundlag og 

model  

 
1) Der bør introduceres brug af andre modeller i projektet, end alene MIKE URBAN, i form af 

en terrænmodel og en vandløbsmodel 
a. Rambøll vurderer, at en egentlig MIKE FLOOD beregning, hvor en terrænmodel 

kobles dynamisk sammen med MIKE URBAN modellen, vil give et mere præcist 
resultat i forhold til de beregnede oversvømmelser. En sådan model giver også 
mulighed for en beregning af den direkte overfladiske afstrømning til vandløbet 
herunder beregninger på skybrudsløsninger. (jf. B2. og B.3) 

b. Selvom den hydrauliske beskrivelse af Harrestrup Å systemet i en MIKE URBAN 
modellen ikke adskiller sig væsentligt fra en beskrivelse i vandløbsmodellen MIKE 
11, kan der være andre fordele forbundet med at opstille en egentlig 
vandløbsmodel. Det er blandt andet muligt at få visualiseret oversvømmelser langs 
vandløbet uden en sammenkobling med MIKE URBAN modellen. Sammen med 
MIKE FLOOD beregninger giver MIKE 11 en mere præcis beskrivelse af de 
oversvømmede arealer. Opstillingen af en vandløbsmodel bør koordineres med en 
eventuel opmåling af vandløbssystemet. (Jf. B.1, B.2, B.3 og C.4) 

2) Der bør overvejes, at opdele modellen for det samlede Harrestrup Å system i flere 
delmodeller 

a. Erfaringerne fra dette projekt viser, at den samlede model for Harrestrup Å 
systemet og tilhørende kloakopland er meget tidskrævende i forhold til 
bearbejdning af modeldata og især i forhold til gennemførelse af beregninger. 
Rambøll anbefaler, at modellen opdeles i to eller flere delmodeller. (Jf. B.1)  

3) Modelgrundlaget bør kvalificeres. 
a. Som en del af dette projekt er underføringer og broer blevet opmålt i Harrestrup Å 

systemet opstrøms Fæstningskanalen. Der er tidligere foretaget en tilsvarende 
opmåling nedstrøms. Der foreligger til gengæld ikke en sammenhængende 
opmålinger af de åbne strækninger af vandløbene. Kvaliteten af modellen 
afhænger derfor af, hvor godt de åbne strækninger er beskrevet i de oprindelige 
vandløbsmodeller for Harrestrup Å, og hvor godt vandløbsregulativerne beskriver 
de faktiske forhold. Rambøll anbefaler derfor, at der udarbejdes en samlet plan for 
supplerende opmåling af hele Harrestrup Å systemet. (Jf. A.2, B.5)  
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b. I den opstrøms del af Harrestrup Å systemet er der store, grønne arealer, som i 
modellen giver et væsentligt bidrag til afstrømningen til vandløbene. Da den 
anvendte metode til beregning af afstrømningen for henholdsvis grønne og urbane 
områder er ens, og da det vurderes, at de beregnede afstrømninger fra de grønne 
arealer overvurderes, anbefaler Rambøll, at beregningsmetoden for grønne 
områder revurderes i forbindelse med en revision af den anvendte MIKE URBAN 
model. (jf. A.2, B.2, B.4, B.5, C.2 og C.3) 

4) Kalibrering. 
a. Rambøll anbefaler at det undersøges, hvorvidt de eksisterende målestationer i 

Harrestrup Å ved Fæstningskanalen og Landlystvej giver et tilstrækkeligt grundlag i 
forhold til en eventuel kalibrering af den samlede hydrauliske model, eller om der 
bør opstilles et måleprogram med en større tæthed for målestationerne. Der bør 
udarbejdes måleprogram for on-line målere for nedbør, niveauer og flow med det 
formål at kalibrere modellen med on-line data. Målingerne vil også fremadrettet 
kunne bruges til at dokumentere effekten af større tiltag i Harrestrup Å systemet 
eller i de tilhørende oplande. Foruden etablering af vandføringsmålinger anbefaler 
Rambøll at undersøge, om der med fordel kan opstilles nye regnmålere, særligt i 
oplandets vestlige del. (Jf. B.4 og B.5) 

5) Beregningsparametre og forudsætninger for dimensionering. 
a. I projektet har Rambøll efter aftale med hydraulikgruppen valgt at anvende en 100 

års regn med en samlet faktor på 1,68 til beregningerne. Da valg af 
sikkerhedsfaktor og klimafaktor, data for regn, gentagelsesperioder m.m. har stor 
betydning for de beregnede oversvømmelser og vandføringer i Harrestrup Å 
anbefaler Rambøll at disse faktorer fastlægges i fællesskab og i et samarbejde 
mellem kommuner og forsyningsselskaber i oplandet. (Jf. A.2, B.4, C.1, C.2 og C.3)) 

b. Der bør fastlægges ensartede acceptkriterier for accept af oversvømmelser. Det 
bør gennemføres af kommunerne i et samarbejde med forsyningsselskaberne. 
Acceptkriterier, hvilke oversvømmelser, der kan accepteres, brug af arealer, hvor 
kan der oversvømmes og identifikation af mulige områder. (Jf. C.2 og D.1) 

c. Der bør anvendes mere realistiske regnhændelser i form af ujævnt fordelt regn, 
mere intensive skybrudsregn med kortere varighed m.v. Der tages udgangspunkt i 
historiske skybrud og voluminøse regn, som har medført oversvømmelser. Der 
udarbejdes ekstremstatistik på historiske ekstremregn i hovedstadsområdet (jf. 
C.4).  

6) Valg af løsninger. 
a. Rambøll vurderer, at Fæstningskanalen har et betydeligt potentiale i forhold til 

aflastning af og bortledning af vand fra den nedre del af Harrestrup Å i 
skybrudssituationer. At lukke overløbet fra Fæstningskanalen til Harrestrup Å, og 
en øget overpumpning fra denne i forbindelse med skybrud, bør derfor undersøges 
nærmere. Rambøll anbefaler, at det nuværende modelgrundlag for 
Fæstningskanalen verificeres og opdateres i nødvendigt omfang ved 
kontrolopmåling af tværsnit og bundkoter samt ved en grundig gennemgang af 
eksisterende bygværker, udløb og overløb. Det bør desuden overvejes, at 
undersøge vandspejlsvariationer i Fæstningskanalen ved etablering af midlertidige 
niveaumålere på udvalgte delstrækninger. (Jf. B.5 og C.6.)   

b. Løsningerne dimensioneres i forhold til at kunne håndtere en 100 års regn i 2110 

 

 

8.2.2 Anbefalinger til den videre proces 

 

- Hydraulikgruppen anbefaler et fortsat fælles samarbejde 
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- Der skal opstilles scenarier som vi kan være enige om, og som kan bidrage til at 
Harrestrup Å kan benyttes som fælles vandvej under skybrud. Forslag til de 
førstkommende scenarier er beskrevet i afsnit 8.3  

- Fæstningskanalen bør indgå i det videre arbejde 

- Projektet opdeles i flere faser med klart definerede mål og handlinger  

  

8.3 Forslag til scenarier 

Hydraulikgruppen foreslår, at der gennemføres beregninger for udvalgte scenarier, som 

beskrevet efterfølgende. Scenarier defineres som en kombination af et eller flere 

løsningsforslag, som kan medvirke til at reducere de hydrauliske problemer og som vil kunne 

medvirke til at opfylde en fremtidig målsætning for Harrestrup Å som fælles vandvej under 

skybrud. 

 

Der bygges videre på den model, som nu er opstillet – model for planlagt status 2018. Den 

hydrauliske model udvides med beskrivelse af skybrudsplaner, konkretiseringsplaner og 

projekter, som er langt fremme i den politiske beslutningsproces, og der gennemføres 

beregninger med løsninger, som kan sikre hele oplandet mod oversvømmelser ved en 100 

års regn i år 2110. 

 

Forslag til de førstkommende scenarier fremgår af Tabel 18. 

 

Tabel 18: Oversigt over scenarier 

ID Scenarie Beskrivelse 

S1 Planlagt status 2018 
+ projekter til opfyldelse af vandplanerne 
+ andre projekter som gennemføres i 
oplandet 

 

Vandplaner både i forhold til separat- som 
fælleskloaksystemet 
 

S2 Scenarie 1 
+ oppumpning til Fæstningskanalen 
+ Etablering af pumpestation og sluse ved 
udløb til Kalveboderne  

 

Alternativ bortledning til Fæstningskanalen mindsker 
belastningen af den nedstrøms del af Harrestrup Å. 
Etablering af pumpestation og sluse ved udløb til 
Kalveboderne sikre, at vandet kan bortledes  

S2 Scenarie 2 
+ udvalgte klima- og skybrudsprojekter i 
oplandet til Harrestrup Å 

 

Skybrudstiltag i henhold til konkretiseringsprojekterne 
for København og Frederiksberg og forslag til 
skybrudskonkretisering for de øvrige kommuner  

 

 

Scenarie S1 og S2, som fremgår af Tabel 18, vil overvejende afhjælpe eller reducere de 

hydrauliske problemer i Harrestrup Å systemet. Scenarie S3 vil give et større belastning af 

vandløbet, da mere vand afledes til Harrestrup Å systemet gennem skybrudsløsninger i 

oplandene. 

 

Scenarierne beskrevet i Tabel 18 løser alene ikke de hydrauliske problemer for Harrestrup Å 

systemet. Der vil være behov for løsninger ud over det. 

 

Der vil også være behov for en iterativ beregningsproces for valg af de optimale og 

tilstrækkelige løsninger, herunder valg af voluminer og pumpekapaciteter. 

 

Udover de nævnte scenarier og beregninger for forskellige løsningsvalg, vil der også være 

behov for at regne på eksempelvis ændringer af Fæstningskanalens anlæg, alternative 

placeringer af sluse og pumpestation for opretholdelse af vandspejl i Kalveboderne Sluse, 

tredobbelt profil og udvidelse af flaskehalse i vandløbet, styring af vandføring og 

vandspejlsniveauer i Harrestrup Å, hvor der styres efter niveauer, således at ingen 
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boligområder og vigtig infrastruktur oversvømmes i oplandet og mere opmagasinering 

opstrøms i Harrestrup Å systemet i grønne områder, moser, skove m.v. 

 

Hertil bør der foretages beregninger i forhold til en følsomhedsanalyse og for afklaring af 

betydning af parametervalg herunder bidrage fra grønne arealer, ruheder m.m. 

 

Det skal overvejes, at scenarierne beregnes for hydraulik, oversvømmelser, økonomi og 

miljø, samt vurderes i relation til og rekreative interesser m.v., og at udarbejde skitser af 

hvert scenarie med overordnet geometri. 

 

 

8.4 Forslag til næste projektfase 

I det følgende beskrives et forslag til næste projektfase. Næste projektfase bør påbegyndes 

umiddelbart efter at det er besluttet, at samarbejde skal fortsætte. 

 

 

Tid:  April 2014 til ultimo 2014 

 

Økonomi: 1,5 – 2,0 mio. kroner til rådgivere 

100 timer/deltager til mødedeltagelse, forberedelse og kontrol og 

kommentering. Der forventes afholdt 8 projektgruppemøder. 

 

Indhold: Kvalificering af beregningsparametre og beregningsforudsætninger herunder 

en bedre beskrivelse af afstrømning fra grønne arealer  

Acceptkriterier 

Opstilling af mere robust model 

Eventuel opmåling 

Beregning af scenarier; Scenarie 1 og Scenarie 2 

Option; Beregninger for scenarie 3  

Anlægsoverslag og beskrivelse af løsningsforslag 

Afrapportering 

 

 

8.5 Efterfølgende projektfaser 

Hver fase indledes med udarbejdelse af en specifik arbejdsbeskrivelse, der beskriver hvilke 

leverancer, der forventes gennemført i den pågældende fase. Arbejdsbeskrivelsen skal 

godkendes af både arbejds- og styregruppe. 

 

Afslutning af hver fase sker med en afrapportering af resultaterne samt forslag til indhold af 

den efterfølgende fase og overslag på økonomi og tidsplan. 

 

Efterfølgende projektfaser kan eventuelt indeholde følgende; 

 

Fase 3: Scenarierne S3, hvis det ikke kan rummes i fase 2. Kalibrering af model med 

historiske data og observationer. Undersøgelse af fysiske forhold ved Fæstningskanalen. 

Beregning med forskellige regn. Udarbejdelse af måleprogram for on-line målere. 

 

Fase 4: En videre bearbejdning af øvrige scenarier. Detaljeret opmåling af Harrestrup Å 

systemet. Forbedring af model. Beregning med forskellige regn. Installering og opstart af on-

line målere. 

 

Fase 5: Forbedring af model med MIKE FLOOD og kalibrering med historiske data og on-line 

målinger. Beregning med forskellige regn. Beregning nye scenarier, varianter af scenarier og 

mere detaljerede scenarier. Forbedret beregning af økonomi, vandkvalitet og miljø i øvrigt. 
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Fase 6: Kalibrering og forbedring af model. Indførelse af MIKE 11. Beregning nye scenarier, 

varianter af scenarier og mere detaljerede scenarier. Forbedret beregning af økonomi, 

vandkvalitet og miljø i øvrigt. 

 

Efterfølgende må der nødvendigvis være et løbende samarbejde om forbedring, uddybning, 

vedligeholdelse og kalibrering af de hydrauliske modeller og koordinering af indsatser. 
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B LAR metodekatalog fra Københavns kommunes hjemmeside: 

http://www.kk.dk/da/erhverv/tilladelser/byggeri/vand/lokal-afledning-af-regnvand/metoder-til-

lar/metodekatalog 

 

C Fæstningskanalen – Status og anbefalinger, HOFOR v. Rambøll 2013 (Udkast) 

 

D Grundlag for hydraulisk dimensionering af LAR-metoder, Københavns Kommune v. Rambøll 2012 

 

E Helhedsplan for Harrestrup Å; Fra tidligere spildevandskanal til natur og rekreativt parkstrøg, 

Købenahvns Kommune v. Rambøll, 2013 

 

F Konkretisering af skybrudsplaner for København Vest og Frederiksberg Vest, Københavns 

Kommune og Frederiksberg Kommune v. Rambøll 2013 

 

G Harrestrup Å, Supplerende beregninger med henblik på klimatilpasning, Københavns Kommune v. 

Rambøll 2013 

 

H Harrestrup Å Tidsserier Analyse fra juni 2012. 

Internt notat (Rambøll) 

 

I Kapacitetsberegning Harrestrup Å, HOFOR v. Rambøll 2013 

 

J Afløbsteknik fra Polyteknisk forlag  

 

K Reduktion af aflastning til Damhusåen, Forprojekt, HOFOR v. Rambøll 2011 

 

L Forsyning Ballerups hjemmeside http://www.forsyningballerup.dk/igangvaerende/314  

 

M Spildevandsplan for Rødovre kommune (2004-2012) 

 

N Teknisk notat vedrørende løsning af oversvømmelsesproblemer og aflastninger til Kagså, Rambøll, 

2013 

O Sikring af sommervandføring i Harrestrup Å/Damhusåen og vurdering af ekstremafstrømninger, 

Københavns Kommune v. Niras 2004 

 

P 

 

Klimatilpasningsmodeller (flere notater), HOFOR v. Rambøll 2013 

Q Aflastninger til Harrestrup Å, HOFOR v. Rambøll 2013 

 

R Regional variation af ekstremregn i Danmark – ny bearbejdning (1979-2005). 10. oktober 2006. 

IDA Spildevandskomiteen 

S Krüger Notat af maj 2013 vedr. beregninger Hanevad bassin mv. 
 

T Intelligent Spildevandshåndtering Fase 3, Lynettefællesskabet v. Rambøll, 2011 og Intelligent 
Spildevandshåndtering Fase 4, Lynettefællesskabet v. Rambøll, 2013 
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BILAG 2 

OVERLØBSKOTER OG FIKTIVE BASSINAREALER 

 

Knudepunkt i MIKE Urban Overløbskote 

(OK) 

Fiktivt bassinareal 

(ha) 

00_HARRESTRUPÅ_BALLERUP_2002.000 15,7 1,9 

00_HARRESTRUPÅ_BALLERUP_2020.000 15,6 1,7 

00_HARRESTRUPÅ_BALLERUP_2100.000 15,4 3,6 

00_HARRESTRUPÅ_BALLERUP_3514.420 12,6 5,1 

00_HARRESTRUPÅ_BALLERUP_4243.180 11,5 7,7 

00_HARRESTRUPÅ_BALLERUP_4250.000 11,3 1 

00_HARRESTRUPÅ_BALLERUP_4500.000 11 4 

00_HARRESTRUPÅ_BALLERUP_5065.000 11,4 5,5 

00_HARRESTRUPÅ_BALLERUP_5200.000 11,7 0,2 

00_HARRESTRUPÅ_BALLERUP_5275.990 10,7 0,1 

00_HARRESTRUPÅ_BALLERUP_5392.000 10,7 2,7 

32_Harrestrupå_Midt_0 10,9 0,6 

32_Harrestrupå_Midt_10 10,7 0,2 

32_Harrestrupå_Midt_109 11,2 2,4 

32_Harrestrupå_Midt_305 10,7 2,5 

32_Harrestrupå_Midt_591 10,5 1,4 

32_Harrestrupå_Midt_604 10,5 1,6 

32_Harrestrupå_Midt_817 10,5 1 

32_Harrestrupå_Midt_1030 10 1,6 

32_Harrestrupå_Midt_1360 10,3 0,6 

32_Harrestrupå_Midt_1600 10,6 1,6 

Harrestrupå_Midt_1750 11,2 1,4 

Harrestrupå_Midt_1770 11 0,2 

Harrestrupå_Midt_1785 9,8 0,6 

HÅ_Kbh_0 11,1 0,6 

HÅ_Kbh_128 10 0,9 

HÅ_Kbh_30 11,1 0,1 

HÅ_Kbh_288 9,9 2,3 

HÅ_Kbh_889 9,6 4,1 

HÅ_Kbh_891 9,5 0,3 

HÅ_Kbh_901 9,1 0,2 

HÅ_Kbh_1038 10,5 5,5 

HÅ_Kbh_1048 9,8 11,1 

HÅ_Kbh_1508 8 3,5 

HÅ_Kbh_1758 8 1,9 

HÅ_Kbh_2126 8,2 0,3 

HÅ_Kbh_2174 8,8 0,2 

HÅ_Kbh_2144 7,8 0,1 

HÅ_Kbh_4570 7,2 5,3 

HÅ_Kbh_4958 5,7 2,8 

HÅ_Kbh_4988 6 0,8 

HÅ_Kbh_5040 5,6 1,3 
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BILAG 4 

OVERSVØMMELSESBEREGNINGER – MAKSIMALE VANDFØRINGER I 

UNDERFØRINGER 
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LÆNGDEPROFILER 

 


