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Hej Daniel og Troels
Nu sender jeg lige nedenstående opsummering vedr. overløb U4 til jer i første omgang – hvis I er enige i
argumentationen vil jeg sende til resten af projektgruppen efterfølgende.
For at få historikken med har jeg lige – meget kort – beskrevet hvordan håndteringen af overløb U4 har
udviklet sig gennem årene…


1. Statussituation (pr. december 2022):
I dag er forholdene uændret og U4 har overløb til Kagsåen (strømrenden) i Kagsåparken


2. Kagsåparkens Regnvandsprojekt: Forudsætning i Skitseprojektet (og
VVM-redegørelsen og Udledningstilladelse) (december 2017):


Forudsætning: I VVM-redegørelsen og Udledningstilladelsen er det forudsat, at der etableres et
underjordisk fællesbassin ved Stavnsbjerg Allé i Gladsaxe - og U3 og U4 nedlægges samtidig. Evt.
udledning fra fremtidig vejvandsseparering i Juni Allé-oplandet kan ledes til Kagsåparken via eksisterende
frakoblede fællesledninger (U4).
Tidsplan: Projektet vedr. bassin i Stavnsbjerg Allé er et grænseflade-projekt til Kagsåparkens
Regnvandsprojekt og forudsættes udført inden Regnvandsprojektet.
Scenarie A: Kagsåparkens Regnvandsprojekt udført – men planlagt vejvandsseparering ikke udført endnu.
Scenarie B: Vejvandsseparering i oplandene er udført.
Nedenstående figur viser areal, hvor der er planlagt vejvandsseparering i Skitseprojektet fra 2017.
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3. Kagsåparkens Regnvandsprojekt: Projektforslag 2022
Forudsætning: Det forudsatte underjordisk fællesbassin ved Stavnsbjerg Allé i Gladsaxe udgår – og i
stedet forudsættes etableret fuld separering i Mørkhøj kvarteret. U4 tilsluttes midlertidigt den nye
bassinledning i Regnvandsprojektet – indtil der er fuld separereret i Mørkhøj.
Tidsplan: Det er i KPRP forudsat, at der er etableret vejvands-separering i Mørkhøj udført inden
Kagsåparkens Regnvandsprojekt – dvs. 2027 (jf. Tillæg til Udledningstilladelse 2019). Fuld separering
udføres i de efterfølgende år.
Scenarie A: Kagsåparkens Regnvandsprojekt udført – men planlagt vejvandsseparering ikke udført endnu.
Dette scenarie udgår – da vejvandsseparering i Mørkhøj forventes udført inden Kagsåparkens
Regnvandsprojekt! Derfor scenarie A+
Scenarie A+: Kagsåparkens Regnvandsprojekt udført – inkl. vejvandsseparering i Mørkhøj.
Scenarie B: Fuld separering er udført i Mørkhøj.
Nedenstående figur viser areal, hvor der er planlagt separering i scenarie A+







I Projektforslagets Baggrundsnotat 01 ”Overløb U3 og U4” er det belyst, hvordan eksisterende overløb U3
og U4 fra Gladsaxe kan håndteres i Kagsåparkens Regnvandsprojekt. I analysen er der for forskellige
scenarier beregnet opstuvninger i fællessystemet samt overløbsmængder ved en 10-års hændelse (CDS-
regn) – for at sammenligne konsekvensen ved disse scenarier.


4. Spørgsmålet fra Daniel:
Hvad er konsekvensen for KPRP-udløbet (antal overløb og årlige overløbsmængder) , når U4 i en
periode er tilsluttet bassinledningen - i forhold til, hvis U4 helt var frakoblet som forudsat i VVM-
redegørelsen?
I scenarie A+, hvor U4 er koblet til bassinledningen og der er vejvandssepareret i oplandet til U4 er der
overløb fra fællessystemet via U4 til bassinledningen 1,4 gange om året med et gennemsnit mængde på
133,5 m3 om året. Dette bidrag fra U4 til projektområdet er endvidere indeholdt i de hydrauliske analyser
som dokumentation for overholdelse af udledningstilladelsens målopfyldelse for KPRP – og det vurderes som
en meget begrænset miljømæssig påvirkning at tilslutte U4 til bassinledningen.
Hvis vi skal belyse påvirkning af U4 overløb til det samlede overløb fra bassinledningen til Kagsåen – under
forudsætning, at der alligevel ikke er vejvandsepareret i Mørkhøj (scenarie A) - skal der foretages nye
hydrauliske beregninger (LTS) for dette scenarie. Disse beregningsresultater vil formentlig tidligst kunne
præsenteres medio næste uge.
Med venlig hilsen
Jesper Rasmussen
Senior projektchef
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Rambøll Gruppen A/S, CVR NR. 10160669
Hjemsted: Hannemanns Allé 53, 2300 København S


From: Daniel Grube Pedersen <DANPED@gladsaxe.dk> 
Sent: 13. december 2022 10:48
To: Jesper Rasmussen <JRR@ramboll.dk>
Subject: U4 overløb hyppighed og mængde
Hej Jesper
Blot en påmindelse om den samtale vi havde i fredags. Vi afventer svar ift. vores videre
myndighedsbehandling.
Kan du give et bud på, hvornår vi kan forvente et svar?
Mvh
Daniel
Daniel Grube Pedersen
Projektleder
Telefon: 39 57 58 88
Mail: danped@gladsaxe.dk
Vand og Natur
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
Mail: klimatilpasning@gladsaxe.dk


Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig for Gladsaxe Kommune. Her kan du se, hvordan vi
behandler dine personoplysninger og læse mere om dine rettigheder.


Classification: Confidential
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