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1. LÆSEVEJLEDNING

Nærværende projektforslagsrapport udgør en samlet afrapportering af projektforslagsfasen for
Kagsåparkens Regnvandsprojekt.

Rapporten er baseret på en række faglige baggrundsdokumenter, tegninger mv., og giver en
overordnet sammenhængende beskrivelse af projektet. De læsere, der interesserer sig for at
komme dybere ned i enkelte faglige detaljer henvises til baggrundsdokumenterne og det samlede
tegningsmateriale. I denne rapport vil der løbende blive henvist til relevante
baggrundsdokumenter. Oversigt over baggrundsdokumenter og tegningsliste fremgår af denne
rapports Bilag C og D.

Rapporten er opdelt i følgende overordnede rapportdele, som hver indeholder kapitler, afsnit mv.:

Del 1: Resumé og præsentation af projekt
Del 2: Eksisterende forhold
Del 3: Teknisk løsning
Del 4: Anlægsfase
Del 5: Driftsfase
Del 6: Særlige opmærksomhedspunkter

De overordnede rapportdele giver læseren mulighed for at vælge at fokusere på enkelte dele i
afrapporteringen.

Til denne projektforslagsrapport knytter der sig følgende bilag:

Bilag A: Oversigtstegning over landskabsprojekt, KPRP-P-TL-0200
Bilag B: Oversigtstegning over teknisk anlæg KPRP-P-TF-0200
Bilag C: Oversigt over baggrundsdokumenter dateret 10.05.2022
Bilag D: Tegningsliste dateret 28.03.2022, rev. 2.0

1.1 Baggrundsdokumenter og tegninger
Af Bilag C fremgår oversigt over de baggrundsdokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med
projektforslagsfasen inkl. en kort indholdsbeskrivelse for hvert af dokumenterne samt eventuelle
bilag. I baggrundsdokumenterne er alle udførte undersøgelser, arbejder og løsninger
afrapporteret indgående, og der henvises hertil, hvis der ønskes yderligere detaljer indenfor de
enkelte discipliner. Såfremt der er forskel mellem indhold i nærværende hovedrapport og
baggrundsnotater, skal der som udgangspunkt regnes med, at indholdet i baggrundsdokumentet
er det korrekte.

Baggrundsdokumenterne er navngivet i numerisk rækkefølge. Fra denne projektforslagsrapport vil
der blive refereret til specifikke baggrundsdokumenter ved brug af bilagsnummer (C) og
baggrundsdokumentnr., f.eks. Baggrundsdokument C.1, (Beskrivelse af emne).

Bilag D er tegningsliste. Ved reference til tegninger er tegningsnummeret anvendt.

Baggrundsdokumenter og tegninger er digitalt samlet i hver sin bilagsmappe.
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1.2 Ordforklaring
Kagsåparkens Regnvandsprojekt Betegnelsen anvendes om et afgrænset område i

Kagsåparken indenfor hvilket regnvandsprojektet
udføres, og det betegner derudover staderne frem til
og med anlægsfase. Fysisk afgrænsning af projektet
fremgår af tegningsmateriale.

Kagsåparkens Regnvandsanlæg Betegnelsen anvendes om et afgrænset område i
Kagsåparken indenfor hvilket der er et regnvandslæg,
og betegner derudover stadet fra og med driftsfasen.

Strømrende På strækningen fra Klausdalsbrovej til indløb i
underføring under Motorring 3 betegner strømrende en
fordybning i landskabet indenfor projektområdet af
Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Denne strækning har
tidligere været en del af Kagså. Strømrenden kan
enten have strømmende eller stillestående vand, eller
være udtørret.

Kagså  Åen nedstrøms fra indløb i underføring under Motorring
3 betegnes Kagså.

Regnvandsbassiner Indenfor projektområdet planlægges to typer
regnvandsbassiner; tørbassiner og vådbassiner.
Derudover har Vejdirektoratet (i denne rapport
benævnt VD) to regnvandsbassiner indenfor området.

Tørbassiner Tørbassiner bliver designet, så de ligger lavere end
omkringliggende terræn. Generelt vil de være en del af
parken, hvor man kan færdes både i tørvejr og
regnvejr. Ved meget kraftige skybrud, vil tørbassinerne
være fyldt, således at store dele af parken vil være
vandfyldt.

Vådbassiner Vådbassinerne er inddelt i to sektioner - et forbassin
og et hovedbassin og de har til formål at rense vandet.
Begge sektioner skal oprenses løbende, men den
primære driftsindsats ligger i forbassinet.
Vådbassinerne ligner søer eller vandhuller, og en del af
dem er permanent vandfyldt.

Forbassin og hovedbassin Vådbassinerne er inddelt i to sektioner – et forbassin
og et hovedbassin. Den primære drift skal udføres i
forbassin, men også hovedbassin skal driftes løbende.
De to bassiner adskilles fra hinanden via en
bassinadskillelse.

Bassinadskillelse Vådbassiner opdeles i to sektioner vha.
bassinadskillelser, der enten kan være udført som
betonmur eller som jorddige. Bassinadskillelsen sørger
for at tilbageholde sediment mv. i forbassinet.
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Tilløb Al eksternt påført regnvand til Kagsåparkens
Regnvandsprojekt benævnes tilløb. Dvs. f.eks.
regnvand fra separerede oplande.

Indløb/udløb Al transport af internt håndteret regnvand benævnes
ind- og udløb. Dvs. f.eks. indløb fra strømrende til
bassin.
Betegnelsen ”udløb” anvendes også for den samlede
udledning fra Kagsåparkens Regnvandsprojekt til
Kagså, der forløber under Motorring 3 ved
Klintekongevej.

Overløb Overløb af spildevand sker i overløbsbygværket i den
sydlige ende af parken. Overløb sker til lukkede
bokselementer, der leder vandet til Kagså i
underføringen under Motorring 3.
Betegnelsen ”overløb” anvendes også for den tilførsel
af opblandet spildevand, der sker til strømrenden fra
overløbsbygværker på de afskærende fællesledninger
langs parken.

Bassinledning Bassinledningen etableres på strækningen fra ved
Kagsåkollegiet i nord til ved underføring under
Motorring 3 i syd. Alle nuværende overløb fra
fælleskloaksystemet bliver tilsluttet hertil.

Hovedsti Hovedsti betegner den eksisterende regionale cykel-
og gangsti igennem parken.

Primær grussti Lokale grusstier fra omkringliggende boligområder.

Sekundær grussti Nye oplevelsesstier og opholdspladser.
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DEL 1: RESUMÉ OG PRÆSENTATION AF
PROJEKT

Rapporten indledes med et resumé, der kortfattet opsummerer rapportens indhold for
projektforslagsfasen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt.

Derefter følger en præsentation af projektet indenfor følgende emner:

Ø Indledning og mål med Kagsåparkens Regnvandsprojekt.

Ø Projektets stade - Forløbet fra skitseprojekt i 2017 til afslutning af projektforslag, primo
2022.

Ø Overordnet præsentation af projektet samt grænseflader.

Ø Målopfyldelse.

Ø Perspektivering af løsning.

Ø Tidsplan, risici på projektet samt interessenter og kommunikation.
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2. RESUMÉ

Hovedrapporten præsenterer en samlet og overordnet gennemgang af projektets forløb,
aktiviteter og løsninger udarbejdet i projektforslagsfasen fra marts 2021 til marts 2022 for
Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Hovedrapporten baserer sig på en række faglige
baggrundsdokumenter, hvori undersøgelser og løsninger er nærmere uddybet.

Rambøll er rådgiver for samarbejdet bestående af Novafos, HOFOR, Harrestrup-Å samarbejdet,
Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune - med landskabsarkitektfirmaet Gottlieb Paludan
Architects samt kommunikationsrådgiver Klimakom v. Ann-Sofie Højbjerre Jakobsen som
underrådgivere.

2.1 Baggrund og formål
Baggrunden for Kagsåparkens Regnvandsprojekt er, at vandkvaliteten i Kagsåen i dag er dårlig og
påvirket af opspædet spildevand. Vandløbet er endvidere hydraulisk belastet ved kraftige
regnhændelser og med begrænset kapacitet af de afskærende ledninger i fællessystemet
medfører det oversvømmelser langs vandløbet samt i oplandet på grund af opstuvning i de
fælleskloakerede systemer. Samtidig er Kagså omfattet af vandområdeplan 2015-2021 for
vanddistrikt Sjælland og derigennem er der for at forbedre vandkvaliteten stillet krav om at
reducere overløb med spildevand fra fælleskloakerede oplande i Herlev og Gladsaxe.

Derfor har Novafos, HOFOR, Harrestrup-Å samarbejdet1, Gladsaxe og Herlev Kommune indgået
samarbejde om Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Anlægget skal udformes så det begrænser
antallet af overløb fra de fælleskloakerede oplande og forsinke og rense regnvandet under kraftige
regn og skybrud, således at vandkvaliteten i Kagså forbedres og risikoen for kritiske opstuvninger
i fællessystem og Kagså begrænses mest muligt.

Det er hovedrapportens formål at give et sammenhængende overblik over projektets løsninger
samt at anskueliggøre de mange interne og eksterne forhold samt grænseflader, der er
rammegivende for projektet.

2.2 Rammer og forudsætninger
Regnvandsanlæggets overordnede rammer og hydrauliske funktion er i henhold til:

§ Afgørelse om (juridisk) nedlæggelse af Kagsåens øverste strækning med ændring til
spildevandsteknisk anlæg, december 2017

§ VVM-tilladelse og vilkår, december 2017, oktober 2020
§ Udledningstilladelse, december 2017, oktober 2020
§ Vilkår fra kommende myndighedstilladelser

Der er fysiske grænseflader for projektets udformning:
§ Motorring 3 – vilkår i forhold til vejbyggelinje
§ Kildepladser
§ Herlev/Gladsaxe Ringvej – infrastruktur barriere m. kommende letbane
§ Naboer

Og planlagte - samt for projektet - forudsatte grænsefladeprojekter:
o Harrestrup Å samarbejdet
o Rekreativ merværdi

1  Tværkommunalt samarbejde, der handler om i fællesskab at indrette Harrestrup Å og de grønne områder omkring åen, så regnvand ved skybrud
kan rummes der, i stedet for at oversvømme borgernes huse og infrastruktur. I alt indgår 10 kommuner og deres forsyningsselskaber (deriblandt
Gladsaxe og Herlev Kommuner samt HOFOR og Novafos). Læs mere om samarbejdet i denne rapports afsnit 5.2.
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o Separering i oplandene
o Ledningsomlægninger Letbanen
o Kagsmosen

Disse projekter er ikke en del af Kagsåparkens Regnvandsprojekt – men en forudsætning for den
fulde målopfyldelse.

2.3 Kagsåparkens Regnvandsanlæg

2.3.1 Regnvandshåndtering og landskabelig bearbejdning
På terræn omfatter løsningerne forskellige stiforløb, beplantning samt en strømrende. For at sikre
vandkvalitet etableres og tør- og vådbassiner, der tjener til formål at rense regnvandet inden
udledning til den nedstrømsliggende recipient, Kagså.  Udførelse af dette sker under hensyntagen
til det underliggende grundvand og kildepladsområder. Den landskabelige bearbejdning medfører
et samlet forsinkelsesvolumen på terræn på ca. 110.000 m3 og kan håndtere op til en 25 års
regnhændelse om 100 år.

2.3.2 Bassinledning og bygværker og anlægsbeskrivelse
Under terræn omfatter løsningerne tilløb af regnvand fra oplande, en ca. 2 km lang bassinledning,
hvortil alle 16 overløb fra fællessystemerne langs parken i hhv. Herlev og Gladsaxe Kommune
bliver tilsluttet i stedet for at aflaste til strømrenden. Til bassinledningen hører spjældbygværker
til optimal udnyttelse af volumen i bassinledningen, pumpestation for oppumpning til nedstrøms
fællessystem, et overløbsbygværk, som modtager overløbsvand fra pumpestation og aflaster, når
kapacitet af bassinledning og fællessystem er utilstrækkelig samt et spjæld længst mod syd i
parken til regulering af aflastningsmængde fra Kagsåparkens strømrende til Kagså.

Med de i rapporten beskrevne løsninger reduceres antallet af overløbspunkter til Kagsåen fra 16 til
ét. Aflastningerne fra fælleskloakken til Kagså reduceres fra mere end 44 gange årligt til færre
end 10 (5,7) aflastninger årligt efter etablering af bassinledning og terrænanlæg og der reduceres
til færre end 5 (3,9) aflastninger årligt, når separering i oplandet er gennemført.

En forudsætning for at opnå ovenstående, er separering i oplandet til Kagsåparken, hvilket ligger
udenfor dette projekts scope at projektere og udføre. Der er i beregningerne derfor taget
udgangspunkt i antagelser omkring de kommende projekter, hvilket dels er forbundet med et
andet detaljeringsniveau end resten af projektet og dels er forbundet med en risiko for, at de ikke
bliver udført. Det skal pointeres, at effekten af Regnvandsanlægget er stærkt afhængigt af i hvor
høj grad der separeres i oplandet til Kagsåparken, og således kan etablering af Kagsåparken ikke i
sig selv opfylde de opstillede mål.

2.4 Anlægsoverslag
I hovedrapporten præsenteres anlægsmetoder for de angivne løsninger samt anlægslogistik med
dertilhørende jordbalance og anlægstidsplan. Overslag for etablering af anlægget er opgjort til ca.
336,5 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter på 15 %. Der er udarbejdet fordelingsnøgle for hhv.
HOFOR, Novafos, Harrestrup Å og Gladsaxe Kommune.

2.5 Tidsplan
I forlængelse af projektforslagsfasen færdiggøres myndighedsprojektet.

Overordnet tidsplan:
- Projektforslag (fastlæggelse af forudsætninger og projektløsninger – marts 2022)
- Myndighedsprojekt (myndighedsdialog, udarbejdelse af ansøgninger, aftaler med 3. part

mm.)  februar – juni 2022
- Udbudsprojekt april 2022 – marts 2023
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- Udbudsfase (EU-udbud) - marts 2023 – oktober 2023
- Udførelsesfase – oktober 2023 – december 2027
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3. INDLEDNING OG MÅL MED KAGSÅPARKENS
REGNVANDSANLÆG

Kagsåparkens Regnvandsprojekt gennemføres i samarbejde mellem Novafos, HOFOR, Herlev
Kommune og Gladsaxe Kommune indenfor rammerne af Harrestrup Å-Samarbejdet2. Projektet
har følgende overordnede mål, der er i overensstemmelse med målsætning for Harrestrup Å-
Samarbejdet:

1. At forbedre vandkvaliteten i Kagså og Harrestrup Å3

2. At begrænse oversvømmelser i nærheden af strømrende og Kagså

3.1 Forbedret vandkvalitet i Kagså og Harrestrup Å
For at opnå målsætning om forbedret vandkvalitet i vandløbet arbejdes der i projektet med 2
overordnede tiltag:

1. Etablering af bassinvolumen (langsgående bassinledning i Kagsåparken) for at reducere
udledning af overløbsvand fra de fælles-kloakerede oplande i Herlev og Gladsaxe.
Bassinledningen – inkl. udførelse af en række planlagte separeringsprojekter i oplandene
– skal reducere antallet af årlige overløb til 5 gange pr. år.

2. Etablering af regnvandsanlæg i form af åbne jordbassiner i terræn. Bassinerne etableres
med vådvolumen og dykket udløb for rensning af det separate regnvand der tilledes fra
oplandene. Vådbassinerne dimensioneres til en 5-årshændelse og 250 m3 volumen pr.
red. Ha opland.

3.2 Begrænsede oversvømmelser langs Kagså
For at kunne begrænse oversvømmelser langs Kagså skal det overjordiske regnvandsanlægs ud
over at rense ved normale regnhændelser også have så meget forsinkelsesvolumen, at det kan
tilbageholde skybrudsvand, så oversvømmelser i oplandet til Kagsåen i åen nedstrøms
projektområdet begrænses mest muligt.

3.3 Overordnede forudsætninger
Funktionen af det samlede regnvandsanlæg er under forudsætning af, at grænsefladeprojekterne i
oplandene udføres som planlagt. Separeringsprojekterne i oplandene er ikke en del af
Kagsåparkens Regnvandsprojekt, og der er ved beregningerne for disse anvendt overordnede
forudsætninger, der ikke vil være tilstrækkelige til en senere udførelse af disse projekter.

Rambøll er rådgiver for ovenstående samarbejde. Underrådgivere på projektet er
landskabsarkitektfirmaet Gottlieb Paludan Architects samt kommunikationsrådgiver Klimakom.

2 Samarbejde mellem de ti kommuner og fire forsyningsselskaber, som afleder til hovedvandløbet Harrestrup Å samt dets sidetilløb, som bl.a.
omfatter Kagså. Samarbejdet handler om i fællesskab at indrette Harrestrup Å og de grønne områder omkring åen, så regnvand ved skybrud kan
rummes der, i stedet for at oversvømme borgernes huse og infrastruktur.

3 Harrestrup Å-systemet består af hovedvandløbet Damhusåen og Harrestrup Å samt sidetilløbene Kags Å, Sømose Å, Rogrøften, Bymoserenden
og Grøndalsåen.
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4. PROJEKTETS STADE OG OVERORDNET TIDSPLAN

Processen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt siden udarbejdelse af skitseprojekt i 2017 er kort
angivet på punktform nedenfor, hvortil det skal bemærkes, at der forud for aktiviteterne i 2017
også har været en længere proces.

Afsluttet:
ü Juni – august 2017: VVM-høring

ü November 2017: Færdigt skitseprojekt foreligger, udarbejdet af Rambøll og GPA

ü December 2017: Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune vedtager VVM-tilladelse, tillæg
til spildevandsplaner, udledningstilladelse og ændring af Kagsås status til
spildevandsteknisk anlæg på den strækning, som projektet omfatter.

ü Oktober 2020: Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune forlænger VVM-tilladelse og
udledningstilladelse, hvorved første spadestik skal tages senest i oktober 2023.

Status:
§ Januar 2021 – marts 2022: Granskning af skitseprojekt med henblik på opdatering,

forundersøgelser i parken og udarbejdelse af projektforslag.

Planlagt:
o Februar 2022 – maj 2022: Udarbejdelse af myndighedsprojekt.

o April 2022 – Oktober 2023: Udbudsprojekt og kontrahering.

o Oktober 2023: Anlægsstart.

o Ultimo 2027: Anlægget indvies.

4.1 Skitseprojekt 2017
Som angivet ovenfor, forelå det færdige skitseprojekt for Kagsåparkens Regnvandsprojekt i
november 2017, og det har dannet baggrund for myndighedsbehandling, herunder VVM-
miljøvurdering, omdefinering af Kagså fra vandløb til spildevandstekniskanlæg mv.
Skitseprojektet er afrapporteret i /1/ Kagsåparkens Regnvandsprojekt, Skitseprojekt (2017).

4.2 Granskning af skitseprojekt i foråret 2021
Siden skitseprojektet for Kagsåparkens Regnvandsprojekt blev udarbejdet i 2017, er der sket
ændringer i en række forhold, der har indvirkning på projektet. Som indledning til
projektforslagsfasen blev der i foråret 2021 derfor gennemført en gennemgang af skitseprojektet
og af alle de ændringer, forslag mv., der er opstået i perioden ultimo 2017 til primo 2021. Alt
dette er oplistet i /2/ Kagsåparkens Regnvandsprojekt, Opsamling på granskning af skitseprojekt
(2021).

Følgende forhold og vilkår fremhæves bl.a. som ændringer:
· VVM-tilladelse, fornyet oktober 2020, med vilkår
· Udledningstilladelse, fornyet oktober 2020, med vilkår
· Kloakprojekter, der grænser op til Kagsåparken er udført (f.eks. vejvandsseparering i

Kagsåkvarteret)
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· Områder i Gladsaxe, der tidligere var planlagt vejvandsseparerede, planlægges nu fuldt
separatkloakerede

· Ledningsomlægninger ifm. letbanen i Herlev Ringvej, samt anlæggelse af selve Letbanen
er under udførelse

· Krav fra Harrestrup Å samarbejdet ift. beregning af anlægsoverslag og hydrauliske
eftervisninger

I forbindelse med granskning af skitseprojektet blev der også udarbejdet supplerende
løsningsforslag:

1. Højtliggende bassinledning på den samlede ledningsstrækning (og oprindeligt planlagt
tunnelering udgår på delstrækning) samt ny placering af pumpestation

2. Lukket rende eller ledning ifm. udløb ved Klintekongevej
3. Terrænregulering nordøst for Kagsåvej

Ovenstående granskning samt afgørelsen om ikke VVM-pligt for ændringer i projektet /11/ har
dannet grundlag for det efterfølgende arbejde med projektforslaget.

4.3 Projektforslag april 2021 – marts 2022
Udarbejdelsen af projektforslaget har forløbet i perioden fra april 2021 til marts 2022.

I projektforslagsfasen er der igangsat og afsluttet en række forundersøgelser vedr. geoteknik,
grundvand, forurenet jord, træer, opmåling, registrering af eksisterende bygværker, berøring af
tilstødende matrikler mm. Disse forundersøgelser er afrapporteret i særskilte
baggrundsdokumenter. Parallelt med dette pågår der afklaringer af projektet med myndigheder,
interessenter og andre parter med indflydelse på projektet.

Herudover er der i projektforslagsfasen sket en yderligere bearbejdning og detaljering af
løsningen fra skitseprojektet.

Projektforslaget danner grundlag for Novafos’ og HOFORs samt Gladsaxe og Herlev Kommunes
godkendelse af projektet, og dermed igangsætning af myndighedsprojekt og udbudsprojekt.
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5. PROJEKTET - OVERORDNET

5.1 Projektområdet og hovedelementer i projektet
Kagsåparkens Regnvandsprojekt er beliggende på grænsen mellem Gladsaxe og Herlev
kommuner, og strækker sig fra Klausdalsbrovej i nord til Klintekongevej i syd, hvor Kagså krydser
under Motorring 3. På begge sider af parken afgrænses området af kolonihaver og boligkvarterer,
og på den sydøstlige side af parken grænser parken også op til Motorring 3.

Projektområdet er opdelt i delområderne 0, 1, 2 og 3, som vist på Figur 5.1.

Figur 5.1 - Oversigt over projektområde samt inddeling heraf i fire delområder.

Projektet består overordnet af følgende hovedelementer:

· En bassinledning inkl. tilslutning af samtlige overløbsbygværker langs parken samt
spjældbygværker til optimal udnyttelse af volumen i bassinledningen. Bassinledningen
tømmes via en spildevandspumpestation til nedstrøms fællessystem, et overløbsbygværk,
som modtager overløbsvand fra pumpestation og aflaster, når kapacitet af bassinledning
og fællessystem er utilstrækkelig samt et spjæld længst mod syd i parken til regulering af
aflastningsmængde fra Kagsåparkens strømrende til den nedstrømsliggende recipient,
Kagså.

· Et regnvandsanlæg i Kagsåparken til håndtering af hverdagsregn i form af en slynget
strømrende samt en række forsinkelsesbassiner i terræn. Strømrenden er forbundet med
tørbassiner, der opstuves i ved kraftig regn og vådbassiner med permanent vandspejl for
rensning af hverdagsregn samt en forbindelse til Kagsåens underføring ved Motorring 3.
Udførelse af dette hovedelement skal ske under hensyntagen til det underliggende
grundvand samt kildepladsområder indenfor parken, hvorfor der bl.a. etableres
membraner under bassiner med permanent vandspejl samt i strømrende.

· Supplerende afledte elementer som bl.a. ledningsomlægninger i parken og etablering af
foranstaltninger til sikring af skråninger midlertidigt og permanent.

Bassinledningen og regnvandsanlæg etableres fra Delområde 1 til og med Delområde 3. I
Delområde 0 udføres der udelukkende landskabelige ændringer.
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5.2 Grænseflader
Sideløbende med dette projekt, planlægges og udføres der projekter i oplandet, som har
betydning for funktionen af Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Disse projekter omtales i denne
rapport samlet som grænseflader. Af Figur 5.2 fremgår de grænseflader, der er identificeret og
vurderet væsentlige. Det skal bemærkes, at grænseflader ikke omfatter det generelle
myndighedsarbejde, der har været igennem projektforslagsfasen. For mere information om
myndighedsarbejde, henvises til afsnit 14.

Figur 5.2 - Oversigt over grænseflader inddelt i grupper.

I det følgende beskrives de angivne grænseflader samt håndteringen heraf.

5.2.1 Harrestrup Å Samarbejdet
Kagså er et sidetilløb til hovedvandløbet Harrestrup Å, der strømmer igennem det vestlige
Storkøbenhavn og som har udløb ved Kalvebod Strand. Harrestrup Å afvander dele af i alt ti
kommuner. De ti oplandskommuner til Harrestrup Å samt deres fire forsyningsselskaber har
indgået en aftale om at arbejde sammen om en koordineret indsats omkring udnyttelsen af
kapaciteten af Harrestrup Å-systemet som fælles vandvej under skybrud (kaldet
Kapacitetsprojektet).

Kapacitetsprojektet refererer til samarbejdsprojektet mellem ti oplandskommuner samt deres
forsyninger om at finde en fælles og koordineret løsning for at sikre tilstrækkelig kapacitet i åen
og minimere skadevoldende oversvømmelser. Projektet har to overordnede mål:

1. Skabe mulighed for afledning af mere regnvand ved ekstrem regn.

2. Minimere risiko for oversvømmelser omkring Harrestrup Å-systemet.

Samarbejder

•Harrestrup Å-
Samarbejdet

•Samarbejde med
Gladsaxe Kommune ift.
rekreativ merværdi i
Kagsåparken

Grænseflader
indenfor

projektgrænsen

•HOFOR Kilde XIII og XIV

•VD's regnvandsbassiner
samt vejbyggelinje for
Motorring 3

•Ledningsomlægninger i
Kagsåparken

•Samarbejde med Herlev
kommune om boldbanen,
bassin 2E.

Grænseflader
udenfor

projektgrænsen

•Fysiske forhold langs
projektgrænsen

•Planlagt kloakering i
oplande til Kagsåparken i
Gladsaxe og Herlev
Kommune

•Ledningsomlægninger
ifm. etablering af
letbanen samt selve
etablering af letbanen i
Gladsaxe og Herlev
Ringvej

•Kagsmosen

•Overløbsbassin på
Symfonivej i Herlev og
spjæld nedstrøms herfor
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I kapacitetsprojektets kapacitetsplan er opstillet et løsningskatalog med følgende delløsning for
Kagsåparkens Regnvandsprojekt:

· ID 1.17 – Oversvømmelsesarealer Kagsåparkens Regnvandsprojekt (minimum volumen
84.000 m3)

Kapacitetsplanens delløsning 1.17 er således en del af Kagsåparkens Regnvandsprojekt. I løbet af
projektforslaget er det samlede maksimale opstuvningsvolumen beregnet til i alt ca. 110.000 m3.
Det er i projektet forudsat, at Harrestrup Å-Samarbejdet medfinansierer, hvad angår
skybrudsdelen af projektet.

5.2.2 Samarbejde med Gladsaxe Kommune ift. rekreativ merværdi
Der henvises generelt til terræn- og belægningsplanerne, jf. Bilag D, Tegningsliste.

Størstedelen af Kagsåparken er beliggende i Gladsaxe Kommune og kommunen har stor interesse
i at udvikle parkens rekreative potentialer.

Ud over den for projektet nødvendige retablering, etableres der nye, rekreative tiltag, der
finansieres af Gladsaxe Kommune. For at afklare, hvilke rekreative ønsker og planer kommunen
har for parkområdet samt hvilke landskabelige tilføjelser kommunen ønsker at der arbejdes videre
med, blev der i projektforslagsfasen startet et samarbejde/en dialog med Gladsaxe Kommune.
Gladsaxe Kommune har i den forbindelse udarbejdet en oversigt over ønsker og planer, som der
efterfølgende er foretaget en prioritering iblandt, idet nogle ønsker er nødvendige at indarbejde
som en del af projektforslaget, mens andre kan tilføjes til parken efterfølgende uden at det
påvirker det tekniske regnvandsanlæg såvel som den landskabelige udformning.

Gladsaxe Kommunes ønsker kan inddeles i følgende kategorier med underpunkter, der er
indarbejdet i projektforslaget.

· Adgange og stier
o Sekundær sti, en oplevelsessti etableret i grus
o Markering af adgange og knudepunkter ved etablering af opholds- og

mødepladser i grus
· Rekreative faciliteter

o Supplerende parkbænke til hvil og ophold
o Bevægelsesbane i grus
o Trædæk til ophold

· Information og formidling
o Information, placering af skilte til vejvisning, orientering mm.

· Broer
o Stibroer over vandløb, som en del af bevægelsesbanen

De rekreative tiltag projekteres og udføres i forbindelse med det samlede landskabsprojekt i
Kagsåparkens Regnvandsprojekt.

5.2.3 Fysiske forhold langs projektgrænsen
Kagsåparkens Regnvandsprojekt forløber på strækningen fra Klausdalsbrovej i nord til
Klintekongevej i syd. Mod vest grænser projektet direkte op til forskellige typer af bebyggelse,
herunder kolonihaver, villakvarter og boldklub B1973 med dertilhørende baner. Dele af
boldbanerne ligger dog indenfor projektområde og inddrages som bassinvolumen – se tegning
KPRP-P-TL-0200. Mod øst grænser projektet direkte op til kolonihaver, kollegie, villakvarter og
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Motorring 3 med dertilhørende tilkørsel og frakørsel fra Gladsaxe Ringvej. Projektområdet er
fysisk delt i to, idet det deles af Gladsaxe/Herlev Ringvej. De to projektområder forbindes via en
stitunnel.

Disse fysiske grænsefladeforhold langs projektgrænsen fremgår af Figur 5.3.

Figur 5.3 - Angivelse af fysiske grænseflader langs projektgrænsen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt. De sorte streger i
nord og syd angiver projektafgrænsning.
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5.2.4 Planlagt separering i oplande til Kagsåparken
Der henvises generelt til baggrundsdokument Bilag C.30, vedr. hydraulisk forudsætningsnotat,
hvor nedenstående projekter er nærmere beskrevet, og hvor der beskrives på hvilken måde
projektforslaget er opdateret ift. skitseprojektet.

Kloakoplandene i Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune er inddelt i mindre delområder, som
angivet i Figur 5.4.

Figur 5.4 - Oversigt over delområder i kloakoplandet til projektområdet.

5.2.4.1 Fælleskloakerede oplande
Oplandet, der i dag aflaster til strømrenden i Kagsåparken er overvejende fælleskloakeret. Langs
projektområdet er der i alt 16 overløbsbygværker til strømrenden, jf. Figur 5.5, hvorfra der
udledes vand fra fælleskloakken til strømrenden, når fællessystemets kapacitet er opbrugt. Dette
sker mere end 50 gange årligt. Statens Vandområdeplan 2015–2021 angiver, at vandkvaliteten i
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Harrestrup Å skal forbedres, og et af tiltagene til dette er at reducere udledningen af opblandet
spildevand til Kagsåen, /10/ Statens Vandområdeplan 2015-2021.

Figur 5.5 - Overløbsbygværker langs Kagsåparken, der aflaster til strømrenden og fremadrettet vil blive tilsluttet
bassinledningen.

En stor del af kommunernes planlagte grænsefladeprojekter omhandler separering af
fælleskloakerede oplande, hvilket udgør et væsentligt bidrag for at opnå projektets målsætning.
Ved at separere mindskes belastningen på fællessystemet, hvorved både den aflastede mængde
spildevand fra oplandet til Kagsåparken reduceres, og stuvningsniveauet i fællessystemet generelt
sænkes. Separat regnvand fra oplandet til Kagsåparken planlægges ledt til Kagsåparkens
Regnvandsanlæg og videre til Kagsåen og Harrestrup Å. Separering i oplandene er ikke en del af
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Kagsåparkens Regnvandsprojekt, men forudsætningerne for oplandenes udledninger er medtaget
i de hydrauliske beregninger for projektet.

De områder i Herlev og Gladsaxe, hvor vejvand efter planen forventes separeret, fremgår Tabel
5-2.

5.2.4.2 Separatkloakerede oplande - status
Regnvand ledes i dag til strømrenden fra oplandet via 13 regnvandstilløb. Regnvandstilløb og
tilhørende oplande fremgår af Figur 5.6. De enkelte tilløb er nærmere angivet i afsnit 11.2.

Figur 5.6 - Eksisterende regnvandstilløb til Kagsåparken.
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Med Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil der blive etableret flere regnvandstilløb til parken.
Fra enkelte lokaliteter i hhv. Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune ledes der i dag drænvand til
strømrenden. Den dræningsret, som alle bredejere langs strømrenden har, vil ikke blive ændret
på grund af projektet.

5.2.4.3 Separering og separeringstakt
Af Tabel 5-1 fremgår en oversigt over planlagte og udførte kloakprojekter i oplandet til
projektområdet. De angivne projekter er afstemt med hhv. Novafos og HOFOR. Det skal
bemærkes, at nogle af projekterne befinder sig på et tidligt planniveau, og der er således en
usikkerhed forbundet med projektets gennemførelse.

Tabel 5-1 Oversigt over status og plan for kloakering i grænsefladeprojekter.

Projekt Forudsætning i Projektforslag
Gladsaxe Kommune
Kolonihaver
(Område 1 Figur 5.4)

Status: Kloakering af kolonihaver – spildevand koblet til
fællesledning i brønd KAX0058 konstant tilledning på 16 l/s jf.
Novafos. Den eksisterende fællesledning er opdimensioneret og
anlagt.
Plan: Ingen ændring.

Kagsåkollegiet
(Område 2 Figur 5.4)

Status: Den eksisterende fællesledning er opdimensioneret og
anlagt.
Område ved Kagsåkollegiet er delvist separeret. Vejvand og
afstrømning fra grønne tage ledes til fællessystemet.
Plan: Fuldt separeret. Vejvand og afstrømning fra grønne tage
ledes til regnvandsledninger.

Kagsåkvarteret
(Område 3 Figur 5.4)

Status: Der er anlagt regnvandsledninger i området, der er
vejvandssepareret og 31 matrikler er koblet til
regnvandsledningen. Regnvandsledningen er koblet til
eksisterende fællessystem ved overløbsbygværk U8.
Plan: Udløb U8 tilsluttes bassinledningen, regnvandsledning
kobles til strømrenden.

Motorvej
(Område 4 Figur 5.4)

Status: Vand fra Hillerødmotorvejen ledes nord om direkte til
strømrenden. Motorring 3 har afvanding til VD’s egne bassiner
Plan: Ingen ændring.

Gladsaxe Ringvej
(Område 5 Figur 5.4)

Status: Separering med udløb til strømrenden. Placering og
størrelse af regnvandsledninger er opdateret ift. skitseprojekt.
Plan: I ”Hanken” ved Gladsaxe Ringvej planlægges et åbent
forsinkelsesbassin til regnvand. Bassinstørrelse er ikke fastlagt.

Erhvervsområde
(Område 6 Figur 5.4)

Status: Fuldt separeret – udledning til bassin U7.
Plan: Ingen ændring.

Juni Allé
(Område 7 Figur 5.4)

Status: Fælleskloakeret.
Plan: Fuld separering – alle matrikler kobles til
regnvandsledninger. U5 og U6 tilsluttes bassinledning.

Stavnsbjerg Alle
Bassin
(Område 8 Figur 5.4)

Status: Bassin for fællesvand ved Stavnsbjerg Allé skal ikke
udføres. Den afskærende fællesledning er opdimensioneret og
anlagt.
Plan: U4 og sandsynligt også U3 bibeholdes og tilsluttes først
bassinledning, men omkobles sidenhen og anvendes til
tømmeledninger. Området ved Stavnsbjerg Allé fuldsepareres
og der anlægges et regnvandsbassin med tømning til Kagsåen
efter regnhændelsen.
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Herlev Kommune
Kolonihaver Status: Ikke kloakeret.

Plan: Spildevandskloakering af kolonihaver med tilledning til
fællessystemet.

Separering af
vejflader

Status: Ingen vejvandsseparering.
Plan: Vejvandsseparering på udvalgte veje – grundlag fra
modtaget planmodel.

Herlev hospital og
skybrudsprojekt ved
mose

Status: Separatkloakeret med tilledning af regnvand til
strømrenden via overløbsledning OV15D.
Plan: Overløbsledning OV15D kobles til bassinledning,
regnvandsledning kobles til strømrenden. Skybrudsprojekt
nedstrøms hospitalet tilsluttes regnvandsledning og der
etableres et skybrudsbassin til håndtering af regnvand, når
kapacitet af regnvandsledning er opbrugt.

Da ikke alle planlagte projekter indenfor Kagsåparkens opland når at blive udført inden
Kagsåparkens Regnvandsanlæg er færdigt i 2027, skelnes der i projektet imellem to scenarier:

· Scenarie A: Når Kagsåparken er anlagt, hvor alle delområder i oplandet endnu ikke har
implementeret diverse planløsninger.

· Scenarie A+: - Vejvandsseparering i Mørkhøjkvarteret*

· Scenarie B: Efter Kagsåparken er anlagt og alle planløsninger i oplandet er etableret.
* Ændrede forudsætninger: Gladsaxe kommune oplyser, at regnvandsledningerne og separeringen i Mørkhøj
forventes at være etableret allerede i slutningen af 2027. Da tidshorisonten er så kort, er der i nogle af de
seneste beregninger også taget stilling til Scenarie A+, hvor alt vejvandet i Mørkhøjkvarteret er frasepareret
fællessystemet. Dette betyder, at der er en mindre belastning på fællessystemet i Mørkhøj og
bassinledningen.

Scenarie A og B er illustreret i hhv. Figur 5.7 og Figur 5.8.
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Figur 5.7 - Oplande og deres afledningsområder i Scenarie A, hvilket er efter udførelse af Kagsåparkens Regnvandsprojekt.
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Figur 5.8 - Oplande og deres afledningsområder i Scenarie B, hvilket efter udførelse af Kagsåparkens Regnvandsanlæg og
alle planløsninger i oplandet er etableret.
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I Tabel 5-2 ses en oversigt over den forventede separeringstakt i de pågældende deloplande.

Tabel 5-2 Oversigt over forudsætningerne for grænsefladeprojekter for de to scenarier.

Scenarie
Område A B

Gladsaxe
1 Kolonihaverne Spildevandskloakeret
2 Kagsåkollegiet Status Fuldt separeret
3 Kagsåkvarteret Vejvandssepareret + 31 matrikler afkoblet
4 Motorring 3 Status
5 Gladsaxe Ringvej Status + regnvandsbassin ved

hanken
6 Erhvervskvarteret Status
7 Juni Allé Status - Fælleskloakeret Fuldt separeret
8 Stavnsbjerg Allé Status - Fælleskloakeret Fuldt separeret –

regnvandsbassin, med lokal
tilbageholdelse

Overløb U3 og U4 fra
Mørkhøj

Bibeholdt som overløb fra
fællesystem. Koblet til
bassinledningen.

Begge overløb bibeholdes og
kobles til den nye strømrende
som regnvandsudløb fra
Mørkhøj, der også anlægger
forsinkelsesbassin med
rensning i oplandet til U3/U4

Herlev
Kolonihaverne Spildevandskloakeret
Herlev hospital og
skybrudsprojekt ved
mose

Regnvand fra Herlev
Hospital og vejvand kobles
fra overløbsledning OV15D
og i separat
regnvandsledning til
strømrenden

Skybrudsbassin

Vejvandsseparering –
direkte til Kagsåparken

Status Udvalgte vejflader separeres
med udledning til Kagsåen.

Resterende opland Status (fælleskloakeret) Status (fælleskloakeret)

Nedstrøms projektområde
Spjældet ved Symfonivej Permanent manuelt åbent –

ingen regulering
850 l/s til kote 10,26.
1.300 l/s op til kote 10,46.
Ellers op til max 1.500 l/s
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5.2.4.4 Fremtidigt oplandsareal til bassinledning og regnvandsanlæg
Når Kagsåparkens Regnvandsprojekt er udført, og alle planlagte projekter i oplandet hertil
forventeligt er udført, vil oplandsarealerne angivet i Tabel 5-3 og på Figur 5.9 være tilsluttet hhv.
bassinledning og regnvandsanlæg. Der gøres opmærksom på, at de angivne arealer ikke omfatter
VD’s arealer.

Tabel 5-3 Skematisk oversigt over oplandsarealer til hhv. bassinledning og regnvandsanlæg, når Kagsåparkens
Regnvandsprojekt er udført. Der gøres opmærksom på, at arealerne ikke omfatter VD’s arealer, der afleder til VD’s bassiner i

parken.

Teknisk anlæg Areal i Herlev
[red. ha]

Areal i Gladsaxe
[red. ha]

Samlet
[red. ha]

Fælleskloakeret 39 3,4 42,4
Regnvandsanlæg 28 66 94

Figur 5.9 - Oplandsarealer til hhv. bassinledning og regnvandsanlæg, når Kagsåparkens Regnvandsprojekt er udført.
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5.2.5 Hovedstadens letbane i Gladsaxe og Herlev Ringvej
Hovedstadens Letbane, som skal gå fra Ishøj til Lundtofte, er under udførelse samtidig med at
Kagsåparkens Regnvandsprojekt projekteres og udføres.

Der foretages i Hovedstadens Letbanes projektet både ledningsomlægning og ændring af
vejgeometri på Herlev/Gladsaxe Ringvej, hvilket har indflydelse på adgangsforholdene for
Kagsåparken Regnvandsprojekt. Se endvidere afsnit 29.1.

5.2.6 Kagsmosen
Kagså og det nedstrømsliggende Kagsmosen er et sidetilløb til hovedvandløbet Harrestrup Å, og
ligesom Kagså, indgår Kagsmosen også i Kapacitetsprojektet. Harrestrup Å-Samarbejdet er
nærmere beskrevet i afsnit 5.2.1.

I kapacitetsprojektets kapacitetsplan er opstillet et løsningskatalog med følgende delløsning for
Kagsmosen:

· ID 1.16 – Oversvømmelsesareal ved Kagsmosen (samlet volumen maksimalt 330.000 m3)

Imellem Gladsaxe, Herlev, Rødovre og Københavns kommuner pågår et samarbejde for at
reducere antallet af overløb til Kagsmosen fra Kagså. Københavns Kommune ønsker, at overløb til
Kagsmosen reduceres, så det højest sker hvert 5. år. I det projekt vil forskellige muligheder for at
opnå målet, blive undersøgt.

Projektet er beliggende nedstrøms for Kagsåens underføring under Herlev Hovedgade og har
dermed kun relation til den maksimale vandmængde, der kan tillades afledt fra Kagsåparkens
Regnvandsanlæg og nedstrøms herfor, via underføring under Motorring 3 og Kagsåen ved Pilebro.

I Kagsåparkens Regnvandsprojekt indgår ikke nogen projektering eller efterfølgende udførelse
herfor.

5.2.7 Udvidelse af underføring Herlev Hovedgade
Harrestrup Å-kapacitetsprojektet har udpeget Kagsåens underføring under Herlev Hovedgade som
en flaskehals, der ved kraftige skybrud kan give oversvømmelser langs Kagså på strækningen
mellem Motorring 3 og Herlev Hovedgade. I projektets løsningskatalog er det foreslået, at denne
underføring udvides, således at tværsnittet fordobles fra de nuværende 1,7 m2 til 3,4 m2. Denne
udvidelse er indlagt i plan-modellen, da den har en indvirkning på Kagså umiddelbart nedstrøms
for projektområdet.

5.2.8 Overløbsbassin på Symfonivej og spjæld nedstrøms herfor
I 2013 blev bygget et 4.200 m3 underjordisk overløbsbassin syd for Kagsåparken ved Symfonivej
i Herlev Kommune. Bassinets placering fremgår af Figur 5.10.
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Figur 5.10 - Bassin ved Symfonivej er markeret med rød firkant. Bassinet er beliggende syd for Kagsåparken.

Samtidig med etableringen af bassinet blev en pumpestation nedlagt, to overløb lukket og
kapaciteten i den afskærende ledning øget. Bassinet fik et nyt overløb til Kagså nær Kagsmosen.

Spjældet ved Symfonivej-bassinet har betydning for niveauet i den afskærende ledning i Herlev
og Gladsaxe. Rambøll har tidligere udført beregninger for spjældet ved Symfonivej, og resultater
er dokumenteret i ”Beregninger af aflastninger, opstuvninger og vandføringer fra udløb til å –
teknisk notat 25-04-2016”. Alle beregninger for Symfonivej-bassinet er baseret på at der
etableres et bassinvolumen ved Stavnsbjerg Allé – Stavnsbjerg Allé bassinet. Dette bassin
etableres ikke.

Indsatsen er omfattet af indsatsprogrammet i statens vandplaner og udført i samarbejde mellem
Gladsaxe, København og Herlev kommuner samt deres forsyningsselskaber. Anlægget er endnu
ikke sat i drift og udledningstilladelse fra overløbet til Kagså er på nuværende tidspunkt ikke
givet. Spjældet ved Symfonivej-bassinet er pt. ikke i drift.
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5.2.9 Kilde XIII og XIV
Kagsåparkens Regnvandsprojekt skal udføres i et område, hvor HOFORs indvindingsboringer ved
Kilde XIII og Kilde XIV er aktive. Indvindingsoplande til kilderne fremgår af Figur 5.11, hvor
Kagsåparkens Regnvandsprojekt er fremhævet med lilla afgrænsning.

Figur 5.11 - Oversigt over Kilde XIII, Kilde XIV, indvindingsoplande og projektområde for Kagsåparken.

I den nordlige del af Kilde XIV omlægges den eksisterende Kagså til en strømrende med en
placering øst for kildepladsen. Strømrenden vil herved krydse kilde XIV to steder. Der henvises til
tegning KPRP-P-TL-0200.

Projektet indeholder forskellige elementer, som potentielt kan være en risiko for
drikkevandsindvindingen i området. Flere af disse er tidligere beskrevet i /1/ ”Kagsåparkens
Regnvandsprojekt, skitseprojekt, Rambøll, GPA, 2017” og tilhørende notater.

I baggrundsdokumentet Bilag C.18, vedr. risikovurdering for Kilde XIII og Kilde XIV beskrives
projektforslagets udførte undersøgelser ift. kildepladserne nærmere. Herunder beskrives de
geologiske samt lovgivningsmæssige forhold omkring arbejder ved og på kildepladser. Desuden
beskrives det, hvordan terrænet på Kilde XIV oversvømmes under kraftige regnhændelser med de
nuværende forhold samt hvordan terrænet oversvømmes for de samme regnhændelser, når de
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projekterede elementer fra Kagsåparkens Regnvandsprojekt er implementeret. Sammenfattende
vurderes i hvilken udstrækning Kagsåparkens Regnvandsprojekt forventes at påvirke
drikkevandsboringerne på Kilde XIV og drikkevandskvaliteten for både Kilde XIII og Kilde XIII.

I Tabel 5-4 fremgår den samlede vurdering af regnvandsprojektets risici i forhold til boringer og
grundvandskvalitet med forslag til eventuelle mitigerende tiltag.

Tabel 5-4 Samlet vurdering af regnvandsprojektets risici i forhold til boringer og grundvandskvalitet med forslag til
eventuelle mitigerende tiltag.

Type Risikoelement Mitigerende aktioner
Anlægsfasen:
Gravearbejder

Ødelægge eksisterende
ledninger, anlæg

Tæt dialog med HOFOR og forsigtighed ved
anlægsarbejderne

Anlægsfasen:
arbejdspladser

Spildhændelser Sikring af olietanke og udarbejdelse af
beredskabsplan

Anlægsfasen:
Grundvandssænkninger

Potentielle
sætningsskader og
forureningspåvirkning

Planlægning af sænkninger, så uønskede
påvirkninger hindres

Driftsfasen:
oversvømmelse af areal
ved Kilde XIV

Oversvømmelse af
boringsinstallationer

Hævning af areal til 0,5 m over max
opstuvningskote, så der ikke kan trænge vand
ind i boringsinstallationen
Hændelserne sker sjældent og kun over en 10 års
hændelse

Driftsfasen:
oversvømmelse af areal
ved Kilde XIV – kvaliteten
af vandet

Forringelse af
grundvandskvaliteten

Vandkvaliteten som oversvømmer arealet ved
boringerne nord for Herlev Ringvej, bliver i
fremtiden bedre, når der ikke længere sker
overløb fra de eksisterende fællessystemer, når
bassinledningen er i drift.
Selv med en koncentration af DMS på 1 µg/l i
regnvandet ses kun minimale påvirkninger.
Påvirkning med klorid vurderes ikke at være
relevant, da de hændelser, som kan give
oversvømmelser, ligger uden for
saltningssæsonen.
Styringen af regnvandsforsinkelse i parken
reguleres så volumenet ved kilde XIV statistisk
benyttes sjældnere end hvert 10. år.

Driftsfasen:
Bassinledning

Ligger inden for 50 m
afstand til
drikkevandsboringer på
Kilde XIV

Vil blive udført under skærpet kontrol iht. DS 475
og iht. skærpet tæthedsklasse som af DS 455.
Dette af hensyn til placeringen langs
vandindvindingsområde.

Driftsfasen: Omlægning af
strømrende

Forringelse af
grundvandskvaliteten

Der vil blive udarbejdet en membranløsning, som
skal godkendes af grundvandsmyndigheden, der
minimerer risikoen for nedsivning fra den åbne
strømrende fra Kagsåkollegiet både hvor den
omlægges og hvor den forbliver i eksisterende
tracé. Det eneste sted, hvor der ikke vil være
membraner i eksisterende strømrende langs Kilde
XIV, hvor der kun tilledes vand fra private dræn i
haverne på Herlevsiden i samme størrelsesorden
som i dag.
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Type Risikoelement Mitigerende aktioner

Driftsfasen: Bassiner med
permanent vandspejl

Forringelse af
grundvandskvaliteten

Der vil blive udarbejdet en membranløsning, som
skal godkendes af grundvandsmyndigheden, der
sikrer, at der ikke sker nedsivning fra bassinerne

5.2.10 Vejdirektoratets regnvandsbassiner
VD har følgende vejafvandingsanlæg med udløb til strømrenden:

· Udløb fra bassin VD7 (beliggende udenfor projektgrænse)
· Udløb (U32) med urenset vejvand fra sydvestlig tilkørsels-/frakørselsrampe for Motorring

3 og afledning af vejvand fra Gladsaxe Ringvej
· Udløb fra bassin VD8
· Udløb fra bassin VD9

Foruden udledning via ovenstående udløb, udledes vejvand fra Hillerødmotorvejen ved Klaus-
dalsbrovej via Novafos’ olieudskiller til Kagsåparkens nordligste punkt (U10).

Ovenstående fremgår bl.a. af tegning KPRP-P-TF-2100.

Der er i projektforslagsfasen blevet søgt afklaring vedr. mulighed for overtagelse af VD’s bassiner,
hvilket var en forudsætning som skitseprojektet /1/ var udarbejdet på baggrund af.
Denne proces dermed har stået på i en årrække imellem hhv. projektet og VD med flere
forhandlinger og dialog, dog uden konkrete løsninger og resultater fra VD.

I juni 2021 har VD’s juridiske afdeling og arealerhvervelse dog præciseret overfor Kagsåparkens
Regnvandsprojekt, at et andet ejerskab til f.eks. bassiner vil kræve et aktstykke til Folketingets
Finansudvalg. Et salg med en begrundelse i, at vandløb er nedklassificeret, vurderes ikke at være
tilstrækkelig. På den baggrund, har VD opfordret Novafos og Gladsaxe Kommune til at undersøge
om Kagsåparkens Regnvandsprojekt kan benytte og evt. udvide bassinerne, selvom ejerskabet
forbliver VD’s. Til dette forslag ville der forventeligt høre en række betingelser.

Bygherre har tolket ovenstående som en for stor risiko for projektet, den stramme tidsplan taget i
betragtning.

Som følge af ovenstående proces, har Rambøll og GPA undersøgt og bekræftet, at der vha.
projekttilpasninger i terræn godt kunne opnås tilstrækkeligt bassinvolumen i Kagsåparken uden
brug af VD’s bassiner VD7, VD8 og VD9. Dermed er der i projektforslagsfasen arbejdet videre
med løsning uden integrering af VD’s bassiner, hvilket er kommunikeret til VD.

I baggrundsdokument Bilag C.36, vedr. alternativ løsning til VD8 og VD9 samt bassin 3B
beskrives den indledende undersøgelse af konsekvens og mulighed for håndtering af regnvand i
områderne omkring VD8 og VD9 uden implementering af VD8 og VD9 i Kagsåparkens
Regnvandsprojekt. Resultat af undersøgelsen er efterfølgende implementeret direkte i projektet,
og dette fremgår baggrundsdokument Bilag C.3, vedr. terræn og vandets veje.

5.2.11 Ledningsomlægninger i Kagsåparken
Indenfor afgrænsningen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt vil det være nødvendigt at foretage
omlægninger, tilpasninger og afbrydelser for at kunne etablere projektets hovedelementer.

De kritiske og nødvendige ledningsomlægninger/-afbrydelser i projektet er følgende:
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· HOFOR
o Råvandsledning i stitunnel under Gladsaxe Ringvej omlægges til nyt tracé uden

for stitunnelen.
o Råvandsledning fra Kilde XIV, omlægges på strækningen fra den nordlige del af

Novafos’ regnvandsbassin og frem til tilslutning med den eksisterende del af
ledningen langs Motorring 3 umiddelbart syd for stibroen mellem Ederlandsvej og
Juni Allé.

o Søvandsledningen (Betonledningen), afbrydes og fjernes på strækningen mellem
Snemandsvej og stibro mellem Ederlandsvej-Juni Allé.

o Afskærende ledning omlægges ved boldbanearealet nær OV15D.
· Novafos

o Afskærende ledning nord for VD8 omlægges.
o Afskærende ledning ved nordlig del af Novafos’ bassin omlægges.
o Herudover frakobles en række fællesvandsledninger den eksisterende strømrende

og tilsluttes i stedet den nye bassinledning.
· Øvrige

o Lokal omlægning af gasledning på en kort ledningstrækning fra sti. v.
Køllegårdsvej – til Kagsåkollegiet.

o Gennemgående omlægning af vejbelysningsmaster og -kabler (0,4 kV) i hele
parkens udstrækning, primært grundet ny bassinledning og nyt stiforløb.

o Gennemgående omlægning af TDC-ledninger grundet ny bassinledning og nyt
stiforløb.

o Lokale omlægninger af høj- og lavspændingsledninger omkring nyt bassin 2C
samt cykelsti ved Ederlandsvej grundet ny pumpestation.

Der henvises til baggrundsdokumenterne Bilag C.41, vedr. vandforsyning samt Bilag C.13, vedr.
Afrapportering af ledningskoordinering for nærmere detaljer.

Projekterede ledninger fremgår af tegning KPRP-P-TF-2100.

Yderligere beskrivelser af eksisterende ledninger kan findes i kapitel 12.3.
Yderligere beskrivelser af ledningsomlægninger fremgår af kapitel 21.

5.3 Parkens funktion i dag og fremadrettet
Kagsåparken bliver i dag brugt af cyklister og gående, der bruger den gennemgående regionale
sti som transportvej gennem parken. Stiforbindelsen bruges både af lokale borgere og af
pendlere, der krydser kommunegrænserne. Parken bruges også i dag til rekreative funktioner som
hundeluftning, løbe– og gåture. De grønne arealer mellem Klintekongevej og Herlev/Gladsaxe
Ringvej er i dag ikke særligt tilgængelige og inviterer ikke til ophold eller aktiviteter. De grønne
arealer mellem Herlev/Gladsaxe Ringvej og Kagsåkollegiet er mere åbne og her bliver områderne
brugt til ophold ved de enkelte opstillede bænke og til leg bl.a. for børneinstitutionerne og
kollegiebeboere på Kagsåkollegiet. I tilknytning til parken ved Ederlandsvej i Herlev er der en
fodboldbane, der bruges af fodboldklubben B1973.

Kagsåparken vil se anderledes ud, når projektet er færdigt, fordi der skal etableres søer, lavninger
og en ny strømrende, der vil give parken et nyt udtryk med mere vand i terrænet. Kagsåparken
vil stadig være en grøn park og med plads til både rekreative aktiviteter og en kombineret gang-
og cykelsti. Kagsåparken anlægges ud fra en række principper som, at parken fortsat skal kunne
bruges til rekreative formål og transport, at parkens naturlige udseende skal styrkes, og at træer
skal genetableres. Gladsaxe Kommune planlægger desuden at etablere rekreative løsninger i
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parken i forbindelse med retableringen. Det er derfor forventningen, at parken vil invitere til at
flere bruger den til flere forskellige formål.

5.4 Bindinger i projektet
I projektet er der en række forhold, der er rammegivende for, hvordan løsningerne skal
udformes. De foreslåede ledningstracéer, bygværksplaceringer, bassinplaceringer og udformning
samt beplantning mm. er således søgt optimeret i forhold til en lang række forskellige
begrænsninger/kriterier. Rammegivende forhold i projektet omfatter bl.a.:

Fysiske forhold
o Motorring 3 langs østsiden af parken
o Private matrikler langs vestsiden af parken
o Begrænsninger ift. anlæggelsen af Hovedstadens Letbane på Herlev Ringvej
o Kildeplads to steder i parken
o Træer i parken, herunder opretholdelse af træregnskab og flagermustræer med

deraf følgende begrænsning i periode for evt. fældning
o Begrænsede adgangsforhold ind til parken med betydning for anlægsfase
o Sikring af adgang for flere typer drift i parken, herunder bl.a. sikring af adgang til

drift af støjskærm for VD
o Grænsefladeprojekter
o Jord- og grundvandsforhold i parken

Myndighedsmæssige forhold
o Krav i VVM-tilladelse
o Krav i udledningstilladelse
o Generelle myndighedskrav

Juridiske forhold
o Deklarationsbælter for ledningsanlæg og bygværker
o Deklareret vejbyggelinje langs vestsiden af Motorring 3

Øvrige forhold
o Arkæologiske forundersøgelser fra Kroppedal Museum og disse forundersøgelsers

indpasning i udførelsestidsplan ift. supplerende geotekniske forundersøgelser
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6. MÅLOPFYLDELSE

Hensigten med Kagsåparkens Regnvandsanlæg er at reducere miljøpåvirkningen, ved at
bassinledningen tilbageholder så meget opblandet spildevand som muligt under en normal
regnhændelse. Desuden skal det overjordiske regnvandsanlæg forsinke og rense regnvandet og
styre hvor vandet løber hen ved kraftig regn eller skybrud.

Kagsåparkens regnvandsanlæg og den separatkloakering, som skal ske i oplandet, vil reducere
stofbelastningen fra de regnbetingede udledninger med op til 90 %. Den hydrauliske beskyttelse
af vandløbet vil blive indfriet ved at reducere afledningen til 2 l/s/ha op til en fem årshændelse.
Kagsåparkens Regnvandsprojekt vil dermed bidrage positivt til, at vandløbet nedstrøms, dvs.
Harrestrup å, på sigt kan opfylde målsætningen if. Vandområdeplanen.

Kagsåparkens Regnvandsprojekt begrænser antallet af overløb med hensyn til hyppighed,
aflastningsmængder og fysiske antal udløbssteder. Samtidig rummer projektet det størst mulige
volumen i Kagsåparken til tilbageholdelse af skybrudsvand, så oversvømmelser i oplandet til
Kagsåen og i åen nedstrøms projektområdet begrænses mest muligt.

I projektforslaget er der arbejdet videre med de løsninger, som tilsammen sikrer, at projektet
opfylder de overordnede mål præsenteret i rapportens Del 1, afsnit 3. I nærværende kapitel
sammenstilles projektets hovedmål med de væsentligste beregningsresultater.

6.1 Hydraulisk model
For at vurdere effekten af Kagsåparkens Regnvandsprojekt i forhold til udledninger, opstuvninger i
afløbssystemet og oversvømmelser i projektoplandet, har Rambøll opstillet hydrauliske modeller
for tre situationer:

1. Scenarie A: Plansituationen efter etablering af Regnvandsanlæg
2. Scenarie A+:  Vejvandsseparering i Mørkhøjkvarteret*
3. Scenarie B: Plansituationen efter etablering af Regnvandsanlæg samt etablering af
grænsefladeprojekter i oplandet
*Ændrede forudsætninger: Gladsaxe Kommune oplyser, at regnvandsledningerne og separeringen i Mørkhøj
forventes at være etableret allerede i slutningen af 2027. Da tidshorisonten er så kort, er der ni nogle af de
seneste beregninger også taget stilling til Scenarie A+, hvor alt vejvandet i Mørkhøjkvarteret er frasepareret
fællessystemet. Dette betyder, at der er en mindre belastning på fællessystemet i Mørkhøj og
bassinledningen.

Årsagen til, at der skelnes mellem de to plansituationer A og B er, at separeringen som beskrevet
i udledningstilladelsen først kan forventes at være fuldt gennemført 30 år efter færdiggørelsen af
Regnvandsanlægget. Grænsefladeprojekterne er ikke en del af Kagsåparkens Regnvandsprojekt.

De hydrauliske modeller er opstillet i MIKE URBAN, der primært beskriver afstrømningen af regn
og spildevand til kloaksystem, åbne bassiner og strømrende. I de beregninger, der ligger til
grund for oversvømmelsesberegningerne, er MIKE URBAN-modellen koblet med en terrænmodel
(MIKE 21), der beskriver hvor vandet strømmer og samles på terræn.

Reduktion af aflastede mængder
Et af hovedmålene for projektet er at reducere aflastningerne fra fælleskloakken til Kagsåen. I
statusscenariet fra Skitseprojektet /1/ aflastes der til åen mere end 50 gange årligt fra
overløbsbygværkerne i Herlev og Gladsaxe. Der er ikke sat krav til den økologiske tilstand af
selve Kagsåen, men da åen indgår i Harrestrup Å-systemet, der har en målsætning om god
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økologisk tilstand (Vandområdeplan 2015-2021 samt Herlev Kommunes hhv. Gladsaxe
Kommunes vandhandleplaner), skal aflastningerne fra fællessystemet nedbringes. Udlederkravene
fremgår af udledningstilladelsen:

· Maksimalt 405 m3 pr. red. ha. oplandsareal/pr. år svarende til færre end 10 aflastninger
årligt efter etablering af bassinledning og terrænanlæg (scenarie A)

· Maksimalt 180 m3 pr. red. ha. oplandsareal/pr. år svarende til færre end 5 aflastninger
årligt når vejvandssepareringen er gennemført (Scenarie B)

Tabel 5 Beregnede aflastninger fra fælleskloakken til Kagsåen nord for åens krydsning af Motorring 3.

Status Scenarie A Scenarie A+ Scenarie B
Opland red. ha
(fælles)

7 73 61 42

Maks.
vandmængde, krav
(m3/år)

- 29.700 11.000 7.600

Aflastet
vandmængde
(m3/år)

72.900 16.200 12.400 8.400

Antal overløb pr.
år, krav

- 10 5 5

Antal overløb pr.
år, beregnet

44 5,7 5,1 3,9

Bassinanlægget opfylder ikke helt udledningstilladelsens krav til reduktion i udledte mængder.
Kravet på de 180 m3 pr. red. ha. er en skærpelse i forhold til Vandområdeplanernes generelle
krav på 250 m3 pr. red. ha pr. år og der pågår dialog med vandløbsmyndighederne om
muligheden for at revurdere kravet i udledningstilladelsen. Samtidig analyseres på supplerende
forhold, der kan sikre overholdelse af udlederkravet.

6.2 Udledning af regnvand
Når den planlagte separering i oplandene er fuldt gennemført, vil der blive udledt betydeligt mere
regnvand til Kagsåparken end i dag. Da Kagsåen på strækningen mellem Klausdalsbrovej og
Motorring 3 er et spildevandsteknisk anlæg er der ikke direkte krav til vandkvaliteten på denne
strækning, men udledningstilladelse stiller krav om rensning af regnvandet inden udledning fra
projektområdet. Rensningen af regnvandet vil ske i de planlagte vådbassiner med vådvolumen,
der skal sikre tilstrækkelig fjernelse af suspenderet stof, næringsstoffer og miljøfremmede stoffer
inden udledning.

For at opnå en tilstrækkelig renseeffektivitet er den generelle anbefaling, at et rensebassin skal
være minimum 200, helst 250 m3 pr. reduceret hektar. Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil have et
permanent vandvolumen (rensevolumen) på 250 m3/red. ha. og opfylder dermed
dimensionerings-anbefalingerne.
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6.3 Opfyldelse af serviceniveau
Gladsaxe og Herlev kommuner har defineret det samme serviceniveau for deres afløbssystemer.
Kravet til de to forskellige systemer er:

· Fælleskloak: Opstuvning til terræn må ikke forekomme oftere end én gang hvert 10. år.
· Regnvandskloak: Opstuvning til terræn må ikke forekomme oftere end én gang hvert 5.

år.

Kagsåparkens Regnvandsprojekt skal samlet set bidrage til, at serviceniveauet kan overholdes i
oplandet til projektet. Det betyder, at bassinledningen og dens tilslutninger dimensioneres til at
kunne håndtere en 10-årsregn uden opstuvning til terræn, mens kravet til de planlagte nye
regnvandssystemer er, at de skal kunne håndtere en 5-årsregn. Dimensioneringen tager højde for
forventede klimaændringer over de næste 100 år, hvilket betyder at de dimensionsgivende regn
fremskrives til de forventede fremtidige forhold.

Når projektet og den planlagte separering i oplandet er gennemført, vil opstuvningsforholdene i
oplandet være markant forbedrede. Der vil dog stadig være dele af den eksisterende fælleskloak i
oplandet, der vil have utilstrækkelig kapacitet til at kunne opfylde serviceniveauet, og det vil
derfor være nødvendigt at øge kapaciteten og/eller afkoble flere af de tilsluttede arealer.

6.4 Maksimal vandføring ved udløb
Regnvandsanlæggets udløb til Kagsåen er jf. udledningstilladelsen 880 l/s op til en 5 års
hændelse. Dette reguleres ved et spjæld i bygværket inden udløb. Når vandstanden i den sydlige
del af Kagsåparken overskrider 5-årsniveauet, åbnes spjældet helt, således at vandet kan
strømme gennem det fulde tværsnit under Motorring 3. I denne situation må den maksimale
udledning ikke overstige 8.500 l/s med en gentagelsesperiode på n = 1/10, jf. krav i
udledningstilladelsen. Der henvises til baggrundsdokument Bilag C.31 vedr. hydraulik.

Spjældstyring er nærmere beskrevet i Del 3.

6.5 Skybrudstilpasning af Kagsåparken og dens umiddelbare omgivelser
Voluminerne i overfladeanlægget i parken bliver projekteret, så det kan håndtere regnhændelser i
oplandet, der er så kraftige, at de i kun vil optræde sjældnere end hvert 25. år, selv når der tages
højde for det fremtidige klima. Dele af parken vil dog kunne rumme mere vand, og således
opfylde ønsket om at kunne rumme regnhændelser, der har gentagelsesperioder på op mod 100
år. Vandstanden i lavningerne vil variere, men i tørvejr vil det kun være rensebassinerne, der vil
stå vandfyldte.

Samlet set vil lavtliggende områder langs Kagsåparken stadig risikere at blive delvist
oversvømmede, når der falder mere regn, end der kan rummes i lavningerne.
Oversvømmelsesrisikoen i disse områder vil dog være betydeligt mindre end i dag. Det vil
desuden fremadrettet være nødvendigt at udarbejde lokale skybrudsprojekter i oplandet, men
dette ligger ikke inden for projekts scope at udpege. Dette må gøres i andet regi.

Henvisning til Baggrundsnotat C.05 styringsbeskrivelse, C.30 Hydraulisk forudsætningsnotat og
C.31 Hydraulisk notat.
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7. PERSPEKTIVERING

I afsnittet er der listet en række grænseflader/projekter, der såfremt de ændrer sig væsentligt i
forhold til det forudsatte kan have stor betydning i forhold til regnvandsanlæggets målopfyldelse.

Udvalgte punkter kan efterfølgende analyseres mere detaljeret i forhold til at få et overblik over
regnvandsanlæggets robusthed over for fremtidige ændringer.

Ø Såfremt grænsefladeprojekterne ændres i forhold til omfang eller tidsplan - kan det have
betydning for anlæggets målopfyldelse.

o Vejvandsseparering i Herlev udføres ikke som planlagt. Hvilken betydning har det
for overholdelse af krav – og kan det evt. medføre behov for større bassinledning?
Hvor mange m2 vej skal separeres i Herlev for at opnå n=5 – og hvilke
deloplande?

o Masterplan Herlev Øst – medfører planen ændringer i tilledning til
Regnvandsanlægget – og hvad med tidshorisonten?

o Opgradering af fællessystemet i Herlev – hvordan påvirkes bassinledning i
parken?

o Kagsmose-projektet – manglende muligheder for opgradering af kapacitet - kan
det kræve yderligere tilbageholdelse i Kagsåparken?

o Underføring ved Herlev Hovedgade – udvidelsen gennemføres ikke.

o Øget afkobling i Gladsaxe i forbindelse med fuld separering i Mørkhøj kvarteret

Ø Udvidelse af motorring 3 i forhold til vejbyggelinje eller VD’s vilkår uacceptable

Ø Generel robusthed overfor ændringer i oplandsforudsætninger

Ø Kan evt. skærpede krav fra nye vandområdeplaner få betydning for kravene til
Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Ø Såfremt kildepladsarealer ikke kan anvendes som oversvømmelsesareal i forbindelse med
skybrudshændelse – hvad er konsekvens i forhold til overholdelse af serviceniveau samt
evt. udgiftsfordeling ift. Harrestrup Å - samarbejdet?
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8. OVERORDNET TIDSPLAN

Den overordnede tidsplan for Kagsåparkens Regnvandsprojekt fremgår af Figur 8.1.
Projektforslaget danner grundlag for Novafos’ og HOFORs samt Gladsaxe og Herlev Kommunes
godkendelse af projektet, og dermed igangsætning af udbudsprojektet.

Figur 8.1 - Proces for projektet fra projektforslag til og med udførelse.

Der henvises til baggrundsdokument C.40, vedr. anlægslogistik, stier og veje, hvor der af bilaget
dertil fremgår tidsplan for anlægsfasen.

Marts 2021 - Marts
2022:

Projektforslag
Myndighedsarbejde

April 2022:
Godkendt

projektforslag

April 2022 - September
2023:

Udbudsprojekt
Myndighedsarbejde

Marts 2023 -
oktober
2023:

EU-udbud

Oktober 2023 - Ultimo 2027:
Udførelse

Anlægsstart senest
9.10.2023, jf. udl.tilladelse
Idriftsat senest ultimo 2027,

jf. VVM-tilladelse
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9. RISICI PÅ PROJEKTET

I projektforslagsforløbet er der løbende identificeret risici for projektet. Det blev tidligt i
projektforløbet valgt at benytte Rambølls Risikostyringsprogram ”Ramrisk” til registrering og
styring af de enkelte risici. Risikolisten er opdelt i 4 områder ”Projektorganisation”, Tekniske
forhold”, ”Markeds og eksterne forhold” samt ”Myndigheder og godkendelser”. Risikorapporten pr.
17.02.2022 udtrukket fra ”Ramrisk” og vedlagt som baggrundsnotat C.43.

De vigtigste identificerede risici er:

Projektorganisation
· Manglende ressourcer og udskiftning af nøglepersoner ved Novafos, Hofor og Rambøll.

Risikoen er at projektet bliver forsinket. Handlemuligheder er fokus på opbygning af
robust organisation og på opbygning og vedligeholdelse af tidsplan med milepæle.
Løbende dialog om ressourcer.

· Harrestrup Å-samarbejdet finansierer ikke skybrudsdelen som forudsat. Risikoen er, at
projektet ikke bliver gennemført i sin fulde størrelse, fordi der ikke er finansiering.
Handlemuligheden er, at Forsyningsstyregruppen lægger en strategi for alternativer.

Tekniske forhold
· Ændringer i forudsætningerne fra kapacitetsplan for regnvandshåndtering. Det kan

medføre behov for supplerende hydrauliske beregninger og tilpasning af tekniske
løsninger. Der skal aftales løbende dialog og løbende afklaring af forudsætninger med
Harrestrup Å-samarbejdet.

· Overskudsjord mere forurenet end antaget så genanvendelse eller flytning ikke kan ske
som planlagt. Handlemuligheden er, at der udføres forhåndsklassificering inden
anlægsstart for bedst mulig vidensgrundlag

· Grundvandsstand ved naboejendomme og veje påvirkes i anlægsperioden – og det kan
medføre sætninger og revner i naboejendomme og veje. Der udføres
grundvandssimuleringer af de forskellige belastningsscenarier og bygningsregistrering
inden anlægsarbejdet opstartes.

Markeds og eksterne forhold
· Tidsvinduer for specifikke anlægsdele (som f.eks. fældning af flagermustræer) rammes

ikke. Det kan medføre forsinkelser, da dele af udførelsen skal foregå i specifikke
tidsvinduer. Indarbejd dette i robuste tidsplaner.

· Grænsefladeprojekter bliver ikke udført som forudsat. F.eks. hvis der ikke
vejvandssepareres i Herlev og Gladsaxe i forventet omfang. Der skal i projekteringsfasen
være fokus på løbende afstemning og afslutning af eksterne grænseflader.

· Ændringer i forudsætninger for projektet kan medføre forsinkelser. Løbende vurdering og
håndtering af forudsætningsændringer og usikkerheder.

· Logistik i forhold til etablering af Letbane i området. Letbanens forsinkelse kan påvirke
planlagte adgangsveje til Kagsåparken. Fokus på løbende dialog og koordinering med
Letbanen,

· Eksterne modstandere af projektet grundejerforeninger, haveforeninger, brugere af
fodboldbaner, naboer, DN og DOF. Kommunikationsplan og evt. dialogmøder.

· Deklaration af kommende anlæg – både Novafos og Hofor ledninger. Deklarationstekster
og -proces skal afklares.
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Myndigheder og godkendelser
· Kulturhistoriske fund viser sig i forbindelse med udgravninger, hvilket kan medføre

forsinkelser pga. Kroppedal Museums undersøgelser. Risikoen kan reduceres, hvis der
igangsættes undersøgelser tidligere i projektet – f.eks. i forbindelse med rydning og
forklassificering af jorden.

· Alternative løsninger fører til krav om VVM-screening – og ny VVM-undersøgelse. Det kan
betyde forsinkelse. Der skal fortsættes med løbende dialog med myndigheder for at
justere projektændringer – og undgå alternative løsninger som medfører krav om ny VVM.

· Myndighedsansøgninger påklages – især landzonetilladelse, hvor klager har opsættende
virkning. Det kan betyde forsinkelse i forhold til udbudstidsplanen. Dialog med myndighed
og fremsendelse af ansøgning så tidligt som muligt.

· Manglende dispensation fra VD’s vejbyggelinje, hvilket medfører tilretning af projekt og
giver forsinkelser. Handlemuligheder er afklarende dialog med VD og
konsekvensvurdering af alternativt løsningsforslag.

· Manglende tilladelse til anlægsarbejder under/tæt på kildepladser - Hofor Vand og
Gladsaxe Kommune vil ikke give tilladelse til projektet omkring Kildeplads XIII og XIV.
Hvis kildepladsarealerne udgår som oversvømmelsesareal vil det medføre forringet
serviceniveau for Regnvandsprojektet og forsinkelser i projekteringsforløbet. Der er
løbende dialog med Hofor vand og Gladsaxe Kommune for at afklare evt. mitigerende
handlinger.
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10. INTERESSENTER OG KOMMUNIKATION

10.1 Interessenter
De vigtigste eksterne interessenter i projektforslagsfasen er naboer og brugere af parken, der er
blevet berørt af forundersøgelserne i parken, og som derfor har modtaget direkte information om
forundersøgelserne. Derudover er der fokus på interessentgrupper som haveforeningerne,
Kagsåkollegiet og fodboldklubben, som ændringerne i projektforslaget kan påvirke.

10.2 Kommunikationsindsats
Kommunikationsindsatsen under projektforslagsfasen består af en intern og en ekstern del.

Den interne del består af et kommunikationsgrundlag, etablering af en kommunikationsgruppe og
udarbejdelse af en FAQ med budskaber. Formålet med den interne indsats er at skabe fælles
fodslag i kommunikationen, at etablere en struktur for samarbejdet om kommunikation på tværs
af parterne og at sikre, at projektets parter er klar til at svare på eventuelle spørgsmål om
projektet.

Den eksterne del består af opdatering af samarbejdspartnernes hjemmesider samt information og
dialog i forbindelse med forundersøgelserne i Kagsåparken fra maj-oktober 2021. Målgruppen er
naboer og brugere af parken. Formålet med den eksterne indsats er at skabe ro om
forundersøgelserne og desuden at minde borgerne om projektets eksistens.

10.2.1 Kommunikationsgrundlag
Det interne kommunikationsgrundlag, der blev udarbejdet i 2016 i forbindelse med skitseprojekt
og VVM, er blevet opdateret, så det er målrettet kommunikationssituationen under
projektforslagsfasen.

Kommunikationsgrundlaget udstikker de strategiske, overordnede rammer for kommunikationen
om Kagsåparkens Regnvandsprojekt i projekteringsfasen 2021-2023. Kommunikationsgrundlaget
indeholder en beskrivelse af de kommunikative udfordringer, mål og succeskriterier, interessenter
og målgrupper, strategiske greb, indsatser og kanaler og en overordnet tidsplan. Se
baggrundsdokument C.32, vedr. kommunikationsgrundlag og FAQ.

10.2.2 Kommunikationsgruppe
Kommunikationsgrundlaget blev opdateret på baggrund af to workshops i
kommunikationsgruppen, der blev etableret ved opstart på projektforslagsfasen. I denne gruppe
sidder projektledere og fagmedarbejdere fra Novafos, HOFOR, Gladsaxe Kommune, Herlev
Kommune, Rambøll samt rådgiver Klimakom. Fra Novafos og HOFOR deltager desuden
kommunikationsmedarbejdere. Gruppen sikrer, at der er sammenhæng i kommunikationen på
tværs af samarbejdspartnerne, og at beslutninger om kommunikation er forankret i
organisationerne.

10.2.3 Intern FAQ med budskaber
FAQ’en indeholder en samling af hyppige og kritiske spørgsmål og faktatjekkede og afstemte svar.
Dokumentet indeholder desuden de budskaber om projekt og proces, som samarbejdspartnerne
gerne vil formidle om projektet. Den er udarbejdet som beredskab til at kunne svare på
eventuelle borgerhenvendelser og som en del af forberedelsen af kommunikationen om
projektforslaget i foråret 2022.
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10.3 Information om forundersøgelser
Informationen om forundersøgelserne består af et nabobrev, der er omdelt til naboer til parken i
både Gladsaxe og Herlev Kommune, skilte i parken, opdatering af hjemmesider og et hand out,
som boreentreprenøren kunne udlevere til særligt interesserede. Ud over at nabobrevet skulle
informere konkret om forundersøgelserne, blev det også brugt som en anledning til at minde
naboerne om projektet, da det var længe siden, at der havde været udsendt en samlet
information.

10.4 Næste skridt i kommunikationsindsatsen
I forsommeren 2022 tages næste skridt i kommunikationsindsatsen. Det sker i forlængelse af, at
projektforslaget er godkendt af Novafos og Hofor. I den forbindelse planlægger Novafos, HOFOR
og Gladsaxe og Herlev Kommune at holde en række dialogarrangementer i parken.
Arrangementerne er målrettet naboer, trafikanter og brugere af parken og formålet er information
og dialog om, hvordan Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil være, når det er færdigt. Indsatsen
skal desuden bruges til at forberede naboer og brugere på selve projektet og den fireårige
anlægsperiode, der venter forude.
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DEL 2: EKSISTERENDE FORHOLD
I denne del af rapporten beskrives de eksisterende forhold indenfor Kagsåparken, hvilket
omfatter:

Ø Overordnede afledningsforhold for regn og spildevand

Ø Tekniske anlæg, som bl.a. drikkevandsboringer ved Kilde XIII og XIV, regnvandsbassiner
tilhørende VD samt ledningsanlæg mm.

Ø Øvrige eksisterende forhold, som træer, beplantning og bygninger

Til slut i denne del, redegøres der for de myndigheder, interessenter, 3. part mv. der pt. er
identificeret. Det beskrives hvilke myndigheder, der har været kontakt med, hvilke ansøgninger
der forventes at skulle udarbejdes samt hvilke aftaler med 3. part, der forventes at skulle indgås.



Rambøll - Kagsåparkens Regnvandsprojekt – Projektforslag – April 2022

 Version 3.0 46/139

11. EKSISTERENDE AFLEDNINGSFORHOLD I PARKEN

11.1 Strømrende og Kagså
Strømrenden er beliggende i kommunegrænsen mellem Herlev og Gladsaxe Kommune indenfor
projektområdet. Strømrenden har tidligere udgjort en del af Kagså, men er i 2017 som følge af
Kagsåparkens Regnvandsprojekt blevet optaget som spildevandsteknisk anlæg i Herlev og
Gladsaxe Kommunes spildevandsplaner. Som følge af denne ændring, er regulativet på denne
strækning ophævet og vedligeholdelsen er overgået til forsyningsselskaberne. Bredejerne har
fortsat ret til at aflede overfladevand og vand fra almindeligt drænings- og grøfteanlæg til
strømrenden fra egen grund.

Strømrenden udleder vand fra regnvandsanlægget til recipienten, Kagså, som er et sidetilløb til
hovedvandløbet Harrestrup Å.

Strømrenden forløber igennem Kagsåparken som åben rende, der enkelte steder er belagt med
fliser på bund og op ad siderne, og som rørlagt rende ved underføringer af veje og stier.

11.2 Udledning til strømrende
Strømrenden forsynes med vand følgende steder fra:

· Aflastning fra overløbsbygværker
Langs projektområdet er der 16 overløbsbygværker med aflastning til Kagså, hvorfra der
udledes vand fra fælleskloakken til strømrenden. Dette sker mere end 50 gange årligt.
Statens Vandområdeplan 2015–2021 angiver, at vandkvaliteten i Harrestrup Å bliver
forbedret, og derfor skal udledningen af opblandet spildevand til Kagsåen reduceres. Se
baggrundsdokument Bilag C.33, vedr. Tilstandsvurdering bygværker samt tilhørende
bilag.

· Regnvandstilløb
Regnvand ledes til strømrenden fra 13 regnvandstilløb.

o VD udleder vejvand til strømrenden via:
Novafos’ udløb med olieudskiller ved Klausdalsbrovej Ø (TL02)
De tre bassiner VD7, VD8 og VD9
Udløb ved Gladsaxe Ringvej (U32)

o Novafos udleder regnvand til strømrenden via:
Udløb U7 fra Novafos’ bassin
Separatkloakerede oplande (U9A, U9C)

o HOFOR udleder regnvand via:
Udløb fra Klausdalsbrovej V (TL01)
Udløb fra HF Nyvang (TL03)
Herlev Ringvej N (TL04) og Herlev Ringvej S (TL05)

o Udløb fra Hospitalsledningen, der er koblet til eksisterende overløbsbygværk
OV15D.

· Dræn
Der er projektforslagsfasen foretaget registrering af dræn langs strømrenden, og disse vil
blive håndteret i anlægsfasen, således at der fortsat er sikret afledning herfra til
strømrenden. Dræn, der træffes, men som ikke er registreret vil ligeledes blive håndteret.
Nærmere beskrivelse af håndtering af dræn, se baggrundsdokument Bilag C.3, vedr.
terræn og vandets vej.
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12. EKSISTERENDE TEKNISKE ANLÆG

I dette kapitel beskrives de tekniske anlæg, der befinder sig indenfor projektgrænsen.

De eksisterende anlæg omfatter følgende, der kort beskrives i de efterfølgende underafsnit:

1. Indvindingsboringer ved Kilde XIII og XIV
2. VD’s anlæg
3. Forsyningsledninger og -anlæg
4. Stitunnel under Gladsaxe Ringvej
5. Stier, stibroer og parkinventar
6. Serviceveje

12.1 Kilde XIII og XIV
Angivelse af udbredelse af Kilde XIII og XIV fremgår af Figur 5.11.

Kagsåparkens Regnvandsanlæg skal overholde de lovmæssige forhold omkring beskyttelse af
boringer og kildepladsarealer.

De gældende zoner for indvindingsboringer er:
· 10 meter fysisk beskyttelseszone
· 25 meter sprøjtefri beskyttelseszone
· Boringsnære beskyttelsesområder BNBO, se Figur 5.11
· Norm for afstand til spildevandsledninger på 50 meter – DS442
· Norm for afstand til regnvandsledninger på 15 meter – strømrenden betragtes som en

regnvandsledning - DS442.

Det er Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, der regulerer beskyttelsen af jord og grundvand. I
henhold til lovens § 19 må stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og
undergrund, ikke uden tilladelse:

1) nedgraves i jorden,
2) udledes eller oplægges på jorden eller
3) afledes til undergrunden.

Det betyder, at tilladelsen til Kagsåparkens Regnvandsprojekt også skal gives af Gladsaxe
Kommune i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

12.2 Vejdirektoratets anlæg

12.2.1 Regnvandsbassin VD8 og VD9
Indenfor projektområdet har VD to bassiner, VD8 og VD9. Det har i de tidligere projektfaser
været forudsat, at volumen i disse bassiner skulle implementeres som en del af den samlede
regnvandsløsning, og at VD9 som led heri skulle udvides til et større bassin. Dette er ikke længere
aktuelt, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 5.2.10, og VD8 og VD9 fastholdes dermed som
eksisterende, og er adskilt fra regnvandsprojektet, men nu i stedet en nær grænseflade hertil.

Der henvises til tegning KPRP-P-Tl-0200 for placering af VDs bassiner.
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12.2.2 Motorring 3, støjskærm og skilteportaler langs Motorring 3
Motorring 3 har sit forløb langs med Kagsåparkens projektområde. Vejen er anlagt på en
vejdæmning i den nordlige ende og falder mod syd, hvor vejen er i niveau med det
omkringliggende terræn.

Vejdæmningen er ved Novafos’ bassin anlagt ovenpå sætningsfølsomme aflejringer. Der henvises
til baggrundsdokument, Bilag C.25 vedr. stabilitet og bæreevnevurdering.

Langs Motorring 3 er der etableret støjskærme på begge sider. Støjskærmene er delvist anlagt
ved pælefundering og delvis ved en spunsvæg. Figur 12.1 viser hvor støjskærmen er funderet på
borede pæle og hvor den er anlagt på en spunsvæg.

Figur 12.1 - Støjskærm er anlagt på borede pæle og på en installeret spunsvæg.

Desuden er der skilteportaler langs strækningen, og flere af disse er oplyst at være
pælefunderede.

12.2.3 Vejbyggelinje samt højde- og passagetillæg
VD har tinglyste vejbyggelinjer inde i Kagsåparken på strækningen fra Ederlandsvej til Herlev
Ringvej, langs Motorring 3’s vestlige side.

Der henvises til tegning KPRP-P-Tl-0200 for placering af VDs vejbyggelinje.

Fastlæggelse af vejbygelinje og tilhørende højde- og passagetillæg er nærmere beskrevet i
baggrundsdokument Bilag C.12, vedr. Arealdisponering ift. VDs vejbyggelinje mv.

Som led i ovenstående har der igennem projektforslagsfasen været og pågår stadig dialog med
VD om processen for, at Kagsåparkens Regnvandsanlæg planlægger anlæg etableret imellem
motorvej og vejbyggelinje (vejbyggelinjearealet).

Der er i projektforslagsfasen udført følgende tiltag til håndtering af påvirkningen af vejbyggelinje.

· Ansøgning om dispensation til VD
Uden VD’s samtykke kan der dyrkes, plantes buske og træer mv. i vejbyggelinjearealet,
men der skal fremsendes ansøgning til VD, hvis der indenfor vejbyggelinjens rids bl.a. er
planer om at etablere faste anlæg, at udføre ledningsarbejder, at opføre jordvold eller at
anlægge interne veje, hvilket er relevant i dette projekt.
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Rambøll har som følge af ovenstående fremsendt ansøgning til dispensation om etablering
af byggeri eller anlæg af blivende art (Kagsåparkens Regnvandsprojekt) indenfor en del af
VD’s Vejbyggelinje langs M3 (fremsendt oktober 2021). Det forventes, at der kan opnås
en forhåndsgodkendelse herom hos VD inden fremsendelse af endelig rapport i marts
2022.

I baggrundsdokument Bilag C.12, vedr. arealdisponering fremgår nærmere beskrivelser af
vejbyggelinje samt højde- og passagetillæg, og der er angivet de konkrete steder, hvor
Kagsåparkens Regnvandsprojekt er indenfor vejbyggelinjearealet.

· Tilpasning af projekt som alternativ
Såfremt VD ikke accepterer anlæg i vejbyggelinjearealet, er der i projektforslagsfasen
udført en overordnet vurdering af løsning, hvor overfladeanlæg i højere grad flyttes
udenfor vejbyggelinjearealet. Løsningen er ikke indarbejdet i projektet, men foreligger
som et alternativ dertil.

Løsningen er nærmere beskrevet i baggrundsdokument Bilag C.35, vedr. tilpasning til
vejbyggelinje.

12.3 Eksisterende ledninger og anlæg
I dette afsnit refereres der generelt til tegning KPRP-P-TF-2000 over eksisterende forhold samt
baggrundsdokument C.13, vedr. afrapportering af ledningskoordinering i projektområdet og
tilhørende bilag. Der henvises derudover til afsnit 5.2.4 om planlagte ændringer i
kloakeringsprincipper i oplandet til Kagsåparken.

12.3.1 Novafos
Langs projektområdet har Novafos fem overløbsbygværker med udløbsledninger til strømrenden.
Derudover er der tre regnvandstilløb til strømrenden.

Inde i parken forløber Novafos’ afskærende ledning (V400 BT) på en del af strækningen, og
enkelte dele af denne vil være nødvendig at omlægge ifm. projektet, da ledningen ellers
blotlægges ifm. udgravninger til Novafos’ bassin og Bassin 2B.

Novafos har derudover et regnvandsbassin inde i parken, og dette benævnes ”Novafos’ bassin”.
Bassinet modtager og forsinker regnvand fra Erhvervskvarteret i Gladsaxe inden det ledes ud i
strømrenden.

12.3.2 HOFOR Spildevand
Langs projektområdet har HOFOR 11 overløbsbygværker med udløbsledninger til strømrenden.
Derudover er der et regnvandsudløb til strømrenden i Delområde 0, hvilket der ikke sker nogle
ændringer til ifm. projektet.

Langs den vestlige side af parken forløber HOFORs afskærende ledning, i dimensioner varierende
fra ø240-ø385, men kortere strækninger op til ø600. Denne vil på en kortere strækning være
nødvendig at omlægge ifm. projektet.

12.3.3 HOFOR Vand
Der henvises til baggrundsdokumentet Bilag C.41, vedr. vandforsyning.

Inden for projektområdet har HOFOR vandledninger, bestående af råvands- og søvandsledninger.
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12.3.3.1 Råvandsledning
Råvandsledningen er deklareret og løber gennem projektområdet fra den nordlige ende af Kilde
XIV og mod syd.

Ledningen, ø225mm PE, krydser under Herlev Ringvej/Gladsaxe Ringvej i foringsrør. På Kilde XIV
er ledningen, ø225 PE, relinet i gamle støbejerns- og eternitledninger på visse strækninger. Syd
for Kilde XIV er ledningen, ø225 PE, relinet i en eternitvandledning på hele strækningen ned til
motorvejskrydsningen.

Råvandsledningen skal omlægges, de steder hvor den i konflikt med projektet.

12.3.3.2 Søvandsledning
Søvandsledningen, der er deklareret og også kaldes for betonledningen, løber ligeledes gennem
projektområdet fra Klausdalsbrovej og mod syd. Ledningen er ikke i drift.

Ledningen er en ø1000 bt nord for Gladsaxe Ringvej, og syd herfor er den ø750 bt.
Søvandsledningen er forsynet med brønde, der i henhold til længdeprofilet er placeret per ca.
100m, hvoraf ikke alle er synlige på terræn.

Søvandsledningen skal ikke omlægges, men opgraves/bortskaffes, hvor den er i konflikt med
projektet. Der skal dog reserveres areal til anlæggelse af en mulig kommende ny søvandsledning
på de strækninger, hvor den eks. søvandsledning nedlægges.

12.3.3.3 Deklarationer
HOFOR er i gang med at finde frem til gældende deklarationsaftaler for rå- og
Søvandsledningerne. Rambøll afventer modtagelse af deklarationstekster fra HOFOR.

Rambøll har gennemgået gamle deklarationsdokumenter og fundet frem til nogle beskrivelser af
deklarationer. Se bilag til baggrundsdokument Bilag C.41, vedr. vandforsyning.

Det er i skitseprojektet forudsat, at de gamle deklarationer aflyses på de strækninger, hvor
ledninger skal omlægges, og der udarbejdes nye deklarationer, hvor der etableres og planlægges
nye vandledninger. HOFOR udarbejder nye deklarationstekster, som tinglyses. HOFOR har oplyst,
at nye deklarationer skal være i overensstemmelse med gamle deklarationer.

Det er aftalt på møde den 17. juni 2021, at HOFOR og Novafos indgår dialog om omformulering af
deklarationsteksten. 1. udkast udarbejdes af HOFOR og fremsendes til kommentering hos
Novafos.

Råvandsledningen
Af deklarationerne fremgår det at der for Råvandsledningen gælder et 4 meter bredt
deklarationsbælte.

Indenfor bæltet beskriver deklarationsteksterne i hovedtræk;
- at ledningen skal ligge uforstyrret,
- at HOFOR har ret til at foretage undersøgelser og vedligehold af ledningen mv,
- at ledningen må ikke overbygges,

at der overhovedet intet må foretages som skønnes at være til hindre for adgang, eller
skade for eftersyn, vedligehold og beståen.
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Søvandsledningen
Der er ikke fundet konkrete tilsvarende deklarationsdokumenter for Søvandsledningen, men det
må forventes at teksten er enslydende med deklarationstekst for råvandsledningen.

Af matrikelkortet fremgår et 6,0 meter bredt matrikuleret bælte langs med søvandsledningens
tracé, hvormed det antages at dette bælte udgør deklarationsbæltet.

Rambøll vil i den videre projektering taget udgangspunkt i, at der inden for de forventede 6,0
meter og 4,0 meter deklarationsbælter med HOFORs godkendelse tillades;
- at der beplantes (ikke træer) i bæltet og over ledninger,
- at der tillades spildevandsanlæg, bassinledning samt el og tele kabler inden for bæltet.

HOFOR ønsker, at hvor Søvandsledningen og Råvandsledningen ligger parallelt med ca. 0,50
meter fri afstand skal det samlede deklarationsbælte være 5,50 meter.

12.3.4 Øvrige ledninger
Der henvises generelt til baggrundsdokument Bilag C.13, vedr. afrapportering af
ledningskoordinering i projektområdet.

Udover ovenfor gennemgåede ledninger, findes der indenfor projektområdet følgende øvrige
ledninger, jf. indhentede LER-oplysninger:

· Evida (gas)
o To gasledninger fra stien fra Køllegårdsvej til Kagsåkollegiet, hvoraf den er ude af

drift, jf. Evida
o Gasledninger krydser projektområdet ved Gladsaxe Ringvej. Disse er ude af drift,

jf. LER-oplysninger
· Radius (el)

o Generelt er der elledninger i projektområdet. Disse omfatter både høj- (10 kV) og
lavspændingskabler (0,4 kV).

· Vestforbrænding (fjernvarme)
o Der er fjernvarmeledninger i projektområdet nord for Herlev/Gladsaxe Ringvej.

Fjernvarmeledningerne forbindes til fjernvarmehovedledning syd for ringvejen.
Syd herfor er der ikke fjernvarmeledninger i projektområdet.

· Andel Lumin (gadebelysning, tidl. SEAS-NVE, på vegne af Gladsaxe Kommune)
o Lavspændingskabler til gadebelysning langs stien gennem hele projektområdet fra

Klausdalsbrovej til Klintekongevej samt tilhørende belysningsmaster.
· TDC (tele)

o Kommunikationsledninger langs hele stiforløbet i projektområdet, herunder i
ubefæstede arealer uden for hovedstien i parken. TDC har oplyst, at der i
forbindelse med etablering af Hovedstadens Letbanen i Herlev/Gladsaxe Ringvej
er udført ledningsomlægninger, der muligvis ikke er registreret i LER endnu,
hvorfor der skal følges op på dette forhold.

· Kemp & Lauritzen (fiber, på vegne af NNIT)
o Fiberledninger i projektområdet. Vest og syd for viadukten ved Gladsaxe/Herlev

Ringvej ligger der i stien fra ringvejen og frem til parken 5 stk. fiberledninger i
varierende dybde der er fremført ved styret boring.

· Drænledninger (privat)
o Kortlagte private drænudløb til strømrenden (fra haveforening), samt et ukendt

antal ikke-kortlagte dræn.
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12.4 Stitunnel under Gladsaxe Ringvej
Den planlagte bassinledning har ledningstracé i underføringen under Herlev Ringvej, under den
eksisterende stitunnel, hvorfor der i projektforslagsfasen er undersøgt funderingsforholdene for
stitunnellen.

På baggrund af arkivmateriale og prøvegravninger jf. afsnit 15, vurderes det at konstruktionen er
direkte funderet.

Der henvises til baggrundsdokument Bilag C.21, vedr. fundering af stiunderføring ved Herlev
Ringvej, hvoraf de konstruktionsmæssige forhold er nærmere beskrevet.

12.5 Eksisterende stier, stibroer og parkinventar
Det planlagte stiforløb fremgår af tegning KPRP-P-TL-0200.

Hovedstien, den regionale gang- og cykelsti, forløber fra parkens nordlige ind- og udgang ved
Klausdalsbrovej til den sydlige ind- og udgang ved Klintekongevej med forbindelser på tværs mod
Gladsaxe og Herlev. Stiforbindelsen gendannes i hele parkens udstrækning med et nyt forløb som
vist på ovennævnte tegning.

Indenfor projektområdet forløber der grusstier fra omkringliggende boligområder, og disse vil blive
anlagt eller retableret, så der sikres adgang til hovedstien.

Ved Juni Allé er der en overføring af gang/cykelsti (Bygværk 0003-0-038.00) via en stibro, der er
anlagt i 1970, Figur 12.2.

Figur 12.2 - Overføring af gangsti ved Juni Allé / Ederlandsvej.

Adgang på tværs af strømrenden fra de lokale stier til og fra omkringliggende boligområderne sikres
i dag via seks stiborer. Fire af disse stibroer bevares, mens stibroen ved Hyldemorsvej nedlægges,
da strømrenden ligger på den anden side af hovedstien og overgangen dermed bliver unødvendig.

Ved  Tornerosevej  er  der  i  dag  en  mindre  stibro  i  træ.  Her  flyttes  strømrenden  mod  øst  ifm.
etablering af  bassin 2a. og stibroen retableres på ny i  samme design (træ) som de sekundære
stibroer. Der henvises til baggrundsdokument Bilag C.40 vedr. anlægslogistik, stier og veje.

Eksisterende parkinventarer omfatter bænke, skraldespande, skilte og parklamper. LE34 har i
projektforslagsfasen udført indmåling af parken, herunder registrering af skilte, bænke og
skraldespande mv. Son udgangspunkt genopsættes eksisterende parkinventar. Dertil opsættes
evt. nyt inventar efter aftale med Gladsaxe Kommune.
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Der henvises til baggrundsdokumentet Bilag C.40, vedr. Anlægslogistik, veje og stier, hvor der
fremgår nærmere beskrivelser af det planlagte stiforløb samt håndtering af parkinventar.

12.6 Eksisterende serviceveje
Til drift af de tekniske anlæg i parken anvendes i dag hovedstien som adgangsvej, mod nord med
en adgang fra Kagsåvej og mod syd med adgang fra Ederlandsvej.

VD anvender hovedstien som overordnet adgangsvej til VD8 og VD9 på parksiden, og fra hovedsti
til bassinerne anvendes en 5 meter bred vej med kørestabil belægning i tilfælde af, at slamsuger
skal anvendes. VD8 og VD9 kan også tilgås via motorvejen. VD har derudover adgangsarealer
langs støjskærm, som er udformet med kørestabilt underlag til brug ved evt. reparationer på
støjskærm samt almindelig drift og vedligehold. Der må således ikke beplantes i dette areal.

Figur 12.3 - Adgangsvej for VD til hhv. VD8 og VD9 via hovedstien i Kagsåparken.
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13. ØVRIGE EKSISTERENDE FORHOLD

Nærværende kapitel omfatter en kort beskrivelse af øvrige eksisterende forhold indenfor
Kagsåparkens Regnvandsprojekt, hvilket omfatter træer og beplantning samt bygninger langs
grænsen til projektområdet.

13.1 Træer og beplantning
Der henvises generelt til baggrundsdokument Bilag C.9, vedr. flagermustræer og om registrering
med Gladsaxe Kommune.

I området findes store og mindre bevoksninger og træer, hvoraf flere er 1) potentielle yngle- og
rastesteder for flagermus eller med spættehuller/hulheder og andre er 2) bevaringsværdige træer
med naturindhold og -værdi.

13.1.1 Potentielle yngle- og rastesteder for flagermus el. med spættehuller
Potentielle flagermustræer blev registreret i skitseprojektet (2017). Denne registrering er
opdateret i projektforslaget af arborist. Der henvises til ovenstående baggrundsdokument.

I den opdaterede registrering er der registreret følgende:
Potentielle yngle- og rastesteder for flagermus: 2 træer
Træer med spættehuller: 3 træer
Træer med hulheder: 2 træer

Placeringen af ovenstående syv træer fremgår af nedenstående Figur 13.1.

13.1.2 Bevaringsværdige træer med naturindhold og -værdi
Bevaringsværdige træer med naturværdi er træer, der giver naturværdi samt rumlig- og æstetisk
værdi til den nye park, hvis de kan bevares. Træerne er ikke udpeget som bevaringsværdige i en
lokalplan, og er dermed ikke omfattet af beskyttelse, men der er et ønske om at bevare flest
mulige træer i projektet jf. Gladsaxe Kommunes Træpolitik.

Bevaringsværdige træer med naturværdi blev registreret i skitseprojektet (2017). Registreringen
er i projektforslaget suppleret med en registrering af træer med rumlig- og æstetisk værdi i
samarbejde med Gladsaxe Kommune.

Bevaringsværdige træer med naturværdi: 33 træer
Bevaringsværdige træer med natur- og landskabelig værdi: 184 træer

Dertil er der yderligere et bevaringsværdigt træ ifølge VVM tilladelsens pkt. 1.14, side 4. Det er et
birketræ, der står ved Kagsåkollegiet. Træet må ikke fældes. Træet bevares.

Placeringen af bevaringsværdige træer fremgår af nedenstående Figur 13.1. Ydermere henvises
der til baggrundsdokumentet Bilag C.8, vedr. besigtigelsesnotat – træer og beplantning for
registrering af bevaringsværdig bevoksning og træer.



Rambøll - Kagsåparkens Regnvandsprojekt – Projektforslag – April 2022

 Version 3.0 55/139

Figur 13.1 - Kort over registrerede træer.
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13.2 Bygninger
Langs projektområdet er der bygninger, som forventes at blive berørt af anlægsarbejdet ved
omgivelsespåvirkning. Konkret er der 140 ejendomme, der er beliggende indenfor et areal, hvor
anlægsarbejdet kan forårsage omgivelsespåvirkning som følge af grundvandssænkning,
installering af afstivningsvægge samt åbne og afstivede udgravninger. Byggesagsarkivet i Herlev
og Gladsaxe Kommune er undersøgt for relevant information og dokumentation angående
fundering af ejendomme. I de næste faser skal der tages stilling til om flere ejendomme længere
væk også kan blive påvirket.

I den sydligste ende er der udgravninger, der kommer tæt på eksisterende nabobebyggelse for
anlæggelse af bassinledningen. Klintekongevej 31 er den bygning, der er tættest på
udgravningerne. Det er i projektforslagsfasen undersøgt om udgravninger og
grundvandssænkning forårsager deformationer bag indfatningsvæg, som kan lede til skadelige
sætninger af nabobebyggelse. Analysen viser, at det ved denne udgravning ikke er tilfældet.

Der henvises til baggrundsdokument C.10 vedr. bygningsregistrering, hvor undersøgelse og
vurdering er nærmere beskrevet.
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14. EJER- OG MYNDIGHEDSFORHOLD

14.1 Ejerforhold
En oversigt over de matrikler, der berøreres i forbindelse med projektet fremgår af
baggrundsnotat C.12 Arealdisponering.

14.2 Tilladelser og vilkår deri
Der er i projektet udarbejdet en oversigt over de ansøgninger, dispensationer og tilladelser, der
skal udarbejde og afleveres i løbet af projektet samt en tidsplan for hvornår disse tilladelser skal
foreligge. Dette fremgår af baggrundsnotat C.37 Myndighedslog, og baggrundsnotat C38.
Myndighedstidsplan.

14.3 Registrering og afdækning af eksisterende servitutter
For at afdække og registrere de eksisterende servitutter på de eksisterende ledninger og
bygværker indenfor projektområdet har LE34 gennemgået tingbogen. Registrering og dækning af
de eksisterende servitutter skal danne grundlag for henvendelse til fremmede ledningsejere ifm.
håndtering af deres ledninger ifm. KPRP-projektet.

LE34 har i den forbindelse katalogiseret de relevante tinglyste servitutter fra tingbogen og indført
dem i et Excel-ark. De relevante servitutter som er uddraget af de enkelte akter i tingbogen, er
navngivet med dato og løbenummer.
Iht. gennemgangen er nogle af de eksisterende ledninger/bygværker beskyttet af et
deklarationsbælte/-areal.
Deklarationsbælte for selve regn- og spildevandsledninger er verificeret og digitaliseret, dog pågår
verifikation og digitalisering af andre ledningers deklarationsbælte inkl. tilhørende servituttekster.

For yderligere info se baggrundsnotat C.11 Eksisterende forhold.
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DEL 3: TEKNISK LØSNING
I denne del af rapporten indledes der med en oplistning af de forundersøgelser, der er udført i
forbindelse med projektforslaget, som er med til at danne grundlag for den udarbejdede tekniske
løsning. Herefter beskrives den tekniske løsning indenfor følgende områder:

Ø Hydraulik

Ø Landskab og stiforbindelser

Ø Regnvandshåndtering i parken, herunder bl.a. regnvandsbassiner og rensefunktion deri
samt lermembraner under strømrende og bassiner

Ø Spildevandshåndtering, herunder bl.a. bassinledning med spjældbygværker undervejs,
to-delt pumpestation og projektets eneste overløbsbygværk med overløb til Kagså

Ø Vandforsyning og omlægning heraf

Ø Øvrige ledningsomlægninger

Ø Sikring af skråningsstabilitet

Ø Nye adgangs- og serviceveje
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15. FORUNDERSØGELSER

I forbindelse med projektforslaget, er der foretaget en række forundersøgelser og registreringer
af de eksisterende forhold indenfor projektområdet.

Der henvises generelt til baggrundsdokumenterne Bilag C.8, C.9, C.10, C.11, C.12, C.13 og C.14,
vedr. afrapportering omkring eksisterende forhold.

15.1 Besigtigelser ift. landskab og træer
Der har ifm. projektforslagsfasen været foretaget flere besigtigelser med henblik på at indmåle og
registrere flagermusetræer, samt at gennemgå parken med Gladsaxe Kommune ift. eksisterende
beplantning og omfanget af rydningsarbejderne.

Potentielle yngle- og rasteområder for flagermustræer er blevet lokaliseret, indmålt og
efterfølgende inspiceret af arborister for at klarlægge omfanget af flagermustræer indenfor
projektområdet, da disse er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, artsfredningsbekendtgørelsen og
habitatbekendtgørelsen.

Gennemgangen med Gladsaxe kommune, havde bl.a. til formål at foretage en grov registrering af
bevaringsværdige træer af landskabelig værdi.

Der er siden hen taget hensyn til ovenstående registreringer i projektet, bl.a. er bassinledningens
tracé justeret således at flere træer kan bevares.

15.2 Terræn, anlæg og inventar mv.
Der har i projektforslagsfasen været udført opmåling og registreringsarbejder af
landinspektørfirmaet LE34 for at sikre, at de fysiske randbetingelser for projektet er behæftet
med mindst mulig usikkerhed. Der er foretaget følgende opmålinger/registreringer:

- Matrikelskel
o Der foretaget en screening af eksisterende skellinjer samt foretaget opmålinger af

fysiske afgrænsninger såsom hegn og privat beplantning mv. Denne afgræsning
er i projektet defineret som brugsgrænsen, og skal bruge til evt. dialog med
lodsejere ift. evt. rydning.

- Brønde og rørlagte underføringer
o Hvor det har været muligt, er rørlagte dele af åen samt eksisterende

afløbsinstallationer indmålt og der er udført brøndrapporter med tilhørende fotos.
- Terrænmodel

o Der er foretaget en totalopmåling af projektområdes terræn, inventar, tilhørende
sideveje i et mindre omfang mv. for sikre et retvisende grundlag for 3D
modellering af det fremtidige terræn. Derudover er den eksisterende å’s bundløb
indmålt. Dog har det enkelte steder ikke været muligt at indmåle terrænet
grundet fysiske afgrænsninger såsom hegn, tætbevoksede områder, hække og
lignende. Hvor dette ikke har været muligt, er det aftalt at anvende Danmarks
Højdemodel (DHM).

15.3 Bygværker / konstruktioner
De fleste af de eksisterende overløbsbygværker er blevet opmålt via 3D-scaning samt
fotoregisteret med henblik på at registrere bygværkernes geometri, koter og overløbskanter. Der
er desuden foretaget en tilstandsvurdering af bygværkerne. Manglende adgangsmulighed mv. har
dog gjort at ikke alle bygværker er opmålt.
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15.4 Viadukt Herlev Ringvej
Ifm. med opmålingen nævnt i afsnit 15.2, er viaduktens indvendige dimensioner indmålt, med
henblik på verifikation af modtaget tegninger for brokonstruktionen. Ligeledes er der foretaget
prøvegravninger for at fastlægge funderingsmetoden.

15.5 Eksisterende servitutter
Landinspektørfirmaet LE34 har foretaget en gennemgang af tingbogen med henblik på at afdække
og registrere eventuelle servitutter på eksisterende ledninger indenfor projektområdet.
Oplysninger herfra benyttes i den videre projektering ifm. ledningskoordinering.

15.6 Fotoregistrering
Der er foretaget en fotoregistrering vha. droneoverflyvning og 360 graders foto af projektområdet
som bl.a. anvendes til kontrol af terrænmodellen.

15.7 Bygningsregistrering
Der er i projektforslagsfasen foretaget en bygningsregistrering af de bygninger som der forventes
at blive berørt af anlægsarbejdet. Der er i alt 140 undersøgte ejendomme. Registreringen er
foretaget på baggrund af data fra byggesagsarkivet for hhv. Herlev og Gladsaxe Kommune, for at
afdække de geologiske og hydrologiske forhold og påvirkning.

Det kan blive nødvendigt at udvide zonen for omgivelsespåvirkning fra anlægsarbejderne i takt
med, at ny viden om udbredelsen af den planlagte grundvandssænkning foreligger.
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16. HYDRAULISKE BEREGNINGER

16.1 Fællessystem
16 eksisterende overløb fra fællesystemerne i Herlev og Gladsaxe til Kagsåen bliver omkoblet til
en bassinledning, der etableres under Kagsåparken, se Figur 2. Bassinledningen fungerer som et
samlet forsinkelsesvolumen af overløb fra fællesystemet, og fra bassinledningen er der ét samlet
overløb til Kagsåen. Dette vil reducere det samlede antal af overløb fra opspædet spildevand til
Kagsåen. Bassinledningen er opdelt i to, Bassinledning Nord og Syd, og tømmes ved en pumpe i
hver bassinledning til eksisterende fællesystem i Herlev, når den afskærende fællesledning har
hydraulisk kapacitet efter regnhændelsen.

Figur 2 - Oversigt over overløb fra fællessystemet til bassinledningen
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Bassinledningen er dels dimensioneret efter Scenarie A, hvor ingen af de planlagte
grænsefladeprojekter i oplandet er gennemført, se Figur 3, der viser fælleskloakerede opland
inddelt i overløbsbygværker.

Figur 3 - Oversigt over de fælleskloakerede oplande med overløb til bassinledningen (Scenarie A).

Bassinledningen er opdelt og styret af spjæld, for at udnytte bassinvolumen med et minimalt
antal overløb, se princip af bassinledningen på Figur 4. Der er ét overløbspunkt (BAS17) fra
bassinledningen til strømrenden ved projektets sydligste punkt, ved den afskærende ledning
under Motorring 3. Overløbsbygværket fungerer også som ristebygværk, hvorefter det samles i en
ledning med det separerede regnvand fra strømrenden.
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Figur 4 - Princip af bassinledningen med angivelse af spjæld, pumpestation og overløb fra bassinledningen

Bassinledningen tømmes ved hjælp af pumper til den afskærende ledning i Herlevs fællesystem
og er styret så tømningen først går i gang, når der er plads i systemet.
For yderligere beskrivelser af bassinledningen og dets funktion, se afsnit 7.2 i
baggrundsdokument 31 – Hydraulisk Notat.
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16.2 Regnvandssystem
I oplandet til strømrenden er der i dag separerede områder med regnvandstilløb til strømrenden.
Planlagte grænsefladeprojekter i kloakoplandet indeholder yderligere separering af regnvand i
oplandet, hvorfor strømrenden og forsinkelsesbassinerne i Kagsåparkens Regnvandsprojekt skal
kunne håndtere denne øgede mængde regnvand. Se bassinerne på Figur 5.

Figur 5 Strømrenden og bassiner med angivelse af udbredelsen af det permanente vandspejl inklusive Vejdirektoratets
vådbassiner langs Kagsåparken.

Alle separerede områder i kloakoplandet vil have tilløb til strømrenden og overløbsbygværkerne
udleder ikke længere opblandet spildevand hertil, men i stedet til bassinledningen. Strømrenden
modtager kun separeret regnvand, med forsinkelsesbassiner i terrænet til forsinkelse af
regnvand. Se Figur 6 for det separerede opland til strømrenden.
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Figur 6 Oversigt over de eksisterende og planlagte regnvandstilløb til strømrenden samt tilhørende oplande (Scenarie B).

Volumen af bassiner er ikke fastlagt ud fra en hydraulisk analyse, men er fra skitseprojektet
dimensioneret ud fra det største mulige volumen, der terrænmæssigt kunne anlægges fra givne
forudsætninger. Den hydrauliske funktion af bassinerne er eftervist og justeret, så bassinerne
udnyttes bedst muligt ved de forskellige regnhændelser.
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Tabel 6 Oversigt over bassinerne og deres hydraulisk muligt udnyttede voluminer ved 25-års hændelsen om 100 år.
Bassinerne markeret med blå er vådbassiner.

Bassin ID Maks.
opstuvnings-

kote [m]

Udnyttet maks.
opstuvnings-

kote [m]

Muligt
volumen

[m3]

Udnyttet
volumen

[m3]

Fyldning
[%]

1A 22,49 22,49 840 840 100

1B 21,90 21,90 525 525 100

Kildeplads
XIV

21,60 21,29 16.465 8.600 52

2A 19,20 18,91 10.003 8.503 84

2B 19,20 17,92 7.305 1.215 17

Novafos
(U7)

18,00 18,00 10.157 10.157 100

2C 15,60 15,59 2.673 2.594 97

2D 14,70 14,61 9.968 9.143 91

2E 14,70 14,58 6.710 3.650 54

3A 13,70 13,51 15.085 13.368 89

3B 13,70 13,51 13.025 12.075 93

Total 92.446 89.696 80

Som det fremgår af Tabel 6, er der ved 25-årshændelsen om 100 år fuld udnyttelse af flere af
bassinerne. Bassinerne er droslet, for at forsinke bedst muligt. For mere detaljeret beskrivelse af
bassinernes sammenspil og udnyttelse, se afsnit 7.5.2 baggrundsdokument 31 – Hydraulisk
Notat.

Kildeplads XIV er styret af et spjæld, så der ikke strømmer vand over strømrendens brinkkote før
en 10-årshændelse.

16.3 Overholdelse af serviceniveau
Funktionskrav for fællessystemet er, at der ikke må være stuvning til over terræn ved 10-
årshændelse. Ved statussituationen og Scenarie A er der anvendt en sikkerhedsfaktor på 1,10,
det vil sige uden klimafaktor, da det er en 10-årshændelse i dag. Ved Scenarie B er der anvendt
en sikkerhedsfaktor på 1,43, hvor klimafaktor er 1,30, hvilket svarer til en fremskrivning på 100
år, derfor ser det ud som om, der i plansituationen sker en forværring, selvom fællesystemet
bliver aflastet af separeringsprojekterne. Figur 7, Figur 8 og Figur 9 viser resultatet for
beregningerne.
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Figur 7 - Overholdelse af serviceniveau – CDS 10 SF 1,1 – for fællessystemet ved statussituationen.
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Figur 8 - Overholdelse af serviceniveau – CDS 10 SF 1,1 – for fællessystemet ved scenarie A.
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Figur 9 Overholdelse af serviceniveau – CDS 10 SF 1,43 – for fællessystemet ved scenarie B.

16.3.1 Fællessystem Herlev
Kloakopland i Herlev til projektområdet opfylder ikke servicekrav for fælleskloakerede oplande ved
statussituationen, se Figur 7.

Inden for de næste 30 år er der planlagt vejvandsseparering på udvalgte vejarealer, men der er
fortsat vand på terræn i store dele af de fælleskloakerede oplande, se Figur 9. Der er behov for
yderligere tiltag i kloakoplandet, hvis servicekravene skal overholdes. Dette er ikke en del af
Kagsåparkens Regnvandsprojekt.

16.3.2 Fællessystem Gladsaxe
Gladsaxes kloakopland til Kagsåparken opfylder i dag ikke servicekrav for fælleskloakerede
oplande ved statussituationen, se Figur 7.
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Indenfor de næste 30 år er der planlagt fuldseparering af store dele af oplandet, hvilket gør, at
der i store dele af kloakoplandet overholdes serviceniveau, mens der fortsat er brønde med vand
på terræn i området ved Kagsåkvarteret, hvor der ikke er fuldsepareret, se Figur 9.

16.4 Beregnede oversvømmelser
Der er udført oversvømmelsesberegninger for planscenariet scenarie B for følgende
regnhændelser:

· CDS 25 – SF 1,61 (klimafremskrevet til om 100 år) Status

· CDS 25 – SF 1,61 (klimafremskrevet til om 100 år) Plan

· CDS 100 – SF 1,35 (klimafremskrevet til om 30 år) Plan

Se Figur 10, Figur 11 og Figur 12. Her fremgår, udover fyldningerne i bassinerne og selve parken,
også oversvømmelserne i oplandet ved de konkrete hændelser.

Figur 10 - Oversvømmelsesberegninger for statussituationen for 25-årshændelse om 100 år med sikkerhedsfaktor 1,61.
Oversvømmelsesberegningerne er fra Skitseprojektet. Modellen er i projektforslaget opdateret. Se Baggrundsdokument 30 –
Hydrauliske Forudsætninger.
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Figur 11 Oversvømmelsesberegninger for scenarie B for 25-års hændelse om 100 år med sikkerhedsfaktor 1,61.

Som det fremgår af oversvømmelseskortene, Figur 10 og Figur 11, sker der en forbedring i
oplandet efter anlæggelse af Kagsåparkens Regnvandsprojekt. I planscenariet er
grænsefladeprojekter i oplandet også medregnet, hvilket bidrager til en væsentlig reduktion af
opblandet spildevand på terræn. Nogle områder ligger, hydrologisk, ikke indenfor oplandet til
parken og der bør derfor udføres lokale tiltag for at reducere oversvømmelser på terræn.
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Figur 12 Oversvømmelsesberegninger for scenarie B for 100-års hændelse om 30 år med sikkerhedsfaktor 1,35.
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Tabel 7 Årligt udledte vandmængder (afstrømmet volumen) og udledningshastigheder i udledningspunkt fra projektområdet
under M3.

Status Scenarie A Scenarie A+ Scenarie B
Regnvand
Opland (red. ha) 73 75 87 106
Vandmængde (m3/år) 374.000 383.000 541.000
Vand fra overløb fra
fællessystem
Opland (red. ha) 75 73 61 42
Vandmængde (m3/år) 72.900 16.200 12.400 8.400

Antal overløbshændelser fra
overløbsbygværker (status) eller fra
bassinledning pr. år

44 5,7 5,1 3,9

I alt i udledningspunkt
Opland (total ha) 488 488 488 488
Vandmængde (m3/år) 446.900 399.200 472.300 549.400

Maksimal vandføring/udlednings-
hastighed, 5-årshændelse (l/s)

3105 880 880 880

Maksimal vandføring/udlednings-
hastighed, 5-årshændelse
(l/s/tot. ha) – max 2 l/s/ha

6,4 1,8 1,8 1,8

M3 pr. red. ha. oplandsareal 972 223 203 197

De hydrauliske beregninger viser, at det projekterede regnvandsanlæg, bestående af
bassinledning og forsinkelsesbassiner i terræn, har en meget stor positiv effekt for vandkvaliteten
i vandløbet, da det giver en kraftig reduktion i mængden af opspædet spildevandet, der ledes til
Kagsåen. Bassinanlægget opfylder dog ikke helt udledningstilladelsens krav til reduktion i udledte
mængder. Kravet i udledningstilladelsen er 180 m3 pr. red. ha pr. år i gennemsnit – og LTS-
beregninger baseret på en historisk regnserie viser, at regnvandsanlægget har en udledning på
ca. 200 m3 pr. red. ha pr. år, se Tabel 7.  Kravet er en skærpelse i forhold til
Vandområdeplanernes generelle krav på 250 m3 pr. red. ha pr. år og der pågår dialog med
vandløbsmyndighederne om muligheden for at revurdere kravet i udledningstilladelsen. Samtidig
analyseres på supplerende forhold, der kan sikre overholdelse af udlederkravet.

Der er intet vand på terræn ved 10-årshændelsen fra bassinledningen i Kagsåparken og
overholder derfor serviceniveau jf. Skrift 27.

Serviceniveauet i kloakoplandet opfyldes fortsat ikke og er ikke omfattet Kagsåparkens
Regnvandsprojekt. De separerede områder, der leder regnvand til projektområdet, oplever dog
alle en forbedring i serviceniveau.

Bassinerne i Kagsåparken kan håndtere en 25-årshændelse med fremskrivning om 100 år. Flere
af bassinerne er fyldt ved 100-årshændelsen om 30 år, men vandet fra Kagsåparken strømmer
ikke ud af projektområdet og udgør derfor ingen skadevoldende oversvømmelser, der er et krav
fra Harrestrup Å Kapacitetsprojekt.
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17. LANDSKAB OG STIER

Hovedformålet med landskabsbearbejdningen er at skabe plads og volumen på terræn til
tilbageholdelse af kraftige regnhændelser og at integrere strømrenden og kraftige udgravninger til
regnvandsbassiner i Kagsåparken på en sådan måde, at den også fremover kan opretholde sin
funktion som rekreativ park og regionalt stiforløb.

Området retableres ikke i traditionel forstand, men parken gentænkes i stedet, så dens rekreative
kvaliteter og anvendelsesmuligheder fremmes med projektet. Retableringen skal sikre, at parken
også fremover rummer en belyst regional hovedsti, varieret bevoksning samt forbindelser til
omkringliggende boligkvarterer.

I dette kapitel beskrives det planlagte landskab i Kagsåparken nærmere mht.
terrænbearbejdning, rydning, bindinger, beplantning og interne sti-forbindelser til brug for
cyklister og gående. For en mere detaljeret beskrivelse af beplantning og forbindelsesveje,
henvises der hhv. til baggrundsdokument C.34, vedr. beplantning og C.40, vedr. Anlægslogistik,
veje og stier.

En nærmere beskrivelse af landskabsbearbejdningen mht. ovenfor angivne hovedformål, hvilket
omfatter strømrende, regnvandsbassiner, herunder våd- og tørbassiner mm., findes i det
efterfølgende kapitel 18.

Fra dette kapitel henvises der generelt til oversigtstegning, KPRP-P-TL -0200.

17.1 Terrænbearbejdning
Etablering af regnvandsbassiner i terræn vil medføre en væsentlig landskabelig bearbejdning af
Kagsåparken. Der skal afgraves store mængder af jord for at etablere regnvandsbassiner, der kan
sikre Kagsåparkens omgivelser bedst muligt mod oversvømmelser. På lange strækninger ændres
parkens nuværende udtryk og karakter markant.

Strømrende samt tør- og vådbassiner vil fremstå som integrerede landskabselementer i parken
som henholdsvis å, søer og lavninger. Strømrenden anlægges som en slynget å, der forbinder det
samlede regnvandsanlæg.  Regnvandsbassiner er udgravet og udformet, så de skaber et varieret
terræn med lange kig, udsigtspunkter, varierede landskabsrum og gode muligheder for en
fremtidig indpasning af forskellige rekreative funktioner.

Foruden udgravning af bassiner, tilføjes der også jord i mindre eller større omfang for at styre
vandets vej på terræn i større regnhændelser samt for at sikre bassinernes tekniske funktioner.
Således etableres et nyt jorddige langs parkens østlige grænse i Delområde 1 for at hindre
oversvømmelse af private haver. Dette etableres dog kun, hvis der kan indgås en meningsfuld
afatle med lodejerene iht. /5/. Dertil etableres jorddiger i to regnvandsbassiner til opdeling af for-
og hovedbassin.

17.2 Rydning og bevaring af træer
Rydning af beplantning sker dels for at gøre plads til regnvandsanlæggene, men også for at give
plads til arbejdsarealer, der er nødvendige i forbindelse med ledningsarbejderne, herunder
nedgravning af den nye bassinledning samt for at lukke (jordpåfyldning) eksisterende
strømrende, hvor den omlægges.

Nedenfor fremgår det samlede træregnskab efterfulgt af diagram med lokalisering af solitære
træer. Numre/bogstaver i parentes henviser til de registrerede træer, se Tabel 17-1.



Rambøll - Kagsåparkens Regnvandsprojekt – Projektforslag – April 2022

 Version 3.0 75/139

Tabel 17-1 Samlet træregnskab for beplantning / træer.

Type

Eks.
beplantning

Ryddes Bevares Ny
beplantning

Diff. Noter

Sammenhængende
bevoksning f.eks.  krat,
levende hegn

6,07 ha 3,99 ha 2,08 ha 2,83 ha -1.14 ha
(28,57%)

Bevaringsværdige træer
med naturværdi*1 (solitære)

33 7 26 0 -7

Bevaringsværdige træer
med natur- og landskabelig
værdi*2 (solitære)

184 121 63 99 -22

Potentielle yngle- og
rastesteder for flagermus

2 træer
(7, 13*2)

0 2 0 0 Må ikke
beskadiges eller
ødelægges. Hvis
det skal
nedlægges, skal
det erstattes med
fungerende
habitater før
nedlæggelse.

Træer med spættehuller 3
(A, B, D)

1
(D*3)

2
(A, B)

0 -1 Må kun fældes fra
1. sept-31. okt.
Træ D bevares til
naturligt henfald.

Træer med hulheder 2
(C, E)

1
(C)

1
(E)

0 -1 Må kun fældes fra
1.sept-31.okt.

Bevaringsværdigt træ, jf.
VVM

1 0 1 0

*1 ”Bevaringsværdige træer med naturværdi” er træer, der giver naturværdi samt rumlig- og æstetisk værdi
til den nye park, hvis de kan bevares. Træerne er ikke udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan, og er
dermed ikke omfattet af beskyttelse, men der er et ønske om at bevare flest mulige træer i projektet jf.
Gladsaxe Kommunes Træpolitik.

*2 Træ nr. 13 (Potentielle yngle- og rastesteder for flagermus) står inden for den eksisterende betonlednings
deklarationsbælte og derfor tæt på ledningen. Ledningen nedlægges. Det forudsættes, at ledningen ikke
opgraves, men blot rørfyldes, så træet bevares.
*3 Træ nr. D bevares til naturligt henfald, men er talt med under rydning, da det med tiden går ud.

I projektforslaget er der ikke umiddelbart muligt at opnå balance i træregnskabet, da ledninger og
ledningsdeklarationer og vådbassiner optager meget plads i parken. Der skal i den videre
projektering derfor fortsat være stor fokus på koordinering af ledninger og muligheder for
indplantning af træer og bevoksning. Det forventes, at der kan indpasses flere solitære træer
enkelte steder, mens de store sammenhængende plantninger er svære at få plads til. Dertil er
enkelte bevoksninger ikke tilpasset alle ledningsdeklarationer endnu, så der vil forventeligt blive
færre kvadratmeter sammenhængende bevoksninger. Således må det forventes, at der også i det
endelige udbudsprojekt bliver et underskud i træregnskabet.

17.3 Landskabelige bindinger
Bindingerne for planlægning af beplantning relaterer sig til vilkår i VVM-tilladelse samt
deklarationer for projektets tekniske anlæg, som primært er de mange ledninger i terræn. Dertil
kommer, at arealet langs støjskærm til Motorring 3 er underlagt krav fra VD samt dennes
vejbyggelinje og to eksisterende regnvandsbassiner.

Information om kommende deklarationer for de etablerede regn- og spildevandsledninger samt
bygværker er ved projektforslagets aflevering i april 2022 uafklarede.
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I henhold til afsnit 12.3.3.3 hører der deklarationer til HOFORs eksisterende vandledninger, der
omfatter en søvandsledning, der pt. er ude af drift samt en råvandsledning fra Kilde XIV.
Bevares deklarationsordlyden beskrevet afsnit 12.3.3.3, må der ikke være/beplantes træer
indenfor deklarationsbælterne.

Projektet har i videst mulig udstrækning placeret ledningstracéerne langs med cykelstien.

Det er meget vigtigt for den fremtidige oplevelsesværdi og rekreative brug af parken, at
beplantning etableres på tværs af ledningsanlæg, så der ikke dannes lange åbne skår i
beplantningen gennem parken. Der er på møde med HOFOR i februar 2022, hvor forslag til
ledningstracéer blev gennemgået, aftalt at HOFOR tillader eksisterende beplantning og ny
beplantning med mindre træer og buske inden for deklarationsbælterne under forudsætning af
HOFOR må fjerne beplantningen, såfremt det nødvendigt i forbindelse med vedligehold mm af
ledninger.

Der henvises til baggrundsdokument C.34, vedr. beplantning, hvori de enkelte vilkår fremgår og
hvordan disse er håndteret i projektforslaget.

17.4 Beplantningsstrategi
Etablering af Kagsåparkens Regnvandsprojekt medfører, at store dele af den eksisterende
beplantning bliver ryddet, og derfor efterfølgende igen skal retableres.

Beplantningen retableres efter en beplantningsstrategi, der tager udgangspunkt i følgende:

1.Karakterområder
2.Målsætninger
3.Retableringsprincipper

17.4.1 Karakterområder
Parkens eksisterende karakterområder kan opdeles i tre overordnede beplantningskarakterer.
Bevaring af karakterområderne understøtter oplevelsen af projektområdets forskellige
delområder.

Delområdernes forskellige karakterer underbygges, således at det samlede forløb varierer fra
smalle, haveprægede og korridorlignende grønne rum i nord og åbne parkprægede friarealer med
lange udsigter centralt i området til åbne og lukkede skovprægede landskabsrum med store søer
og varieret terræn mod syd.

· Havepræg (Delområde 0)
Havepræget knytter sig til klippede hække og små fritvoksende træer ved kolonihaverne.
Forløbet er smalt, afgrænset af klippede hække og med klippet græs langs stien.
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Figur 17.1 - Eksisterende forhold, Havepræg.

Parkpræg (Delområde 1)
Parkpræget knytter sig til de åbne parkrum med lange udsyn, opstammede trægrupper, buske og
klippede hække.

· Skovpræg (Delområde 2 og 3)
Tætte og åbne skovmassiver og lunde skaber et markant skovpræg.

Figur 17.2 - Eksisterende forhold, Parkpræg.

Figur 17.3 - Eksisterende forhold, Skovpræg.
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Oversigt over delområder er vist på Figur 17.4.

Figur 17.4 - Diagram over de forskellige delområder.

Delområde 0
Der foretages ingen større terrænbearbejdning af Delområde 0, da ændringer er begrænset af
områdets meget smalle areal og eksisterende ledninger under terræn. Der etableres enkelte nye
tiltag i form af gruspladser og ny beplantning.

Figur 17.5 - Principsnit, Delområde 0 – havepræg.

Delområde 1
I Delområde 1 sker der forholdsvist små ændringer, idet udgravninger og terrænændringer er
begrænset af kildepladsen, Kilde XIV, og eksisterende større ledninger, herunder en fjernvarme-
ledning. Dog anlægges et tørbassin ved Kagsåkollegiet og nord for kildepladsen. Hovedparten af
den eksisterende beplantning bevares, og der etableres mere beplantning centralt i delområdet.
Strømrendens tracé knyttes til den gennemgående regionale hovedsti, så vandets tilstedeværelse
synliggøres.

Figur 17.6 - Principsnit, Delområde 1 – parkpræg.

Delområde 0
Havepræg

Delområde 1
Parkpræg

Delområde 2
Skovpræg

Delområde 3
Skovpræg
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Delområde 2 og 3
I Delområde 2 og 3 er den landskabelige bearbejdning mest markant i form af store vådbassiner,
der vil fremstå som søer samt tørbassiner af græsland og fugtige engarealer. Med projektet øges
den oplevelsesmæssige kvalitet af Delområde 2 og 3, idet der med etableringen af
regnvandsanlæg, åbnes rumligt og visuelt op for de i dag delvist utilgængelige arealer. I
delområderne etableres der større skovpartier og sammenhængende beplantningsbælter langs
motorvejen til afskærmning af vejens udstyr ligesom ny beplantning generelt skaber variation og
rumlige forløb langs stien. I Delområde 3 placeres et overløbsbygværk. Dette er det eneste sted,
hvorfra overløb med spildevandsopblandet regnvand fremover kan ske.

Figur 17.7 - Principsnit, Delområde 2 og 3 – skovpræg.

17.4.2 Målsætninger og retableringsprincipper
Beplantningen etableres, så den muliggør en opfyldelse af grundforudsætningerne for
indpasningen af regnvandsanlæg i Kagsåparken:

· Opretholdelse af volumen i regnvandsanlæg
· Opretholdelse af rensefunktioner i rensebassiner
· Hensyn til driften af anlæggets tekniske funktioner, herunder bassinledningen,

pumpestationen, ristebygværker, ind- og udløb og ventiler
· Ekstensiv drift og udvikling af forskellige naturtyper

Dertil arbejdes der med:
· Variation i oplevelser, skala og strukturer
· Indarbejdelse af rekreative tiltag, for at fremme parken funktionalitet. Disse tiltag afklares

med og honoreres af Gladsaxe Kommune

Beplantningen vil blive genetableret med fokus på at forbedre diversiteten, bl.a. ved at
genanvende sten og stammer fra fældede træer og udvikle forskellige naturtyper med
hjemmehørende plantearter.

Udformning, udtryk og placering af beplantningen er tænkt nøje ind i et samspil med stiforløb og
terræn.

Udover de karakterområder, der beskrives i efterfølgende afsnit, retableres beplantningen efter en
række retableringsprincipper, der blev fastlagt i skitseprojektet for den fremtidige udformning af
Kagsåparken:

· Parkens funktioner skal opretholdes
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· Anlægget skal fremstå med et naturligt udseende
· Mest mulig natur og rekreativ værdi inden for rammerne af ”retablering”
· Træer retableres så vidt muligt samme antal, altså ”1:1”
· Øvrig beplantning erstattes ud fra en helhedsbetragtning
· Så vidt muligt genbrug af eksisterende materialer
· Landskabelig helhed
· Så lave driftsomkostninger som muligt

De landskabelige greb omfatter bl.a. et nyt slynget stiforløb og en større synlighed af vandet i
parken samt forbedring af stiforholdene, udvikling af forskellige naturtyper og et mere varieret
terræn.

17.4.3 Beplantning
Der arbejdes med følgende overordnede beplantningstyper:

· Randplantninger
· Åben løvskov med urtevegetation
· Spredte lunde
· Fritvoksende træer
· Bredvegetaion
· Græs- og engarealer

Udover ovenstående arbejdes der med randbeplantning, der lukker af mod bebyggelse og større
veje. I parken vil de fremtræde som skovbryn og vil danne en grøn ramme om
regnvandsbassinerne.

Kagsåparken er en del af et større økosystem som retableringen også ønsker at tage hensyn til jf.
de ovenfornævnte principper. I baggrundsdokumentet Bilag C.34, vedr. beplantning beskrives

Figur 17.8 - Øverst Ranplantninger. Nederst fra venstre Åben løvskov, spredte lunde, fritvoksende træer (referencefoto fra
GPA).
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parkens eksisterende naturtyper, sammenhæng med omkringliggende økosystemer samt hvilke
tiltag der arbejdes med for at skabe ”mest mulig natur”.

17.4.4 Jord og beplantning
Parken retableres med fokus på at etablere forskellige naturtyper og varierede plantninger. En
afgørende forudsætning for dette er etablering af optimale vækstforhold gennem projekteringen
af det færdige terræn og af jordbehandlingen under udførelse. I den videre projektering
analyseres jordbundsforholdene med de udførte boringer som grundlag fra de geo- og
miljøtekniske forundersøgelser. Med det grundlag vurderes afgravningsjordens sammensætning
og den endelige placering af forskellige plantesamfund kan planlægges. Alternativt skal der
projekteres og tilrettelægges optimale vækstforhold for de forskellige naturtyper.

Foruden fokus på jordbundstyper, er der fortsat et stort fokus på genbrug af jord og
afgravningsjordens egnethed for genindbygning, der vurderes erfaringsmæssigt ud fra f.eks.
jordart, organisk indhold og naturligt vandindhold. Der er fundet jordtyper, der vurderes ikke
anvendelige til hverken indbygning eller som vækstmedie, f.eks. gytje. Dertil er der forurenet
jord, herunder både kemisk og plantemæssigt, idet eksempelvis jord, hvor der er registreret
invasive arter, ikke kan genbruges.

17.5 Stier og indgang til parken
De fremtidige stier i parken omfatter tre typer stier:

Hovedsti Regional gang- og cykelsti udført med asfaltbelægning

Primære grusstier Eksisterende Lokale grusstier fra omkringliggende boligområder

Sekundære grusstier Nye oplevelsesstier og opholdspladser (Gladsaxe Kommunes
rekreative tiltag)

Hovedstien forløber fra parkens nordlige ende ved Klausdalsbrovej til den sydlige ende ved
Klintekongevej med forbindelser på tværs mod Gladsaxe og Herlev. I Delområde 0 bevares stiens
placering, mens den i Delområde 1-3 etableres i et nyt svunget forløb. Stien udvides til 3 meters
bredde i hele dens udstrækning.

Stien markeres med ’Svaleruten’ i blå/hvid termoplast efter Gladsaxe Kommunes retningslinjer.

Stien anlægges med 1 meter rabat i begge sider bestående af råjord og muld, så rabatten kan
tilsåes med græs, men samtidig er stabil for kørsel.
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Figur 17.9 Til venstre: Eksisterende sti, der udvides til at være 3 meter bred og retableres med asfalt. Til højre: Markering
med ”Svaleruten”, (Referencefoto fra GPA).

De primære grusstier er eksisterende lokale grusstier fra omkringliggende boligområder. Disse
anlægges/retableres og sikrer adgang til hovedstiens nye forløb.
De sekundære grusstier er nye oplevelsesstier og opholdspladser, der etableres jf. Gladsaxe
Kommunes rekreative tiltag. De er 1,2 meter brede og etableres med belægning af typen
”slotsgrus”. Via stierne er det muligt at bevæge sig rundt i parken, omkring vådbassinerne og
omkring/på tværs af tørbassinerne. Hvor bassinerne er opdelt i for- og hovedbassin af et jorddige,
etableres sekundære grusstier på digets krone. Stierne kobles på den regionale hovedsti samt
binder parkens opholdspladser sammen. Således sikres varierede ruter gennem parken af
forskellige længder. Stierne snor sig igennem, omkring og langs med beplantning samt op og ned
ad skråninger, så parkens varierede terræn og rumligheder opleves jf. de rekreative ønsker fra
Gladsaxe Kommune.

Fire til fem steder udvider grusstien sig til opholdspladser, hvor der kan etableres rekreative tiltag
som f.eks. træningsudstyr jf. Gladsaxe Kommunes rekreative projekt. Udformning af
opholdspladser uddybes i den videre projektering.

Adgangsforholdene til parken forbliver uændret. De skal dog fremstå tydelige og
identitetsfremmende. Dette gøres ved at plante karaktertræer ved adgange, jf.
baggrundsdokument Bilag C.34, vedr. beplantning. Det kan også blive fremhævet ved et særligt
design af terrænudstyr som skraldespande, ordensreglementer, vejvisning og at disse elementer
samles ved adgange.

Der vil i den videre projektering blive arbejdet mere med rekreative adgange jf. projekt fra
Gladsaxe Kommune om rekreative tiltag.

Udgifter til Gladsaxe Kommunens projekt for rekreative tiltag afholdes af Gladsaxe kommune.

Der henvises til afsnit 23 for information om serviceveje for driften.

17.6 Stibroer og parkinventar
Der findes to typer stibroer i projektet:

Primære stibroer Sikrer adgang til området i forbindelse med hovedstier og primære
grusstier.
Fire stibroer bevares, en nedlægges og en retableres. Den retablerede
stibro udføres i samme design (træ) som de sekundære stibroer
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Sekundære stibroer Sikrer forbindelse mellem sekundære grusstier.
Der etableres 4-5 nye stibroer over vådbassinerne og strømrenden ifm.
de sekundære grusstier. De etableres i træ, og vil få et simpelt, let og
svævende udtryk. Broerne oversvømmes ved forskellige
regnhændelser.

Figur 17.10 - Eksempel på sekundære stibroer på tværs af rensebassiner og strømrende (Referencefoto fra GPA).

Som beskrevet i afsnit 12.5, er der seks stibroer til og fra omkringliggende boligområderne.
En enkelt stibro flyttes/genetableres i ny position. Det er en mindre stibro i træ ved Tornerosevej.
Her flyttes strømrende mod øst i forbindelse med etablering af bassin 2A. Den retablerede stibro
udføres i samme design (træ) som de nye stibroer, der tilføres projektet og som er nærmere
beskrevet baggrundsdokumentet Bilag C.40 vedr. Anlægslogistik, veje og stier.

LE34 har ifm. projektforslaget indmålt parken, herunder registreret skilte, bænke og
skraldespande mv.

Eksisterende parkinventarer såsom bænke, skraldespande, og skilte skal demonteres, deponeres
på kommunens arealer efter anvisning og genopsættes.

Parklamper demonteres og bortskaffes i samarbejde med kommunen og SEAS-NVE.
Genetablering af parkbelysning koordineres ligeledes med kommunen og SEAS-NVE.

Et alternativ til ovenstående er, at eksisterende parkinventar bortskaffes og nyt parkinventar
etableres af Gladsaxe Kommune som en bygherreleverance, når arbejderne i parken i udført.
Dette vil blive afklaret i udbudsfasen.

Derudover skal der på relevante steder i parken opsættes piktogrammer, der angiver at sopning
og leg i vandet frarådes som en del af de rekreative forhold. Ydermere skal der ved større
indgange til parken opsættes skilte med alternative ruter for de gående og for cyklister i tilfælde
af at den gennemgående sti er oversvømmet. Gladsaxe Kommune afgør, hvorvidt tiltag er sket i
tilstrækkeligt omfang ifm. udbudsprojektet.
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18. REGNVANDSHÅNDTERING I PARKEN

I dette afsnit beskrives det, hvordan Kagsåparkens Regnvandsanlæg indenfor Delområde 1, 2 og
3 designes til at håndtere hverdagsregn via en slynget strømrende, tørbassiner, der opstuves i
ved kraftig regn, vådbassiner med permanent vandspejl og opstuvningsvolumen samt en
forbindelse til Kagsåens underføring ved Motorring 3.

Princip for vandets udbredelse i parken ved forskellige regnintensiteter samt bassinernes maksimale
kapacitet under oversvømmelse på de tilstødende arealer fremgår af Figur 18.1.

Figur 18.1 Udbredelse af vand på terræn i normalsituation (t.v.) og ved en 10-års hændelse (t.h.).

Der henvises generelt til baggrundsdokument Bilag C.3, vedr. Terræn og vandets Veje, og
baggrundsdokument Bilag C.26, vedr. udformning af membraner mv.

18.1 Strømrende – åbne og rørlagte strækninger
Strømrenden skal transportere regnvand gennem parken, og lede vandet til rensning i de
planlagte vådbassiner inden vandet udledes til Kagså. Undervejs er der mulighed for opstuvning i
parkens regnvandsbassiner.

Strømrenden er en 30-60 cm dyb rende med varierende hældning på brinkerne undervejs.
Strømrenden vil fremstå som åbent vandløb på ca. 80 % af strækningen og de resterende 20 %
er rørlagt som følge af underføringer under stier, veje mm. Der foretages ikke opdimensionering
eller udskiftning af eksisterende rørlagte dele af strømrenden. En eventuel tilstandsvurdering og
stillingtagen til, om der skal foretages opdimensionering, vil finde sted i starten af næste fase.
Strømrenden sikres mod erosion, hvor det er nødvendigt og mod trafiklast, hvor den er rørlagt.
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I Delområde 0 ændres der ikke på den eksisterende strømrendes tracé. I Delområde 1, 2 og 3,
ændres der på dens tracé, således at den får et mere slynget forløb og kommer tættere på
hovedstien til værdi for parkens brugere. De steder, hvor der i dag afledes drænvand, som ikke
kan føres til den nye strømrende, vil den eksisterende strømrende blive rørlagt, således at
drænvand fortsat kan afledes.

De steder, hvor strømrenden omlægges, etableres den med dobbeltprofileret bund for at sikre
rindende vand i så lang tid som muligt, også i tørkeperioder. Sæsonvariationer vil dog medføre, at
vandmængden i strømrenden vil variere. I forløbet fra Delområde 1 og hele strækningen sydpå
etableres strømrenden med membran for at hindre nedsivning af evt., forurenet overfladevand til
grundvandet.

18.2 Tør- og vådbassiner
Tørbassinerne er lavninger, hvor regnvand ved kraftige regnhændelse kan opstuve i. I
Kagsåparken planlægges der etableret fem af disse (bassin 1A, 1B, 2B, 2C og 2E) og dertil
kommer et areal på Kildepladsen, hvor vand ved særligt kraftige regnhændelser kan opstuve.
Tørbassinerne fremgår af Figur 18.1.

Vådbassinerne har permanent vandspejl og et volumen med mulighed for opstuvning.
Vådbassinernes funktion er at rense regnvandet vha. deres opbygning med forbassin og
hovedbassin. I Kagsåparken planlægges der etableret fem vådbassiner, der opdeles i forbassin og
hovedbassin vha. bassinadskillelser. Disse bassinadskillelser udføres hhv. som betonvæg og som
et dige. Vådbassinerne fremgår af Figur 18.1.

Af nedenstående Tabel 18-1 fremgår de forskellige bassiners funktion, volumen og fyldningsgrad
ved en 25-årshændelse. Volumen fra strømrende er inkluderet i oversigten. Bassinnumrene
refererer til det delområde i parken de er en del af.

Tabel 18-1 Oversigt over bassintyper og volumen i hvert af disse ved en 25-årshændelse. Grøn farvemarkering angiver
tørbassiner, og blå farvemarkering angiver vådbassiner.

Bassintype Bassinnavn Vådvolumen,
m3

Max.
opstuvningsvolumen,

m3

Bassin-
adskillelse

Fyldningsgrad,
%

Tørt 1A - 788 - 100
Tørt 1B - 546 - 100

Eks. areal Kildepladsen - 27.520 - 63
Vådt 2A 2.411 23.768 Dige 45
Tørt 2B - Inkluderet i 2A - 20
Vådt Novafos’

bassin
2.132 10.014 Betonvæg 100

Tørt 2C - 2.768 - 84
Vådt 2D 3.573 16.544 Dige 72
Tørt 2E

(boldbane)
- Inkluderet i 2D - 25

Vådt 3A 9.703 29.287 Dige 76
Vådt 3B 1.322 Inkluderet i 3A (omfattet

af dige i
3A)

83

Total 19.141 111.235

Som det fremgår af tabellen, er det maksimale opstuvningsvolumen i parken 111.235 m3.
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Volumen fra VD’s bassiner VD8 og VD9 indgår ikke i beregningerne af det samlede
opstuvningsvolumen, idet løsning er udarbejdet uden brug af volumen herfra.

Bassinerne i Kagsåparken etableres ud fra et princip om varierede skråninger afhængig af flere
forhold. Stejle skråninger etableres mod motorvejen mod øst og fladere skråninger mod
boligområderne i vest. Ligeledes er bassinskråninger flade mod nord for at sikre adgang for
driftskøretøjer.

Stejle skråninger etableres med en hældning på max 1:2.5, mens flade skråninger etableres med
varierende hældninger mellem 1:3-1:10. For bassiner med skråninger, der giver risiko for
omgivelsespåvirkning, er der i projektet gjort foranstaltninger til sikring heraf. Se mere i afsnit 0
om sikring af permanent skråningsstabilitet. Stejle skråninger kan tillige sikres mod færdsel ved
valg af egnet beplantning.

Figur 18.2 - Skråningers hældning mod hhv. villakvarter i vest og motorvej i øst.

Nærmere detaljer omkring tør- og vådbassiner i Kagsåparken fremgår af baggrundsdokument
Bilag C.3, vedr. terræn og Vandets veje.

Forhold til udledningstilladelse og VVM samt mulige optimeringsmuligheder er nærmere beskrevet
i baggrundsdokument Bilag C.30, vedr. hydraulisk forudsætningsnotat.

18.3 Rensefunktion i vådbassiner
Rensebassiner (i dette projekt benævnt vådbassiner) er den bedst tilgængelige teknologi (BAT) til
rensning af regnvandet inden udledning til recipient. Altså den bedste, velafprøvede,
veldokumenterede, og økonomisk tilgængelige teknologi, der er praksis for at anvende til
rensning af regnvand. Denne teknologi har været kendt gennem årtier og har en veldokumenteret
og god effekt over for en stor del af de forurenende stoffer i vejvandet. Vådbassinerne i
regnvandsanlægget vil sikre, at vandet bliver renset så effektivt som muligt inden, det ledes
videre i Kagså. For at opnå en tilstrækkelig renseeffektivitet er den generelle anbefaling, at et
bassin skal have minimum 200, helst 250 m3 rensevolumen pr. red. ha.

Kagsåparkens Regnvandsanlæg i sig selv og oplandet samlet set over hele strækningen har et
permanent vandvolumen (rensevolumen) på ca. 225 m3/red. ha.
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Alle rensebassiner i Kagsåparken indrettes med for- og hovedbassin og, for så vidt der er areal nok
til rådighed, også efter volumenanbefalingerne.

Rensningen, dvs. stoffjernelsen fra vandet, vil primært ske i den del af bassinerne, hvor der er
permanent vand (vådbassiner).

Der vil tillige ske en vis stoffjernelse, når forsinkelsesvolumenerne er i brug. Denne andel vil dog
være relativt mindre end stoffjernelsen i de permanente dele af vandvolumenerne, da
forsinkelses-volumenerne kun bruges i perioder med nedbør. Da forsinkelsesvolumenerne således
er meget varierende, og kun i sjældnere tilfælde udnyttes helt, er stoffjernelsen i
forsinkelsesvolumenerne ikke medtaget i de i skitseprojektet beregnede stofreduktioner, hvilket
giver en konservativ vurdering af Kagsåparkens samlede renseeffekt.

Rensebassinerne er først og fremmest dimensioneret ud fra topografiske forhold og sammenhæng
med lavninger, dvs. hvor der er fysisk plads og sammenhængende design. Det har således ikke
været fysisk muligt alene at dimensionere ud fra de vandkvalitetsmæssigt anbefalede 200-300
m3/red. ha. og BAT.

For at optimere rensning af alt regnvandet i Kagsåparkens Regnvandsanlæg udformes de nye
rense-bassiner med forbassiner, der fungerer som sandfang, samt vådvolumen med permanent
vandspejl. Forbindelsen mellem for- og hovedbassin vil være dykket, således at forbassinerne
tillige vil fungere som olieudskiller i situationer op til 5 års-hændelsen. Ved hændelser kraftigere
end 5 års-hændelsen vil bassinadskillelsen oversvømmes af opstuvende regnvand og evt. oliefilm
vil kunne transporteres videre i bassinet. Denne risiko søges minimeret gennem drifts- og
vedligeholdelses-tiltag, som skal fjerne oliefilm så snart en sådan måtte registreres i
forbassinerne.

Forbassinerne optager ca. 10 % af det samlede vandvolumen pr. rensebassin.
Alle tilløb med tag- og overfladevand, dræn- og vejvand og det nye tilløb fra terrænanlægget
tilledes forbassinerne, så opholdstiden for dette vand bliver længst mulig. Aflejringen kan
forventes at være i størrelsesorden med, hvad der ses i mange andre regnvandsbassiner på ½-2
cm sedimenttilvækst pr. år.

Rensning i regnvandsbassinerne har en vis kumulativ effekt. Dog vil udløbskoncentrationer fra et
bassin med en kapacitet større end 250 m3 /red. ha. oftest være omtrent de samme, uanset om
indløbskoncentrationerne er høje eller lave. Den serielle forbindelse, der er mellem bassiner i
Kagsåparken, betyder således mindre for den samlede rensekapacitet i Kagsåparken, især ved de
mest kapacitetsstærke bassiner, hvorimod det er vandet fra det enkelte bassins direkte opland,
der primært bliver renset i det enkelte bassin.

Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil efter etablering indeholde/være tilsluttet i alt 7 vådbassiner:

· 3 nye bassiner (bassin 2A, 2D og 3A/3B) med permanent vandspejl, der vil fungere både som
rense- og forsinkelsesbassiner.
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· 1 eksisterende bassin (Novafos’ bassin) vil blive optimeret ift. rensning ved etablering af
permanent vådvolumen og forbassin og derved fungere som både rense- og
forsinkelsesbassin.

· 2 eksisterende bassiner (VDs nuværende bassin VD7 og VD9), vil forblive uændrede. Disse
bassiner antages på baggrund af foreliggende data at tilbageholde forurenende stoffer
svarende til  den standard, der i  øvrigt  ligger til  grund for rensningen af  overfladevand i
parken (min. 250 m3/ha. red.).

· 1 eksisterende bassin (VD8) forbliver uændret i sin udformning og funktion, men udløbet
flyttes til Novafos’ bassin. Disse to bassiner vil således komplementere den samlede
rensning af vand fra de aktuelle oplande.

Alle  vådbassiner  har  udover  renseevnen  tillige  den  funktion,  at  de  fungerer  som
opstuvningsbassiner i det volumen, der ligger over dagligt vandspejl op til overkant af
bassinlavningen.

Opstuvningsfunktionen i parken suppleres ved at der etableres tørbassiner i parken, som vil virke
som lavninger, der fyldes og tømmes i takt med behovet for at oplagre vand på terræn.
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Tabel 18-2 Permanent vandvolumen og opstuvningsvolumen i hhv. skitseprojekt og projektforslaget.

Skitseprojekt (2017) Projektforslag (2022)

Volumen [m3] Volumen [m3] Opland (ha.red.)
Rensegrad

[m3/ha.red]
Bassinnavn Vådt Opstuvning Vådt Opstuvning Direkte Kumuleret Direkte Kumuleret
1A 800 827
1B

21.300
519 20,6

Kilde XIV 20.131 20,6
VD 7 1.430 3,5
2A 2.100

23.430
2.411 10.003 7,8 31,9 309 76

2B 7.305 <19,8 19,8
VD 8 782 1,6
Novafos’
bassin 2.140 10.120 2.132 10.157 29,5 72
2C 2.660 2.968 0,6 63,6
2D 3.871

16.650
3.573 9.968 11,8 75,4 303 47

2E
(Boldbanen) 6.710
3A 7.783

31.570
9.703 21.303 6,6 82 1670

118
3B 4.030 1.322 7.994 inkl. i 3A
VD9 2.264 3,2
Kagsåparken 19.924 106.530 19.141 102.361 85,2 225

18.3.1 Ændringer siden skitseprojekt
Under udarbejdelsen af skitseprojektet i 2017 er alle bassiners vådvolumen beregnet i forhold til
det tilsluttede oplandsareal. Disse beregninger fremgår af notat i bilag 4 til skitseprojektet, /1/
Kagsåparkens Regnvandsprojekt, Skitseprojekt samt bilag.

I nærværende projektforslagsfase er den oprindeligt forudsatte inddragelse af VD’s bassiner i
området fraveget. VD's bassiner beholder således deres aktuelle udseende og funktion.

VD 7's udløb vil også i den fremtidige situation være tilsluttet strømrenden i projektet.
VD 8's udløb omlægges, således at det i fremtiden løber til Novafos' bassin.
VD 9's udløb vil også i den fremtidige situation være tilsluttet strømrenden i projektet.

For alle VD's bassiner indenfor projektområdet gælder, at det våde volumen overgår de i
projektet tilstræbte 250 m3 pr. tilsluttet hektar opland (red. ha.).

Alle bassiners volumener og tilsluttede oplande fra skitseprojektet og nærværende projektfase
fremgår af Tabel 18-2.

For de enkelte bassiner ses større og mindre forandringer i vådvolumenet (renseevnen) fra
skitseprojekt til nuværende stade. For bassinerne 2A og 3A ses forøgede volumener på hhv. 15 %
og 25 %. For Novafos’ bassin og 2D gælder, at volumenerne er reducerede med mindre end hhv.
½ % og 8 %.
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Der ses en stor reduktion i volumenet for bassin 3B. Dette skyldes primært, at VD’s bassin VD9
oprindeligt var medtaget som en del af 3B's volumen.

Samlet set er vådvolumenet og den deri indbyggede rensegrad i de projekterede vådbassiner kun
reduceret med 4 %. Denne reduktion ligger indenfor den usikkerhed, der er forbundet med de i
skitseprojektet foretagne beregninger af bl.a. rensegrad i bassinerne.

For opstuvningsvolumets vedkommende ses større og mindre ændringer fra bassin til bassin.
I bassin 2C ses en øgning af volumenet med ca. 12 %, mens der i bassin 3A/3B ses en reduktion
på næsten 33 %. Dette skyldes, at VD9 i skitseprojektet var inkluderet i dette volumen. VD9 har
dog selv tilstrækkeligt volumen til at overholde de 250 m3 pr. red. ha. inden det udleder til
projektområdet.

18.4 Bund under strømrende og bassiner

18.4.1 Membran og dræn under strømrende og vådbassiner
For at sikre mod nedsivning af regn- og overfladevand fra strømrenden og vådbassinerne til
grundvandet, skal der etableres en membran. Det skal bemærkes, at forbassiner etableres med
betonbund for at hindre tilgroning med tagrør, for at sikre optimeret drift ved bl.a. oprensninger,
og for at minimere risikoen for at beskadige membran ved oprensninger.

Membran etableres følgende steder:

· Under strømrende fra Kagsåkollegiet og videre ned – alle steder på denne strækning, hvor
der tilledes vejvand

· Under hvert bassin med permanent vandspejl (kun i hovedbassin)
o Bassin 2A
o Bassin 2D
o Novafos’ bassin
o Bassin 3A
o Bassin 3B

· Evt. under bassin 2C (tørbassin).
o Det skal undersøges i detailfasen om der skal etableres dræn og membran under

bassin 2C.

Da bundkoten i hovedbassinerne er etableret under områdets målte grundvandsspejl, vil der være
et opadrettet tryk på membranen. For at sikre mod hydraulisk grundbrud grundet
destabiliserende tryk fra grundvandet vil der blive etableret et stabiliserende lag af ler ovenpå
membranen. Vægten af det indbyggede lerfyld er ikke tilstrækkelig for at sikre mod hydraulisk
løftning og det destabiliserende tryk vil derfor blive aflastet ved at etablere drænrør i et drænlag
under membranen.

Trykket i grundvandet aflastes ind i bassinet gennem et system af dræn og brønde.
Drænkonceptet er overordnet visualiseret i baggrundsdokument Bilag C.26, vedr.  udformning af
membraner mv. Hvert bassin vil blive vurderet separat for dimensionering af dræn.

Brønde, der hører til drænsystemet placeres i yderkanten af bassinbunden. Brøndene bliver
konstrueret med sandfang, kontraventil så vandet ikke kan løbe tilbage og låg på brønden således
der nemt kan udføres vedligeholdelse ifm. drift.

Konceptet for bassinerne kan ses på Figur 18.3. Opbygning nedefra og opefter er følgende:
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1. Drænlag op til 5-årshændelsen. Drænlaget skal sikre bedre dræningsmuligheder omkring
bassinernes sider, og derved sikre øget stabilitet.

2. Membran er dækket af tekstil på over- og underside. Membranen går op til kote for 5-
årshændelse. Bentonitmembran er en mulig membrantype.

3. Indbygningsjord/ler. Funktionen af dette lag er ballast for at holde de nedre lag på plads,
stabilt og robust underlag for oprensning af bassinerne og til beskyttelse af membranen.

Strømrenden etableres med membran jf. tegning KPRP-P-TL-8553 både i eksisterende tracé og i
nye tracéer, hvor der ledes vejvand til strømrenden. Der etableres ikke membran i den strækning
af den eksisterende strømrende, hvor der kun ledes vand fra private dræn på Herlev-siden til
strømrenden. Opbygningen af strømrenden og bassinerne vil generelt være den samme bortset
fra, at der vil være dræn under bassinerne.

18.4.2 Bund i tørbassiner
I tørbassinerne vil bunden blive etableret med et tyndt lag sand-/grusblandet råjord, som dels
skal sikre afdræning af tørbassinet efter regnhændelse, dels skal udgøre en næringsfattig biotop,
som favoriserer særligt ønskede plantearter. Opbygningen skal sikre kørefast bund for
driftsmaskiner (årlig græshøstning).

Dog kan det være nødvendigt med membran i tørbassin 2C, særligt i den nordlige del. Dette skal
fastlægges endeligt i udbudsfasen. Se endvidere baggrundsdokument Bilag C.26 vedr. udformning
af membran og dræn for våde bassiner og strømrende.

18.5 Regnvandstilløb til strømrende og vådbassiner
Eksisterende og nye regnvandstilløb skal lede regnvand fra oplandet til strømrende og bassiner i
Kagsåparken. Regnvandstilløb tilsluttes regnvandsanlægget så opstrøms som muligt for på den
måde at opnå den største renseeffekt.

Af Figur 18.4 fremgår eksisterende og nye tilløb samt disses oplande. I alt er oplandsarealet fra
Herlev og Gladsaxe Kommune ca. 90 red. ha.

Figur 18.3 - Koncept for opbygning af bassinbund i vådbassiner.
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Figur 18.4 - Oversigt over eksisterende og nye regnvandstilløb til Kagsåparken.

To steder er det nødvendigt at etablere regnvandsledninger under Motorring 3 for at lede vandet
fra oplandet øst for motorvejen til Kagsåparken. Etablering af disse skal foregå ved tunnelering og
dette er nærmere beskrevet i afsnit 27 om Tunnelering og styret underboring.

Regnvandstilløbene udføres som dykkede indløb i forbassin eller rende under det permanente
vandspejl. Tilløbene vil blive erosionssikrede med sten og grusmaterialer, der indpasses i parkens
landskabelige udtryk. Hvor det er nødvendigt, forsynes tilløb med kontraklapper for at forhindre
tilbagestuvning af regnvand i oplandet ved højt vandtryk fra bassinerne. De interne forbindelser
mellem bassiner og strømrende vil ligeledes indgå som en integreret del af landskabet.

Der henvises til tegning KPRP-P-TF-2100, hvoraf eksisterende samt planlagte regnvandstilløb og
interne forbindelser mellem bassiner og strømrende fremgår.
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18.6 Håndtering af eksisterende drænudløb
De steder, hvor den eksisterende strømrende forlægges ifm. den landskabelige bearbejdning af
parken, er der opmærksomhed på, at der kan være eksisterende drænudløb fra private matrikler
til den eksisterende strømrende, der skal håndteres. Hvor der etableres bassiner i umiddelbar
nærhed, søges drænudløbsledningerne tilsluttet en opsamlende dræn-/regnvandsledning, som
forbindes til nærmeste åbne strømrende nedstrøms.

Kendskab til præcist antal, dimension og koter af regnvandsudløb forventes først opnået i
udførelsesfasen.

18.7 Tilslutning til Kagså
I den sydligste del af projektet skal strømrenden forbindes til den eksisterende Kagså og dennes
underføring under Motorring 3.

Fra Bassin 3B føres den rørlagte strømrende til et samlebygværk. Bygværket er dels et
overløbsbygværk til håndtering af overløbsvand fra bassinledningen (hyppighed: ti gange årligt i
interimsfasen (Scenarie A) og fem gange årligt, når alle grænsefladeprojekter er udført (Scenarie
B)). I bygværket samles overløbsvandet og vandet fra strømrenden og føres videre under
Motorring 3. Det er i dette bygværk, at reguleringen på 880 l/s op til en 5-årshændelse sker.
Reguleringen indbygges i samlebygværket lige inden underføringen af Motorring 3. Denne
reguleres efter en vandstand målt i Bassin 3B svarende til en 5-årshændelse. Det er nærmere
beskrevet i baggrundsnotat Bilag C.30, vedr. hydraulisk forudsætningsnotat og
baggrundsdokument Bilag C.5, vedr. styringsbeskrivelse.

Tilslutningen til Kagså er nærmere beskrevet i hhv. baggrundsdokument Bilag C.14, vedr.
eksisterende underføring under Motorring 3, baggrundsdokument Bilag C.2, vedr. afløbssystem,
og baggrundsdokument Bilag C.3, vedr. terræn og vandets vej.

Se endvidere tegning KPRP-P-TF-2100.
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19. SPILDEVANDSHÅNDTERING

I dette afsnit beskrives det, hvordan Kagsåparkens Regnvandsanlæg indenfor Delområde 1, 2 og
3 designes til at håndtere opblandet spildevand via overløbsbygværker, bassinledning,
spjældbygværker, pumpestation og overløbsværk.

Der henvises generelt til baggrundsdokumentet Bilag C.2, vedr. afløbssystem samt tegning KPRP-
P-TF-2100.

19.1 Overløbsbygværker
Langs den nye bassinledning ligger 16 overløbsbygværker, som i dag aflaster til strømrenden og
dermed belaster den nedstrømsliggende Kagså med opspædt spildevand, når kapaciteten i
afløbssystemet ikke er tilstrækkelig. Overløbsbygværkerne er placeret i både Herlev og Gladsaxe
Kommune. Med Kagsåparkens Regnvandsprojekt planlægges afløb fra alle 16 overløbsbygværker
ændret og tilsluttet bassinledningen.

Af Figur 19.1 fremgår det overordnede princip for tilslutning af overløbsbygværker langs
Kagsåparken til bassinledningen. Det fremgår, at der efter udførelse af projektet er reduceret til
ét overløb til recipient.

Figur 19.1 - Overordnet princip for tilslutning af overløbsbygværker til bassinledning samt etableret af ét overløb længst mod
syd med overløb til strømrende.

Af Figur 5.5 i afsnit 5.2.4 fremgår en oversigt over de overløbsbygværker, der skal tilsluttes
bassinledningen.
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19.1.1 Tilstandsvurdering og håndtering af overløbsbygværker
I forbindelse med projektforslaget, er tilstanden af de eksisterende overløb blevet vurderet med
henblik på at beslutte hvilke overløbsbygværker, der fortsat kunne anvendes og hvilke, der skal
udskiftes helt. Af Tabel 19-1 fremgår det hvilke overløbsbygværker, der er tilstandsvurderet og
hvilke, der bevares/ikke bevares.

Tabel 19-1 - Oversigt over tilstandsvurderede overløbsbygværker samt angivelse af hvilke bygværker, der skal bevares.

Lokation / Emne Tilstandsvurderet
(2021)

Bevares Nyt overløbs-
bygværk

Herlev
Kommune

OV05 – Klintekongevej
(NB: eksisterende bygværk lukkes)

Ja Ja, men
overløb
flyttes

-

OV05 – Klintekongevej
(NB: nyt bygværk nær M3)

- (NY) Insitu

OV06 - Havmandsvej Ja Ja -

OV07 – Ederlandsvej Ja Nej Præfab

OV08 - Hyldemorsvej Ja Nej Præfab

OV09 - Snemandsvej Ja Nej Præfab

OV10 – Alfevej Ja Nej Præfab

OV11 - Kagsåvej Ja Nej Insitu

OV12 – Langdyssen 54b Ja Ja -

OV13 – Langdyssen 68 Ja Nej Præfab

OV14 – Langdyssen 80 Ja Ja -

OV15D – Matrikel 11c Nej Nej* Insitu

Gladsaxe
Kommune

U8 – Kagsåvej Nej Nej** -

U6 - Septembervej Ja Ja -

U5 – Juni Allé Ja Ja -

U4 - Åstedvej Ja Ja -

U3 – Stavnsbjerg Allé Nej - *** -

*OV15D er et udløbsbygværk, der modtager vand fra tre tilløb i ø800 mm. De tre ø800 mm modtager overløb fra opstrøms
overløbsbygværker. Bygværket vurderes at skulle fjernes og erstattes af nyt, for korrekt etablering af nyt fælles ø1200 udløb
til Kagsåparkens Regnvandsanlæg.

**U8 fra KAX0043 (ø1250) forventes opsamlet ved etablering af ny brønd og overløbsledning ø800 mm. Udformning af
bygværk skal endeligt afklares. Tilstand og tilpasning er afrapporteret fra tidligere tilslutningsopgave på bygværk.

***Yderligere besigtigelse ifm. U3 vurderes at være ikke nødvendig idet udløb opsamles på vestlig side af M3 i ny ø1250
brønd

Det er vurderet, at de fleste bygværker kan udskiftes ved brug af præfabrikerede
gennemløbsbrønde, hvor banket udformes langs udløbssiden således overløbskant opnås
svarende til status. Herudover anbefales også et skumbræt. Der er til projektforslaget opstillet
typetegning på overløbsbrønd med udgangspunkt i OV08. Se tegning KPRP-P-TS-OV01-4001.

Som det fremgår af ovenstående, skal nyt OV05, OV11 og OV15D, reetableres som
insitubygværker. De øvrige reetableres ved anførte princip for overløbsbrønde og dermed
forventeligt med præfabrikeret brønd. Der gøres opmærksom på, at placering af overløb fra OV05
flyttes til nyt bygværk, hvilket dels medfører etablering af ny ledning fra OV05(gl.) til OV05(ny)
samt overløbsledning fra OV05(ny) til det store overløbsbygværk i dimension ø800 langs grænse
op mod matrikel for Klintekongevej 31.

Da bygværkerne er en del af et spildevandsteknisk anlæg, og udskiftning af konstruktionerne vil
være kompliceret, projekteres alle betonkonstruktionerne til 100 års levetid.
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Alle konstruktioner henføres til ekstra aggressiv miljøklasse, da de påvirkes af spildevand. De
bygværker, hvor toppladen er mindre end 1 meter under terrænniveau, etableres med
bitumenmembran på toppladen af levetidshensyn.

Endelig udformning af de enkelte overløbsbygværker afklares i detailprojekteringen med
udgangspunkt i typetegning KPRP-P-TS-OV01-4001.

Ved de bygværker, der ikke udskiftes, anbefales det, at aptering, i form af rist mv., fjernes af
hensyn til at minimere drift, idet rist ikke længere er nødvendig.

For alle de bygværker, der planlægges udskiftet, er der foretaget en gennemgang af de
eksisterende, midlertidige og varige forhold i terrænet omkring bygværkerne. Dette er udført, da
en del tilpasninger vil skulle ske på private matrikler. Opsamling på denne gennemgang fremgår
af baggrundsdokument Bilag C.12, vedr. Arealdisponering ift. VD’s vejbyggelinje, ejerforhold og
naboretslige forhold.

19.1.2 Tilslutning af overløbsbygværker til bassinledning
For de overløbsbygværker, der bevares, gælder generelt, at de eksisterende overløbsledninger
forlænges frem til bassinledningen ved at slutte på de eksisterende ledninger i selve parken. For
OV12 og OV14 er det dog nødvendigt at tilslutte uden for parken og til dels på privat grund.

På ledningsstrækninger fra overløbsbygværk til bassinledning etableres brønde i forbindelse med
højde- og retningsændringer i ledningens tracé. Ved placering af disse brønde placeres de, så de
driftsmæssigt er tilgængelige og så de berører de omkringliggende matrikler mindst muligt.

Fra nye overløbsbygværker etableres de nye overløbsledninger som udgangspunkt så højt i
terrænet som muligt, og under hensyntagen til eksisterende krydsende ledninger og projekterede
terrænforhold.

19.2 Bassinledning og spjældbygværker
Bassinledningen anlægges på strækningen fra Kagsåkollegiet til Klintekongevej, og vil have en
samlet længde på ca. 2.035 meter. Fra de to opstrøms dele af bassinledningen ved hhv.
Kagsåkollegiet og Klintekongevej ledes vandet mod dybdepunktet nær Ederlandsvej, hvor en to-
delt pumpestation etableres. To-delingen består i, at et kammer mod nord modtaget vand fra
området nord for Ederlandsvej, mens det sydlige kammer modtager vand fra området syd for
Ederlandsvej. Se tegning KPRP-P-TF-2100 for placering af ledning og bygværker.

Etablering og tracéring af bassinledningen er udført ud fra en række parametre, der tilsammen
skal sikre, at bassinledningen har de rette hydrauliske egenskaber samtidig med, at udførelsen
skal være til mindst mulig gene for beboere i området samt være økonomisk fordelagtig for byg-
herre.

Bassinledningen etableres udelukkende i Gladsaxe Kommune, men vil have flere tilslutninger fra
Herlev Kommune.

Bassinledningen vil primært bestå af betonledninger i varierende størrelser (Ø1000-Ø1600) samt
bokselementer. Den nordlige delstrækning (fra Kagsåkollegiet til pumpestation) etableres i hhv.
ø1000 mm, ø1200 mm og ø1600 mm bt, mens den sydlige delstrækning (fra pumpestation
overløbsbygværk ved Klintekongevej) etableres i bokselementer med indre dimension på 1,50 m
x 2,50 m (hxb). Begrundelse for brug af bokselementer på den sydlige strækning er primært
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hydraulisk, men også anlægsteknisk. Hydraulisk giver et firkantet profil på den aktuelle strækning
et større volumen under fyldning allerede fra rørerets bund. Dette er en fordel ifm. de aktuelle
tilløb fra overløbsbygværker. Rørene er kontrolleret ift. opdriftssikring.
I den sydlige ende af projektområdet nær Klintekongevej etableres et overløbsbygværk med
udløbskammer til strømrende, hvorfra overløb fra fællessystemet kan ske til Kagsåen. Regn- og
fællessystem holdes separat frem til dette fælles udledningspunkt.

To steder på den nordlige del af bassinledningen placeres hydrauliske vippespjæld i
spjældbygværker (Spjæld 1 og 2). Disse kan regulere og afspærre flow samt skylle
bassinledningen, hvorved udnyttelsesgraden af bassinledningen optimeres. Spjæld skal kunne
åbne ved strømsvigt (nødakkumulator), og de forsynes med overløbskant over spjældet.

Der henvises til baggrundsdokument C.2, vedr. afløbssystem, hvoraf bassinledning er nærmere
beskrevet mht. funktion og anlægsmetode.

19.3 Pumpestation og overløbsbygværk med overløb til recipient
Bassinledningen er opdelt i en sydlig og en nordlig delstrækning, hvor der på sidstnævnte
etableres to spjældbygværker for at afspærre og tilbageholde vandet, men også for at kunne
skylle bassinledningen frem til pumpestationen.

Den nordlige og sydlige bassinledning bliver tømt vha. en pumpestation, der fra hhv. et nordligt
og et sydligt kammer pumper vand til den eksisterende afskærende fællesledning i Herlev
Kommune. Fra det nordlige kammer i pumpestationen forløber en overløbsledning til et riste- og
overløbsbygværk. Fra riste- og overløbsbygværket er der overløb til strømrenden og dermed til
den nedstrømsliggende Kagså. Forløbet er illustreret på Figur 19.2.
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Figur 19.2 - Diagram over system til håndtering af spildevand.

Der henvises desuden til baggrundsdokument Bilag C.4, vedr. El og SRO samt
baggrundsdokument Bilag C.5, vedr. styringsbeskrivelse.

19.3.1 Pumpestation
Placering af pumpestationen fremgår af oversigtsplan KPRP-P-TF-2100. For de hydrauliske
overvejelser henvises til baggrundsdokument C.30, vedr. hydraulisk forudsætningsnotat, for
baggrundsdokument Bilag C.5, vedr. styringsbeskrivelse og for baggrundsdokument Bilag C.4,
vedr. EL & SRO. Bygværkstegninger for pumpestationen fremgår af Bilag D, Tegningsliste.

Pumpestationen etableres som to separate pumpestationer (Nord og Syd) med fælles
pumpekælder.
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Pumpeydelser:
· Nord 90 l/s med 100 % reserve
· Syd 50 l/s med 100 % reserve

Pumpestationerne forsynes med tørt opstillede, druknesikre, liggende pumper (på
udtræksfundamenter) med positivt tilløb. Hver pumpe har egen flowmåler og egen trykledning
til oppumpningsbrønd.

Pumpefundamenternes overside udformes som spildbakke eller lignende, med drænmulighed til
gulv.

Pumpestationen udføres med tilgængelige skydeventiler med håndhjul og tilløb fra nord kan
reguleres og forsynes med el-akuator over terræn. Der etableres dæksler over hver af de 4
pumper, og ved vådrum (pumpesumpe) udføres dæksel som kørebanedæksel.

Tavler og frekvensomformere til forsyning og styring placeres i el-skabe over terræn, i nærheden
af hovednedgangen til pumpekælderen.

Pumpekælderen forsynes med simpelt ventilationsanlæg, som indblæser frisk luft fra svanehals
over terræn. Kanaler udføres i rustfri stål og ventilator i kunststof. Anlægget aktiveres på tryk i
nedgangspartiet ved adgang til kælderen.

Pumpekælderen forsynes med væghængt affugtningsanlæg som Dantherm CDF uden
vandbeholder. Afløb føres til lænsepumpesump. Affugter kører autonomt med elektronisk styring
via indbygget hygrostat.

Pumpestationen forsynes med kategori 5 vandinstallation i isoleret skab over terræn. Skabet
indeholder spuleslange, håndvask og gennemstrømningsvandvarmer samt frostvagt.

19.3.2 Spjældbygværk på pumpestation Nord
Indløbet til pumpestationen er forsynet med et afspærrings- og reguleringsspjæld (Spjæld 3).

Spjæld 3 er elektrisk og åbner langsomt (ingen skyl).

Spjældene anvendes også til at regulere flow for optimal udnyttelse af bassinvoluminet i
bassinledningen, samt sikre at der er færrest mulige overløb fra bassinledningen til strømrenden.

19.3.2.1 Trykledninger fra pumpestation
Bassinledningerne tømmes ved hjælp af pumpestationen, der pumper vandet til den afskærende
fællesledning i Herlev. Pumpestation Nord pumper vandet til en ny brønd opstrøms for 1000034,
mens pumpestation Syd pumper til brønd 1000033 – begge på den afskærende ledning i det
eksisterende fællessystem i Herlev. Der pumpes via trykledning i hhv. 2 x ø225 (Syd) og 2 x ø280
(Nord).

Start og stop af pumper styres af vandspejlsniveauet i pumpesumpen og niveau i
oppumpningsbrønd.

Alle pumper kører efter samme start-/stopniveauer, idet pumper vælges til indsættelse i drift
således, at der altid vælges den pumpe der har færrest driftstimer.

Hvis der opstår fejl på en pumpe, skal der automatisk skiftes til den anden pumpe.
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Ved lavtvandsalarm skal pumpen stoppe og ved højvandsalarm skal pumpen starte.

19.3.2.2 Overløbsledning fra pumpestation til overløbsbygværk
Overløbsledning fra pumpestationens nordlige kammer etableres i dimensionen ø1200bt.
Ledningen etableres i et højtliggende tracé frem til det projekterede overløbsbygværk. Tracéet
søges etableret under den kommende cykelsti. Adgange på ledningen etableres via brønde i
ø1500 bt.

19.3.3 Overløbsbygværk med overløb til Kagså
Placering af overløbsbygværket fremgår af oversigtsplan KPRP-P-TF-2100. For bygværkstegninger
se KPRP-P-TS-OVL-4001 og KPRP-P-TS-OVL-4011.

Overløbsbygværket samler vand fra den nordlige og sydlige bassinledning. Bygværket etableres
med hydraulisk tromlesi (kapacitet 4 m3/s), der rister overløbsvand fra bassinledningerne før det
løber til strømrenden.

Bygværket forsynes med nødoverløbskant, der leder vandet udenom tromlesien og ikke ristet til
strømrenden.

Ø1200 overløbsledning fra Pumpestation Nord skyller ristegods ud i bassinledning Syd, hvorfra
vandet løber til pumpestation Syd.

Ø1000 bt fra sydlige regnvandsbassin 3B er tilsluttet udløbet fra overløbsbygværket (efter
kontraklap, men før reguleringsspjæld). Herved opnås at overløb fra regnvandsbassinet ikke løber
til bassinledning Syd, og at det samlede udløb til Strømrenden under Motorring 3 kan reguleres
ift. udledningstilladelse.

Tilløb skal kunne afspærres af arbejdsmiljøhensyn. Udløbet til samlebygværk på strømrenden skal
kunne reguleres jf. ovenfor. Udløbet forsynes med skydespjæld med el-aktuator over terræn (på
piedestal).

Bygværket forsynes med hæve-/sænkeplatform for inspektion og vedligehold. Platform drives af
wirespil med druknesikre, hydrauliske aktuatorer, der monteres under loft. Aktuatorer forsynes
fra samme hydraulikstation som tromlesien.

Tromlesiens hydraulikstation samt tavle til forsyning og styring placeres i el-skabe over terræn.

Alle dæksler udføres som lette, overfalsede dæksler. Lette dæksler udføres evt. med
trælistebeklædning.

19.4 Spjæld til styring af udledning til Kagså
Udløbet ved Klintekongevej skal reguleres vha. et styret spjæld. Styring baseres på vandstanden i
Kagsåparken og sikrer en maksimal afledning på 880 l/s op til en 5 års hændelse (T=5). Ved
kraftigere hændelser (T>5) åbnes spjældet ved udløb til recipient således at mest muligt vand
kan afledes.
Der henvises generelt til baggrundsdokumenterne Bilag C.5 og C.31 vedr. hhv.
styringsbeskrivelse og hydraulik.
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19.5 Omlægning af fællesledninger
Det er nødvendigt at omlægge to ledningsstrækninger på hhv. ca. 130 meter og ca. 80 meter nær
Novafos’ bassin. Omlægning er nødvendig, idet ledninger ellers vil blive blotlagt som følge af
uddybningen af terræn til bassin 2B og Novafos’ eks. bassin.

Det vil herudover være nødvendigt at omlægge en ledningsstrækning på ca. 70 meter nær bassin
2E ved Boldbanen. Omlægning er nødvendig pga. aflæggelsen af bassinledning og udskiftning af
OV15D.



Rambøll - Kagsåparkens Regnvandsprojekt – Projektforslag – April 2022

 Version 3.0 102/139

20. VANDFORSYNING

Der projekteres generelt med en respektafstand til bassinledningen på minimum 0,50 meter kant
til kant målt vandret.

Den frie afstand mellem krydsende afløbsledninger projekteres med en minimumsafstand på 0,10
meter i henhold til DS475.

20.1 Omlægning af råvandsledning
Råvandsledningen skal omlægges under Herlev Ringvej og lægges i et nyt tracé på strækningen
fra den sydlige ende af Kilde XIV og frem til motorvejen ved den øst-vestgående sti mellem
Ederlandsvej og Juni Alle.

Råvandsledningen projekteres i cykelstien eller i rabatten til cykelstien for derved at sikre let
adgang til ledningen i forbindelse med drift og vedligehold.

På strækningen, hvor råvandsledningen planlægges omlagt, ønsker HOFOR Vand som
udgangspunkt et deklarationsbælte med en bredde på 2,0 m til hver side fra midt ledning.

Ved passage af brønde og bygværker, hvor en respektafstand på 0,50m ikke kan overholdes, vil
der blive etableret beskyttelsesrør på råvandsledningen med en afstand på minimum 0,10m til
brønde og bygværker. Stationeringer referer til ledningsplaner. For råvandsledningen vedrører
dette:
St. 1+060 ved passage af Bas 11.
St. 1+125 ved passage af Bas 11.2
St. 1+220 ved passage af Bas 12
St. 1+465 ved passage af Bas 14
St. 1+500 ved passage af Bas 14.1
St. 1+520 ved passage af Bas 14.2

Råvandsledningen trykprøves, renskylles og der tages vandanalyser. Godkendelseskriterier for
trykprøvninger, renskylning og bakteologiske vandanalyser udføres i henhold til HOFOR Vands
tekniske kravspecifikationer.

Råvandsledninger, der tages ud af drift afproppes og lægges døde, eller opgraves og fjernes, hvis
de ligger i vejen for andet.

20.1.1 Interimsomlægning af råvandsledning
I udførelsesfasen skal råvandsledningen være i drift hele tiden og skal derfor interimsomlægges i
fuld dimension på følgende strækninger; St. 1+060 – st. 1+250 og St. 1+350 – st. 1+380.

Tracéet er ikke projekteret, men ledningen trækkes langs med arbejdsarealer parallelt med
cykelstiens forløb, hvor den ikke kommer til at konflikte med arbejdskørsel mv. Ledningen sikres
med afspærringer. Hvis den skal være i drift om vinteren kan den nedgraves, eller tildækkes med
vintermåtter.

På de øvrige strækninger forventes det, at den eksisterende råvandsledning i ø225 PE SDR 17 kan
sikres og holdes i drift, mens der pågår anlægsarbejder. Hvis det vurderes umuligt, vil den blive
interimsomlagt i yderligere etaper. Eventuelt yderligere projekt for interimsvandledning vil blive
fremsendt til HOFOR Vands kommentering og godkendelse.
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Interimsvandledninger trykprøves og renskylles. Godkendelseskriterier for trykprøvninger,
renskylning og bakteologiske vandanalyser udføres i henhold til HOFOR Vands tekniske
kravspecifikationer.

I forbindelse med omkoblinger forudsættes det, at råvandsledningen maksimalt må tages ud af
drift i 4 timer for hver sektion der omkobles.

20.2 Omlægning af søvandsledning
På den strækning, hvor søvandsledningen planlægges omlagt, skal den ikke fysisk omlægges i
forbindelse med Kagsåparkens Regnvandsprojekt, men der skal reserveres plads til, at den kan
omlægges i en ø630mm PE-ledning, inkl. et deklarationsbælte med en bredde på 3.0m til hver
side fra midt ledning. Den eksisterende søvandsledning er ikke i drift.

De steder, hvor søvandsledningen ligger parallelt med råvandsledningen, vil placeringen af
råvandsledningen definerer deklarationsbæltet.
Fra midt råvandsledning skal der være 2 m til den ene side, og 3,5 m til den anden side, således,
at der reserveres plads til søvandsledningen på den brede side. Ved parallelt forløb af
råvandsledningen og søvandsledning er deklarationsbæltet dermed 5,5 m bredt.

Der reserveres nyt tracé til Søvandsledningen på strækningen ud for Snemandsvej og frem til
motorvejen ved den øst-vestgående sti mellem Ederlandsvej og Juni Alle.

Langs strækningen ligger ledningstracéet for søvandsledningen parallelt med bassinledningen og
råvandsledningen. I og med at bassinledningen generelt etableres dybt vurderes det, at
søvandsledningen kan etableres efterfølgende uden konsekvenser.

Søvandsledningen planlægges etableret med et jorddække på 1,20m til top af ledning jævnfør
HOFOR Vands kravspecifikationer til transmissionsledninger.

De to steder, hvor den eksisterende søvandsledning afskæres, lukkes åbningerne ved opmuring
med lecablokke.

Der er i skitseprojektet nævnt mulighed for at etablere en afskæringsbrønd forberedt for en
eventuel etablering af en lænsepumpe, der i givet fald kan oppumpe vand herfra til
bassinledningen. Vandet udgøres af indsivende drænvand.

Søvandsledning, der ”tages ud af drift” afproppes ved opmuring, rørfyldes og lægges døde, eller
opgraves og fjernes, hvis de ligger i vejen for andet.

20.3 Drikkevandsledning
Novafos ønsker drikkevandsforsyning til den nye pumpestation i Kagsåparken ud for Ederlandsvej.
Der projekteres en ø50 PE SDR 11 drikkevandsledning fra HOFOR Vands eksisterende ledningsnet
i Ederlandsvej frem til pumpestationen. Vandinstallationen til pumpestationen udføres/installeres i
et opvarmet skab over terræn uden for pumpestationen. Beskrivelse er indeholdt i Teknisk notat –
Afløbssystem.

Der skal udformes en standardansøgning til HOFOR Vand og HOFOR Vand fremfører stik til skel.
Jordledning udføres i projektet.

Ledningsanlæg og installationer projekteres i henhold til HOFOR Vands kravspecifikationer.
Vandmåler rekvireres ligeledes i henhold til HOFOR Vands kravspecifikationer.
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21. ØVRIGE LEDNINGSOMLÆGNINGER

Der henvises generelt til baggrundsnotatet Bilag C.13, vedr. Afrapportering af
ledningskoordinering i projektområdet.

Foruden håndtering af Novafos’ eks. fællesledninger, HOFOR Vands eks. råvandsledning, HOFOR
Vands eks. søvandsledning, HOFOR Vands forsyningsvandledninger som ligger indenfor
entrepriseområdet samt HOFORs kommende regnvandstilløb fra Herlev, vil der også skulle ske
mindre eller større omlægninger af andres ledningsejeres ledninger ifm. anlæggelsen af
Kagsåparkens Regnvandsprojekt.

Der er ifm. projektforslaget afholdt et fælles orienterende ledningsejermøde samt særskilte
ledningsejermøder med følgende forsyningsselskaber:

· Evida (gas)
· Andel Lumen (gadebelysning – tidl. SEAS-NVE - på vegne af Gladsaxe Kommune)
· Kemp & Lauritzen (fiber – på vegne af NNIT)
· TDC (tele)
· Radius (el)
· Vestforbrænding (fjernvarme)

På baggrund af ledningsejermøderne er der udarbejdet ledningsprotokolskemaer, som oplister de
forskellige ledninger som skal håndteres i anlægsperioden, da de enten konflikter med det
kommende tracé for det nye ledningsanlæg eller konflikter med det kommende terræn. Samtidig
er der indledningsvis drøftet hensyntagen til eksisterende ledningsanlæg der ikke direkte påvirkes
af udgravning eller fremtidige forhold. F.eks. ved etablering og brug af transportvej hen over
eksisterende ledninger ved Klausdalsbrovej og Herlev Ringvej.
Disse protokolskemaer skal danne grundlaget for de endelige ledningsprotokolaftaler som
udarbejdes ifm. detailfasen for projektet.

For nuværende forventes større omlægninger for:
· Gadebelysning
· TDC

Ovenståendes fremtidige ledningsanlæg skal som udgangspunkt følge den nye hovedstis forløb og
skal derfor omlægges.

Øvrige konflikter forventes at kunne løses med mindre lokale omlægninger eller håndteringer.
Det endelige omfang og aftaler afklares under detailprojekteringsfasen.
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22. SIKRING AF PERMAMENT SKRÅNINGSSTABILITET

Kapitlet omfatter sikring og stabilitet af skråninger i bassiner samt sikring af Motorring 3.

Der henvises generelt til baggrundsdokumenterne Bilag C.25, vedr. stabilitet og
bæreevnevurdering mv.

22.1 Tiltag til stabilisering ved bassiner generelt
Overordnet anlægges skråninger med et tilstrækkeligt fladt anlæg, at skråningerne kan regnes
stabile iht. til normens krav til sikkerhed. Belastningerne begrænses ved, at det nye stianlæg
(hovedsti) hovedsageligt anlægges ovenpå den anlagte bassinledning, der er anlagt på senglaciale
eller ældre funderingsegnede aflejringer. Herved belastes skråningerne ikke af trafik fra
hovedstien. Servicekøretøjer for drift og vedligeholdelse inde i parken kører på hovedstien og evt.
parkeringspladser skal ligeledes bygges op så disse fører belastningen ned til funderingsegnede
aflejringer.

22.1.1 Skråning ved Bassin 2A
Med de givne forudsætninger kan der anvendes et skråningsanlæg a=4 i gytjeaflejringer for
bassin 2A. Det er undersøgt forskellige belastningstilfælde i drænede og udrænede
grænsetilstande og sikkerheden overholder normens krav til sikkerhed FS>1,0 under
forudsætning om regningsmæssige styrkeparametre og belastninger. Det er undersøgt forskellige
scenarier med forskellige belastninger og vandspejle i bassin og jord og alle tilfælde er fundet
stabile.

I de indledende undersøgelser er der konstateret risiko for stabilitetsbrud ved beboelse på Alfevej
12 og 14, Snemandsvej 21 nær bassin 2A.

Jordartskortet, samt supplerende boringer viser, at placeringen Alfevej 12 og Alfevej 14 er
funderet, hvor der kan forventes at træffe moræneler 1 meter under terræn. Snemandsvej 21 er
delvis beliggende indenfor et område, hvor der iht. jordartskortet kan forventes at træffe
ferskvandsaflejringer af tørv 1 meter under terræn.

Naboejendomme til bassin 2A vurderes ikke at påvirke skråningsstabiliteten, idet forudsættes, at
bygningerne er funderet senglaciale eller ældre aflejringer og ikke på sætningsfølsomme
jordarter. Disse forudsætninger skal bekræftes i næste fase af projektet. Dette er afrapporteret i
baggrundsdokument Bilag C.25, vedr. stabilitet og bæreevnevurdering mv.

22.2 Spuns ved Novafos’ Bassin
Novafos’ bassin ligger langs med Motorring 3, Figur 22.1. Bassinet er ca. 110 meter langt i
bunden. Der er udført to geotekniske boringer på skråningstoppen på vejdæmningen, B42 og
B43, og to geotekniske boringer i det eksisterende bassin, B40 og B41.
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Figur 22.1 - Novafos’ bassin langs med Motorring 3.

I skitseprojektet er skråningsstabiliteten beregnet til ikke at overholde normens krav til stabilitet
med den planlagte geometri, belastning og materialeegenskaber. Med den planlagte geometri for
Novafos’ bassin, de givne belastninger fra motorvejen og planlagte niveauer for grundvandspejle
overholdes der ikke normens krav til sikkerhed for stabilitet i langtidstilstanden.

Stabilitetsforhold i jordtyper af gytje og tørv er dog mere kompleks og flere risici skal belyses.
Blødbundsaflejringerne af gytje og tørv vurderes at være en materialetype, som kan være meget
følsomt overfor variation i vandindhold og vandstrømninger, hvilket gør materialet usikkert at
forudsige mht. langtidegenskaberne i en åben skråning.

Bassinets planlagte udløbskote +15,6 m vil forårsage en permanent dræning i området.
Sætningen kan variere afhængig af de sætningsfølsomme jordarters deformationsegenskaber,
tillægsbelastningens størrelse i forhold til in-situ spændingen samt det sætningsfølsomme jordlags
tykkelse. Det skal sikres, at den permanente dræning ikke forårsager kritiske sætninger af
vejdæmningen. Deformationsegenskaberne er afhængige af spændingshistorikken, og det er
afgørende om de sætningsfølsomme jordarter har oplevet spændingsforøgelsen ved at
grundvandsspejlet sænkes ved den planlagte dræning.

I det videre forløb anbefales at undersøge de historiske grundvandsniveauer for at konkludere om
grundvandsniveauet tidligere har været i den planlagte udløbskote for bassinet, samt eventuelt
udtage intaktrør for at udføre konsolideringsforsøg for at bestemme deformationsegenskaberne
og forsøge bestemme forkonsolideringsspændingen.

Hvis konsekvenserne af den permanente dræning af grundvandsspejlet i vejdæmningen bliver for
store, kan alternativet være at anlægge bassinet med en armeret bundplade, der opdriftssikres
med opdriftsankre og med betonvægge. Herved mindskes effekten af den permanente dræning
og hermed også sætningerne.
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23. ADGANGS- OG SERVICEVEJE

Den kommende hovedsti vil fungere som servicevej gennem parken. Den nordlige del af
Kagsåparken har serviceadgang fra Kagsåvej og til delen syd for Herlev Ringvej er der adgang fra
Ederlandsvej.

For at sikre adgang til drift og vedligehold af de tekniske regnvandsanlæg og bygværker,
anlægges der et mindre antal parkeringsmuligheder for driften langs hovedsti i græsarmeringen.
Der etableres både parkeringsmuligheder parallelt med hovedstien samt vinkelret på hovedstien.
De vinkelrette pladser fungerer også som vendepladser. Se baggrundsdokument Bilag C.40, vedr.
Anlægslogistik, veje og stier for mere information.

Bassinledningen ligger primært lige under eller en anelse forskudt fra den projekterede cykelsti,
hvorfor adgang til de fleste brønde og bygværker kan ske direkte fra cykelsti.

Serviceparkerings- og vendepladser etableres i græsarmering for så vidt muligt at integrere dem i
parkens landskabelige udtryk og for at mindske omfanget at tæt befæstede arealer.

Alle de planlagte forhold skal endeligt afklares og godkendes af Gladsaxe og Herlev Kommune.
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DEL 4: ANLÆGSFASE
I denne del af rapporten beskrives indledningsvist de arbejdsmiljømæssige forhold, der relaterer
sig til anlægsfasen. Herefter beskrives anlægsfasen overordnet mht. følgende områder:

Ø Jordforurening og jordbalance

Ø Grundvandssænkning og risiko for sætninger

Ø Tunnelering og styret underboring

Ø Stabilitet ved udgravninger

Ø Anlægslogistik og adgangsveje

Ø Anlægstidsplan

Ø Anlægsoverslag og udgiftsfordeling
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24. ARBEJDSMILJØFORHOLD I ANLÆGSFASEN

Det forventes, at de planlagte aktiviteter på byggepladsen vil give anledning til flere typer af
særligt farligt arbejde. Under detailprojekteringen vil der fortsat løbende være fokus på at
begrænse skadelige påvirkninger for de ansatte på den kommende byggeplads, og for de ansatte
som skal stå for driften af det færdige bassin med tilhørende bygværker.

Arbejdsmiljøregistreringerne bliver løbende angivet i Rambølls KPRP HS Design Risk, der er
vedlagt som baggrundsdokument Bilag C.6, vedr. HS Design Risk. Indtil videre er der bl.a.
registreret følgende typer af særligt farligt arbejde:

· Eksisterende kabler ligger i jorden og der er fare for at kablerne bliver beskadiget under
gravearbejdet samt at ansatte ved den sammenhæng får stød

· De ansatte vil kunne få kontakt med smittefarligt vand og skadelige stoffer fra
eksisterende bygværker, denne form for kontakt skal derfor hindres

· Udgravninger bliver i dybder op til 10 m, hvilket giver risiko for nedstyrtning. Det er
derfor nødvendigt at etablere spuns hele vejen rundt om hver enkelt udgravning

· Flere eksisterende bygværker skal ombygges eller fjernes, stabiliteten af nabogrunde,
bygværker og skråninger med spuns kan blive en udfordring, hvilket kan føre til svigt
stabilitet. Derfor skal udvalgte grunde undersøges nærmere og stabiliteten sikres under
hele udførelsen

· Jord, elementer og materiel skal håndteres, og der er tale om store og tunge dele,
hvortil det bliver nødvendigt at anvende egnet løftegrej

· Flere steder i parken skal der foregå arbejde som kræver særlig planlægning og
adgangsveje for at kunne køre hen til arbejdsstedet f.eks. boldbanen og område med
vibrering af spuns

· Parken kan lukkes af for brugere under udførelsen, men cykelstien på tværs ved
Ederlandsvej skal holdes åben for cyklister

· Tidsplanen skal have luft nok til, at det er realistisk at udføre projektet på den angivne
tid.

Listen er grundlaget for den kommende plan for sikkerhed og sundhed, som vil blive udarbejdet i
den afsluttende del af projekteringen og skal indeholde oplysninger om de forventede forhold
under projektets udførelse.

AMK-B-rolle under udførelse er ikke afklaret.
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25. JORDFORURENING OG JORDBALANCE

25.1 Jordforurening og kriterier for genindbygning
Forud for forundersøgelserne af jordforureningen i området, har en gennemgang af
miljøhistorikken fundet frem til, at der hverken er områdeklassificeringer eller
forureningskortlægninger i området. Der er dog en V1 (vidensniveau 1) kortlagt matrikel, 11c
Herlev, hvilket indikerer, at der kendskab til aktiviteter på grunden, der kan have forårsaget en
forurening. Ydermere viser luftfotos fra 1954 og frem til i dag, at Kagsåparken har været et grønt
areal i alle årene. Der er således ingen bemærkelsesværdige aktiviteter i området, der
umiddelbart indikerer, at der skulle være forekomst af jordforureninger.

I forbindelse med de geotekniske forundersøgelser er der udtaget supplerende jordprøver med
henblik på at opnå et foreløbigt billede af forureningsgraden i projektområdet. Alle boringer er
placeret med henblik på miljøteknisk prøvetagning. De miljømæssige prøvetagninger er sket efter
følgende retningslinjer: der er udtaget jordprøver i de første 0,2 m fyldjord, og derefter pr. 0,5 m
fyldjord og ned til den øvre del af den intakte jord. Der er taget jordprøver 1 meter ned i
intaktjorden, hvilket svarer til to prøver. Tre boringer er dog udelukkende boret i med henblik på
miljøundersøgelsen, og der er derfor ikke foretaget geologiske undersøgelser. Der er i alt udtaget
249 jordprøver til analyse fordelt mellem 54 boringer.

Grundet muligt naturligt indhold af olistoffer, gytje, er jordprøver udtaget i gytje – ud over
standard jordpakken – tillige analyseret for naturlige tjæreprodukter (florisiloprensning). I den
forbindelse er der anvendt tre forskellige analysepakker i forundersøgelsen, alt afhængigt af
hvilken boring jordprøverne er udtaget fra:

1. kemisk analyse af kun florisilt
2. kemisk analyse af både kulbrinter, PAH (tungere tjæreforbindelser + florisilt) og

standardjordpakken
3. kemisk analyse af kulbrinter, PAH og standard-jordpakke

Både boringernes placering, hvilken analysepakke der er anvendt, samt analyserapporterne er
præsenteret og gennemgået i rapporten Geoteknisk Datarapport. En forenklet oversigt af
resultaterne samt den procentvise andel af hver forureningsklasse er præsenteret i Tabel 25-1.

Tabel 25-1 - Analyseresultater fra forundersøgelsen fordelt på forureningsklasser.

Som det fremgår i tabellen, er der flest analyseresultater med ren jord (kl. 0/1), svarende til 84
%. Der er kun 4 %, der er betegnet som klasse 4 jord, hvilket svarer til 9 prøver. Tre af disse er
ikke afgrænsede vertikalt, hvilket betyder, at den nederste jordprøve i intaktjorden er klasse 4.
Disse boringer kræver yderligere udtagelse af jordprøver for at kunne afgrænse forureningen i
intaktjorden både horisontalt og vertikalt.

Det skal understreges, at forundersøgelsen ikke er tilstrækkelig i forhold til at kunne håndtere
jord i projektet med den normale analysefrekvens på én analyse pr. 30 tons jord. Der er dermed i
januar 2022 igangsat dialog med bygherre og miljømyndighederne Gladsaxe og Herlev Kommune,
vedrørende en forklassifcering af projektområdet. En sådan undersøgelse vil forbedre den

Antal analyser for hver forureningsklasse
Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4

Antal 184 25 19 12 9
Procent 84 12 4
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eksisterende viden af jordforurening, og dermed kan der udarbejdes en mere detaljeret
jordhåndteringsplan, hvilket er økonomisk fordelagtigt for både bygherre og fremtidige
entreprenører.

Med en udarbejdet jordhåndteringsplan vil det også være muligt at bedre kunne identificere
hvilken jord, der er brugbar i forhold til genindbygning. Dette afhænger dog også af den
geologiske sammensætning i jorden. Det er dog allerede afgjort fra miljømyndighedernes side, at
det kun er ren jord (klasse 0/1), der må anvendes til genindbygning i området. Det betyder, at al
klasse 2/3 og 4 bortkøres. Yderligere detaljer vedr. jordhåndtering og jordbalance med
miljømæssigt henblik, er gennemgået i Jordbalance notatet.

25.2 Jordmængder og jordbalance
Grundlaget for jordbalancen er de udførte boringer i projektområdet samt de geometriske
anlægstekniske forhold.

Afgravningsjorden er inddelt i 3 kategorier:
· Tørv/Gytje
· Ler
· Sand

Afgravningsmængden i projektet er beregnet til ca. 207.000 m3. Af den samlede
afgravningsmængde er ca. 114.000 m3 kategorien Tørv/Gytje, 46.000 m3 i kategorien ler og
48.000 m3 i kategorien sand. Kategorien Tørv/Gytje vurderes ikke egnet for genindbygning, men
skal udsættes. Kategorierne ler og sand vurderes anvendelige eller betinget anvendelige.

Jordmængden, der skal anvendes for genindbygning omkring bassinledninger, regnvandsledinger
og konstruktioner er beregnet til ca. 35.000 m3.

I forhold til at vurdere afgravningsjordens egnethed for genindbygning anvendes VD’s
standardbilag ”Afgravningsmaterialers anvendelighed”. De enkelte jordartstyper er beskrevet
generelt med henblik på deres anvendelse som dæmningsfyld, bundsikring og underbund.

Bilaget inddeler afgravningsjorden afhængig af anvendelse:
· Uanvendelige materialer
· Uanvendelige/Betinget anvendelige materialer
· Betinget anvendelige materialer
· Anvendelige materialer
· Velegnede materialer

Egnetheden for genindbygning af ler er afhængig af lerets naturlige vandindhold, indhold silt,
konsistensgrænser, årstid og vejrlig. Kategorien sand er afhængig er siltindholdet, men mindre
afhængig af årstid og vejrlig. Det er i boringerne ikke truffet silt, men overordnet vurderes ikke
silt anvendeligt. Hvis det organiske indhold i afgravningsjorden er for stort (>3-4%) vurderes ler
som uanvendelige, men kan anvendes som udlægningslag for muld og beklædning på skråninger.

Optimal udnyttelse af afgravningsmaterialerne, og da især lerjord, forudsætter et veltilrettelagt
jordarbejde under hensyn til årstid og nedbør.

Lerjord med et forventeligt vandindhold på ca. 12-18 % forventes rent geoteknisk at kunne
genindbygges omkring bassinledningen og konstruktioner, såfremt den opgravede jord opbevares
i depoter overdækket med presenning, til beskyttelse mod nedbørens opblødende virkning.
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Den endelige vurdering af jordens geotekniske egnethed til genindbygning, må foretages på
baggrund af undersøgelser af den opgravede jord, med geologiske beskrivelse, bestemmelse af
naturligt vandindhold og referenceforsøg med bestemmelse af optimalt vandindhold.

Resultat af mængdeberegningerne for henholdsvis afgravnings- og påfyldningsjord er listet
nedenfor i Tabel 25-2 og Tabel 25-3 iht. faseplanerne, Se Bilag D, Tegningsliste. Mængderne er
vist totalt, men også opdelt i faser for projektet.

Tabel 25-2 Beregnede mængder afgravningsjord og opfyldning i projektets delfaser 1-5.

Fase 1 [m3] 2 [m3] 3 [m3] 4 [m3] 5 [m3] Total [m3]

Afgravning 1.021 13.513 104.082 89.144 0 207.759

Opfyldning 135 80 2.365 1.035 0 3.615

Afgravningsjorden er beregnet i kategorierne Tørv/Gytje, ler og sand i projektets delfaser, Tabel
25-3.

Tabel 25-3 Beregnede afgravningsmængder opdelt i Tørv/Gytje, ler og sand i projektets delfaser 1-5.

Fase 1 [m3] 2 [m3] 3 [m3] 4 [m3] 5 [m3] Total [m3]

Tørv/Gytje 1.018 9.572 44.512 58.667 0 113.769

Ler 0 1.479 38.167 6.197 0 45.843

Sand 3 2.462 21.403 24.280 0 48.147

Mængderne der kan anvendes til indbygning fra afgravningskategorierne ler og sand er beregnet
overordnet nedenfor:

Opfyld over ledninger generelt : 31.000 m3

Opfyld over bentonitmembran i bassiner : 18.000 m3

Opfyld omkring konstruktioner : 4.000 m3

Opfyld ved påfyldning af terræn : 3.600 m3

Total : 56.600 m3
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26. GRUNDVANDSSÆNKNING OG RISIKO FOR SÆTNINGER

Den midlertidige grundvandssænkning i anlægsfasen og den permanente dræning af grundvandet
i driftsfasen forårsager en forøgelse af de effektive spændinger i jorden, hvilket konsoliderer de
sætningsfølsomme jordarter. Udbredelsen af den midlertidige grundvandssænkning i anlægsfasen
kan reduceres med foranstaltninger som reinfiltrering af grundvand ned i jorden og dette
planlægges at blive udført, så der ikke er risiko for sætningsskader og uønsket mobilisering af
grundvandsforureninger i oplandet.

26.1 Grundvandssænkning i anlægsfasen
I forbindelse med anlæg af åbne bassiner i terræn, ny bassinledning, pumpestation og andre
typer af bygværker er det nødvendigt at grundvandssænke i større eller mindre grad.

De forskellige elementer, hvor der vil ske grundvandssænkning i anlægsfasen, vil blive håndteret
forskelligt. En oversigt over elementerne fremgår af Figur 26.1.

Grundvandssænkningen vil ske enten via sugespidsanlæg eller pumpeboringer.
Detailplanlægningen og vurdering af nødvendige tiltag i form af reinfiltration for at minimere
påvirkningen er i proces.

Sugespidsanlæg anvendes for ledningsstrækninger, således at anlæggene kan flyttes dynamisk
med fremgangen i anlægget af ledningerne.

Pumpeboringer anvendes for anlæg; pumpestation, overløbsbygværk, bassiner.

Skakterne for tunnelerne tørholdes ved passiv tørholdelse.

Der skal reinfiltreres på anlæg af længere varighed; spjældbygværker, pumpestation,
overløbsbygværk, bassiner for at undgå sætninger og uønskede påvirkninger af
grundvandsforureninger i nærområder.

Det anbefales at fortsætte pejlinger i området regelmæssigt. Des flere målinger, jo mere præcis
kan grundvandssænkningen planlægges.

Det anbefales at revurdere antal af pumpeboringer og reinfiltrationsboringer baseret på resultater
fra grundvandsmodellen.
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Figur 26.1 - Oversigtskort over de typer af anlæg, som vil kræve grundvandssænkning i større eller mindre grad i
anlægsfasen.
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26.2 Forventet myndighedsproces
I forbindelse med de midlertidige grundvandssænkninger i anlægsfasen skal påvirkninger og
mulige kompenserende tiltag godkendes af grundvandsmyndigheden.

Der vil derfor i den kommende fase ske en løbende dialog med myndigheden, hvor
modelberegninger og kompenserende tiltag gennemgås, så indholdet i de nødvendige
ansøgninger om midlertidig grundvandssænkning, udledning/reinfiltration svarer til kravet for
myndigheden.

Det forventes, at der vil komme vilkår fra grundvandsmyndigheden om overvågning af
grundvandsspejl og grundvandskvalitet både før, under selve anlægsfasen og efter sænkningerne
er afsluttet.
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27. TUNNELERING OG STYRET UNDERBORING

27.1 Krydsning under Gladsaxe Ringvej, bassinledning
Stiunderføringen under Herlev/Gladsaxe Ringvej vurderes at være anlagt og udført ved en direkte
fundering på aflejringer af smeltevandssand. Målinger af grundvandsspejlet i filtersatte
forundersøgelsesboringer viser at grundvandsniveauet har trykkote ca. kote +18,4, Figur 27.1.

Figur 27.1 - Stiunderføringen ved en direkte fundering og med bassinledningen indtegnet sammen med målt
grundvandsspejl.

Det vurderes, at bassinledningen bedst udføres ved en tunnelering, idet en åben udgravning vil
være ressourcekrævende på grund af pladsforholdene, og give stor risiko for sætninger af
betonkonstruktionen forårsaget af deformationer og grundvandssænkning.

Tunneleringen skal udføres i det stærkt vandførende gruslag. Tunneleringen anbefales udført med
lukket front for at kunne styre grundvand og sætninger. Boringen skal udføres som en slurry
boring, både da dette passer til jordbundsforholdene, men også fordi det er den eneste
maskintype på markedet med lukket front og med den aktuelle rørdiameter. Slurry design skal
tilpasses grusets kornkurve.

Overcut ved boringen skal minimeres for at sikre så lave påvirkninger for stiunderføringen som
muligt. Overcuttet skal løbende injiceres med stabiliseringsslurry. Ved slurry boringen føres
boremudderet til et separationsanlæg hvor gruset separeres fra slurryen. Efter boringen injiceres
der mellem rør og jord med cement.

For at tunnelere skal det anlægges en start- og modtagergrube. Byggegrubernes størrelse
vurderes ca. 6,0X8,0 m2. Der skal installeres en indvendigt afstivet indfatningsvæg. Udgravningen
i byggegruberne er planlagt udført vådt grundet ønsket at undgå aktiv grundvandssænkning, da
store mængder vand i så fald skal fjernes. For at sikre stabiliteten, når vandet inde i
byggegruberne fjernes inde i byggegruberne, støbes en 0,5 m tyk plade af cementbentonit, og
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der opfyldes med stabiliserende friktionsmateriale op til planlagt niveau, hvor tunneleringen skal
udføres. Det er valgt at anvende cementbentonit i stedet for beton, da vedhæftningen fra
cementbentonit er lavere i forhold og en betonplade vil kunne forårsage, at spunsjernene ikke kan
trækkes op igen.

Den overordnede rækkefølge er beskrevet nedenfor:
1) Spuns installeres til projekteret spidskote
2) Aflastningsboring etableres
3) Udgravning til ca. 0,5 meter under planlagt afstivningsniveau
4) Afstivning etableres
5) Udgravning udføres under grundvand til kote +11,5 og +11,1 for henholdsvis den nordlige

og sydlig skakt.
6) Der støbes en afskærende cement-bentonit plade
7) Der opfyldes med friktionsmateriale til ca. +16,0 sammen med en lænsepumpe, der kan

fjerne overfladevand og indlækkende grundvand.

Figur 27.2 - Konceptskitse for skakterne, her vist ved den nordlige skakt ved boring KPRP20p15. Det opadrettede
destabiliserende grundvand og det stabiliserende lag af friktionsmateriale ovenpå en støbt plade af cement-bentonit.

Ved tunnelåbningerne skal det sikres, at spunsen kan skæres væk inden boremaskinen, skal
sendes af sted/modtages. Dette kan gøres ved at etablere en tæt prop uden på spunsen, f.eks.
ved at etablere et stykke uarmeret sekantpælevæg på ydersiden af spunsen (med lav
betonstyrke) eller en betonudstøbt slidse på ydersiden af spunsen.
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27.2 Styret underboring under Herlev Ringvej, vandledning
Som nævnt i afsnit 20 om vandforsyning, skal råvandsledningen omlægges under Herlev Ringvej.
Dette gøres for at give plads til anlæggelsen af bassinledningen beskrevet i forrige afsnit.

Den eksisterende råvandsledning under Herlev Ringvej er beliggende i den vestlige side af
viadukten. Den eksisterende ledning er en Ø225 PE-ledning, som er relinet i den gamle DN 305
støbejernledning som igen er beliggende i et 39 cm støbejerns beskyttelsesrør.

Den nye ledning etableres som en retningsstyret underboring, hvor medierøret bliver en Ø225 PE-
ledning som ligges i Ø315 PE SDR 17 beskyttelsesrør. Ledningen anlægges vest for viadukten.

27.3 Krydsning under Motorring 3, to regnvandsledninger
Den nordlige ledning under Motorring 3 skal anlægges i ca. +12,5 og den sydlige ledning skal
anlægges i ca. kote +11,8.

Grundvandsspejlet i sandlaget er i boringen KPRP51p14 ved den sydlige ledning der krydser
Motorring 3 indmålt i ca. kote +13. I boring KPRP42p14 ved den nordlige ledning, er
grundvandsspejlet indmålt i ca. kote +13,8. I forundersøgelsesboringerne er geologien truffet
sådan, at ledningerne skal anlægges ca. hvor lagskiftet mellem moræneler og sandlaget. Dette
vanskeliggør en pilotboring ved indtrængende grundvand, og det vurderes at ledningerne bedst
anlægges ved en tunnelering.

Figur 27.3 - Konceptskitse for skakterne, her vist ved den nordlige skakt ved boring KPRP42p14. Det nedadrettede tryk er
skabt af et tykt lag cement-bentonit med stabilgrus på toppen. Der er yderligere placeret en pumpesump i byggegruben.

Tunneleringen anbefales udført med lukket front for at kunne styre grundvand og sætninger.
Boringen skal udføres som en slurry boring, både da dette passer til jordbundsforholdene, men
også fordi det er den eneste maskintype på markedet med lukket front og med den aktuelle
rørdiameter. Slurry design skal tilpasses grusets kornkurve.

Overcut ved boringen skal minimeres for at sikre så lave påvirkninger for stiunderføringen som
muligt. Overcuttet skal løbende injiceres med stabiliseringsslurry. Ved slurry boringen føres
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boremudderet til et separationsanlæg hvor gruset separeres fra slurryen. Efter boringen injiceres
der mellem rør og jord med cement.

For at tunnelere skal det anlægges en start- og modtagergrube. Byggegrubernes størrelse
vurderes ca. 6,0X8,0 m2. Der skal installeres en indvendigt afstivet indfatningsvæg. Udgravningen
i byggegruberne er planlagt udført vådt grundet ønsket at undgå aktiv grundvandssænkning, da
store mængder vand i så fald skal fjernes. For at sikre stabiliteten da vandet inde i byggegruberne
fjernes inde i byggegruberne støbes en 0,5 m tyk plade af cementbentonit, og der opfyldes med
stabiliserende friktionsmateriale op til planlagt niveau hvor tunneleringen skal udføres. Det er
valgt at anvende cementbentonit i stedet for beton da vedhæftningen fra cementbentonit er
lavere i forhold og en betonplade vil kunne forårsage at spunsjernene ikke kan trækkes op igen.

Den overordnede rækkefølge er beskrevet nedenfor:
1) Spuns installeres til projekteret spidskote
2) Aflastningsboring etableres
3) Udgravning til ca. 0,5 meter under planlagt afstivningsniveau
4) Afstivning etableres
5) Udgravning udføres under grundvand til ca. kote +8,0
6) Der støbes en afskærende cement-bentonit plade
7) Der opfyldes med friktionsmateriale til ca. +11,5 sammen med en lænsepumpe, der kan

fjerne overfladevand og indlækkende grundvand.

Figur 27.4 - Konceptskitse for skakterne, her vist ved den nordlige skakt ved boring KPRP20p15. Det opadrettede
destabiliserende grundvand og det stabiliserende lag af friktionsmateriale ovenpå en støbt plade af cement-bentonit.

Ved tunnelåbningerne skal det sikres, at spunsen kan skæres væk inden boremaskinen, skal
sendes af sted/modtages. Dette kan gøres ved at etablere en tæt prop uden på spunsen, f.eks.
ved at etablere et stykke uarmeret sekantpælevæg på ydersiden af spunsen (med lav
betonstyrke) eller en betonudstøbt slidse på ydersiden af spunsen.
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28. STABILITET VED UDGRAVNINGER

Der henvises generelt til Bilag C.25, vedr. stabilitet og bæreevnevurdering.

Hvor afgravningsjorden er tørv og gytje vurderes det, at udgravningerne bedst udføres indenfor
afstivede indfatninger. Årsagen til dette er, dels at skråninger i denne type af udgravninger er
ustabile og særligt følsomme for vand, men også at jordarten vurderes uanvendelig med henblik
på genindbygning og som altid normalt udsættes. For dermed at begrænse
afgravningsmængderne vurderes derfor, at størstedelen af udgravningerne bedst udføres indenfor
afstivninger.

Hvor udgravningsdybden tillader det, ca. 2-3 meters dybde, vurderes at gravekasser er den
bedste løsning. Gravekasser kan anvendes til større dybder, men ved for stort jordtryk kan det
være svært at trække dem op igen.

Hvor udgravningerne er i aflejringer med bedre styrke- og deformationsegenskaber, kan
overvejes løsninger med åben udgravning.

Ved udgravninger, hvor geometrien og udgravningsdybden kræver en indfatning, der ikke kan
løses med gravekasser, udføres dette bedst med københavnervæg eller en lukket spuns der
afstives indvendigt. En københavnervæg består af rammede og/eller nedborede enkeltstående
stålprofiler med en mellemudfyldning af træ, stål eller sprøjtebeton. Københavnervægge er
normalt temporære konstruktioner og er normalt ikke vandtætte.

En stålspunsvæg består af successivt placerede stålprofiler nedbragt i lås ved ramning, vibrering
eller presning. Stålspunsvægge er normalt temporære konstruktioner. Stålspunsvægge kan ved
svejsning af spunslåsene gøres vandtætte for strømmende vand men med risiko for
gennemsivning/opfugtning i svejsningerne.

For størstedelen af ledningsudgravningerne er det nødvendigt at sænke grundvandet for at sikre
stabilitet af bunden samt at det ikke kan lade sig gøre at grave i sand under grundvandsspejlet.

Udvalgte udgravninger for konstruktioner, f.eks. pumpestationen og udløbsbygværket, vurderes
at den bedste løsning er at have en detailprojektering for afstivninger med en stålspuns i
udbudsprojektet.

Nedenfor er listet udgravninger, der er forudsat de forskellige afstivninger:

· Pumpestation, detailprojekteret stålspuns med indvendig afstivning
· Overløbsbygværk, detailprojekteret stålspuns med indvendig afstivning
· Spjældbygværk og overløbsbygværk, københavner spuns med stålplader som

mellemudfyldning projekteret af entreprenør
· Ledninger og brønde med udgravning ned til 2-3 meters dybde, gravekasser projekteret

af entreprenør
· Afstivning mellem pumpestation og bas 15, afstivning vælges og dimensioneres af

entreprenør

I afsnit 22 er sikring af permanent stabilitet nærmere beskrevet.
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29. ANLÆGSLOGISTIK OG ADGANGSVEJE

Generelt henvises der til Baggrundsdokumentet Bilag C.39, vedr. Trafikregulering og adgangsveje
baggrundsdokumentet Bilag C.40, vedr. Anlægslogistik, veje og stier.

I VVM-redegørelsen samt tilhørende tilladelse stilles der krav til projektets adgangsveje. Der
skelnes imellem midlertidige primære- og sekundære adgangsveje. Der henvises til tegning KPRP-
P-TV-1200.

29.1 Midlertidige primære adgangsveje
De midlertidige primære adgangsveje skal benyttes igennem hele anlægsfasen, når de trafikale
ind- og udkørselsforhold er etableret. Projektet må benytte sig af hhv. Klausdalsbrovej og Herlev
Ringvej.

I forbindelse med projektforslaget, har der været foretaget en trafiktælling på Klausdalsbrovej
samt dataudtræk fra TomTom ift. at udarbejde en trængselsanalyse for Herlev Ringvej. Disse har
dannet overblik over den daglige trafik på hhv. Klausdalsbrovej og Herlev Ringvej, og ligger til
grund for den valgte signalregulering ved de to midlertidige primære adgangsveje.

Desuden har adgangsvejen ved Herlev Ringvej været koordineret med hhv. Herlev Kommune,
Gladsaxe Kommune, Hovedstadens Letbane og VD.

Hovedstadens Letbane, er i færd med at ændre vejgeometrien på Herlev Ringvej forud for selve
etableringen af letbanen. Der har derfor i projektforslagsfasen pågået koordineringsmøder ift.
anlægstidsplaner og design, da dette har indflydelse på forholdene for adgangsvejen, som
etableres fra Herlev Ringvej. Denne koordinering forsættes i hovedprojektsfasen, da
Hovedstadens Letbanes design endnu ikke er fastlåst for vejgeometrien.

Projektforslaget har taget udgangspunkt i Hovedstadens Letbanes foreløbige design modtaget den
06-10-2021. Evt. ændringer til vejgeometrien fra Hovedstadens Letbane vil kræve en tilpasning /
ændring i det nuværende design for adgangsvejen til Kagsåparken.

29.2 Sekundære adgangsveje
De sekundære adgangsveje må kun benyttes ifm. med til- og afrigning af arbejdspladsen samt de
midlertidige primære adgangsveje. I forbindelse med projektet forslaget, er der foretaget
kørekurver til vurdering af hvilke af i de VVM-redegørelsen nævnte sekundære adgangsveje, som
vil være anvendelige.

Det anbefales, at følgende veje benyttes som sekundære veje for projektet:

Delområde 0 og 1: Klausdalsbrovej
Delområde 2: Hyldemosevej
Delområde 3: Elverhøjen/Ederlandsvej og Klintekongevej

29.3 Cyklister
Parken lukkes generelt for cyklister i anlægsfasen. Kun den tværgående cykelstiforbindelse fra
Ederlandsvej til Juni Alle holdes åben jf. /3/ VVM-redegørelse og Miljørapport. Det vil dog være
nødvendigt om at omlægge denne forbindelse pga. af anlægsarbejderne, og der skal i den næste
fase for projektet ses på evt. signalregulering for forbindelsen, således at fremkommeligheden og
sikkerheden for både cyklister og byggepladstrafikken sker bedst muligt.
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Notatet vedr. trafikregulering og adgangsveje beskriver nærmere de alternative ruter der vil være
ift. at parken lukkes.

29.4 Anlægsfasen
Anlægslogistikken er i projektforslaget opdelt i 5 faser, og den overordnede anlægslogistik
fremgår af faseplanerne KPRP-P-TX-0701, KPRP-P-TX-0702, KPRP-P-TX-0703, KPRP-P-TX-0704
og KPRP-P-TX-0705.

Fase 1 (tegning KPRP-P-TX-0701)
- Etablering af adgangsveje fra Klausdalsbrovej og Herlev Ringvej.
- Etablering af forsyning til skurby, samt selve skurbyen.
- Etablering af arbejdsveje.
- Forlægning af cykel-/gangsti ved Ederlandsvej

Fase 2 (tegning KPRP-P-TX-0702)
- Styret underboring for vandledning under Herlev Ringvej.
- Tunneleringsarbejder for hhv. Herlev Ringvej og de to steder under Motorring 3.

Arbejderne udføres i forlængelse af hinanden for at bibeholde maskinerne på pladsen.
- Bassinledningen etableres i Delområde 1, samt bassiner, dog uden endelig tilslutninger til

bassinledningen.
- Opstart af pumpestationen (PST) Delområde 3.
- Opstart af overløbsbygværk Delområde 3. Det er tiltænkt, at overløbsbygværket først

opstartes når spunsen for PST er etableret således at man kan benytte sig af samme
udstyr.

Fase 3 (tegning KPRP-P-TX-0703)
- Færdiggørelse af PST og overløbsbygværk Delområde 3.
- Tilkobling af overløbsbygværk til underføring under Motorring 3
- Ø1200 imellem PST og overløbsbygværk Delområde 3
- Herefter bokselementer imellem PST og overløbsbygværk, tilslutninger samt bassiner i

Delområde 3. Tilslutninger til bassinledninger som tilslutning / afledninger fra
rensebassiner udføres fra syd mod nord.

- Arbejder på boldbanen Delområde 2
- Bassinledning fra PST til Bas14.2, inkl. Bas14.2. i Delområde 2

Fase 4 (tegning KPRP-P-TX-0704)
- Bassinledning og regnvandsledninger i Delområde 2, samt tilslutninger og bassiner.

Fase 5 (tegning KPRP-P-TX-0705)
- Tilslutninger i Delområde 1
- Færdiggørelse af stier, beplantning græssåning og retablering mv.

Ovenstående faser tager hensyn til en række tidsmæssige og anlægstekniske bindinger, som
fremgår af førnævnte baggrundsdokument vedr. anlægslogistik, samt afsnit 30. Derudover
beskriver notaterne nærmere de interne arbejdsveje og transporter.

De nærmere plads- og adgangsforhold ifm. tunneleringsarbejderne for regnvandsledningerne,
som skal krydse Motorring 3, hvor modtageskakte placeres hhv. ved Maj Allé og Aprilvej skal dog
fastlægges ifm. detailprojektering.
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Jf. jordberegningerne skal der transporteres jord syd fra Herlev Ringvej til den nordlige del, da
der ikke vil findes nok genindbygningsegnet materiale her. Der henvises til baggrundsdokumentet
Bilag C.24, vedr. jordbalance for yderligere oplysninger om mængder og fordeling.
Dog skal der i projektets næste fase ses mere på transporten og planlægning af jordflytning fra
Delområde 2 og 3 til Delområde 1.
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30. ANLÆGSTIDSPLAN

Generelt henvises der til baggrundsdokumentet Bilag C.40, vedr. Anlægslogistik, veje og stier
samt tilhørende bilag (Udførelsestidsplan).

Anlægsfasen forventes at være fra den 9. oktober 2023 til medio oktober 2027.

Projektet er jf. VVM-redegørelsen underlagt nogle tidsmæssige bindinger, som er med til at
diktere anlægstakten. Disse oplistes herunder:

· Flagermustræer må kun fældes fra 1. september til 30. oktober.
· Eksisterende bassiner må ikke tømmes for vand i paddernes yngleperiode som er fra 1.

marts til 1. juni
· Arbejder på boldbane må kun foregå fra 1. oktober til 31. marts.
· Beplantning af nye træer og planter skal foregå i perioden 1. august til 31. maj.
· Der må ikke ske kørsel på Elverhøjen med køretøjer over 3.500 kg mellem kl. 07.00-

09.00 samt kl. 15.00-16.30. Elverhøjen må kun bruges som sekundær adgangsvej, se
baggrundsdokumentet Bilag C.39, vedr. Trafikregulering og adgangsveje.

Derudover er der en række anlægstekniske bindinger, som skal optimere anlægstakten mest
muligt. Disse er nærmere beskrevet i ovenstående notat vedr. anlægslogistik.

Der har ifm. projektforslaget været afholdt indledende møder med Kroppedal Museum, som skal
foretage arkæologiske forundersøgelser forud for selve anlægsarbejderne for Kagsåparkens
Regnvandsprojekt.

For Kagsåparkens Regnvandsprojekt er der en risiko forbundet med det arkæologiske
forundersøgelser.

Hvis arkæologerne finder noget af arkæologisk interesse som ikke kan udgraves inden for den
planlagte tid og økonomi for forundersøgelserne, skal dette undersøges nærmere ved en egentlig
udgravning, hvor projektet for dette samt tilhørende økonomi skal indstilles og godkendes af
Slots- og kulturstyrelsen og derved forsinke Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Da store dele af parken er dækket af bevoksning og beplantning, skal der ske en rydning førend
arkæologerne kan gøres sig færdige. Da man samtidig skal forklassificere jorden, anbefales de, at
man tager denne del ud af projektet, og gør det til et selvstændigt projekt.

Der kan være tre scenarier for det selvstændige projekt, hvoraf scenarie 1 anbefales og beskrives
herunder. De to øvrige scenarier fremgår af baggrundsdokument vedr. anlægslogistik.

Scenarie 1: Der laves et selvstændigt projekt for rydning, arkæologiske forundersøgelser og
forklassificering af jorden. Arbejder er estimeret til at tage 5 mdr. og afsluttes 1 mdr. før KPRP
skal gå i jorden. På den måde sikres det at den vindene entreprenør får tildelt en eksakt
graveplan samt resultaterne for forklassificeringen inden opstart. Det vides også forud for en evt.
opstart af KPRP om der arkæologiske fund som kan forsinke opstarten af KPRP. Ydermere ligger
arbejder for dette projekt så sent som muligt, således at man kan nå at projektere og indgå
aftaler med kommunerne og Kroppedal Museum samt finde en entreprenør for rydning og
forklassificering.
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31. ANLÆGSOVERSLAG OG UDGIFTSFORDELING

Der er udarbejdet et samlet overslag for anlægsomkostningerne for de dele af projektet, der skal
afholdes af de to forsyningsselskaber Novafos og HOFOR i fællesskab, hver for sig samt for
Kapacitetsprojektet (Harrestrup Å samarbejdet) og Gladsaxe Kommune.

For redegørelse og principper for fordelingen af anlægsoverslagets samlende udgifter til de
involverede parter, henvises til der baggrundsdokumentet Bilag C.42, vedr. Anlægsoverslag.

31.1 Poster i anlægsoverslaget
Anlægsoverslaget er inddelt i en række hovedposter, poster og underposter. I dette afsnit
beskrives kortfattet hvad hver enkelt hovedpost indeholder.

1. Arbejdsplads
Denne post dækker etablering af arbejdspladser; herunder etablering, drift, vedligehold,
entreprenørydelser til materiel og mandskabsfaciliteter, indhegning, vinterforanstaltninger,
midlertidig strømforsyning mv. samt vibrationsmålinger

2. Trafikafvikling
Denne post omhandler trafikafviklingen ifm. etablering og afrigning af de to midlertidig primære
adgangsveje samt trafikafvikling ifm. med krydsning af Kagsåvej.

3. Signalregulering
Denne post omhandler signaleringen ifm. etablering af adgangsvejene ved hhv. Klausdalsbrovej
og Herlev Ringvej.

4. Fundering

Denne post omhandler etablering og demontering af afstivning for større konstruktioner såsom
Pumpestationen, Overløbsbygværket og spjældbygværkerne mv.

5. Jordarbejder
Denne post omhandler rydning, opbrydning, jordarbejder, lermembraner, tørholdelse,
grundvandssænkning mv. for parken og boldbanen.

6. Bundsikring af sand og grus
Denne post omhandler levering/afhentning og indbygning af bundsikring ifm. interimsveje og
fremtidige veje og cykelstier.

7. Stabilt grus
Denne post omhandler levering/afhentning og indbygning af stabil grus ifm. interimsveje og
fremtidige veje og cykelstier.

8. Varmblandet asfalt
Denne post omhandler etablering af asfaltlag både midlertidige og permanente.

9. Afvanding
Denne post omhandler ledningsarbejder og brønde for bassinledningen, drænledninger og
regnvandsledningen herunder tunnelering. Posterne inkluderer udgravning og læsning af jord fra
ledningsgrave eller byggegrube, simpel afstivning (gravekasse, el.lign.), levering og lægning af
ledninger, udjævningslag, støttelag og omkringfyldning samt tilfyldning med nye eller genbrugte
materialer til US vejkasse/vækstlag.
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10. Kørebaneafmærkning
Denne post omhandler fjernelse af eks. kørebaneafmærkning samt etablering af ny og
retablering.

11. Afmærkningsmateriel
Denne post omhandler demontering, og genetablering af standere og tavler mv.

12. Vandforsyning
Denne post omhandler alle arbejder ifm. etablering af ny vandforsyning herunder
interimsvandforsyning.

13. Arbejder ifm. ledningsgrave
Denne post omhandler håndtering af eks. kabler og ledninger i anlægsfasen.

14. Betonarbejder
Denne post omhandler betonarbejder, armeringsarbejder og forskallingsarbejder for
bygværkerne på nær pumpestationen, overløbsbygværket og spjældbygværkerne samt
produktion, levering, og etablering af præfabrikerede bokselementer og knæk elementer.
Derudover indeholder posten bassinadskillelser i beton samt betonbundplader til forbassinerne.

15. Slap armering
Denne post omhandler armeringsarbejder til pumpestationen, overløbsbygværket og de to
spjældbygværker.

16. Stillads og form
Denne post omhandler forskallingsarbejder til pumpestationen, overløbsbygværket og de to
spjældbygværker.

17. Brolægning
Denne post omhandler etablering af kantsten, fortovsfliser, græsarmering mv.

18. Beplantning og retablering
Denne post omhandler nyetablering af planter og græseng samt stibroer og gensætning af
inventar.

19. Smedearbejder
Denne post omhandler smedearbejder til pumpestationen, overløbsbygværket og de to
spjældbygværker.

20. Installationsarbejder
Denne post omhandler installationsarbejder til pumpestationen, overløbsbygværket og de to
spjældbygværker.

21. EL og SRO
Denne post omhandler El og SRO-arbejder til pumpestationen, overløbsbygværket og de to
spjældbygværker.

22. Rekreative tiltag
Denne post omhandler alle de rekreative tiltag til parken, som indarbejdes i projektet efter ønske
fra Gladsaxe Kommune.
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31.2 Uforudsete udgifter
Det tillægges anlægsoverslaget et korrektionstillægs for projektets nuværende fase på 15 %,
som dækker evt. uforudsete arbejder.

31.3 Anlægsoverslag
Nedenstående tabel opsummerer det samlende anlægsoverslag

Tabel 31-1 - Anlægsoverslag for projektforslaget.

1 ARBEJDSPLADS OG
FÆRDSELSREGULERING dkr.  kr.                                             28.711.326

2 TRAFIKAFVIKLING dkr.  kr.                                                  211.000
3 Signalanlæg dkr.  kr.                                               1.205.100
4 FUNDERING dkr.  kr.                                             12.803.000
5 JORDARBEJDER dkr.  kr.                                           116.348.731
6 BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS dkr.  kr.                                               1.396.200
7 STABILT GRUS dkr.  kr.                                               1.284.100
8 VARMBLANDET ASFALT dkr.  kr.                                               3.063.965
9 AFVANDNING dkr.  kr.                                             38.542.640

10 KØREBANEAFMÆRKNING dkr.  kr.                                                    47.482
11 AFMÆRKNINGSMATERIEL dkr.  kr.                                                    34.700
12 VANDFORSYNING dkr.  kr.                                               4.371.000
13 ARBEJDER IFM. LEDNINGSGRAVEN dkr.  kr.                                                  260.000
14 BETONARBEJDER dkr.  kr.                                             37.601.460
15 SLAP ARMERING dkr.  kr.                                             11.062.700
16 STILLADS OG FORM dkr.  kr.                                               3.769.720
17 BROLÆGNING dkr.  kr.                                                  338.564
18 BEPLANTNING OG RETABLERING dkr.  kr.                                             21.179.625
19 SMEDEARBEJDER dkr.  kr.                                               5.032.000
20 INSTALLATIONSARBEJDER dkr.  kr.                                               1.752.500
21 EL & SRO dkr.  kr.                                               1.300.000
22 REKREATIVE TILTAG dkr.  kr.                                               2.243.775

I alt eksklusiv moms dkr.  kr.                                        292.559.588
  Usikkerhed 15% 43.883.938,2

I alt eksklusiv moms 336.443.526,2

Projektforslaget inkluderer en række nye opgaver, som ikke har været inkluderet i
skitseprojektet. Det drejer sig bl.a. om følgende anlæg:

· Signalregulering og trafikafvikling ved Herlev Ringvej og Klausdalsbrovej, efter at disse jf.
VVM-tilladelse kun må benyttes som adgangsveje i anlægsperioden.

· Udskiftning af OV07, OV08, OV09, OV11, OV11, OV13 og OV15D (både afstivning,
sænkning og brønd/bygværk mv.).

· Nyt OV05 (ved Klintekongevej) inkl. overløbsledning tilbage til nyt overløbsbygværk på
bassinledningen.

· Dræn og membran samt grundvandssænkning ifm. med udførelse af dræn, membran og
bassin for Bassin 2C. Dette har i skitseprojektet ikke været med dræn og membran.

· Boldbanen som hybridbane frem for som en alm. græsbanen.
· Bassinadskillelser i beton.
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· Spunsafstivning mod Motorring 3 i Novafos’ bassin.
· Generelt større udredelse på bassinerne end i skitseprojektet (ca. 7000 m3).
· Jordvolden ind mod private haver i Delområde 1.
· Tilføjelse af U3 og U4, hvilket har medført tilpasning på anlægget. Bl.a. en dybere

bassinledning i syd.
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32. UDBUDSFORM

Bygherre blev af Rambøll i skitseprojektet anbefalet at udbyde opgaven i hovedentreprise. Denne
anbefaling er fortsat aktuel.

Grundet størrelsen på det forventede anlægshonorar for Kagsåparkens Regnvandsprojekt, skal
bygge- og anlægsopgaven udbydes efter EU’s udbudsdirektiv.

Et af kravene i udbudsdirektivet er at opgaven skal udbydes med prækvalifikation, ESPD. ESPD
er et elektronisk dokument, der oprettes af bygherre og udfyldes af tilbudsgivere eller ansøgere
som foreløbigt bevis for, at de opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og
udvælgelse.

I forbindelse med udfyldelse af ESPD anbefales det at der prækvalificeres ca. 5 entreprenører til
udførelse af opgaven. Opgaven er af en størrelse, hvor det må forventes, at der er udenlandske
entreprenører, der har interesse i at byde på opgaven. Derudover vil der kun være 5-7 danske
entreprenører, der har tilstrækkelig størrelse til at udføre opgaven. Erfaringsmæssigt vil der være
1-2 entreprenører, der vælger ikke aflevere tilbud på trods af, at de er prækvalificerede eller
afleverer et bud, der er urealistisk højt. I forbindelse med udbuddet anbefales det bygherre at
forholde sig til en evalueringsmodel, hvor tilbuddet f.eks. kan rangeres i forhold pris,
opgaveløsning og organisation.
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DEL 5: DRIFTSFASE
I denne del af rapporten beskrives indledningsvist de arbejdsmiljømæssige forhold, der relaterer
sig til driften af det færdige anlæg, samt de myndighedskrav, der gør sig gældende.
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33. ARBEJDSMILJØFORHOLD OG DRIFT

Kagsåparkens Regnvandsanlæg anlægges i et samarbejde mellem Novafos, Gladsaxe Kommune,
Herlev Kommune og HOFOR. Novafos og Gladsaxe Kommune varetager den primære drift og
pleje, mens HOFOR ejer og driver Kilde XIV og Herlev Kommune ejer og driver B73’s boldbaner
ved Elverhøjen. Ud over driftselementernes fordeling på de forskellige parter er der flere
grænseflader, hvor tætte samarbejder og koordinering er væsentligt for at sikre opfyldelse af
drift, pleje og vedligehold.

Der henvises til baggrundsdokument Bilag C.7, vedr. Drifts- plejeplan samt baggrundsdokument
C.6, vedr. HS Design Risk (arbejdsmiljørisici for projektet).

33.1 Ejerforhold
Novafos vil komme til at drifte det tekniske regnvandsanlæg og bygværkerne, herunder
strømrende og vådbassiner. Novafos vil ligeledes komme til at drifte ligeledes overløbsbygværket,
ind- og udløbsbygværker fra vådbassiner samt regnvandstilløb og ind- og udløb på rørførte
strækninger af strømrenden. Disse forhold gælder også på matrikler, der ejes af Gladsaxe
Kommune, HOFOR, Herlev Kommune og VD.

VD har råderet over arealer omfattet af vejbyggelinjen fra Motorring 3. Der skal dermed sikres
adgang til VDs vedligehold af støjskærm og eksisterende redningsadgang ligesom beskadigelse af
støjskærmen fra beplantning kan udløse et erstatningskrav og dermed skal undgås.

33.2 Samarbejde
Der har i projektforslagsfasen været afholdt møder med driftsfolk fra Gladsaxe Kommune og
Novafos med fokus på adgangsveje og metoder til vedligeholdelse af det fremtidige
regnvandsanlæg. Der er som følge heraf fremkommet krav til bl.a. adgangsveje til underjordiske
bygværker (pumpestation og overløbsbygværker) samt bassiner. Krav og ønsker fra
driftspersonale er indarbejdet i udformningen af de enkelte elementer i projektforslagsfasen.

De fremkomne krav fra ovennævnte samt inputs fra projekteringsarbejdet vil blive indarbejdet i
den kommende arbejdsmiljøjournal, som oplister farlige forhold af ualmindelig karakter forbundet
med den kommende vedligeholdelse af park og bygværker.

I detailprojekteringsfasen vil det påbegyndte samarbejde om drift og vedligeholdelse af den
færdige park og de enkelte bygværker fortsætte.

33.3 Drifts- og plejeplan
I projektforslagsfasen er der udarbejdet udkast til drifts- og plejeplan, som overordnet er inddelt i
to dele. Den ene del omhandler et oplæg til aftale om etablering af drift, pleje og vedligehold, og
den anden del omhandler drifts- og plejeanvisninger. Drift og pleje af det grønne anlæg er delt op
i etableringspleje og vedvarende pleje. Aftalen i ovennævnte drifts- og plejeplan omfatter en 3-
årig etableringspleje af de grønne dele (beplantning og græsarealer). Som en del
etableringsplejen skal der foretages overvågning og revision af drift- og plejeplanen, jf. VVM-
vilkår. Efter de tre års etableringspleje, overdrages drift og pleje af de grønne elementer til ejer.

Da mange elementers endelige udformning først fastlægges endeligt ifm. detailprojekteringen, vil
de endelige drifts- og plejeanvisninger først foreligge, når detailprojekteringen er afsluttet. De til
drifts- og vedligeholdelsesplanen knyttede arbejdsmiljøforhold vil således heller ikke kunne
beskrives, før den endelige plan foreligger.
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34. PERMANENT DRÆNING OG MEMBRANLØSNINGER

34.1 Permanent dræning i driftsfasen
Den permanente dræning af grundvandet i driftsfasen forårsager en forøgelse af de effektive
spændinger i jorden, hvilket konsoliderer de sætningsfølsomme jordarter. I den videre
projektering skal det vurderes, hvor stor omgivelsespåvirkning den permanente dræning
forårsager, og hvilke tiltag der skal udføres for at begrænse omgivelsespåvirkningen.

Novafos’ bassin er beliggende langs med Motorring 3, som er anlagt på en vejdæmning ovenpå
sætningsfølsomme aflejringer. Sætninger af motorvejen bedømmes som en kritisk
omgivelsespåvirkning.

Modelberegninger viser, at den noget større drikkevandsindvinding i forhold til i dag i perioden
1950-1975, hvor der var væsentligt højere indvinding på Kilde XIII og Herlev Vandværk var i drift
medførte, at grundvandsniveauet i området da lå i et niveau, der svarer til det niveau, den
permanente dræning i området under bassinerne sandsynligvis vil medføre.

Grundvandssænkningen/den permanente dræning forårsager en forøgelse af de effektive
spændinger i jorden, hvilket konsoliderer de sætningsfølsomme jordarter. De historiske
indvindinger i området kan have forårsaget, at grundvandsniveauerne har været lavere i forhold
til dagens niveauer, hvorfor de sætningsfølsomme tørve- og gytjeaflejringer i området kan have
en forkonsolidering i forhold den til in-situ spænding, de har i dag.

Det vurderes, at sætningsvurderingerne skal optimeres ved Novafos’ bassin.
Det anbefales, at supplerende felt- og laboratorieundersøgelser udføres på vejdæmningen ved
Novafos’ bassin U7 med bestemmelse af laggrænser, målinger af vingestyrker,
geologbedømmelse af udtagne poseprøver, målinger af naturligt vandindhold, udtagning af A-rør
for laboratorieforsøg til at bestemme deformationsegenskaber samt forsøge at bestemme
forkonsolideringsspændingen.

Hvis sætningerne af vejdæmningen forårsaget af den permanente dræning viser sig at være et
problem, kan man i næste projekteringsfase overveje alternativ som f.eks. et lukket betonbassin
der er opdriftssikret med opdriftsankre.

Der henvises til baggrundsdokumentet Bilag C.26, vedr. Udformning af membraner og dræn for
bassiner for uddybende information.

34.2 Membranløsninger for vådbassiner og strømrende
Som beskrevet i 18.4 skal der være en membranløsning under både strømrende og i bassiner
med permanent vandspejl. Membranløsningen skal sikre mod nedsivning.
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Figur 34.1 - Figur som viser strømrenden ved Kilde XIV. Der er angivet en strækning, hvor der som i dag vil være tilledning
fra private dræn, men ikke vejvand. Det planlægges ikke at denne del har membran.
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Figur 34.2 - Strømrende og bassiner. Der vil være membran på hele den viste strækning af strømrenden, i bassiner med
permanent vandspejl og muligvis også i bassin 2C afhængigt af vurderinger i detailfasen.
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Figur 34.3 - Strømrende og bassiner. Der vil være membran på hele den viste strækning af strømrenden og i bassiner med
permanent vandspejl.
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34.3 Forventet myndighedsproces
Både den permanente dræning og løsningen for membran under bassiner med permanent
vandspejl og strømrenden skal godkendes af grundvandsmyndigheden.

Der vil blive udarbejdet en beskrivelse til myndigheden, som indeholder:
· Beskrivelse af løsningen for permanent dræning for hvert bassin og den samlede

påvirkning
· Beskrivelse af membranløsningen
· Risikovurdering mht. sætningsskader på nærliggende bygværker
· Risikovurdering af mht. negativ påvirkning af grundvandskvalitet

Der kan komme vilkår fra grundvandsmyndigheden i driftsfasen i form af overvågning af
grundvandsspejl og grundvandskvalitet i udvalgte boringer.
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DEL 6: SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
I denne del af rapporten gennemgås en række forhold, der kræver særlig opmærksomhed, idet
disse har betydning for projektets videre forløb. Der er her tale om både interne påvirkninger i
projektet, men også udefrakommende påvirkninger. Derudover angives hvilke opgaver, der
vurderes vigtige at prioritere i forbindelse med den videre projektering.
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35. UAFKLAREDE FORHOLD TIL VIDERE OPFØLGNING

I dette kapitel beskrives identificerede undersøgelser og opmålinger, der anbefales udført i den
efterfølgende udbudsfase, hvor både rådgiver og bygherre er ansvarlige for opfølgning herpå.
Derudover kan der generelt opstå behov for tilpasning og opdatering ifm. kommentering af det
endelige projektforslag.

Supplerende forundersøgelser

Der skal generelt foretages supplerende forundersøgelser til brug for detailprojekteringen. Se
opsamling på forundersøgelser.

· Supplerende geotekniske boringer ifm. geotekniske undersøgelser
· Eventuel udvidelse af påvirkningszonen for grundvandssænkning og vibrationer
· Registrering af invasive plantearter og Bilag IV-arter i Kagsåparken er planlagt til

udførelse i sommer 2022, hvor projektet er nærmere anlægsstart.
· TV-inspektion af ledningsføringer til Novafos eksisterende bassin.
· TV-inspektion af ledningsføringer til VD’s bassiner.
· Registrering og kortlægning af HOFORs eksisterende afløbssystem ved Ederlandsvej samt

evt. supplerende indmålinger af brønde/bygværker
· Tilstandsvurdering af eksisterende underføringer ved Motorring 3, ved projektets sydlige

afgrænsning
· Evt. skelfastlæggelse af de verificerede skellinjer langs projektgrænsen.
· Evt. dialog med lodsejerne ifm. verifikation af skellinjerne (skellinjer langs

projektgrænsen), der ikke er verificerede via målblade herunder til brug for evt. frivillige
aftaler.

· Registrering og afdækning af eksisterende servitutter og deklarationer i projektområdet.
· Bygningsregistrering mv. af berørte matrikler i projektområdet.
· Opmåling ved de primære adgangsveje Herlev Ringvej og Klausdalsbrovej.
· Evt. prøvegravning/borekerne for fastlæggelse af opbygning for eks. cykelsti i parken.

Afklaringer med tredje part

Ydermere skal der i næste fase koordineres, afklares og følges op på følgende ift. tredjeparts
aftaler:

· Ledningskoordinering skal fortsættes og aftaler med ledningsejer skal udarbejdes.
· Løbende opdatering af jordhåndteringsplan.
· Myndighedsplan ajourføres løbende og tilladelser iht. denne indhentes.
· Afklaring om evt. tilpasning af udledningstilladelse jf. møder med kommunerne, HOFOR

og Novafos ift. aflastningsmængden på 180 m3 pr red ha. pr år.
· Det skal afklares med Gladsaxe kommune hvorledes glatførebekæmpelse i parken sker.
· Aftaler med HOFOR Vand ifm., HOFOR Vands kildeplads og ledninger i parken. Herunder

aftaler ift. deklarationer på ledninger
· Det skal afklares med Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune, hvorvidt der kan tillades

overløb fra bassinledning til parkens regnvandsbassiner ved kraftige hændelser.
· Afklaring om arealet ved bassin 1a må benyttes til bassinvolumen
· Dialog / afklaring med lodsejere ift. etablering af jorddige/vold inkl. opsamlingsdræn øst

for Kildeplads XIV.
· Beslutning om strategi for rydning og prøvetagning ift. forklassificering bl.a. med henblik

på direkte bortkørsel. Herunder opstart af arkæologisk forundersøgelse.
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· Opdatering af drift og plejeplan samt koordinering mellem Gladsaxe Kommune og
Novafos/HOFOR

· Afklaring med VD ift. anlæg inden for vejbyggelinje samt midlertidig som varig sænkning
af grundvandsspejl under Motorring 3.

· Afklaring med Hovedstadens Letbanes endelig ændring af vejgeometrien for Herlev
Ringvej.

· Det skal undersøges/afklares, hvorvidt der skal signalreguleres, ellers findes alternativ
rute for cykellister ved stibroen Juni Alle / Ederlandsvej. Dette pågår i koordinering med
Herlev og Gladsaxe Kommune.

· Adgangsforholdene ved Klausdalsbrovej og tilstødende boligområde/haveforening skal
afklares.

Opfølgende tilpasning og optimering

· Derudover tilpasses og optimeres projektet løbende ifm. den kommende fase. Der vil bl.a.
blive set på:

· Design af reinfiltrationsanlæg som begrænsning af påvirkning fra grundvandssænkning.
· Mitigerende løsninger ifm. områder med risiko for stabilitetsbrud og sætninger herunder

ved M3 skal detailprojekteres.
· Navngivning/nummerering af elementer i afløbssystem skal aftales.
· Løbende opdatering af anlægsoverslag og tidsplan skal fortsættes.
· 3 punkt estimat udarbejdes og opdateres løbende.
· Løbende opdatering af den hydrologiske og geologiske model med ny data. Herunder med

data fra overvågning på grundvandsspejl samt modelsimuleringer af den forventede GVS i
anlægsfasen

· Løbende optimering af rensevoluminer mv. ifm. bassiner (på basis af kommentering eller
ny viden).

· Løbende ajourføring af evt. tilpasninger med VVM-tilladelsen.
· Løbende tilpasning af 3D terrænmodel ifm. evt. ændrede forhold til landskab,

afløbsprojekt, konstruktioner, vandforsyningsledninger samt indbyrdes ledningsplacering
mv.

· Løbende opdatering samt verificering af den hydrauliske model ifm. kommentering og
endelige aftaler.

· Løbende opdatering af styringsbeskrivelse ifm. kommentering og endelige aftaler.
Herunder opdatering ifm. afspærringsspjældet ved overgang fra det spildevandstekniske
anlæg til Kagsåen med nyeste viden omkring kapaciteten af Kagsåen og Harrestrup Å.

· Afklaring om membran i tørbassin 2C
· Projektet tilpasses og optimeres så vidt det er muligt ift. at overholde afstandskrav til

indvendingsboringerne, hvor traceer, beplantning og bassiner mv. ikke allerede er aftalt
fastlagt med bygherre.
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