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Overskrift

Skybrudssamarbejde om Harrestrup Å: Kapacitetsplan 2018 og Aftaletillæg 4

Resumé

Afledning af skybrudsvand fra Frederiksberg Vest skal blandt andet ske til Harrestrup Å. Åens ti 
oplandskommuner og forsyningsselskaber er gået sammen om at lave en fælles plan for skybrudssikring.
By- og Miljøudvalget skal tage stilling til om resultatet af samarbejdet, Kapacitetsplan 2018 og den tilhørende 
Miljøvurderingsrapport, skal sendes i offentlig høring samt om udvalget ønsker at fortsætte samarbejdet og 
derved tiltræde Aftaletillæg 4.
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1. at Kapacitetsplan 2018 og udkast til Miljøvurderingsrapporten sendes i 8 ugers høring,
2. at Aftaletillæg 4 godkendes

Sagsfremstilling

Baggrund 
Frederiksberg Kommune indgik en samarbejdsaftale med kommunerne i Albertslund, Ballerup, Glostrup, 
Brøndby, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Rødovre og København samt deres respektive forsyningsselskaber om 
håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å i juni 2014. Bortledning af vand ved skybrud via Harrestrup 
Å systemet indgår som et centralt element i Frederiksberg Kommunes Skybrudskonkretiseringsplan Vest. Et 
af de i alt fire skybrudsoplande på Frederiksberg afvander til Grøndals Å, som planlægges at afvande videre 
til Harrestrup Å.  

Kapacitetsplan 2018
Resultatet af samarbejdet er udmøntet i Kapacitetsplan 2018, der beskriver den kombination af 40 
anlægsprojekter, som med den nuværende viden vurderes at være den bedste måde at skybrudssikre 
Harrestrup Å. Åen kan i dag ikke rumme de mængder af regnvand, der løber til den ved skybrud. Det skyldes 
både de øgede regnmængder som følge af klimaforandringerne samt, at arealerne der afvander til åen, er 
blevet mere befæstede med asfalt, beton mm. gennem årerne. Det bevirker, at regnvandet ikke kan sive ned i 
jorden i samme grad som tidligere, og vil derfor strømme af på overfladen. Løsningen bliver en kombination af 
anlægsprojekter, der dels forsinker regnvandet i grønne områder, og dels øger kapaciteten ved at lade det 
løbe hurtigere ud af åen nedstrøms ved Kalveboderne.

Målsætningen for Kapacitetsplan 2018 er at sikre borgerne i oplandet mod skader op til en 100 års 
regnhændelse i vandløbet om 30 år. Det vil sige, at den statistiske største regnhændelse, som falder inden for 
en periode på 100 år bliver fremskrevet til år 2048 via en modelberegning. Fremskrivningen tilsiger, at en 100 
års hændelse er større om 30 år end nu. De enkelte anlægsprojekter herunder Frederiksberg- og 
Københavns Kommunes projekt i Grøndalsparken designes derimod til en 100 års hændelse om 100 år, 
hvilket stemmer overens med det niveau, som skybrudsprojekter i de to kommuner designes til. Grunden til, 
der er forskel på sikringsniveauet eller designkriteriet for åen og de enkelte anlægsprojekter er, at det er den 
samfundsøkonomiske mest optimale måde. Hvis det senere hen viser sig nødvendigt at øge sikringsniveauet 
samlet set for åen, er der udpeget flere mulige anlægsprojekter langs åen. 

Miljøvurderingsrapport 
Kapacitetsplan 2018 er blevet miljøvurderet med henblik på at vurdere potentielle påvirkninger af 
befolkningen og menneskers sundhed, dyr, planer og den biologiske mangfoldighed, jorden, vand, luft og 
klima samt landskab og kulturarv. Miljøvurderingsrapporten påpeger, at planens potentielle negative 
påvirkninger er koblet til anlægsfasen. Her nævnes blandt andet lugt og støj som følge af anlægsarbejder 
samt frigivelse af sediment til åen. Der er fastlagt en række foranstaltninger, som skal til for at afværge de 
negative påvirkninger. Af positive påvirkninger nævner rapporten blandt andet det øgede sikringsniveau, 
styrkelse af levesteder for planter og dyr samt øget mulighed for rekreation.

Rapporten påpeger vigtigheden i, at ændringerne af landskabet tager hensyn til kulturarven og kvaliteterne i 
landskabet, til fredninger, beskyttelse og udpegninger i kommuneplanerne. Det sker, når de lokale 
anlægsprojekter skal planlægges og anlægges.

Høring af Kapacitetsplan 2018 og Miljøvurderingsrapporten
Kapacitetsplan 2018 og udkast til Miljøvurderingsrapporten skal ifølge Miljøvurderingsloven sendes i høring. 
Det er aftalt i samarbejdet, at den fælles høringsperiode skal gå fra den 9. november 2018 til den 3. januar 
2019. Efterfølgende bliver høringssvarene indarbejdet, og den endelige Kapacitetsplan 2018 bliver sendt til 
politisk godkendelse.

Aftaletillæg 4
Aftaletillæg 4 fastsætter en plan for anlægsprojekterne over en 20 årige periode. Den 20 årige 
gennemførelsesperiode ligger i tråd med strategien for Frederiksbergs Skybrudsplaner, som ligeledes 
opererer med en periode på 20 år. Frederiksberg- og Københavns Kommunes projekt i Grøndalsparken er sat 
til udførelse i perioden 2024-2028 i Kapacitetsplan 2018, hvilket er koordineret med de øvrige 
skybrudsprojekter i området.

Aftaletillæg 4 indeholder en aftale om, at alle parter forpligter sig til at gennemføre Kapacitetsplan 2018 til ca. 
1,1 mia. kr. over de næste 20 år. Aftalen erstatter den forrige aftale, Aftaletillæg 3, hvor Kapacitetsplan 2016 
var beregnet til at koste 2,2 mia. kr. Hovedårsagen til at økonomien er halveret er, at planen er gået fra en 
tidshorisont på 100 til 30 år. 

Borgmestermøde
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Der har været afholdt Borgmestermøde i juni 2018, hvor der var bred opbakning til at fortsætte samarbejdet 
om at skybrudssikre Harrestrup Å.

Frederiksberg Kloak A/S
Til orientering forventes sagen ligeledes forelagt bestyrelsen i Frederiksberg Kloak A/S i efteråret 2018. 
Frederiksberg Forsyning har tilkendegivet, at de også anbefaler at fortsætte samarbejdet.

Opfølgning på plan
Kapacitetsplan 2018 viser en teknisk og økonomisk optimal vej til at sikre åen baseret på den bedste 
tilgængelige viden i dag. Der sker imidlertid konstante forandringer i samfundet, der vil påvirke 
Kapacitetsplanen. Derfor er der lagt op til, at Kapacitetsplanen evalueres hvert 3. år for kontinuerligt at sikre, 
at planen opnår målsætningen. 

By- og Miljøområdets vurdering 
By- og Miljøområdet vurderer, at Kapacitetsplan 2018 er den mest optimale måde at sikre oplandet til 
Grøndals Å på for Frederiksberg Vest. Frederiksberg Kommune er helt afhængig af at lede skybrudsvandet 
væk og ved at lave en fremtidig omdannelse af Grøndalsparken, sikres Frederiksbergs borgere bedst muligt. 
For at realisere det kommende skybrudsprojekt i Grøndalsparken, er det næste skridt at sende Kapacitetsplan 
2018 og Miljøvurderingsrapporten i høring samt at godkende Aftaletillæg 4.

Økonomi

Kapacitetsplan 2018 koster ca. 1,1 mia. kr. at gennemføre. Frederiksbergs andel udgør 3,3%, hvilket svarer til 
ca. 40 mio. kr. Udgifterne takstfinansieres af Frederiksberg Kloak A/S. Set i forhold til vigtigheden og den 
mængde vand, der skal håndteres i skybrudssituationer, anser By- og Miljøområdet det som værende rimeligt 
for Frederiksberg. 

Borgmesterpåtegning

Ingen

Historik

Indstilling 20. august 2018, pkt. 279:
By- og Miljøområdet indstiller,
1. at Kapacitetsplan 2018 og udkast til Miljøvurderingsrapporten sendes i 8 ugers høring, 
2. at Aftaletillæg 4 godkendes.  

Indstilling 17. september 2018, pkt. 326:
By- og Miljøudvalget indstiller, 
1. at Kapacitetsplan 2018 og udkast til Miljøvurderingsrapporten sendes i 8 ugers høring,
2. at Aftaletillæg 4 godkendes.

Bilag

 Bilag 1_Aftaletillæg 4
 Bilag 1_Aftaletillæg 4
 Bilag 2_ Udkast til Miljøvurderingsrapport
 Bilag 2_ Udkast til Miljøvurderingsrapport
 Bilag 3_Kapacitetsplan 2018
 Bilag 3_Kapacitetsplan 2018
 Bilag 4_Kort sammenfatning af projektet
 Bilag 4_Kort sammenfatning af projektet
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