


Kære Frederiksberg, 

Tillykke med en meget fin plan. 

Vi har følgende tekniske forslag til punktet ’Klimabyen for fremtiden’ omkring igangværende projekter med 

Københavns kommune: Skybrudsplanlægning ved Sct. Jørgens Sø, Ladegårds Å-forundersøgelserne og 

vendingen af Grøndals Å. 

 

På forsiden af Politiken mandag den 17. august kunne man læse, at Ladegårdsåen næppe er så dyb og 

brusende, som mange forestiller sig. Det ændrer ikke ved, at Ladegårdsåen er der og at den forsyner Søerne 

med vand.   

Uden Ladegårds Å er der ingen vand i byen. De Indre Søer mangler vand og sidste sommer tørrede Søerne 

derfor helt ud og lignede et månelandskab. Der er grund til at antage, at tørkeperioderne vil blive hyppigere. 

Når vi argumenterer for at maksimere mængden af vand i Ladegårds Å, så er det ikke kun et anliggende for 

åen, men også for Sct. Jørgens Søer. Mere vand vil give forbedret vandkvalitet, minimere risiko for udtørring i 

Søerne og modvirke varmeø-effekten. 

Vi anbefaler, at målet for basis-flow i Ladegårds Å sættes op fra 60 til 110 L/s.  

Det er meget positivt, at COWIs indledende løsning i Ladegårds Å-undersøgelserne nedbringer mængden af 

søvand man hælder i kloak ved Emdrup Sø og fører mere vand til Ladegårds Å og Søerne. Men vi mener man 

skal være mere ambitiøs. COWI har oplyst, at basisflow på 110 L/s kan opnås, hvis man prioriterer 

vandressourcen til Ladegårds Å og Søerne, i stedet for at godtage dagens flow. Der vil være en overgang mens 

vedtagne planer om oprensning, afkobling og endelig prioritering øger vandmængden til Søerne. I den periode 

kan man recirkulere vand fra Søerne i tørre perioder. 

Der har været modstand mod re-cirkulering af vand i styregruppen for forundersøgelsen jf. formulering om at 

Ladegårds Å skal have en funktion. Vi ser ikke noget problem med periodevis recirkulering, da vandet i Søerne 

også bliver renere, når søvandet recirkuleres over Åboulevardens renseanlæg.  

Vi anbefaler at vending af Grøndals Å mod Rødovre sættes i bero 

Ladegårdsåen-forundersøgelsen skal belyse, om Grøndals Å skal vendes. Hvis COWIs forslag til Ladegårds Å og 

rensningsregime gennemføres, så står det klart, at argumentationen for at vende Grøndals Å mod Rødovre, er 

bortfaldet – for i det tilfælde renses det forurenede vand i Åboulevardens renseanlæg og lever nu op til 

kravene i Indre Søer. 

Hvis Grøndals Å vendes ud mod Rødovre, så vil der være mindre vand tilgængeligt til Ladegårds og Indre Søer, 

dels ud fra en betragtning om samlet volumen og dels fordi vandet til Grøndals Å optager kapacitet i Lygte Å. 

I en tid hvor tørke og varmeøeffekt er stigende og vi derfor har brug for vandet i byen, virker det kortsigtet at 

sende vandet ud mod Rødovre. 

Hertil kan vi tilføje, at ud fra et standpunkt om, at recirkulering ikke er godt, så bør vending af Grøndals Å 

stoppes. Vending af Grøndals Å vil kræve næsten konstant re-cirkulation. 

 



Vi foreslår at Nordlig Sct. Jørgens Sø sænkes ud fra skybruds- og æstetiske hensyn 

1. Skybrud: Vores anbefaling er, at der arbejdes videre skybrudskonkretiseringens Åboulevard-variant 

(Ladegårds Å) og variant Nordlig Sct. Jørgens Sø.i Løsningen vil betyde, at der ikke er behov for et stort 

skybrudsrør mellem Åboulevard og Svineryggen, jf. Rambøll (2014): Reduceret skybrudsanlæg: Forskellen er på 

ca. 500 mio. kr. Dette er fordelt lineært udover en anlægsperiode på 5 år. Det forventes, at besparelserne kan 

være større. 

 

1 Mix af Åboulevard- og Sct. Jørgens Sø-varianterne. Det ses at behovet for dyre skybrudsrør fra Åboulevard til Svineryggen er fjernet 



2. Æstetik: Hvis Ladegårds Å åbnes og vedtagne planer om at sænke Sydlig Sct. Jørgens Sø udføres, så vil 

Nordlig Sct. Jørgens Sø stå tilbage med en for høj vandstand og uden æstetisk sammenhæng med Ladegårds Å 

eller Søsnittet. Ved at tage Nordlig Sct. Jørgens Sø med i sammenhængen kan de to søer udvikles sammen og 

bevare deres fælles egenart i søsnittet, ligesom det er i dag. Der vil kunne opnås et bedre fald på Ladegårds Å, 

der vil give en mere spændende å og vandsystem. 

Der vil også kunne opnås bedre adgang til og liv ved de 2 søer, som i dag er opdæmmet og ligger langt over 

terræn (Svineryggen og andre dæmninger kan sænkes). 

Ved at se de tre elementer i sammenhæng - de 2 søer og åen - kan der laves en yderst robust skybrudsløsning 

som også vil kunne give et nyt spændende og sammenhængende vandsystem.  

 

Venlig hilsen, 

Anders Jørn Jensen  
Centerleder 
ag21.andersj@gmail.com 
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i Skybrudskonkretisering (Rambøll, 2013): ”Variationsforslag Skt. Jørgens Sø er baseret på en idé, hvor vandspejlet i begge 
halvdele af Skt. Jørgens Sø sænkes – både bassinet fra Gl. Kongevej til Kampmannsgade og fra Kampmannsgade til 
Åboulevard-Gyldenløvesgade. Herved kan det samme forsinkelsesvolumen opnås ved en mindre sænkning af vandspejlet, 
eller der kan skabes et større volumen.    
 
Hvis vandspejlet i Sankt Jørgens Sø sænkes fra det nuværende maksimal-vandspejl på ca. 5,8 m til ca. 2,8 m skabes ca. 
40.000 m3 buffervolumen, hvor der i hele Vodroffsvejområdet vil være behov for ca. 50.000-70.000 m3.  
   
Såfremt vandspejlet sænkes i begge dele af Sankt Jørgens Sø, kan der enten skabes et større buffervolumen på op til 
70.000 m3, eller det samme buffervolumen kan skabes ved et lidt højere maksimalvandspejl.   
 
Varianten er alene relevant i forbindelse med masterplan 1 og giver samtidig en mulighed for at skabe et mere 
parklignende rum langs Søgaden på hele strækningen til Nørrebrogade, idet masterplan 1 også indeholder et forslag om at 
etablere en grønnere stribe langs Peblinge Sø til rensning af regnvand fra de grønne veje øst for søen.” 
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