
 

 

 

  Doc ID RDK2021N00016-RAM-ME-00131 /  Version 3.0 

  

Dato 10-10-2021 

Rambøll 

Hannemanns Allé 53 

DK-2300 København S 

 

T +45 5161 1000 

F +45 5161 1001 

https://dk.ramboll.com 

 

 

 

 

 

  

Notat 

OV05 - KLINTEKONGEVEJ 



 

 

1/16 Doc ID RDK2021N00016-RAM-ME-00131 /  Version 3.0 

KPRP-OV05-Klintekongevej-RAM-ME-00131.docx 

Kagsåparkens Regnvandsprojekt  

 

 

 

Indhold 

1 Resumé .............................................................................................................................. 2 
2 Baggrund og formål ............................................................................................................ 3 
3 Hydrauliske forudsætninger ............................................................................................... 4 
3.1 Overholdelse af serviceniveau .............................................................................................. 4 
4 Løsningsforslag .................................................................................................................. 5 
4.1 01 – Projektforslag: Tilslutning til bassinledningen .................................................................. 6 
4.2 02 – Overløb til Kagsåen (bibeholdelse af eksisterende udløbspunkt) ........................................ 6 
4.3 03 - Vejvandsseparering i Klintekongevej............................................................................... 7 
5 Hydrauliske beregninger .................................................................................................... 8 
5.1 Resultater .......................................................................................................................... 9 
5.1.1 Overløbsmængder ............................................................................................................ 9 
5.1.2 Store og små regnhændelser ............................................................................................. 9 
5.1.3 LTS – Langtidssimulering .................................................................................................. 9 
5.1.4 Vand på terræn.............................................................................................................. 11 
5.1.5 Den afskærende ledning ................................................................................................. 14 
6 Udledningstilladelsen ....................................................................................................... 15 
7 Konklusion ....................................................................................................................... 16 
 

 

 

  

NOTAT – OV05 
KLINTEKONGEVEJ 
Projektnavn Kagsåparkens Regnvandsprojekt (KPRP) 

Projektnr. 1100045860 

Kunde Novafos A/S 

Notatnr. 00131 

Version 3.0   
Til Novafos 

HOFOR 

Fra Rambøll 

Kopi til - 

  

Udarbejdet af Marie Korsgaard  

Kontrolleret af Jesper Rasmussen og Søren Nim Bak Ravn 

Godkendt af Jesper Rasmussen 

  



 

 

2/16 Doc ID RDK2021N00016-RAM-ME-00131 /  Version 3.0 

KPRP-OV05-Klintekongevej-RAM-ME-00131.docx 

Kagsåparkens Regnvandsprojekt  

1 Resumé 

 

 

 

 

  Til Kagså  

(fra bassinledning) 

Til Kagså  

(fra OV05) 

Til bassinledning  

(fra OV05) 

Samlet for 

oplandet 

0 Mængde [m3/år] 

 

726  46.112 

Årligt antal [n] 

 

5,7  43 

1 Mængde [m3 /år] 3.613  595 4.208 

Årligt antal [n] 2,3  5,5 5,5* 

2 Mængde [m3 /år] 3.225 588  3.813 

Årligt antal [n] 2,2 5,2  5,2* 

3 Mængde [m3 /år] 3.311  369 3.680 

Årligt antal [n] 2,2  4,4 4,4* 

*De årlige overløb er forudsat, at OV05 og Bas17 går i overløb ved de samme hændelser.  

 

  

0 Status 

Eksisterende forhold 

 

Statusberegning for forholdene som de ser ud i dag – inden 

anlæggelse af Kagsåparken.  

1 Omkobling til bassinledningen  

Planscenariet fra KPRP-

projektforslag 

Overløbsledning (ø800) er koblet til bassinledningen, hvor 

trykniveauet kan være begrænsende for tilledningen. 

 

2 Overløb til Kagsåen  

Bibeholdelse af eksisterende 

udløbspunkt  

Overløbet er koblet til Kagsåen i samme punkt som i dag, 

lige nedstrøms for Kagsåparkens udledningspunkt.  

 

3 Vejvandsseparering  

Vejvandsseparering af 

Klintekongevej 

Omkobling til bassinledning som Scenarie 1, men med 

vejvandsseparering i Klintekongevej som planlagt. 

Tidshorisonten for udførelsen af vejvandssepareringen er 

ukendt. 
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2 Baggrund og formål  

I det sydvestligste punkt af projektområdet for Kagsåparkens Regnvandsprojekt, KPRP, ved 

Klintekongevej i Herlev er eksisterende overløb OV05 til Kagsåen. Oplandet til OV05 er oprindeligt (i 

Skitseprojektet 2017) indeholdt som en del af kloakoplandet til KPRP. Oplandet er dog hverken 

hydrologisk eller hydraulisk et naturligt opland til Kagsåparken og løsningen i projektforslaget for KPRP 

”tvinger” overløbsvandet til bassinledningen inden overløb til Kagsåen.  

Formålet med dette notat er hydraulisk at vurdere muligheden for at bibeholde OV05 ’s funktion som 

overløb til Kagsåen. Se Figur 1 for placering af OV05.  

 

 

Figur 1 - Oversigt over de eksisterende overløb til Kagsåparkens Regnvandsprojekt. 
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3 Hydrauliske forudsætninger 

De hydrauliske beregninger er udført i den opdaterede planmodel til projektforslaget for Kagsåparkens 

Regnvandsprojekt (KPRP_14A.mdb). Forudsætningerne til modellen er gennemgået og godkendt i 

notatet ”Forudsætningsnotat – Baggrundsnotat 30”.  

Bassinledningen dimensioneres i den hydrauliske model med en gentagelsesperiode på 10 år for 

fællessystemer for opstuvning til terræn. Desuden dimensioneres den, på baggrund af LTS-beregninger 

(Long Term Statistics), efter maksimalt fem årlige overløb og 180 m3/red. ha. 

 

Der regnes uden fremskrivningsfaktor, da scenariet er kortsigtet, se Tabel 1. Der bliver løbende 

separeret yderligere i oplandet, og der vil på længere sigt derfor være mindre fælleskloakeret opland til 

bassinledningen. 

 

Tabel 1 - Anvendte sikkerhedsfaktorer. Klimafaktoren udtrykker den forventede fremtidige øgning af ekstremnedbør 

som følge af klimaændringer og fastsat på baggrund af Spildevandskomitéens skrift 30. Modelusikkerheden udtrykker 

modellens afvigelse fra virkeligheden, grundet forsimpling.  

Gentagelses-

periode 

Klima-

faktor 

Modelusikkerheds-

faktor 

Samlet 

sikkerhedsfaktor 

10 år 1,00 1,10 1,10 

 

3.1 Overholdelse af serviceniveau 

Fællessystemerne skal kunne overholde en CDS10-årshændelse for at leve op til serviceniveau. I 

oplandet til OV05 ved Klintekongevej overholder systemet i dag ikke serviceniveau.  

 

Figur 2 - Vand på terræn ved netværksberegning CDS 10, SF 1,10 for henholdsvis Status og 1 – Til bassinledningen 
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4 Løsningsforslag  

I ”Kagsåparkens Regnvandsprojekt, skitseprojekt, Rambøll, GPA, okt. 2017” var det en hydraulisk 

forudsætning, at OV05 skulle håndteres indenfor Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Da 

tilslutningspunktet ligger nedstrøms for Kagsåparken er det hydraulisk og anlægsteknisk en udfordring 

at håndtere vandet opstrøms for udledningspunktet 

 

 

Figur 3 – Principskitse i plan over placering for OV05.  

 

Der regnes på tre scenarier til at fastslå betydningen af tilslutningspunktet for OV05, se Tabel 2. 

Beregningsscenarierne beskrives yderligere i de følgende afsnit 4.1, 4.2 og 4.3.  

 

Tabel 2 - Tre beregningssituationer til at fastslå betydningen af tilkobling af OV05 til bassinledningen.  

 

0 Status 

Eksisterende forhold 

 

Statusberegning for forholdene som de ser ud i dag – 

inden anlæggelse af Kagsåparken.  

1 Omkobling til bassinledningen  

Planscenariet fra KPRP-

projektforslag 

Overløbsledning (ø800) er koblet til bassinledningen, hvor 

trykniveauet kan være begrænsende for tilledningen. 

 

2 Overløb til Kagsåen  

Bibeholdelse af eksisterende 

udløbspunkt  

Overløbet er koblet til Kagsåen i samme punkt som i dag, 

lige nedstrøms for Kagsåparkens udledningspunkt.  

 

3 Vejvandsseparering  

Vejvandsseparering af 

Klintekongevej 

Omkobling til bassinledning som Scenarie 1, men med 

vejvandsseparering i Klintekongevej som planlagt. 

Tidshorisonten for udførelsen af vejvandssepareringen er 

ukendt. 
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4.1 01 – Projektforslag: Tilslutning til bassinledningen  

OV05 kobles med en ø800 overløbsledning direkte til overløbsbygværket (Bas17), som er det mest 

nedstrøms punkt i bassinledningen. 

 

 

  

Figur 4 - Principskitse i plan over scenarie 1 - Omkobling til bassinledningen, hvor OV05 er tilsluttet Bas17. 

4.2 02 – Overløb til Kagsåen (bibeholdelse af eksisterende udløbspunkt) 

OV05 kobles med den eksisterende overløbsledning til Kagsåen nedstrøms Kagsåparken.  

 

 

Figur 5 - Principskitse i plan over scenarie 2 – Udløb til Kagsåen, hvor OV05 er tilsluttet som eksisterende. 

 

I Kagsåen er trykniveauet lavere end i bassinledningen og overløbet bliver derfor ikke begrænset i lige 

så høj grad. 
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4.3 03 - Vejvandsseparering i Klintekongevej 

OV05 er tilsluttet bassinledningen som i scenarie 1 – Til Bassinledningen, men hvor vejarealerne i 

Klintekongevej er frakoblet fællessystemet, som det er beskrevet i ”Masterplan for Herlev Øst – Del 2, 

2021”. 

 

 

Figur 6 - Oversigt over oplandet til- og placering af OV05 samt det separerede regnvand i Klintekongevej i Scenarie 

03 – Vejvandsseparering. 
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5 Hydrauliske beregninger 

Udfordringen ved at flytte overløbsvand fra de eksisterende overløb til den sydlige bassinledning er at 

trykniveauet i bassinledningen ved større regnhændelser er højere end den kote, hvor OV05 går i 

overløb – altså dets tilsvarende tryk. 

 

Figur 7 – Skitse i plan over overløb til den sydlige bassinledning. Den ”sydlige del” af bassinledningen er alt syd for 

pumpestationen.  

 

Derfor er overløbet begrænset af trykniveauet i bassinledningen, se Figur 8, hvor overløbskoten for de 

sydlige overløb er vist i forhold til tryklinjen i den sydlige bassinledning.  

 

 

Figur 8 - Ledningsprofil fra den sydlige del af bassinledningen med angivelse af overløbskoterne. Den røde linje 

indikerer trykniveauet i bassinledningen ved CDS10 – SF 1,1.  

 

Som det også fremgår af figuren ovenfor, ligger OV05 meget lavt i forhold til bassinledningen.  
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5.1 Resultater 

Der er udført beregninger for en CDS10-årshændelse med sikkerhedsfaktor 1,10 for de tre scenarier: 1, 

2, 3.  

5.1.1 Overløbsmængder 

I Tabel 3 nedenfor er overløbsmængderne fra OV05 sammenlignet for scenarierne 1, 2, 3. 

 

Tabel 3 – Overløbsmængder fra OV05 [m3] for de tre beregningsscenarier og status ved CDS 10, SF 1,10 

  Overløb 

 [m3] 

Qmax  

[l/s] 

Udløbspunkt 

0 Status 915 541 Kagsåen 

1 Omkobling til bassinledningen  

Planscenariet 

339 518 Bassinledningen 

2 Overløb til Kagsåen 

Som eksisterende  

799 554 Kagsåen 

3 Vejvandsseparering  

Vejvandsseparering af Klintekongevej 

241 469 Bassinledningen 

 

5.1.2 Store og små regnhændelser 

Ved en CDS 10-årshændelse står OV05 for ca. 5% af den totale overløbsmængde fra Herlev (799 m3). Det viser sig, 

at den er relativt mindre påvirket ved de mindre regnhændelser. Ved en CDS 2-årshændelse, står den for ca. 2% af 

den samlede overløbsmængde fra Herlev og er derved et af de overløb, der relativt til de andre, aflaster mindst. 

  

Tabel 4 – Overløbsmængderne til bassinledningen for henholdsvis CDS 02 og CDS 10 uden klimafaktor for ’Scenarie 

2 – Til strømrenden nedstrøms’. 

 T=2 T=10 

Herlev [m3] % [m3] % 

OV14 Langdyssen 80 803 9 1.452 10 

OV13 Langdyssen 68 392 5 640 4 

OV12 Langdyssen 54b 292 3 549 4 

OV11 Kagsåvej 1581 18 2.592 17 

OV10 Alfevej 145 2 283 2 

OV09 Snemandsvej 132 2 362 2 

OV08 Hyldemorsvej 618 7 364 2 

OV15D Boldbanen 3500 40 5.814 39 

OV07 Ederlandsvej 233 3 577 4 

OV06 Havmandsvej 814 9 1.481 10 

OV05 Klintekongevej* 151 2 799 5 

Total 8.661 100 14.913 100 

*OV05 er i dette scenarie koblet til Kagsåen, som eksisterende og er ikke påvirket af trykniveauet i bassinledningen. 

De resterende overløb er fortsat koblet til bassinledningen.  

5.1.3 LTS – Langtidssimulering 

Som det ser ud i dag, er der ved statusberegningerne 5,7 overløb om året fra OV05 – ved det hyppigst 

aflastende overløb til strømrenden er der til sammenligning i dag 43 overløb om året. Det er derfor et af 

de overløbsbygværker med gennemsnitligt færrest årlige overløb. I plansituationen (1) hvor overløbet 

er tilkoblet bassinledningen reduceres antallet af overløb til 5,5.  
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Tabel 5 – Resultat fra LTS-beregninger for OV05 for de beregningsscenarie 1 og 2, samt sammenligning med status.  

  Antal overløb/ året Overløbsmængde/ året  

[m3] 

0 Status* 

 

5,7 726 

1 Omkobling til bassinledningen  

Planscenariet 

5,5 595 

2 Overløb til Kagsåen 

Bibeholdes som eksisterende  

5,2 588 

*OBS: LTS-beregningerne for status er med en anden regnserie end scenarie 1. De er derfor ikke direkte 

sammenlignelige. Beregningerne fra statusscenariet viser formentlig en større regnmængde end hvis der var regnet 

med samme regnserie som de to andre. 

 

Ved LTS-beregninger er det, ligesom ved CDS-hændelserne, de største hændelser, der giver anledning 

til overløb fra OV05. Hvis der i scenarie 02 – Overløb til Kagsåen forudsættes at OV05 fortsat skal indgå 

i udledningstilladelsen fra KPRP, kan de kombinerede hændelser indgå som én; så når der sker et 

overløb fra bassinledningen og OV05 på samme tid ’tæller’ det som ét samlet overløb. OV05 overholder 

ikke udledningstilladelsens krav om maksimalt fem årlige overløb. 
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5.1.4 Vand på terræn 

 

Det er opsummeret hvor meget vand, der ligger på terræn ved de tre scenarier. Se Figur 9 nedenfor, 

med angivelse af vandmængder på terræn indenfor oplandet til OV05.  

 

 

Figur 9 - Oversigt over det vand der stuver op over terræn [m3] ved planscenariet (1) ved den dimensionsgivende 

CDS-10årshændelse SF 1,10. 

 

Tabel 6 - Oversigt over opspædet vand til terræn i oplandet til OV05 ved CDS 10-årshændelsen uden klimafaktor 

  Vand på terræn [m3] 

1 Omkobling til bassinledningen  

Planscenariet 

682 

2 Overløb til Kagsåen 

Som eksisterende  

538 
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3 Vejvandsseparering  

Vejvandsseparering af Klintekongevej 

299 

 

Som det fremgår af Tabel 6 ovenfor, er der mindre vand på terræn ved bibeholdelse af det eksisterende 

tilslutningspunkt for OV05 (scenarie 2). Alternativt vil vejvandssepareringen (scenarie 3) også reducere 

mængden af spildevand på terræn.  

Da OV05, som beskrevet i 5.1.2, overvejende aflaster ved de største regnhændelser, er det formentlig 

også kun ved disse, at der er større mængder vand på terræn.  
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Figur 10 - Brønde med vand på terræn ved CDS 10-årshændelsen uden klimafaktor for de tre scenarier.  
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5.1.5 Den afskærende ledning 

 

Af ledningsprofilerne nedenfor fremgår det maksimale trykniveau i den afskærende ledning i Gladsaxes 

system ved Mørkhøj, for henholdsvis scenarie 1 og 2.   

 

  

Figur 11 - Ledningsstrækket (orange) det nedenstående profil er baseret på. 

 

Figur 12 - Ledningsprofil af den afskærende ledning til OV05 i Herlev. Den røde linje indikerer det maksimale 

trykniveau ved den dimensionsgivende CDS 10-årshændelse uden klimafaktor. Den øverste linje er ’01 Til 

Bassinledning’ og den nederste linje er ’02 Overløb til Kagsåen’. 
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Trykniveauet i den afskærende ledning er lavere i Scenarie 2 hvor OV05 er koblet til Kagsåen, som den 

er i dag. Forskellen er cirka seks centimer. Her er trykniveauet i strømrenden ikke begrænsende for 

overløbet, og det aflaster derfor lige så hyppigt som det gør i dag.  

 

6 Udledningstilladelsen 

De separate udledningstilladelser for samtlige overløb til Kagsåen i Kagsåparken blev ophævet i 

forbindelse med at Kagsåen på denne strækning blev nedlagt som vandløb og klassificeret som 

spildevandsteknisk anlæg. Det betød samtidig, at der blev udarbejdet en ny udledningstilladelse fra 

Kagsåparken Regnvandsprojekt til Kagsåen med udledningspunkt ved Klintekongevej. Som det fremgår 

af Figur 13 nedenfor ligger det eksisterende tilslutningspunkt af OV05 syd for udledningspunktet fra 

udledningstilladelsen. Skal OV05 ikke være en del af Kagsåparkens Regnvandsprojekt, skal der 

indhentes en ny udledningstilladelse for dette overløb.  

 

 

Figur 13 - Placering af udledningspunkt for KPRP, samt det eksisterende tilslutningspunkt for OV05 til strømrenden. 

 

Ifølge udledningstilladelsen skal Kagsåparkens Regnvandsprojekt have mindre end fem årlige overløb til 

Kagsåen samt overholde 180 m3/red ha for det fælleskloakerede opland.   
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Tabel 7 – Udledningskrav og resultater fra Bas17 (det samlede overløb fra bassinledningen) for KPRP med tilkobling 

af OV05.  

 Fælleskloakeret 

opland 

[red. ha.] 

Krav* 

[m3] 

Bas17 OV05 

Antal overløb 

[overløb/år] 

Overløbs-

mængde 

[m3/år] 

Antal 

overløb 

[overløb/år] 

Overløbs-

mængde 

[m3/år] 

01) Plan 65 11.700 2,3 3.613 5,5 595 

02) Uden 

OV05 

61 10.980 2,2 3.225 5,2 588 

*180 m3/red ha af det fælleskloakerede opland. 

 

Som det fremgår af Tabel 7 er der mindre der går i overløb fra Bas17 ved frakobling af OV05. Dette 

skyldes formentlig, at OV05 ligger så langt nedstrøms i systemet, at det er et af de sidste bygværker, 

der går i overløb til bassinledningen. På dette tidspunkt er bassinledningen allerede fyldt, hvorfor 

overløbsvandet fra OV05 går direkte i overløb fra Bas17, uden at blive tilbageholdt og forsinket i 

bassinledningen.  

 

7 Konklusion  

Fællesystemet til matriklerne indenfor de ca. 14 hektar, der er oplandet til OV05 ved Klintekongevej, vil 

opleve en formindskelse af opspædet spildevand til terræn hvis det eksisterende tilløb til Kagsåen 

bibeholdes.  

 

Vandet, der går i overløb fra OV05 tilbageholdes ikke i særlig høj grad i bassinledningen, hvorfor 

gevinsten ved tilkoblingen til KPRP er begrænset.  

 

Hyppigheden af overløb fra OV05 (til dets eksisterende tilslutningspunkt scenarie 2) overgår kravet fra 

udledningstilladelsen til KPRP, se Tabel 5. Derfor vil der oftere være overløb fra fællessystemet til 

Kagsåen nedstrøms, hvis overløbet ikke tilsluttes bassinledningen, men isoleret set svarer de årlige 

udledte mængder til 150 m3/red. ha. fra oplandet til OV05. 

 

Vælges det at gå videre med projektforslagets løsning vil dette medføre; 

- At der anvendes en anlægsteknisk kompliceret løsning for at ”tvinge” vandet tilbage til 

overløbsbygværket, BAS17 

- At der anlægges ny kloakledning indover privat matrikel (Klintekongevej 31) 

 

Vælges det at bibeholde OV05 som eksisterende overløb medfører dette: 

- At gener på privat matrikel reduceres, men ikke undgås 

- At opstuvning til terræn i oplandet til OV05 reduceres 

- At der skal indgås en dialog med myndighederne omkring en ny udledningstilladelse for OV05 

- At der kan være en reduktion i anlægstiden afhængig af endelig anlægsteknisk løsning for 

OV05, og derved fortsat overholde VVM-tilladelsen gyldighedsperiode 

- At der skal bruges yderligere projekteringstid for endelig løsning for OV05 samt justering af 

Overløbsbygværket, BAS17, som ikke længere skal have en tilslutning fra OV05. Dette forventes 

at kunne ske sideløbende med detailprojektering for det øvrige KPRP. 

 


