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Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2015
Optagelse af øvre del af Kagsåen i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg
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1.
Indledning
Gladsaxe og Herlev kommuner er i gang med en proces for et projekt, der handler
om udmøntning af indholdet i de to kommuners spildevandsplaner med hensyn til
Kagsåen. Projektet handler om at reducere udledning af spildevand og tilbageholde
regnvand samt at forbedre vandkvaliteten i Kagså og Harrestrup Å.
Det er de to kommuners forsyninger, der skal finansiere projektet. Projektets gennemførelse fordrer derfor, at Kagsåen på en strækning bliver optaget i de to kommuners spildevandsplaner som et spildevandsteknisk anlæg, og at åen juridisk bliver
nedlagt på samme strækning. Kommunernes forsyningsselskaber har ansøgt om
projektet under disse forudsætninger 1. september 2016. Nærværende forslag til tillæg til spildevandsplan er udarbejdet som en konsekvens af denne ansøgning.

2.
Baggrund
Kagså er i dag et vandløb beliggende på grænsen mellem Herlev og Gladsaxe kommuner. Vandløbet er stærkt påvirket af overløb af opspædet spildevand under regn
og desuden forekommer der opstuvninger fra kloaksystemet til terræn hyppigere end
det ønskede serviceniveau. Vandløbet er i perioder tørlagt idet det alene får vand tilført, når det regner.
Statens Vandplan 2009 – 2015 stiller krav om at spildevandspåvirkningen på Kagsåen skal nedsættes. Dette krav er stillet selvom Kagsåen ikke er målsat, idet vand fra
Kagsåen ledes til Harrestrup Å, som er målsat.
Det stillede krav kan honoreres ved at nedsætte antallet af overløb fra spildevandsystemet til Kagsåen fra ca. 50 til 5 gange om året i gennemsnit.
Gladsaxe og Herlev kommuner er sammen med deres forsyningsselskaber gået
sammen om at udføre et projekt, der både nedsætter belastningen med spildevand til
Kagsåen og håndterere regnvand ved kraftige regnhændelser.
Projektet kaldes Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Dette projekt alene kan sikre at
overløbshyppigheden nedsættes til 10 gange om året i gennemsnit.
Ved dimensionering af nærværende projekt er det forudsat og forberedt for, at der
skal ske yderligere tiltag i både Gladsaxe og Herlev, der sikrer, at overløbshyppigheden til Kagsåen nedsættes til 5 gange om året i gennemsnit.
Gladsaxe har gennem sin spildevandsplan besluttet, at kommunen skal separatkloakeres med hensyn til vejvand over de næste 40 år. Planlægningsmæssigt er det bestemt, at Kagså-området skal være vejvandssepareret inden udgangen af 2024 i den
udstrækning det er nødvendigt, for at Gladsaxe lever op til sin forpligtigelse med hensyn til vandplanens krav.
En forudsætning for at Kagsåparkens Regnvandsprojekt bliver gennemført er, at
Kagså bliver optaget i begge kommuners spildevandsplaner som et spildevandsteknisk anlæg fra sit udspring ved Klausdalsbrovej til krydsning med Motorringvej M3,
og at Kagså efterfølgende juridisk bliver nedlagt som å på samme strækning.
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Ovenstående sker gennem henholdsvis nærværende tillæg nr. 2 til spildevandsplan i
Gladsaxe Kommune og tillæg nr. 6 til spildevandsplan i Herlev Kommune. Sideløbende bliver der i begge kommuner gennemført en vandløbsreguleringssag, som har
til formål at nedlægge åen juridisk.
Af fremgår figur 1 fremgår hvilken strækning af Kagsåen, der skal optages i spildevandsplanen og nedlægges som å.
Der bliver udarbejdet en VVM-redegørelse for Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Miljøvurderingen i VVM-redegørelsen udgør samtidig miljørapporten for tillægget til spildevandsplanen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Figur 1 Kagsåens forløb gennem projektområdet
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3.
Lovgrundlag
Hvis kommunen ønsker at ændre en eksisterende spildevandsplan, må Kommunalbestyrelsen vedtage tillæg til eller revision af spildevandsplanen. Dette tillæg til spildevandsplanen er det retslige grundlag for at Kagå bliver optaget i kommunens spildevandsplan som et spildevandsteknisk anlæg fra Klausdalsbrovej til før krydsning af
Motorringvej M3.
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelsen af tillægget til spildevandsplanen er:
• Lov om Miljøbeskyttelse, nr. 358 af den 6. juni 1991, og Lovbekendtgørelse nr.
1189 af 27. september 2016.
• Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens
kapitel 3 og 4. Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016.
Ifølge Lov om miljøbeskyttelse må et tillæg til spildevandsplan ikke stride mod de
statslige Vandplaner. Dette tillæg til spildevandsplanen er derfor udarbejdet på baggrund af målene i vandplanerne, som danner grundlag for recipientkrav. Harrestrup Å
og Kagsåen er omfattet af Vandplan 2009-2015 for Køge Bugt, hovedopland 2.4.
Jævnfør lov om miljøbeskyttelse må spildevandsplanen ikke stride mod kommuneplanen.
I henhold til bekendtgørelse om Miljøvurdering af Planer og Programmer, lov nr. 316
af den 5. maj 2004 samt lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015, skal det
vurderes, om forslaget til tillæg til spildevandsplanen vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Det er vurderet at miljøvurderingen i VVM-redegørelsen samtidig
kan udgøre miljørapporten for tillægget til spildevandsplanen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Supplerende lovgivning der har relevans for nærværende forslag til tillæg, er:
• Planloven med hensyn til VVM
• Vandløbsloven
• Betalingsloven

4.
Formål
Formålet med tillæggene til spildevandsplanerne for Gladsaxe Kommune og Herlev
Kommune er:
• At optage Kagåen i begge kommuners spildevandsplaner som et spildevandsteknisk anlæg fra Klausdalsbrovej til før krydsning af Motorringvej M3.
• At redegøre for Kagsåparkens Regnvandsprojekt.
• At redegøre for de forhold, som ændrer sig ved at Kagsåparkens Regnvandsprojekt bliver gennemført.
• At redegøre for de forhold, der som følge af at Kagsåparkens Regnvandsprojekt bliver gennemført, ikke er beskrevet i spildevandsplanerne.
• At redegøre for konsekvenserne af at Kagå på en strækning bliver til spildevandsteknisk anlæg, og at åen juridisk nedlægges på samme strækning.
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5.

Beskrivelse af projektet

5.1 Eksisterende forhold
I dag findes 18 overløb fra fællessystemet og 10 regnvandsudløb til Kagsåen på
strækningen mellem Klausdalsbrovej og Motorringvej M3. Disse fordeler sig som følger:

Gladsaxe Kommune
• 6 overløb fra fælleskloakken
• 8 regnvandsudløb hvoraf 4 udløb er regnvandsudløb fra Vejdirektoratets regnvandsbassiner i tilknytning til Motorringvej 3. Afvanding fra Hillerød Motorvejen
sker via Gladsaxe Kommunes udløb.
Herlev Kommune
• 12 overløb fra fælleskloakken
• 2 regnvandsudløb.
Regnvand fra Herlev Hospitalsområde ledes til fælleskloakken i dag.
En oversigt over eksisterende og planlagte interne udløb og interne overløb for projektområdet ses i bilag 4 og 5.
5.2 Projektet
Kagsåparkens Regnvandsprojekt skal begrænse antallet af overløb – både hyppighed og fysisk antal udløbssteder på strækningen mellem Klausdalsbrovej og underføringen ved Motorring 3. Samtidig skal projektet finde det størst mulige volumen i
Kagsåparken for tilbageholdelse af regnvand ved kraftige regnhændelser.

Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil bestå af en ny underjordisk bassinledning samt
et overfladeanlæg. Der bliver som følge af det ændret på udledning af regn- og spildevand fra oplandet til Kagså. Det sker ved at begrænse overløb af spildevand til
Kagsåen og i stedet lede det til den ny underjordiske bassinledning. Overfladeanlægget vil opsamle og forsinke regnvand fra oplandet. Det vil samtidig begrænse antallet
og omfanget af oversvømmelser langs Kagsåen.
Kagsåparkens Regnvandsprojekt består overordnet i:
1. At etablere en underjordisk bassinledning i størrelsesordenen ø 1600 der skal
samle overløb med husholdningsspildevand og tagvand.
2. At lukke 18 overløb fra fælleskloakken.
3. At etablere 1 overløb fra den nye bassinledning placeret umiddelbart før underføringen ved M3.
4. At etablere 16 nye bygværker, hvor der kan ske overløb fra kloakken til bassinledningen.
5. At etablere en slynget strømrende med karakter af et å-forløb.
6. At etablere bassiner og lavninger i tilknytning til strømerenden med eller uden permanent vand.
7. At etablere 10 nye regnvandstilslutninger til Kagsåparken.
8. At tilpasse anvendelse af 10 eksisterende udløb, heraf 4 udløb fra Vejdirektoratet.
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5.3 Bassinledning og nye bygværker
Den nye bassinledning i Kagsåparkens Regnvandsanlæg skal afskære og opsamle
alle de opstrøms udløb af husholdningsspildevand fra fællessystemet i oplandet til
Kagsåparken. I forbindelse med etableringen af bassinledningen etableres også 16
nye bygværker, som skal sikre afledningen af fællesvand til bassinledningen når det
regner.

Ved bassinledningens udløb helt nedstrøms i Kagsåparkens Regnvandsanlæg inden
M3 etableres det nye overløb til overfladeanlægget. Det ny overløbsbygværk forsynes med mekanisk rensning.
5.4 Regnvandsanlægget
Det nye regnvandsanlæg i Kagsåparken vil have form af en slynget strømrende med
karakter af et å-forløb med rensebassiner og forsinkelsesbassiner (lavninger i terrænet). Dette regnvandsanlæg skal rense regnvandet og opmagasinere det, indtil der
igen er plads til at aflede vandet videre til åen nedstrøms projektområdet. Samtidig
etableres en ny park med lavninger i tilknytning til regnvandsanlægget. Hele systemet med rensebassiner, forsinkelsesbassiner og lavninger skal kunne styre, hvor
vandet løber hen ved kraftig regn og skybrud.

Figur 2 illustrerer det slyngede forløb og den overordnede udformning af de eksisterende og nye rensebassiner (for-bassiner er ikke vist).

Figur 2 Principdiagram af overfladeanlæggets udformning med udstrækning af
vandspejlsbredden i de permanent våde områder i en hverdagssituation
Der etableres nye regnvandstilslutninger til overfladeanlægget. Der nedlægges ingen
eksisterende regnvandsudløb, men disse udløb tilsluttes fremadrettet regnvandsanlægget i Kagsåparken.
Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil efter etablering indeholde i alt 14 bassiner, heraf
halvdelen med vådvolumener:
- 7 nye tørre lavninger, der vil fungere som forsinkelsesbassin ved kraftig regn.
De tørre forsinkelsesbassiner har ingen væsentlig renseeffekt.
- 3 nye bassiner med permanent vand, der vil fungere som rensebassiner.
- 1 udvidet bassin (inddragende vejdirektoratets nuværende bassin nr. 9) vil
fungere både som rense- og forsinkelsesbassin.
- 1 bassin vil blive optimeret ift. rensning ved etablering af permanent vådt volumen i bassinet og derved fungere både som rense- og forsinkelsesbassin
(Nordvands bassin ved U7).
- 2 eksisterende bassiner som er Vejdirektoratets nuværende bassiner
Forsyningerne arbejder på at lave en aftale med Vejdirektoratet af Motorring 3 bassiner.
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Bunden af rensebassinerne og en del af strømrenden gøres tæt, dels for at sikre at
vand ikke siver ud fra bassinerne og dels for at beskytte grundvandet.
Tabel 1 viser

en oversigt over bassinerne og kapaciteten af disse samt kapacitet for
det samlede overfladeanlæg.

Tabel 1. Estimerede vanddybder og opstuvningsvolumener i rensebassiner og lavninger ved
permanent vanddybde/volumen og ved maksimal vanddybde/volumen. Tal er afrundede.
VD = Vejdirektoratet.

I alt udledes der i dag årligt ca. 341.000 m3 vand gennem udledningspunktet til Kagsåen syd for M3. Efter Kagsåparken er etableret og vejvand er separeret i oplandet
forventes at der årligt vil blive udledt 413.000 m3 vand til Kagsåen. Den større vandmængde er grundet et større separatkloakeret opland. Udledningshastigheden vil
dog ikke overstige 2 l/s/ha.
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Tabel 2 viser en oversigt udløbsmængde

Tabel 2. Årligt udledte vandmængder (afstrømmet volumen.) og udledningshastigheder i udledningspunkt ved Motorringvej 3.

6.

Forudsætninger for anlægget og oplandsbeskrivelse

Opland
Oplandet til udledningspunktet og Kagsåparkens Regnvandsanlæg ses på bilag 1.
Opland er i statussituationen 490 ha i alt, hvoraf den befæstede del svarer til 137 red.
ha. Efter etablering af Kagsåparken samt vejvandsseparering i oplandet vil oplandet
til udledningspunktet være 439 ha i alt, hvoraf den befæstede del svarer til 126 red.
ha. Overfladeanlægget, dvs. Kagsåparken i sig selv, er medregnet i det samlede oplandsareal. En del af det eksisterende opland vil i fremtiden aflede via Stavnsbjerg
Allé bassinet, og oplandsarealet bliver derved reduceret.
6.1

Kagsåen nord for Motorringvej 3 modtager et meget lille bidrag fra tilstrømmende,
terrænnært grundvand, men fødes langt overvejende af afstrømmende vand fra udløb fra separatkloakering og overløb fra fællessystem. Kvaliteten af vandet fra regnvandsudløb afhænger blandt andet af hvilke overfladetyper, som det separatkloakerede opland består af.
Kagsåparkens opland er i dag overvejende fælleskloakeret med en enkelt undtagelse
som er erhvervskvarteret i Gladsaxe Kommune. På begge sider af parken løber der
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afskærende ledninger mod den sydlige del af oplandet. Der ligger en række overløbsbygværker på både Herlevsiden og Gladsaxesiden, der alle aflaster til Kagsåen
under regn.
Disse forhold er illustreret på bilag 1. Bilaget viser eksisterende kloakeringsforhold
fordelt på afløbssystemernes typer, eksisterende afskærende og større ledninger, interne udløb og overløb.
6.2 Plan
Efter Kagsåparkens etablering, men før selve vejvandsseparering, vil kloakeringsforholdene i oplandet være uændret, men kloakeringsforholdene i selve Kagsåparkens
Regnvandsanlæg vil være ændret. Overløb, der tidligere førte opspædet spildevand
til Kagsåen, vil blive tilsluttet den ny underjordiske bassinledning.

Bilag 2 illustrerer de planlagte kloakeringsforhold og placering af eksisterende og nye
bassiner og den nye bassinledning. Bilaget viser også placering af det bygværk, der
skal anlægges i forbindelse med bassinledningen, samt de planlagte ændringer af
strømrendens forløb i Kagsåparkens Regnvandsanlæg. De eksisterende regnvandsudløb vil blive tilsluttet regnvandsanlægget. De oplande, der er planlagt separatkloakerede, vil, når separeringen er udført, også være tilsluttet overfladeanlægget.
7.
Forholdet til Harrestrup Å
Harrestrup Å -systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner:
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre,
København og Rødovre.
De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at udarbejde en
fælles kapacitetsplan, der skal gøre det muligt at forebygge oversvømmelser ved
skybrud ved at lede regnvandet til Harrestrup Å.
Kapacitetsplanen er nu udarbejdet og det viser sig, at det planlagte overfladeanlæg
for Kagså-projektet og en udvidelse af dette overfladeanlæg med fordel kan indgå i
kapacitetsplanen for Harrestrup Å. Det betyder, at Harrestrup Å-fællesskabet skal
være med til at finansiere den del af overfladeanlægget, der er med i kapacitetsplanen.
8.

VVM

Hvad er en VVM-redegørelse?
VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Der er en procedure, som VVM-myndigheden skal følge for at kunne tillade anlægsprojekter, der må forventes at kunne
påvirke miljøet væsentligt. Miljøvurderingen i redegørelsen udgør samtidig en miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven, idet den dækker miljøvurdering af tillæg nr.
2 til Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan og tillæg nr. 6 til Herlev Kommunes Spildevandsplan.
8.1

Høring og vedtagelse
VVM-redegørelsen skal i 8 ugers høring før der kan meddeles en VVM-tilladelse.
Herefter skal den endeligt politisk vedtages, hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Nærværende forslag til spildevandstillæg samt vandløbssag for juridisk nedlæggelse af
8.2
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Kagsåen følger tidsplanen for VVM-redegørelsen med hensyn til høring og vedtagelse. Derudover meddeles der udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg, når spildevandstillæggene bliver vedtaget.
9.
Vandløbsreguleringssag for Kagsåen
Kommunernes forsyningsselskaber har 1. september 2016 ansøgt om, at Kagsåen
bliver optaget i begge kommuners spildevandsplaner som et spildevandsteknisk anlæg fra Klausdalsbrovej til krydsning med Motorringvej M3, og at Kagsåen efterfølgende juridisk bliver nedlagt som å på samme strækning.
Nedlæggelse af åen sker gennem en reguleringssag i henhold til vandløbslovens bestemmelser.
I henhold til vandløbsregulativ for Kagsåen er det helt præcist strækningen fra Station 00.00 til Station 2968.58, der optages i spildevandsplanen og nedlægges som å.
10. Udledningstilladelse
Der skal meddeles udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Udkast til
denne tilladelse er et orienterende dokument i forbindelse med høring af tillægget.
Den endelige udledningstilladelse vil blive meddelt samtidig med, at nærværende tillæg bliver vedtaget.
Hovedpunkter i udledningstilladelsen
• Faser
• Hydraulik
• Vilkår

10.1

Faser
Vandplanens krav om nedsættelse af spildevandsbelastningen på Kagsåen svarende
til n=5 kan ikke opnås alene ved gennemførelse af Kagsåparkens Regnvandsanlæg.
Der skal efterfølgende foretages en vejvandsseparering og/eller andre tiltag, der sikrer at n=5 opnås. Udledningstilladelsen er derfor faseopdelt så den kan favne alle situationer fra det øjeblik Kagsåen overgår til et spildevandsteknisk anlæg, og til alle
projekter for opnåelse af n=5 er gennemført.

10.1.1

Hydraulik
Kagsåen nedstrøms udledningspunktet fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg er hydraulisk begrænset. Det giver sig til udtryk i, at Kagsmosen i Københavns Kommune
i dag oversvømmes 15-20 gange årligt med opspædet spildevand. Kagsåparkens
Regnvandsanlæg er optimeret til, at der maksimalt kan udledes 880 l/s op til en 5 års
regn fra anlægget. Det vil nedsætte oversvømmelseshyppigheden til Kagsmosen
væsentligt, men der skal ske yderligere tiltag for at forholdende omkring Kagsmosen
bliver tålelige.

10.1.2

Kommunerne omkring Kagsåen nedstrøms udledningspunktet fra Kagsåparkens
Regnvandsanlæg er sammen med forsyningerne gået sammen om at afdække hvilke
løsningsmuligheder, der kan være relevante i relation at løse ovenstående problemstilling. Mulige løsninger skal samtænkes med projekter i Harrestrup Å-fællesskabet.
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Vilkår
Der er stillet en række vilkår i udledningstilladelsen. Det gælder for både selve udledning og opbygning af anlægget. For udledningen er det primært stofkoncentrationer
og vandmængder, der er fokus på. For anlægges vedkommende handler det meget
om krav til renseforanstaltninger ved bassinerne i anlægget

10.1.3

11.

Konsekvenser som følge af ændringen fra å til teknisk anlæg

Dræn og andre lovlige tilledninger til Kagså
Der er i dag en række drænudledninger til Kagså. Alle nuværende bredejere langs
Kagså har dræn- og afledningsret, uanset om den bliver udnyttet. De eksisterende
dræn vil blive optaget i projektet, og fremtidige ønsker om nye drænudledninger fra
øvrige matrikler til Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil blive imødekommet svarende
til vejledning om spildevandsbekendtgørelsens kap 2.1.7 om statusændring til spildevandsanlæg ”Det skal sikres, at lodsejere ikke uforvarende fratages deres ret til afledning af drænvand efter vandløbsloven”.
11.1

Matrikler, der i dag har udledningstilladelse til Kagsåen, skal have ændret denne tilladelse til en tilslutningstilladelse til det spildevandstekniske anlæg. Det gælder også
for Vejdirektoratets udledningstilladelser. I forbindelse med ændringen vil nuværende
vilkår blive revurderet så de kommer til at leve op til de mulige hydrauliske forhold og
ønsker om vandkvalitet. Et specielt forhold med hensyn til Vejdirektoratet er, at der
fremover skal betales vejafvandingsbidrag for tilledning jf. Betalingslovens regler.
Dette er oplyst til vejdirektoratet.
11.2 Ejerforhold og sikring af anlæg
Kagsåen og matrikler omkring åen ejes i dag af forskellige interessenter. I Herlev
Kommune er det primært private ejere (borgere) der er ejere. I Gladsaxe kommune
er der ingen private ejere. Det er primært kommunen og forsyningerne Nordvand og
HOFOR vand, der er ejere. Ganske få matrikler er ejet af Vejdirektoratet.

Kagsåparkens Regnvandsanlæg bliver primært placeret på arealer i Gladsaxe Kommune. Det vil forsat være de nuværende ejere som ejer matriklerne. Selve anlæggene, der placeres på matriklerne, vil være ejet af forsyningerne. For at sikre anlæggene vil der blive lavet de nødvendige aftaler og deklarationer, der tinglyses.
Ekspropriation og erstatninger
Det forventes ikke, at det er nødvendigt at ekspropriere og eller betale erstatning.
11.3

12. Lodsejerfortegnelse
Matrikler i Gladsaxe Kommune, der bliver berørt af Kagsåparkens Regnvandsanlæg,
fremgår af nedenstående tabel.
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Lodsejerfortegnelse
Ejerlav
Gladsaxe

Mørkhøj

Vej GK
Vej GK
Vej GK
VD
VD

matrikelnr
1KA
1NÆ
1NY
1MÆ
1Æ
1HD
1KB
1LR
1NX
1NP
2GS
15Y

navn_ejer
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
Landsorganisationen Danske Daginsti
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
Eskild Vørs Garde
GLADSAXE KOMMUNE

15Æ

HOFOR VAND KØBENHAVN A/S

15Ø

HOFOR VAND KØBENHAVN A/S

15B

HOFOR VAND KØBENHAVN A/S

15X

HOFOR VAND KØBENHAVN A/S

15Z

HOFOR VAND KØBENHAVN A/S

15AA
84A
84C
84D
84E
6B
7EQ
27A
27B
27C
27D
28A
28B
29A
29B
32A
32B
7000ap
7000p
7000ce
7000h
7000æ

HOFOR VAND KØBENHAVN A/S
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE SPILDEVAND A/S
GLADSAXE SPILDEVAND A/S
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE
GLADSAXE KOMMUNE

adresse_ejer
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Hejrevang 21 D
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Ved Kagså 1
Rådhus Alle 3
Ørestads Boulevard
35
Ørestads Boulevard
35
Ørestads Boulevard
35
Ørestads Boulevard
35
Ørestads Boulevard
35
Ørestads Boulevard
35
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 1
Rådhus Alle 1
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
Rådhus Alle 3
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13. Miljøvurdering
Miljøvurderingen i VVM-redegørelsen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt udgør
samtidig miljørapporten for tillæggene til spildevandsplanerne i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer.
14. Økonomi
Kagsåparkens Regnvandsprojekt med hensyn til etablering af bassinledning og renseforanstaltninger til overfladevand finansieres af forsyningerne. Harrestrup Å-samarbejde forventes at finansiere forsinkelsesvolumen i overfladeanlægget til håndtering
af kraftig regn. I begge tilfælde omfatter det de anlægsarbejder, der skal til for at sikre
vandhåndteringen inklusive retablering af projektområdet.
For så vidt angår driftsudgifter vil disse blive aftalt i en driftsaftale mellem parterne
HOFOR, Nordvand, Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune.
15. Tidsplan
Projektets forventede tidsplan er som følger:
15.1 Myndighedsbehandling
I 2016 til medio 2017 bliver der udarbejdet en VVM-redegørelse for Kagsåparkens
Regnvandsprojekt, spildevandsplantillæg i både Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune, og vandløbsag for nedlæggelse af vandløbet. Samtidig meddeles der udledningstilladelse til det spildevandstekniske anlæg. I 2017-2019 bliver der detailprojekteret, og projektet bliver udbudt.
15.2 Etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg,
Dette omfatter anlæg af bassinledning til optagelse af eksisterende overløb samt ændring af rendeforløb gennem Kagsåparken og terrænbearbejdning til opnåelse af forsinkelsesvolumener i Kagsåparken. Se
Figur 3.

Der vil kun være ét overløbsbygværk i Kagsåparken, nemlig i den sydligste del af
Kagsåparken. Derudover vil de eksisterende dræntilledninger og separate regnvandstilledninger kobles på den nye rende. Der er etableret en underjordisk bassinledning
og der er skabt et stort forsinkelsesvolumen i Kagsåparken. Detailprojektering og anlægsarbejder vil forventeligt foregå i 2018-2023.
Vejvandsseparering i oplandene til Kagsåparken.
Vejvandet vil blive ledt til det spildevandstekniske anlæg i Kagsåparken og dermed
reducere overløbsmængderne fra overløbsbygværket. Dette vil blive gennemført til
og med 2024.
15.3
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Figur 3. Principskitse af Kagsåparkens Regnvandsprojekt med forsinkelsesarealer, permanent
vandspejl og bassinledning
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16. Drift
Kagsåparken vil med projektet fremstå som et parkområde med ekstensiv drift. Forsyningerne og kommunerne indgår en driftsaftale, der nærmere specificerer, hvilken
enhed, der drifter de forskellige dele af parken. Forsyningerne forventes at drifte
regnvandsanlægget i Kagsåparken og kommunen forventes at drifte parken med
stier mm. For så vidt angår ledninger og bygværker under jord har forsyningerne det
sædvanlige driftsansvar.
17. Ikrafttræden
Tillæg nr. 2 til Gladsaxe Kommunes spildevandsplan 2015 har i perioden 20. januar
til 28. marts 2017 været i offentlig høring med mulighed for at komme med
eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Der kom ingen høringsvar.
Miljøvurderingen af tillægget er indeholdt i VVM-redegørelsen for Kagsåparkens
Regnvandsanlæg, som har været offentliggjort samtidig med tillæggets høring.
Tillægget nr. 2 til spildevandsplan 2015 blev endeligt vedtaget af Byrådet 29.11.
2017 og er herefter gældende.
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18.

Bilag

18.1

Bilag 1 Eksisterende forhold

Eksisterende opland til Kagsåparkens Regnvandsanlæg: Eksisterende kloakeringsforhold
fordelt på kloakeringstype, eksisterende afskærende og større ledninger i fællessystemet, interne udløb (grønne) og interne overløb (røde).
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18.2

Bilag 2 Plan

Opland efter etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg: Planlagte kloakeringsforhold fordelt på kloakeringstype. Placering af eksisterende og nye bassiner (hvide), interne regnvandsudløb (grønne) og interne overløb (røde). De oplande der planlægges separatkloakeret
er vist.
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18.3

Bilag 3 Planlagte separatkloakerede oplande

Kagsåparkens separatkloakerede opland fordelt på oplandsgrænser til de permanent våde
bassiner.
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18.4

Kommun
e
/Ejer

Bilag 4 Interne udløb og overløb i Gladsaxe

Gladsaxe
Vejdirektorat

Typ
e

Udløbsnr.

Lokalitet

F
F
F
F
F
F
R
R
R

U3
U4
U5
U6
U8
U9B
U7
U9A
U9C

x
x
x
x
x
x
x
x
x

R

U10

R
R
R
R
R
R

Ikke navngivet
Ikke navngivet
Ikke navngivet
Ikke navngivet
Ikke navngivet
Ikke navngivet

R

VD Bassin 7

R
R
R

VD Bassin 8
VD Bassin 9
U32*
Overløb fra bassinledning

Stavnsbjerg Allé
Åstedvej
Juni Allé 2
Septembervej
Kagsåvej
Ved Kagså
Bassin ved Kagsåparken
Kagsåkollegiet
Kagsåkollegiet
Hillerødmotorvejen v.
Klausdalsbrovej
Augustvej
Kagsåvej
Septembervej
Ederlandsvej
Aprilvej
Åstedvej
Kagsåen_Herlev_Ringvej1
Kagsåen_Node_146
Kagsåen_Node_177
Kagsåen_U32_VB8
Ved Klintekongevej

F

Status

Kag
såparken
s
Reg
nva
ndsprojekt
-

Efter
separering
-

x
x
x

x
x
x

x

x

x

-

-

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

-

x

x

Eksisterende og planlagte interne udløb og interne overløb for projektområdet. R= regnvandsudløb, F = udløb fra overløb fra fællessystem (x = eksisterer, - = eksisterer ikke).
*U32 afvander afkørselsrampe for Motorring 3 + en mindre del af Gladsaxe Ringvej.
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18.5

Kommun
e
/Ejer

Bilag 5 Interne udløb og overløb i Herlev

Herlev

Typ
e

Udløbsnr.

Lokalitet

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

1105000
1106000
1107000
1112000
1113000
1114000
1115000
1116000
1117000
1118000

Klintekongevej

F

1107000

F
F
F
R
R

1107000
5500000
510700S
Ikke navngivet
Ikke navngivet

R

Ikke navngivet

R

Ikke navngivet

Havmandsvej 12
Ederlandsvej
Hyldemorsvej
Snemandsvej
Alfevej 14
Kagsåvej
Langdyssen 54B
Langdyssen 68
Langdyssen 80
Elverparken bag Elverskolen
Elverhøj ved sportsplads
Ved HF Nyvang
Ederlandsvej
Ederlandsvej
Elverhøjen
Hospital/Elverhøjen/Herlev Ringvej
Motorring3

Status

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kag
såparken
s
Reg
nva
ndsprojekt
-

Efter
separering
-

x
x
x
-

-

-

x
x
-

x
x
x
x

-

-

x

x

Eksisterende og planlagte interne udløb og interne overløb for projektområdet. R= regnvandsudløb, F = udløb fra overløb fra fællessystem (x = eksisterer, - = eksisterer ikke).
*U32 afvander afkørselsrampe for Motorring 3 + en mindre del af Gladsaxe Ringvej.
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18.6

Bilag 6 Matrikler
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