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1 Baggrund og formål

I forbindelse med Kagsåparkens Regnvandsprojekt har det i tidligere projektfaser været forudsat, at
eksisterende Vejdirektorat-bassiner (VD8 og VD9) i Kagsåparken skal implementeres som en del af den
samlede regnvandsløsning. I skitseprojektet var det forudsat, at bassin VD9 skulle udgå som
selvstændigt VD-bassin og i stedet blev integreret i nyt bassin 3B, som er det sydligste regnvandsbassin
i Kagsåparken, mens VD8 beholdes i sin nuværende form, men integreres i projektet, således at den
maksimale opstuvningskote for bassin 2A og 2B vil oversvømme arealet for VD8. Se ”Kagsåparkens
regnvandsprojekt, skitseprojekt, Rambøll, GPA, 2017”

Usikkerhed omkring Novafos’ overtagelse af Vejdirektoratets bassiner har imidlertid ført til behov for
vurdering af en alternativ løsning, hvor Vejdirektoratets VD8 og VD9 ikke integreres som en del af
Kagsåparkens Regnvandsprojekt, men fastholdes som eksisterende – adskilt fra regnvandsprojektet.

Formålet med nærværende notat er at belyse konsekvens og mulighed for håndtering af regnvand i
områderne omkring VD8 og VD9 uden implementering af VD8 og VD9 i Kagsåparkens
Regnvandsprojekt.

Notatet er udarbejdet i efteråret 2021 på det grundlag, der var på det tidspunkt og en del af det, som
nævnes som i afsnit 2.1.9 og 3.2.9 vedr. "det videre forløb" er gennemført i projektforslaget.

Figur 1 Eksisterende forhold for Kagsåparkens sydlige del – med gul cirkel er markeret Vejdirektoratets bassin 8 og
9 (VD8 og VD9).

Den alternative løsning omkring VD8 forsøges etableret ved indbygning af jord op mod VD8, således at i
en situation, hvor vandet når den maksimale opstuvningskote for bassin 2A og 2B ikke oversvømmer
arealet for VD8. Det volumen, der ikke opnås ved at anvende arealet over VD8 til maksimal
opstuvningskote, opnås ved udvidelse af bassin 2B.

Den alternative løsning omkring VD9 forsøges etableret ved at bibeholde det eksisterende volumen i
VD9, samt eksisterende terræn omkring VD9. Bassin 3A justeres og udvides og bassin 3B reduceres og
adskilles fra VD9, da det flyttes til område mellem VD9 og 3A, se figur 2, hvor ny placering af Bassin 3B
er angivet med gul cirkel. Evt. behov for jordopfyldning vil være på arealet mellem VD9 og Bassin 3B.
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Ved udarbejdelse af forslag til alternative løsninger er der fokus på at opfylde samme krav og opnå
samme funktion, som den oprindelige løsning fra skitseprojektet. Løsningsforslaget er derfor vurderet i
forhold til følgende punkter:

· Det landskabelige design
· Eksisterende VVM-tilladelse
· Eksisterende udledningstilladelse
· Eksisterende ledninger
· Rensebassiner og rensekapacitet
· Forsinkelseskapacitet
· Anlægsmæssige forhold

2 VD9

2.1 Løsning fra skitseprojekt – VD9
Det udpegede areal mellem de to bassiner, 3A og 3B, er i skitseprojektet retableret parkareal med
engkarakter, trægrupper og højstammet løvskovsparceller. Det beplantede parkareal skaber en rumlig
fortætning mellem bassin 3A og 3B, så der sikres en rumlig varieret oplevelse fra cykel- og gangstien.

Bassinernes øst-vestlige udbredelse afgrænses af motorvejens vejbyggelinje mod øst og parkens
cykelsti mod vest. Terrænet mellem bassiner og cykelsti fremstår som forholdsvis flade og varierende
skråningsanlæg for at sikre en landskabelig og rekreativ overgang mellem sti og bassiner. Dette optager
areal, men er et væsentligt retableringsprincip for hele parkens udformning. Det er et fastlagt princip, at
vestlige skråningsanlæg skal være landskabelige og fladere end mod øst. Vestlige skråningsanlæg langs
parkens rekreative arealer er mellem 1:3-1:10.

I skitseprojektet er det forudsat, at bassin VD9 udgår som selvstændigt VD-bassin og i stedet bliver
integreret i nyt bassin 3B som er det sydligste regnvandsbassin i Kagsåparken – se Figur 3.

Figur 2 De gule cirkler angiver område til alternativt bassin 3B, samt område for udvidelse af 2B.
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Figur 3 Bassin 3A og 3B i skitseprojekt – den stiplede gule linie viser maksimal opstuvningskote i 13,50

I forhold til regnvandshåndteringen vil bassin 3A og 3B (inkl. VD9, som nedlægges) have et samlet
maksimalt volumen på 31.570 m3 ved maksimal opstuvningskote 13,5. Der er ikke i skitseprojektet
optimeret på bassinstørrelsen, da regnvandsbassiner er etableret som maksimal volumen i forhold til
terrænet og det medfører, at bassin 3A er udnyttet ca. 40 % ved en 25 års hændelse om 100 år – og
bassin 3B (inkl. VD9) er udnyttet ca. 60 % ved en 25 års hændelse om 100 år.

2.2 Alternativ løsning
Ved det alternative løsningsforslag er bassin 3B placeret uden for VD9’s areal mod nordvest. Da VD9
ligger lige opstrøms for regnvandsanlæggets udløb til Kagså, skal volumenet være i dette område og
kan ikke flyttes nedstrøms. Bassin 3B er udformet for at opnå det samme forsinkelsesvolumen som i
skitseprojektet og med hensyn til de i projektet gældende retableringsprincipper. For at opnå samme
maksimale volumen med den alternative skitserede udformning af bassin 3B, er det nødvendigt at hæve
opstuvningskoten for det maksimale vandspejl fra 13.5 til 13.7 – se Figur 4. Som en konsekvens heraf
skal der udføres jordpåfyldning enkelte steder for at holde vandet inden for parkens grænser dvs. mod
VD9 og mod boligbebyggelsen i Herlev mod vest.

Figur 4 Alternativ løsning 3A og 3B uden VD9 – den stiplede gule linie viser maksimale opstuvningskote 13,7

Reguleringsspjæld
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Bassin 3B’s udløb til styring af det faste vandspejl sker som i den oprindelige løsning via tømmeledning
mod syd og et overløb, der tømmes i samme ledning. Overløb ved opstuvning sker via åben rende indtil
den krydses af cykelstien. Herfra løber vandet i rør mod syd til opsamling i bygværk og herfra i
underføring i eksisterende ledning under M3 og ud af projektområdet. Alternativt kan opsamling af
rende ske direkte i bygværk placeret i/før sti, men dette afklares nærmere i kommende
detaljeringsfase. Det anførte bygværk ventes ligeledes at opsamle tømmeledning fra bassin VD9.

Løsningsforslaget indeholder en let terrænbearbejdning mod syd for at udnytte arealet mest muligt mod
syd. Ved maksimal opstuvningskote vil cykelstien oversvømmes, som andre steder i parken.

2.2.1 Landskabelige design
Der er skitseret en blød og landskabelig terrænafvikling op mod stien og et areal til etablering af ny
beplantning mellem de to bassiner. Det i skitseprojektet projekterede engareal mellem bassinerne vil
blive mindre, men der vil fortsat være parkareal til ny beplantning, der kan sikre den rumlige variation.
Til gengæld vil der være engareal ved VD’s bassin, hvor der kan etableres ny beplantning. For den
landskabelig oplevelse er dette væsentligt for at sikre ny beplantning omkring VD’s bassin. VD’s bassin
fremstår meget teknisk og derfor ikke som en del af den øvrige parks landskabelige udtryk.

I hverdagssituationen vil man opleve en lille lavning i terrænet og cyklister vil få en oplevelse af
terrænets variation.

Bassin 3A justeres og udvides, så der sikres en landskabelig helhed i delområde 3 og der opnås mere
volumen.

Det er også undersøgt, om det giver mere volumen at lægge de to bassiner sammen. Øvelsen viser
umiddelbart, at det ikke giver mere forsinkelsesvolumen, men udelukkende et større permanent
vandvolumen. Dette skyldes, at bassinerne vil have samme permanente vandspejlskote, og den jord der
bortgraves, vil opfyldes med vand fra det permanente regnvandsvolumen. Desuden vil de landskabelige
omkostninger være store, idet delområde 3 vil fremstå som et stort landskabsrum med ét stort
vandspejl. Det ville være en landskabelig og oplevelsesmæssig stor ændring i projektet, som ikke
anbefales.

2.2.2 Eksisterende VVM-tilladelse
Det vurderes, at projektændringerne i den alternative løsning vil kunne udformes så de er omfattet af
den gældende VVM-tilladelse (fra 13. december 2017, fornyet 9. oktober 2020). Følgende punkter fra
VVM-tilladelsen berøres:

- VD9 bassinet som er omfattet af §3 beskyttelsen vil i det alternative løsningsforslag ikke blive
ændret og derfor er alternativet mindre indgribende for eksisterende VD9 end det oprindelige
forslag.

- VVM-tilladelsen forudsætter, at projektet bliver løst som beskrevet i VVM redegørelsen og her
(s.78 i VVM-redegørelsen) præciseres det, at rensebassiner opfylder krav om volumen på
mindst 250 m3/red.ha. Dette volumenkrav forventes også opnået ved den alternative
bassinudformning.

- VVM-redegørelsen forholder sig ikke direkte til udformningen af bassiner, men i stedet er det
anført at ”den endelige udformning af rensebassiner og lavninger vil blive fastlagt i forbindelse
med detailprojekteringen af Kagsåparkens Regnvands-anlæg.” (VVM-redegørelse s. 35)
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2.2.3 Eksisterende udledningstilladelse
De hydrauliske krav vedr. regnvandsbassiner i henhold til udledningstilladelsen er listet herunder:

· 11. Rensebassiner skal etableres som beskrevet i ansøgningen, med permanent
vådvolumen og med sandfangs-lignende funktion, f.eks. i form af forbassiner.

· 12. Rensebassinerne skal have en permanent vanddybde på 0,5-1,5 meter og et
skråningsanlæg på 1:3 og 1:5.

· 13. Rensebassiner skal etableres med tæt bund og sider. Den nye strømrende skal fra
Kagsåkollegiet til udledningspunktet etableres med tæt bund.

· 15. Alle tilløb med tag- og overfladevand, dræn- og vejvand og det nye udløb fra
terrænanlægget skal placeres, så opholdstiden i rensebassinerne bliver længst muligt.

· 16. Terrænet i det overjordiske anlæg skal reguleres således, at det kan håndtere kraftig regn,
jf. VVM-redegørelsen. *

· 17. Udledningen må ikke give anledning til erosion, miljøfremmede, bundfældelige og
flydestoffer eller medføre uæstetiske forhold i vand og på brinker i Kagså.

· 19. Den maksimale udledning til recipient på ikke overstige 880 l/s for regn op til 5-års
hændelser, T=5.

· 20. For regnhændelser større end 5-års hændelser, T>5, må den maksimale udledning ikke
overstige 8.500 l/s med en gentagelseshyppighed på n=1/10.

· 21. Der må ikke ske overløb fra regnvandsanlæggets kanter til omkringliggende arealer oftere
end hvert 10. år, n=1/10.

· Udledningen må ikke give anledning til erosion, miljøfremmede, bundfældelige og
flydestoffer eller medføre uæstetiske forhold i vand og brinker i Kagså.

*VVM-redegørelsen er baseret på Skitseprojektet – hvor der står følgende: ”Kagsåparkens
Regnvandsprojekt 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.” (med løsningen fra skitseprojektet er der beregnet en udnyttelse af volumenet på
hhv. 42 % og 60 % for bassin 3A og 3B ved en 25 års hændelse).

Det vurderes, at den alternative løsning kan udformes så den fortsat overholder kravene i
udledningstilladelsen. Oplandet til VD9 ligger indenfor den gældende udledningstilladelse. Udløbet fra
VD9’s bassin skal derfor tilsluttes inden den afskærende ledning til Kagsåen.

2.2.4 Eksisterende ledninger
Der vurderes ikke at være forhold ifm. eksisterende ledninger som konflikter med den alternative
løsning for VD9. Der skal ske en sikring og omlægning af eksisterende overløbsledning fra U4 i Gladsaxe
til strømrenden under motorvejen, og dette undersøges allerede nu i projektforslagsfasen.

Tømmeledning fra VD9 skal håndteres særskilt og skal tilsluttes strømrenden – formentligt via
kommende tømmeledning fra bassin 3B.
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Figur 5 Registrerede ledninger omkring og ud for VD9.

2.2.5 Rensekrav og rensebassiner
For at sikre optimal rensning af overfladevandet i det færdige regnvandsanlæg, har kommunerne stillet
krav til, at dimensioneringen af de nye rensebassiner med permanent vandspejl som udgangspunkt skal
følge principperne om BAT, jf. spildevandskomiteens anbefalinger og ”Faktablad om dimensionering af
våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet, 2012”. Vilkårene fastsætter krav til vanddybde,
hældningsgrad og indretning med sandfangs-lignende funktion samt tæthed og ind- og udløb i hvert
rensebassin. Kommunerne vurderer, at den nye strømrende og lavningerne vil ikke få nogen
renseeffekt.

Myndighederne har i forbindelse med VVM-tilladelsen besluttet, at rensning af overfladevand i
Kagsåparkens Regnvandsanlæg skal ses som en helhed, idet anlægget består af flere koblede
rensebassiner, således langt størstedelen af overfladevandet renses i mere end ét rensebassin samtidig
med at rensebassinerne med den forventelige laveste renseeffekt ligger øverst i forhold til vandet
strømning gennem regnvandsanlægget.
Den kumulative effekt (vandets vej gennem flere på hinanden følgende rensebassiner) kendes ikke,
men formodes at tilsvare det som sker i lignende naturlige sø- og grøftesystemer, hvorfor kommunerne
vurderer at renseeffekten for det samlede regnvandsanlæg vil være tilstrækkeligt til at opfylde BAT,
selvom de enkelte rensebassiners dimensioner skulle fravige de anbefalede intervaller. I KPRP regnes
med et vådvolumen på 250 m3/red ha for hele oplandet.
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Tabel 1 viser oversigt over vådvolumen i 3A, 3B og VD9 ved skitseprojekt og alternativ løsning.
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Tabel 1 Oversigt over vådvolumen i 3A, 3B og VD9.

Skitseprojekt Alternativ løsning
3A – Vandspejlskote 12,00 12,00
3A – Vådvolumen 7.780 9.735
3B – vandspejlskote 11,10 11,10
3B – vådvolumen 4.030 1.095
VD9 – vådvolumen - 700*
Total vådvolumen 11.810 11.530

*oplyst fra VD

Ved alternativ løsning vil der være en mindre reduktion i vådvolumen for 3A, 3B og VD9 på 280 m3. Det
vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på rensningsgraden i forhold til skitseprojektet.

Der er i skitseprojektet samlet set et overskud af vådvolumen på ca. 2.400 m3 og det vurderes, at det
stadig vil være muligt at opfylde det samlede rensekrav ved en bibeholdelse af VD9 og en mindre
reduktion i vådvolumen samlet for 3A, 3B og VD9. Den endelige dimensionering og udformning af
rensebassiner udføres når de hydrauliske forudsætninger er fastlagt.

2.2.6 Forsinkelseskapacitet
Tabel 2 viser max opstuvningskote og total volumen for skitseprojektet og ved alternativ løsning.

Tabel 2 Oversigt over de volumenmæssige ændringer, der er gjort ifm. bibeholdelse af VD9.

Maksimal
opstuvnings-
kote

Volumen 3A
+ 3B
[m3]

VD9
[m3]

Total
volumen
[m3]

Skitseprojekt 13,50 - - 31.570
Alternativ løsning 13,70 28.968 2.220 31.188

Der vil være 382 m3 mindre total volumen ved alternativ løsning, hvor VD9 bibeholdes, hvis det antages
at tilbageholdelsesvolumen i VD9 er 2.220 m3. Volumen i VD9 er muligvis for lavt, da man ved
gennemgang af eksisterende forhold i SCALGO får et større opstuvningsvolumen.

I skitseprojektet var det fulde bassinvolumen i bassin 3A og 3B ikke udnyttet ved en 100-årshændelse
om 100 år, og ved 25 års hændelsen om 100 år var fyldningsgraden af 3A 42 %, mens 60 % af
bassinvolumenet i 3B blev udnyttet.

2.2.6.1 Konsekvenser for oplandet
Bassinerne 3A, 3B og VD9 ligger i en naturlig lavning i oplandet. Den maksimale opstuvningskote var i
skitseprojektet 13,50, men blev ikke fuldt udnyttet ved en 100-årshændelse om 100 år. En af
forudsætningerne i skitseprojektet var, at der er områder i Herlev-oplandet, hvor terrænkoten er under
13,5 – og ved etablering af ledningssystem ved vejseparering ville det ikke være muligt i skitseprojektet
at lede regnvand til bassin 3A og 3B, når bassin 3A og 3B var fyldt til maksimal kote.

Ved den alternative løsning er den maksimale opstuvningskote 20 cm højere end ved skitseprojektet, på
13,70. En konsekvens af højere maksimal opstuvningskote kan være, at det er nødvendigt at indsætte
kontraklap i regnvandssystem, der leder vejvand i Herlev til bassin 3A og 3B. Der vil være hyppigere
perioder sammenlignet med skitseprojektet, hvor regnvandssystemet i Herlev ikke kan lede vand til
bassin 3A og 3B, da niveauet i bassin 3A og 3B vil være højere end terrænkote i Herlev. Det samme er
gældende for regnvandssystem i Gladsaxe, da terrænkoten også er lavere her end den maksimale



10/15 Filnavn: KPRP-RAM-ME-00027 Alternativ til VD8 og VD9.docx

opstuvningskote i bassin 3A og 3B. Risiko for tilbagestuvning fra Kagsåparken ved skybrud bør vurderes
og håndteres i forbindelse med evt. planlægning af separering i Herlev. Beregningsmæssigt er det dog
kun ved meget ekstreme regnhændelser (100-årshændelse om 100 år), at bassinerne i parken udnyttes
til maks. Vandspejlskote.

2.2.7 Anlægsmæssige forhold
De anlægsmæssige forhold for den alternative løsning er gennemgået nedenfor. Der er ikke på
nuværende tidspunkt udarbejdet specifikt anlægsoverslag, men det er konservativt vurderet, at den
alternative løsning ikke vil fordyre projektet.

I stedet er der samlet op på de primære opgaver som udgår eller ændres og de som kommer til ifm.
ændringen.

De primære opgaver som udgår ifm. at sammenbygning af bassin VD9 og 3B undlades er:
- Midlertidig håndtering af vand fra VD9
- Tømning og evt. oprensning af bassin VD9
- Udgravning mellem VD9 og kommende 3B
- Tilpasning og sammenbygning af terræn og membraner mellem bassiner
- Opdeling med flere forbassiner i kombineret bassin

De primære opgaver som kommer til ifm. fastholdelse af VD9 som eksisterende:
- Forhøjelse af bassinkant mellem VD9 og 3B (delstrækning). Forventeligt med overskudsjord fra

udgravning af bassiner
- Forøgelse af bassinkant (delstrækning) mod vest ved beboelse i Herlev. Forventeligt med

overskudsjord fra udgravning af bassiner

Ved bevarelse af VD9 skal der ikke ske nogen tilpasningsarbejder i det eksisterende bassin og derfor
ingen tømning eller midlertidig håndtering af vandet ind i bassinet. Målt mod en forhøjelse af
bassinkant/terræn på lokale strækninger ved separat bassin 3B vurderes dette at blive en forenkling og
dermed besparelse for projektet. Særligt idet regulering sker samtidig med den ellers planlagte
regulering og forventeligt med indbygning af egnet jord direkte fra udgravning i nærområdet.

Ovenstående sammenligning illustrerer, at ændringsforslaget formentlig vil reducere kompleksiteten af
anlægsarbejdet. Med baggrund i nuværende vidensniveau fastholdes en konservativ tilgang i forhold til
vurdering af omkostninger – så indtil udspecificering af anlægsoverslag for projektet som helhed
foreligger arbejdes der foreløbigt videre med antagelse om at ovenstående ændring (som minimum) er
udgiftsneutral i forhold til løsningen fra skitseprojektet.

2.2.8 Sammenfatning og det videre forløb
Det skitserede alternative løsningsforslag viser, at det med en ændret terrænbearbejdning i den
sydligste del af Kagsåparken umiddelbart vil være muligt at udforme regnvandsprojekt uden at
integrere Vejdirektoratets bassin VD9 direkte i løsningen. Ved at hæve den maksimale opstuvningskote
for bassin 3A og 3B 20 cm opnås samme maksimale bassinvolumen som i skitseprojektet.

Der er en række punkter, der skal fastlægges eller viderebearbejdes i det videre forløb:
· Det skal efterfølgende kontrolleres i hvilket omfang den øgede maksimale vandspejlskote

medfører øget risiko for oversvømmelse af nærliggende arealer eller reduceret afledning af
vejvand til bassin 3A og 3B. Alternativt accepteres en reduktion i muligt maksimalt
bassinvolumen.

· Udløb samt tilslutningstilladelser fra VD9 skal fastlægges.
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3 VD8

3.1 Løsning fra skitseprojekt – VD8
I skitseprojektet er terræn og beplantning overvejende bevaret omkring VD8. Der er kun foretaget let
terrænarbejde sydvest for bassinet. I det område er der i skitseprojektet også foreslået ny beplantning.
Beplantningen omkring VD8 har til formål at afskærme mod VD8, som fremstår teknisk og uden
landskabelig sammenhæng med resten af parken.

VD8 beholdes i sin nuværende form, men integreres i projektet, således at den maksimale
opstuvningskote for bassin 2A og 2B vil oversvømme arealet for VD8 – se Figur 6.

Figur 6 Bassin 2A og 2B, samt VD8 i skitseprojektet – den stiplede gule linie viser maksimal opstuvningskote 19,49.

3.2 Alternativ løsning
Ved det alternative løsningsforslag er der udført jordpåfyldning op mod VD8 for at afskærme mod
oversvømmelse fra 2A og 2B i større regnhændelser. Jordpåfyldningen kræver, at der ryddes lidt mere
af eksisterende beplantning end i skitseprojektet.

Eksisterende terræn langs VD8 ligger i kote 19.20-19.50 og det maximale vandspejl i VD8 er i
skitseprojektet antaget til at være i kote 19.20. I det alternative forslag lægges der 30-60 cm jord på.
Ved afskærmning af VD8 reduceres det mulige opstuvningsvolumen for 2A og 2B, da udbredelsen af den
maksimale opstuvningskote ikke går ind over arealet for VD8. Dette volumen er fundet ved at udvide
volumen i bassin 2B, hvor skråningerne mod motorvejen er gjort mere stejle. Se Figur 7.
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Figur 7 Forslag til nyt bassin 2B, uden VD8 – stiplet gul linie viser maksimal opstuvningskote på 19,49.

3.2.1 Landskabelige design
Terrænændringerne omkring VD8 er forholdsvis små, så det vil ikke have negative rumlige eller visuelle
konsekvenser. De stejlere skråninger i bassin 2B vil være mere synlige. Det er imidlertid et kendt
princip for bassiner i parken at skråningerne er stejlere mod motorvejen end langs cykelstien.

Ny beplantning vil skjule de stejle skråninger, så deres mere tekniske udtryk ikke vil dominere området
omkring bassin 2B. Ligeledes skjuler ny beplantning VD8, som også fremstår teknisk uden landskabelig
sammenhæng med resten af parken.

Den største ændring vil rumligt og visuelt være, at der vil være indkig til VD8 indtil den nye beplantning
skærmer af.

3.2.2 Eksisterende VVM-tilladelse
Det vurderes, at afkobling af VD8 fra det samlede regnvandsprojekt vil være i overensstemmelse med
den gældende VVM-tilladelse (fra 13. december 2017, fornyet 9. oktober 2020). Som ved VD9 berøres
følgende punkter fra VVM-tilladelsen:

- VD8 bassinet er omfattet af §3 beskyttelsen og vil i det alternative løsningsforslag ikke blive
ændret og derfor er alternativet mindre indgribende for eksisterende VD8 end det oprindelige
forslag.

- VVM-tilladelsen forudsætter, at projektet bliver løst som beskrevet i VVM redegørelsen og her
(s.78 i VVM-redegørelsen) præciseres det, at rensebassiner opfylder krav om volumen på
mindst 250 m3/red.ha. Dette volumenkrav forventes også opnået ved den alternative
bassinudformning.
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- VVM-redegørelsen forholder sig ikke direkte til udformningen af bassiner, men i stedet er det
anført at ”den endelige udformning af rensebassiner og lavninger vil blive fastlagt i forbindelse
med detailprojekteringen af Kagsåparkens Regnvands-anlæg.” (VVM-redegørelse s. 35)

3.2.3 Eksisterende udledningstilladelse
De hydrauliske krav vedr. regnvandsbassiner i henhold til udledningstilladelsen er listet i afsnit 2.1.4.

Ligesom for VD9 vurderes det, at afkobling af VD8 fra det samlede regnvandsprojekt, vil kun udføres så
anlægget fortsat overholder kravene i udledningstilladelsen.

3.2.4 Eksisterende ledninger
Der vurderes ikke at være forhold ifm. eksisterende ledninger, som konflikter med den tilpassede
løsning. Der skal ske en sikring og omlægning af eksisterende udløbsledning fra VD8.

Udløbet fra VD8 skal afdækkes nærmere, men vil umiddelbart blive tilsluttet Novafos’ Bassin, som
derefter tilsluttes strømrenden.

Figur 8 Registrerede ledninger omkring og ud for VD8.
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3.2.5 Rensekrav og rensebassiner
Se afsnit for VD9.

Den permanente vandspejlskote 16,50 i 2A giver i skitseprojektet et permanent vådvolumen på 2.100
m3, mens det i den alternative løsning giver et permanent vådvolumen på 2.321 m3 til samme kote.

3.2.6 Forsinkelseskapacitet

I skitseprojektet har bassin 2A og 2B et samlet maksimalt volumen på 23.430 m3. Med det ændrede
volumen i 2A og 2B får bassinerne et samlet maksimalt volumen på 23.718 m3, dvs. 288 m3 mere
volumen – se Tabel 3. Volumen i VD8 inkluderes ikke i det samlede totalvolumen, da der i
skitseprojektet kun blev indregnet volumen for bassin 2A og 2B over den maksimale opstuvningskote
for VD8.

Tabel 3 Oversigt over de volumenmæssige ændringer, der er gjort ifm. bibeholdelse af VD8.
Maksimal
opstuvningskote

2A + 2B
[m3]

VD8
[m3]

Total
volumen
[m3]

Skitseprojekt 19,49 - - 23.430
Alternativ løsning 19,49 23.718 875 23.718

3.2.7 Konsekvenser for oplandet
Da der kan opnås samme forsinkelseskapacitet ved den samme maksimale opstuvningskote vil den
alternative løsning ikke have negative konsekvenser for oplandet.

3.2.8 Anlægsmæssige forhold
De anlægsmæssige forhold for den alternative løsning er gennemgået nedenfor. Der er ikke på
nuværende tidspunkt udarbejdet specifikt anlægsoverslag, men det er – som for VD9 - konservativt
vurderet, at den alternative løsning ikke vil fordyre projektet.

De primære opgaver som udgår ifm. VD8 er:
- Idet VD8 indgik stort set urørt udgår kun evt. oprensning og mindre profilering

De primære opgaver som kommer til ifm. fastholdelse af VD8 som eksisterende:
- Mindre forhøjelse af bassinkant mellem VD8 og 2B. Forventeligt med overskudsjord fra

udgravning af bassiner

Ved bevarelse af VD8 skal der ikke ske nogen tilpasningsarbejder i det eksisterende bassin og derfor
ingen tømning eller midlertidig håndtering af vandet ind i bassinet. Overordnet set vurderes tilpasningen
at blive en forenkling og dermed mindre besparelse for projektet. Særligt idet regulering sker samtidig
med den ellers planlagte regulering og forventeligt med indbygning af egnet jord direkte fra udgravning
i nærområdet.

Ovenstående sammenligning illustrerer, at ændringsforslaget formentlig vil reducere kompleksiteten af
anlægsarbejdet. Med baggrund i nuværende vidensniveau fastholdes en konservativ tilgang i forhold til
vurdering af omkostninger – så indtil udspecificering af anlægsoverslag for projektet som helhed
foreligger arbejdes der foreløbigt videre med antagelse om at ovenstående ændring (som minimum) er
udgiftsneutral i forhold til løsningen fra skitseprojektet.
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3.2.9 Sammenfatning og det videre forløb
Det skitserede alternative løsningsforslag viser, at det med en ændret terrænbearbejdning i området
omkring VD8 umiddelbart vil være muligt at udforme regnvandsprojekt uden at integrere
Vejdirektoratets bassin VD8 direkte i løsningen. Ved at regulere på bassinudformningen ved bassin 2A
og 2B opnås samme maksimale bassinvolumen som i skitseprojektet, samt det samme vådvolumen.

Som for den alternative løsning for VD9 skal håndtering af udløb samt tilslutningstilladelse for VD8
fastlægges i det videre forløb.


