Spildevandsplan 2011 - 2022
Juni 2011

Juni 2011

Frederiksberg Kommune
Spildevandsplan 2011 - 2022

Side:

1/69

Indhold:
0.

Forord ...........................................................................................................4

1.

Sammenfatning ............................................................................................5
1.1
Målsætninger, strategier og handleplaner..................................................5
1.2
Det offentlige spildevandsanlæg.................................................................9
1.3
Fornyelse af det offentlige Kloaksystem.................................................11
1.4
Økonomi......................................................................................................11

2.

Grundlag – baggrund for planen ................................................................ 12
2.1
Lovgrundlag.................................................................................................12
2.1.1
Miljøbeskyttelsesloven ...............................................................................12
2.1.2
Vandsektorloven.........................................................................................13
2.1.3
Lov om betalingsregler ..............................................................................13
2.1.4
Bekendtgørelser ..........................................................................................14
2.2
Plangrundlaget.............................................................................................15
2.2.1
Regionplan 2005 for hovedstadsregionen (HUR Plan) ........................15
2.2.2
Københavns Kommunes Spildevandsplan.............................................16
2.2.3
Kommuneplan 2010...................................................................................16
2.2.4
Lokalplaner ..................................................................................................20
2.2.5
Vandplaner...................................................................................................20
2.2.6
Vandforsyningsplan....................................................................................21
2.2.7
Grundvandsplan 2009-2010......................................................................21
2.3
Udfordringer for Frederiksberg Kommune ...........................................22
2.4
Udfordringer for Kloakforsyningen ........................................................23

3.

Målsætninger, strategier og handleplaner.................................................. 25
3.1
Forsyningspligt............................................................................................26
3.1.1
Handlingsplan for opfyldelse af forsyningspligt ....................................26
3.2
Serviceniveau og funktionspraksis for hovedkloaksystemet................27
3.2.1
Handlingsplan for serviceniveau ..............................................................28
3.2.2
Handlingsplan for tæthed af afløbssystemet ..........................................30
3.3
Klimaændringer...........................................................................................30
3.3.1
Klimatilpasning ...........................................................................................31
3.3.2
Klimaforebyggelse ......................................................................................32
3.3.3
Handlingsplan for klimatilpasning ...........................................................32
3.3.4
Handlingsplan for klimaforebyggelse ......................................................33
3.4
Bæredygtighed .............................................................................................35
3.4.1
Handlingsplan for genbrug af spildevand og regnvand........................35
3.4.2
Områder med mulighed for nedsivning..................................................38
3.4.3
Områder med mulighed for øget lokal afledning af
regnvand (LAR) ..........................................................................................39
3.5
Miljø..............................................................................................................40
3.5.1
Vandområders kvalitet og målopfyldelse................................................41
3.5.2
Handlingsplan for Vandmiljø ...................................................................44
3.5.3
Handlingsplan for mængde og kvalitet af spildevand ...........................45

Juni 2011

3.6
3.6.1
3.7
3.7.1
3.8
3.8.1
3.9
3.10

Frederiksberg Kommune
Spildevandsplan 2011 - 2022

Side:

2/69

Økonomi......................................................................................................46
Handlingsplan for økonomioptimering ..................................................46
Samarbejde...................................................................................................46
Handlingsplan for samarbejde..................................................................46
Arbejdsmiljø ................................................................................................47
Handlingsplan for forbedring af arbejdsmiljø........................................47
Handlinger i planperioden 2010 – 2013..................................................47
Miljøscreening af spildevandsplanen .......................................................49

4.

Det offentlige spildevandsanlæg – status og plan ...................................... 50
4.1.1
Stikledninger ................................................................................................51
4.2
Bassiner, pumpestationer og bygværker..................................................51
4.3
Private spildevandslaug..............................................................................51
4.4
Haveforeninger på Frederiksberg ............................................................51
4.5
Vejafvanding................................................................................................51
4.5.1
Private fællesveje.........................................................................................51
4.6
Afløbsret ......................................................................................................52
4.7
SRO-system .................................................................................................53
4.8
Fælleskommunale kloakanlæg i København ..........................................53
4.9
Rensestruktur for spildevand, renseanlæg og
slamhåndtering ............................................................................................53
4.10
Kloakerede områder - Status ....................................................................55
4.10.1
Hovedkloakopland I...................................................................................56
4.10.2
Hovedkloakopland II.................................................................................56
4.10.3
Hovedkloakopland III ...............................................................................57
4.10.4
Hovedkloakopland IV ...............................................................................57
4.10.5
Hovedkloakopland V .................................................................................57
4.11
Kloakerede områder - Plan .......................................................................58
4.11.1
Befolkning, byudvikling og infrastruktur................................................58
4.12
Private ledningsanlæg .................................................................................60
4.12.1
Nye private ledningsanlæg.........................................................................60
4.12.2
Ændring af eksisterende private ledningsanlæg .....................................60
4.12.3
Anlæg af private fællesledninger, som ikke overtages af
Kloakforsyningen .......................................................................................61
4.12.4
Udstykning, hvor eksisterende privat spildevandsanlæg
bliver til privat fælles spildevandsanlæg. .................................................61
4.13
Planlagte udbygninger af det offentlige afløbssystem...........................61
4.13.1
Planlagte udbygninger af bassiner, pumpestationer og
bygværker .....................................................................................................62

5.

Kloakfornyelse ............................................................................................ 63
5.1
Stade for kloakfornyelse ............................................................................63
5.2
Plan for kloakfornyelse ..............................................................................64
5.3
Prioritering af fornyelsesindsats ...............................................................65
5.4
Handlingsplan .............................................................................................65

Frederiksberg Kommune
Spildevandsplan 2011 - 2022

Juni 2011

6.

Side:

3/69

Økonomi.....................................................................................................67
6.1
Kloakforsyningen .......................................................................................67
6.2
Frederiksberg Kommunes udgifter..........................................................68

Bilag 1:

Ordliste

Bilag 2:

Arealanvendelse i Frederiksberg Kommune

Bilag 3:

Miljøscreening af spildevandsplanen

Bilag 4:

Det offentlige hovedkloaksystem, status

Bilag 5:

Udførte fornyelser af hovedledningssystemet

Bilag 6:

Renovering, status

Bilag 7:

Organisation og ejerforhold

Bilag 8:

Krav og opmærksomhedsområder ved plan, miljø- og byggesagsbehandling

Juni 2011

0.

Frederiksberg Kommune
Spildevandsplan 2011 - 2022

Side:

4/69

Forord
Kommunalbestyrelsen har den 4. april 2011 vedtaget Spildevandsplan 2011-2022. Planen opsætter mål og aktiviteter for spildevandsområdet og kommer med forslag til,
hvorledes Kommunen tilpasser sig de ændringer, der forventes i klimaet i de kommende år.
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Sammenfatning
Spildevandsplan 2011-2022 er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og er en
plan for Frederiksberg Kommunes afledning, rensning og anden bortskaffelse af spildevand. Planen efterfølger den tidligere Spildevandsplan 1998-2007.
Planen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2010 omkring byudvikling og klimatilpasning. Perioden 2011-2015 er detaljeret nærmere som planperiode,
mens perioden 2015-2022 er perspektivperiode.
På spildevandsområdet står Frederiksberg Kommune overfor en række udfordringer.
Klimaet er under forandring, og det medfører perioder med kraftig nedbør, hvor risikoen for kælder og terrænoversvømmelser øges, og hvor aflastning til vandområder
(gennem kloaksystem) og dermed påvirkning af miljøet vil forekomme hyppigere, hvis
ikke kloaksystemet tilpasses eller der skabes mulighed for anden håndtering af regnvand.
Kloakforsyningen står tilsvarende overfor en række udfordringer i de kommende 5 –
10 år med henblik på at kunne levere spildevandsafledning under opfyldelse af krav og
servicemål for kloaksystemet på den mest økonomiske (dvs. billigste) måde for brugeren. Afløbssystemet skal løbende fornyes og tilpasses byudviklingen og ske på en sådan måde, at det er forberedt for fremtidige ændringer i klimaet. Den nye Vandsektorlov betyder, at der fremover vil være øget fokus på økonomi og effektivitet for forsyningen.
På Frederiksberg udgøres kloakforsyningen af Frederiksberg Forsyning A/S med personale og Frederiksberg Kloak A/S som ejer, se organisation i bilag 7. I det følgende
vil Kloakforsyningen være fællesbetegnelse for de to selskaber.

1.1

Målsætninger, strategier og handleplaner
Frederiksberg Kommune opstiller derfor følgende mål og strategier for spildevandsområdet:
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MÅL
STRATEGIER
Forsyningspligten
• Kloaksystemet vil blive drevet, vedligeholdt og udbygget så bortskaffelsen
skal efterleves
af spildevand og regnvand sker uden problemer for byens borgere, virksomheder og miljø nu og i fremtiden
• Forsyningspligten vil ske i overensstemmelse med det valgte serviceniveau
• Der vil være fokus på risikoreducerende foranstaltninger for at mindske risikoen for
forsyningssvigt
Der tilstræbes et
• Borgeren/kunden vil opleve et dialogpræget og højt serviceniveau ved kontakt med
højt serviceniveau
Kommunen og Kloakforsyningen
for borger• Der vil blive opstillet forståelige og acceptable mål for funktionen af kloaksystemet
ne/kunderne
• Kloaksystemet fornyes løbende, så den hydrauliske kapacitet og funktion er i overensstemmelse med de opstillede funktionskrav. Herunder hører også, at afløbssystemet skal være tæt og give minimal mulighed for rotters tilstedeværelse.
Klimaændringer
• Målsætningerne for serviceniveau vil blive opretholdt ved klimaændringer
imødegås og fo• Byøkologiske tiltag som genbrug af regnvand, grønne tage, midlertidig magasinering
rebygges. Bæreaf regnvand (Blå elementer og evt. åbning af rørlagte vandløb) mm. fremmes
dygtighed priori• Nedsivning af regnvand fremmes
teres
• Drift, vedligehold og udbygning af kloaksystemet vil foregå under løbende optimering af energiforbruget
Miljø prioriteres
højt

•
•
•

Spildevandsmængden vil blive reduceret yderligere.
Miljøbelastningen fra spildevandet vil minimeres bl.a. via tilslutningstilladelser
Frederiksberg Kommune vil medvirke til, at målene for overfladevand fastsat i de
statslige vandplaner realiseres.

Økonomien er
fornuftig

•

Drifts og anlægsøkonomi vil baseres på helhedsbetragtninger og forudseenhed, der
sikrer opfyldelsen af Spildevandsplanens mål samtidigt med, at borgeren/kunden ikke
betaler mere i vandafledningsbidrag end at Frederiksberg betragtes som attraktiv
kommune.
Økonomien vil endvidere være styret af de regler og prisloftet, som udmeldes af
Vandtilsynet jfr. vandsektorloven.

•
Samarbejde med
relevante parter
udbygges og styrkes

•
•
•

Fokus på arbejdsmiljø

•

Eksisterende samarbejde med Lynettefælleskabet og dets ejerkommuner vil blive opretholdt og styrket.
Særligt vil Frederiksberg Kommune samarbejde med Københavns Kommune og Lynettefælleskabet om klimatilpasning.
Samarbejde med lokale aktører (foreninger, byggemodnere etc.) om klima- og miljørigtige løsninger vil blive fremmet
Ophold i kloakkerne og direkte kontakt med spildevand vil blive minimeret. Adgang
og arbejdsmetoder vil løbende blive gjort bedre

Der fastsættes følgende handleplaner i planperioden (2011 -2015) for de relevante områder:
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Handlingsplan for Forsyningspligt:
•

•

Muligheden for en gradvis overgang fra nuværende (enstrenget) fælleskloaksystem til delvist separat kloaksystem (tostrenget med spildevand for sig og
regnvand for sig) undersøges via pilotprojekter
Der udføres en risikoanalyse af det samlede kloaksystem med henblik på lokalisering af kritiske delelementer i systemet, hvor sammenbrud vil få omfattende konsekvenser for borgerne, f. eks. i form af opstuvning af spildevand i
kældre eller på terræn. Der opstilles en plan for nedbringelse af konstaterede,
uacceptable risici.

Handlingsplan for Serviceniveau:
•

Der udføres kloakfornyelse så kravene for kloaksystemets afledningskapacitet
opfyldes. Det generelle krav er, at der højest må forekomme opstuvning af
regnvand/spildevand til terræn som følge af ekstremt kraftig regn, som statistisk set optræder en gang hvert 10. år.
• Der foretages en løbende kontrol af kloaksystemets kapacitet gennem beregninger med kalibreret hydraulisk model.
• Så vidt muligt begrænses regnudledningen fra private grunde til det offentlige
kloaksystem. F. eks. ved at fremme lokal afledning af regnvand via lokal
håndtering af regnvand (LAR) og/eller lokal udligning af regnafstrømningen
vha. bassiner, gennem administrativ styring (lokalplaner/byggetilladelser), informationsvirksomhed og evt. økonomiske incitamenter for overfor nævnte
grundejere.
• Der gennemføres kampagner overfor grundejerne som f.eks. ”pas på din kloak” for at bedre det private kloaksystem.
• Kloaksystemet holdes tæt og i videst muligt omfang fri for rotter. Det skal
blandt andet ske gennem opfølgning på rotteanmeldelser og infokampagner
til fremme af reparation og tætning af kloakker på private grunde. For at reducere giftforbruget mest muligt, vil Kommunen arbejde for at opstille automatiske rottefælder (såkaldte wisetraps) strategisk placeret i kloaksystemet.
Handlingsplan for imødegåelse af Klimaændringer:
•

•
•

•

Den kraftigere regnintensitet, der må forventes inden for de næste 30-100 år,
vil blive indbygget i dimensioneringsgrundlaget for udbygning/ombygning af
hovedkloaksystemet.
Der foretages modelmæssige undersøgelser af konsekvenser af ”monsterregn”, som må forventes at forekomme hyppigere i fremtiden.
Anvendelse af LAR-løsninger i privat eller offentligt regi søges fremmet
gennem oplysning og passende økonomiske incitamenter, som beskrevet
under afsnittene ”Serviceniveau og bæredygtighed”.
Der søges anvendt permeable belægninger ved anlæg af pladser og veje
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Der samarbejdes med Lynettefællesskabet I/S og Københavns Kommune
om fremtidige klimatilpasningsløsninger.

Handlingsplan for Bæredygtighed:
•

•
•
•
•

Det undersøges, hvordan LAR-løsninger for regnvand kan fremmes. Det kan
f. eks være nedsivning af rent tagvand i faskiner i jorden, separation og udledning af regnvand til små kunstigt skabte åbne vandområder såkaldte ”blå elementer” i bymiljøet, genanvendelse af regnafstrømning til vanding af parker
m.v. eller etablering af”grønne tage” til udligning og fordampning af tagvandet. . Særligt vil muligheden for at genanvende regnvand eller lade regnvand
indgå i LAR-løsninger i byudviklingsområderne blive undersøgt.
Der gennemføres LAR Pilotprojekter i samarbejde med borgere og virksomheder.
Der udarbejdes en nedsivningsfolder til borgere der ønsker oplysning om mulighed for nedsivning af tagvand på privat grund.
Der arbejdes for, at afværgevand (efter rensning) genanvendes eller indgår i
LAR-løsninger.
Der gennemføres en kampagne til fremme af opsamling og genbrug af regnvand, herunder brugen af regnvandsbeholdere.

Handlingsplan for sikring af vandmiljøet:
Frederiksberg Kommune har ingen direkte udledninger af spildevand/regnvand til
åbne vandområder. Indirekte foregår der udledninger af renset spildevand via renseanlæggene Lynetten og Damhusåen. Herudover sker der udledninger af opblandet spildevand og regnvand via overløb fra det fælleskommunale kloaksystem i København til
Svanemøllebugten, Sydhavnen, Kalveboderne og Harrestrup Å ved kraftig regn.
Kommunen forventes at deltage i fælleskommunale projekter for udløb til Harrestrup
Å/Damhusåen, Svanemøllebugten, Sydhavnen og Kalveboderne, herunder:
• Reduktion af aflastninger fra overløbsbygværker til Harrestrup
Å/Damhusåen.
• Reduktion af aflastninger til Svanemøllebugten, Sydhavnen, og Kalvebod
Strand, blandt andet for at opnå badevandskvalitet på disse lokaliteter.
Det foreliggende udkast til vandplan indeholder imidlertid ikke krav til konkrete indsatser for Svanemøllebugten, Sydhavnen og Kalveboderne. Vandplansudkastet vurderer, at der ikke er nok viden om den nuværende tilstand og dermed ikke tilstrækkeligt
grundlag for at fastsætte krav til udledningsreduktioner og tilhørende virkemidler.
Handlingsplan for bedre arbejdsmiljø:
•

Risikoen for direkte kontakt med spildevandet minimeres gennem forbedrede adgangsforhold og bedre arbejdsrutiner.
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Sand/slamdeponeringen i afløbssystemet inkl. bassiner og bygværker kortlægges med henblik på målrettet rensning af kritiske lokaliteter, f. eks. med
automatiske skyllesystemer.
Potentielt giftige udledninger overvåges (f.eks. via spildevandstilladelser og
registrering i beredskabsplan)

Handlingsplan for god økonomi m.v.:
Handleplan:

1.2

•

I løbet af 2011/2012 vil Frederiksberg Kloak A/S få udarbejdet en strategiplan, der skal sikre, at en plan for god økonomi vil blive udarbejdet under
iagttagelse af evt. krav fra det statslige vandtilsyn, samtidigt med at spildevandsplanens intentioner tilgodeses. Med selskabsgørelsen af kloakforsyningen er det bestyrelsen for Frederiksberg Kloak A/S, der bestemmer udformningen af betalingsvedtægten og fastlægger taksterne. Betalingsvedtægten
godkendes af Kommunalbestyrelsen. Strategien for økonomien udstikkes således af Frederiksberg Kloak A/S, men skal afstemmes med de endnu ukendte udmeldinger, som vil komme fra det statslige vandtilsyn, herunder et prisloft.

•

Kommunalbestyrelsen vil indstille til Frederiksberg Kloak A/S, at betalingsvedtægten revideres. I den sammenhæng vil mulighederne for økonomisk at
fremme nedsivning og genbrug af regnvand blive overvejet.

Det offentlige spildevandsanlæg
Sammen med Københavns kommunes kloaksystem hører Frederiksberg kommunes
kloaksystem til landets ældste, med en stor del af ledningerne anlagt i perioden fra
1860 til slutningen af 1890’erne. Foruden ledningsnettet på ca. 135 km ledning (ekskl.
stikledninger) består kloaksystemet af ca. 3.000 brønde og bygværker. I perioden
1975-2009 er ca. 98 km (73 %) af hovedkloakledninger blevet renoveret eller udskiftet/nyanlagt.
Afløbsret:
For at undgå hydraulisk overbelastning af kloaksystemet på Frederiksberg og dermed
oversvømmelser, er der fastsat generelle retningslinjer (herunder fastsættelse af afløbskoefficienter) for, hvor store befæstede arealer, der må afvande direkte til det offentlige afløbssystem fra private og offentligt ejede grunde. Ved udarbejdelsen af fremtidige
lokalplaner vil dette indgå i lokalplansbestemmelser.
SRO-system:
Kloaksystemet i Frederiksberg Kommune er forsynet med et Styrings-, Reguleringsog Overvågningsanlæg (SRO-anlæg). Overvågningssystemet kan senere udbygges til et
egentligt styrings- og reguleringssystem, der under regn kan tilbageholde vandmæng-
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der de steder i hovedkloaksystemet, hvor der er plads, således at oversvømmelsesproblemer og aflastninger via de københavnske ledninger minimeres.
Fælleskommunale kloakanlæg og renseanlæg:
Kloakforsyningen på Frederiksberg betaler ud fra fastlagte fordelingsnøgler i overenskomster en del af udgifterne i forbindelse med drift, vedligeholdelse og anlæg af de fælleskommunale hovedkloakker og pumpestationer i København, fordi spildevandet fra Frederiksberg sendes igennem det fælleskommunale kloaknet i Københavns Kommune og videre til
renseanlæg Lynetten og Damhusåen.
Tilsvarende betales en andel af de løbende anlægs- og driftsudgifter på disse to store renseanlæg som ejes af 8 kommuner, herunder Frederiksberg Kommune i interessentskabet Lynettefællesskabet I/S. I modsætning til mange andre renseanlæg håndterer Lynettefællesskabet selv alt sit slam ved afbrænding. For tiden pågår et større projekt til udskiftning af
eksisterende ovnanlæg til slamforbrænding på Renseanlæg Lynetten - et projekt, som kunderne på Frederiksberg således skal betale sin forholdsmæssige andel af gennem spildevandsafgiften
Planlagte udbygninger af det offentlige kloaksystem:
Hele Frederiksberg Kommune er kloakeret, og derfor kan de kloakerede arealer ikke
øges yderligere. Udbygningen af det offentlige spildevandssystem er derfor begrundet
i: øget forsyningssikkerhed, øget serviceniveau og mindsket miljøbelastning, klimatilpasning, andre infrastrukturprojekter på Frederiksberg og byggeprojekter
Det er på grundlag af hydrauliske modelberegninger vurderet, at den i Kommuneplan 2010 planlagte byudvikling ved bla. Flintholm Syd, Nordens Plads, Bispeengbuen, Forumområdet, Nimbusparken, mv. ikke umiddelbart stiller krav om øget hydraulisk kapacitet for kloaksystemet.
Dog kan der blive behov for udbygning af kloaksystemerne ved henholdsvis Nordens Plads og Flintholm Nord afhængigt af arealanvendelsen og kommende lokalplaner.
På sigt forventes ændringer i klimaet dog at kræve en udbygning, og den tages der hul
på ved Kloakforsyningens løbende renoveringsprojekter. Der er således ikke konkrete
planer for udbygninger.
Behovet for hydraulisk kapacitetsudbygning af det offentlige afløbssystem søges generelt minimeret gennem LAR-løsninger på privat og offentlige grunde. Endvidere kan
der blive tale om semiseparering (fraseparering af vejvand) i det eksisterende system.
Infrastruktur - Cityring
Kloakforsyningen medvirker pt. i planlægning og projektering af nødvendige omlægninger af kloaksystemet som følge af nye metrostationer, der skal anlægges ved
Frederiksberg Allé, Frederiksberg Station og Aksel Møllers Have.
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Fornyelse af det offentlige Kloaksystem
Målet for kloakfornyelsen er grundlæggende, at opretholde kloaksystemets funktion
(at lede spildevand til renseanlæg) og at forebygge hydrauliske kapacitetsproblemer.
Fremgangsmåde, der anvendes med hensyn til renoveringer er:
• Kloakprojekter som indgår i kommunale kvarterløft, vej- og pladsomlægninger
prioriteres højt.
• Renovering af stikledninger foretages primært samtidig med renovering af hovedkloakker.
• Brønde renoveres primært i forbindelse med ledningsrenoveringen.
Planlagte tiltag er som anført i nedenstående liste:
• Der foretages en fornyet tilstandsvurdering af de hovedledningsstrækninger, som er
TV-inspicerede inden for de sidste ti år, og som ikke er renoverede.
• Alle konstaterede større fejl renoveres hurtigst muligt uanset geografisk placering.
• Alle offentlige stikledninger tv-inspiceres og renoveres efter behov. Renovering prioriteres efter kendskab til rotteproblemer samt planer for vejprojekter, herunder renovering af belægninger.
• Inspektion, tilstands- og risikovurdering af bygværker, som f.eks. overløbsbygværker, samle- og fordelerbygværker.
Der udarbejdes en 12-årig handlingsplan baseret på Kloakforsyningens erfaringer om
generel tilstand og teknisk levetid.

1.4

Økonomi
Kloakforsyningens omkostninger til realisering af planen er gebyrfinansieret og er indeholdt i budgettet for 2011 og overslagene for 2012 til 2022. I hele perioden regnes
med anlægsomkostninger af størrelsen 500 mio. kr., fordelt på kloakprojekter på selve
Frederiksberg samt medfinansiering af kloakprojekter lokaliseret i Københavns
Kommune og på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen.
Investeringsplaner og priser inden for spildevandsområdet skal godkendes af det statslige vandtilsyn, som udmelder et prisloft. Spildevandsplanens angivelse af investeringer i nyanlæg på Frederiksberg, i ny fællesanlæg i København og på renseanlæggene
forventes ud over almindelig prisudvikling at medføre begrænsede takststigninger på
den samlede vandafledningsafgift; men der må tages forbehold for konsekvenserne af
vandtilsynets udmeldinger i efteråret, et forbehold der også gælder afgrænsningen af,
hvilke investeringer et spildevandsselskab må deltage i eller støtte.
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Grundlag – baggrund for planen
Spildevandsplan 2011-2022 er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og er en
plan for Frederiksberg Kommunes afledning, rensning og anden bortskaffelse af spildevand. Spildevandsplanen danner grundlaget for drift, vedligehold og udbygning af
spildevandsanlæg i Frederiksberg Kommune på basis af systemets:
•
•
•

Fysiske og driftsmæssig tilstand
Hydraulisk kapacitet
Krav til udledninger og kvalitet af vandområder

Planen efterfølger den tidligere Spildevandsplan 1998-2007.
Planen er udarbejdet med afsæt i retningslinjer og mål omkring byudvikling og klimatilpasning i Kommuneplan 2010. Den er indrettet således, at perioden 2011-2014 er
detaljeret nærmere som planperiode, mens perioden 2015-2022 er perspektivperiode.
Målet med planens indhold og opbygning er, at borgere, virksomheder, kommunens
og Kloakforsyningens medarbejdere samt samarbejdspartnere let kan finde relevante
overordnede oplysninger, når:
- Kloakanlæg skal byggesagsbehandles
- Der skal etableres tekniske anlæg
- Der skal laves kommunale og forsyningsmæssige planer
2.1

Lovgrundlag

2.1.1

Miljøbeskyttelsesloven
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006.
Loven vil medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen
kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af
dyre- og planteliv.
Loven fastsætter bestemmelser om indholdet af spildevandsplaner:
§ 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde
oplysninger om:
1)

eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger,

2)

områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt
eller delvis,

3)

den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse,

4)

eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg,
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5)

eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau,

6)

hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og

7)

efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført.

Stk. 2. Spildevandsplanen må ikke stride imod kommuneplanen og forudsætninger fastsat efter stk.
4.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedure herfor. Ministeren kan endvidere bestemme
og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og
administrationen af loven.
2.1.2

Vandsektorloven
Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. 150 om vandsektorens organisering
og økonomiske forhold (vandsektorloven) og lovforslag nr. 151, der indeholder konsekvenser i den tilknyttede sektorlovgivning som følge af vandsektorloven.
Fra politisk side er formålet med den vedtagne vandsektorlov at medvirke til at sikre
en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager
hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og samtidig drives på en effektiv måde, der
er gennemsigtig for forbrugerne.
Vandsektorloven indebærer, at kommunerne efter 1. januar 2010 som udgangspunkt
skal drive deres vand- og spildevandsforsyning i et eller flere selvstændige aktie- eller
anpartsselskaber.
Dette lovkrav har Frederiksberg Kommune allerede opfyldt med oprettelsen af det
kommunalt ejede aktieselskab Frederiksberg Kloak A/S drevet af Frederiksberg Forsyning, i det følgende kaldet Kloakforsyningen..
Vandsektorloven indeholder også regler om sektorens økonomiske regulering, herunder om etablering af et statsligt forsyningssekretariat, indførelsen af prisloftsregulering
og benchmarking samt regler om åbenhed og rapportering om regnskabsmæssige forhold.

2.1.3

Lov om betalingsregler
Lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 om betalingsregler for spildevandsanlæg
m.v., ændret ved § 22 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og senere ved lov nr. 460 af
12 juni 2009, har til formål at fastsætte regler om betaling for afledning til offentlige
spildevandsanlæg.
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Loven har desuden til formål at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning
(”hvile i sig selv-princippet”). Derudover tages der hensyn til, at de forskellige afledere
af vand yder et passende bidrag, og til princippet om, at forureneren betaler.
De af spildevandsselskabets bestyrelse fastsatte takster og bidrag skal overholde det
prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskaber i medfør af § 6 i lov om
vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Takster og eventuelle faste bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt.
De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af
spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen.
Der udarbejdes en revideret betalingsvedtægt for Frederiksberg i løbet af 2011. Den
godkendte vedtægt offentliggøres i lokale medier og på kommunens og forsyningens
hjemmesider.
2.1.4

Bekendtgørelser
Spildevandsbekendtgørelsen
I spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1448 af 21. december 2007 om spildevandstilladelse m.v., er der fastsat yderligere regler om spildevandsplanens indhold:

§ 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde oplysninger nævnt i lovens §32, stk. 1, nr. 1-7 samt fornødne kortbilag. Spildevandsplanen skal endvidere
indeholde oplysninger om:
1)

hvorledes spildevandsplanen forholder sig til kommune- og regionplan samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand,

2)

de eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen, hvorunder afgrænsning
af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentligt ejet,

3)

hvorledes spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen f.eks. ved udsprøjtning,

4)

hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering, og de forventede udledte mængder af spildevand,

5)

en renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet,

6)

hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af de offentlige anlæg
samt anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter §7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.

7)

hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projektet i overensstemmelse med spildevandsplanen, og
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hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er
tilsluttet jf. §11, stk.3.

Stk. 2. For planlagte områder udpeget i henhold til lovens §32 stk. 1, nr.4, skal kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at der kan ske nedsivning i de udpegede områder,
herunder at geologiske og hydrologiske forhold ikke strider herimod, og at nedsivning i de udpegede
områder ikke strider mod reglerne i bekendtgørelsens §29.
Stk. 3. Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles privat spildevandsanlæg, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslaug, der varetager anlæggets etablering,
drift og vedligeholdelse. Udkast til laugets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er
optaget i spildevandsplanen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølgeplan, når der sker ændringer i forudsætningen for planen. I
bekendtgørelsen er der endvidere i kapitel 4 fastsat regler om proceduren for behandling af forslag til spildevandsplan:

§6. Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan skal offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag overfor kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan sendes samtidig med offentliggørelsen til det
relevante statslige miljøcenter under Miljøministeriet, jfr. bilag 1i bekendtgørelse om henlæggelser af
opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre, til orientering

§7. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig annoncering af spildevandsplanens vedtagelse.
Stk 2. Den vedtagne spildevandsplan sendes samtidig til det relevante statslige miljøcenter
under Miljøministeriet, jfr. bilag 1i bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til
By- Planstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre.
2.2
2.2.1

Plangrundlaget
Regionplan 2005 for hovedstadsregionen (HUR Plan)
Spildevands- og vandplanlægning har hidtil været baseret på regionplanen for hovedstadsområdet, idet regionplanen indeholder retningslinjer for kvalitetsmålsætning for
vandområder og krav til udløb/overløb for såvel fælleskloakerede som separatkloakerede områder. Kloaksystemet skal drives, udbygges og vedligeholdes, så bortskaffelsen
af spildevand og regnvand sker i overensstemmelse med de angivne målsætninger for
salte og ferske vandområder.
De indtil videre gældende krav med hensyn til påvirkning af vandmiljøet er indeholdt i
Regionplan 2005:
Udløb fra fælleskloakerede områder:
- Begrænses mest muligt ved etablering af bassiner samt ved passage af skumkant,
rist, mv.
- Vejledende maksimal aflastningshyppighed på 2 gange hvert år-1 gang hvert andet år (n= ½ - 2) for aflastning til søer og vandløb. I særlige tilfælde kan hyppigheder op til 5 gange hvert år (n= 5) accepteres.
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Vejledende maks. hyppighed på 5-10 gange pr. år for aflastning til kyster uden
badevandsområde (n= 5-10).
For eksisterende udløb gælder, at aflastninger nær badevandsområder og Amålsatte vandløb helt bør undgås.

Udløb fra separatkloakerede områder:
- Vandløb uden hydrauliske problemer: Maksimalt afløb på 1-3 l/s/red. ha og en
overbelastningshyppighed på 1 gang hvert år-1 gang hvert andet år (n= ½ -1).
- Vandløb med hydrauliske problemer: Maksimalt afløb på 1-2 l/s/red ha og en
overbelastningshyppighed på 1 gang hvert 5. år (n= 1/5).
- Normalt kræves sandfang og olieudskiller.
- Regnvand skal i videst muligt omfang nedsives eller genbruges.
- Udledning til eller nær ved områder med badevand bør undgås.

Det skal fremhæves, at regionplanens krav afløses af Vandrammedirektivets krav til
kvalitet af vandområder. Disse krav formuleres konkret i vandplaner fra Regionernes
Miljøcentre. Vandplanerne forventes klar med udgangen af 2011 og skal være overholdt senest i 2015.

2.2.2

Se også afsnit 3.5.1.
Københavns Kommunes Spildevandsplan
Københavns Kommunes Spildevandsplan er fra 2008 og indeholder en række planer
for:
- Nykloakering
- Fornyelse
- Arbejdsmiljø, spildevandskvalitet og spildevandsmængde
- Risikoreducerende foranstaltninger
- Vandmiljø
- Økonomi
Da Frederiksberg Kommune modtager vand fra - og afleder alt vand til - ledningsanlæg og vandområder i Københavns Kommune, vil tiltagene i Københavns Kommunes
plan have effekt for Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommunes Spildevandsplan skal derfor koordineres med Københavns Kommunes. Planen opdateres
normalt hvert 4. år med en rækkevidde på 12 år.
Københavns Kommune har foråret 2011 sendt Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan i høring. Planen opsætter blandt andet forslag til styrkelse af initiativer omkring LAR (Lokal håndtering af regnvand).

2.2.3

Kommuneplan 2010
Den overordnede vision for Frederiksberg Kommune er udtrykt således i Kommuneplan 2010:
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”Frederiksberg vil være det sunde, pulserende og grønne hjerte i Hovedstaden”:
•

Den sunde by: Frederiksberg vil understøtte muligheden for en sund livsstil. Fysisk udfoldelse skal i fokus og borgernes gode livsvaner skal styrkes.

•

Den pulserende by: Frederiksberg vil videreudvikle sin unikke beliggenhed i hjertet af Hovedstaden til at blive en endnu mere spændende, markant og mangfoldig by.

•

Den grønne by: Frederiksberg vil videreudvikle sin grønne og bæredygtige profil. Bæredygtig
transport og byudvikling skal styrkes.

Spildevandsplan 2011-2022 tager udgangspunkt i Frederiksbergs Kommunes Kommuneplan 2010. I Kommuneplan 2010 er der formuleret en række centrale mål og
retningslinjer omkring den fremtidige byudvikling og klimatilpasning på Frederiksberg,
som har stor betydning for spildevandsplanen. Byudviklingen forventes i de kommende år primært at ske i den urbane struktur, jf. figur 2.1. Igangværende og nye byudviklingsområder omfatter bymidten (mellem Frederiksberg Station og Fasanvej Station),
Flintholm Syd, området omkring Nimbusparken, Nordens Plads, Flintholm Nord,
LIFE og området omkring Bispeengbuen. I de øvrige områder (lokalområderne) forventes kun en meget begrænset udbygning, primært via etablering af lokale institutioner efter behov.
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Figur 2.1: Kort over ”den urbane struktur” - fra Kommuneplan 2010.
Der er i Kommuneplan 2010 opsat følgende mål af betydning for spildevandsplanen:
Klima, Energi og CO2
Frederiksberg Kommune har som by det mål, at der sker en reduktion af CO2udslippet på minimum 2 % pr. år fra 2008 til 2012. I perioden 2005-2020 fastsættes et
mål for reduktion af CO2-udslippet på 35 %.
Det er desuden et mål at reducere CO2-udslippet fra kommunens egen virksomhed
med 3 % om året i perioden 2008-2012. Målet forudsætter, at staten holder energibesparende tiltag ude af de kommunale anlægsrammer. Kommunen vil i øvrigt overholde de forpligtelser, der ligger i at have indgået aftale som ”klimakommune”.
Frederiksberg kommune har som ”klimakommune” udarbejdet en CO2handlingsplan
med totale opgørelser af CO2udledningen for hele kommunen og metoder til opnåelse af de opstillede mål.
Klimatilpasning
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Kommunen har som mål, at byens udvikling løbende tilpasses de globale forandringer i klimaet, således at der tages højde for de forventede kraftigere regnskyl som følge af den globale opvarmning.
Kommuneplan 2010 udstikker blandt andet følgende retningslinjer for håndtering af
regnvand i lyset af klimaudviklingen:
• Muligheden for at genåbne rørlagte vandløb undersøges.
• Frederiksberg Kommune vil medvirke til, at målene for overfladevand, fastsat
i de statslige vandplaner, realiseres.
• Lokal håndtering af regnvand (LAR) fremmes i forbindelse med byudvikling
og byfornyelse.
• Muligheden for at anvende permeable belægninger i forbindelse med LAR eller i forbindelse med nedsivning overvejes.
• Etablering af vandkunst og vandelementer sker så vidt muligt via genbrug af
regnvand etc.
• Blå elementer kan indgå i byens parker og grønne områder med henblik på
håndtering af regnvand.
• Plantevalg tilpasses fremtidige ændringer i de klimatiske forhold.
• Nedsivning må kun foretages efter en nøjere vurdering af jordforurening m.v.
• Belægningsmaterialer må ikke forurene det afstrømmende regnvand.
Bæredygtigt byggeri
Kommunen har som mål, at byens udvikling skal være bæredygtig. Bæredygtighed integreres i alle sektorer og indgår ved alle væsentlige beslutninger, ligesom byøkologi
indtænkes i byudviklingen. Der fastsættes følgende retningslinjer i Kommuneplan
2010:
•

Ved nybyggeri kan der efter en konkret vurdering stilles krav om genbrug af
regnvand til toiletskyl og tøjvask.

•

Grønne tage og facader vil blive fremmet, bl.a. når det af hensyn til det eksisterende kloaksystem vil være en fordel.
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Figur 2.2: Parker og grønne områder.
2.2.4

Lokalplaner
I lokalplaner er der typisk fastsat bestemmelser for bebyggelsens karakter og omfanget
af befæstigelse. Dette giver mulighed for at sikre, at der er overensstemmelse med de i
spildevandsplanen fastsatte oplandsbelastninger (fastsat i afløbskoefficienter for området) og så den fremtidige byudvikling i kommunen. Overholdelsen af den fastsatte
afløbskoefficient kan f. eks. ske ved. brug af diverse LAR-løsninger.

2.2.5

Vandplaner
Vandplaner for i alt 23 hovedvandoplande dækkende hele landet udarbejdes af By- og
Landskabsstyrelsen i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv. Vandplanerne
skal sikre, at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande opfylder miljømålet
”god økologisk tilstand” inden udgangen af 2015. Senest 6 måneder efter at de godkendte vandplaner er udsendt, dvs. i løbet af 2011/2012, skal kommunerne udarbejde
og vedtage handleplaner for, hvilke konkrete virkemidler (anlæg, driftstiltag, mv.) der
skal iværksættes for at nå målene i vandplanen.
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Frederiksberg Kommune indgår i hovedvandopland Øresund og grænser mod vest op
til hovedopland Køge Bugt. Det foreliggende forslag til vandplan for hovedvandopland Øresund indebærer blandt andet en forventet indsats på ca. 160 regnbetingede
udløb.
Der findes imidlertid ikke overfladevandområder i selve Frederiksberg Kommune, der
er omfattet af vandplanerne, og Frederiksberg kommunes afløbssystem afleder alt
spildevand og regnvand til det fælleskommunale kloaksystem i Københavns Kommune. Ingen af de ca. 160 berørte regnbetingede udløb er således direkte beliggende i
Frederiksberg Kommune.
Men Frederiksberg Kommune belaster indirekte overfladevandforekomster i bl.a. Københavns Kommune med opblandet spildevand og regnvand fra overløbsbygværker
og regnvand fra separate regnudløb. Kommunen deltager derfor i fælleskommunale
projekter for udløb til Harrestrup Å/Damhusåen, Svanemøllebugten, Sydhavnen og
Kalveboderne, se endvidere afsnit 3.5.1.
2.2.6

Vandforsyningsplan
Da Frederiksberg Kommune er en fuldt udbygget kommune foreligger der ingen
Vandforsyningsplan

2.2.7

Grundvandsplan 2009-2010
Den eksisterende strategi fastsat i Grundvandsplan 2009-2010 omkring grundvandsbeskyttelse, som omfatter forebyggende, opsøgende, afværgende og overvågende tiltag, fortsætter. Det bemærkes, at det meste af kommunen er udpeget som område
med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Randområderne i sydvest og nordøst er dog
udpeget som områder med drikkevandsinteresser (OD). Udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser og drikkevandsinteresser skal beskyttes via kommunale
handleplaner om grundvandsbeskyttelse. Renovering af utætte kloakledninger fremmes derfor generelt i hele kommunens område.
Inden for en 300 meter beskyttelseszone (se figur 2.3) omkring indvindingsboringerne
må der ikke etableres aktiviteter fra virksomheder, der kan udgøre en trussel mod
grundvandet, f. eks. benzinstationer, renserier og metalforarbejdende virksomheder.
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Områdernes udstrækning er vist på figur 2.3. Heraf fremgår det, at området med særlige
drikkevandsinteresser dækker størstedelen af kommunen.

Figur 2.3: Beskyttelseszoner omkring vandindvindingsboringer og områder med særlige
drikkevandsinteresser på Frederiksberg.
2.3

Udfordringer for Frederiksberg Kommune
På spildevandsområdet står Frederiksberg Kommune over for en række udfordringer.
Klimaet er under forandring, og det medfører perioder med kraftig nedbør, hvor
kældre og terræn kan oversvømmes, og hvor aflastning til vandområder (gennem fælleskommunal kloaksystem) vil forekomme hyppigere, hvis ikke kloaksystemet opgraderes. Opgraderingen vil være målrettet, så brugeren sikres det vedtagne serviceniveau
til den lavest mulige pris, samtidig med at miljøet ikke belastes mere, end det kan bære.
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Et andet virkemiddel er en effektiv regulering af de befæstede arealer i byen. Det vil
blive afdækket, om der i højere grad er mulighed for at lave permeable flader ved nyanlæg og renovering, og det vil blive sikret, at de opstillede maksimale grænser for befæstelse ikke overskrides (se også under afsnit 2.4 – administrative udfordringer). Udbredelsen af LAR (lokal håndtering af regnvand) i relevante områder af Frederiksberg
vil stille krav om nye samarbejdsmåder mellem kommunen, forsyningen og borgerne.
Et ændret nedbørsbillede kan påvirke grundvandsdannelsen negativt, og derfor vil det
være i kommunens interesse at fremme mere nedsivning af regnvand i de områder,
hvor det kan lade sig gøre. Dette kan bl.a. gøres ved aktiv lokalplanlægning, men også
gennem samarbejder med lokale foreninger og private bygherrer.
Længere tørre perioder i sommerhalvåret vil være med til at opvarme byen. For at
modvirke dette er det i kommunens interesse at skabe flere ”blå elementer” – dvs.
midlertidige småsøer eller vand på overfladen, der kan fordampe over en længere periode.
Kommunen er ledningsejer af stikledninger fra kommunale ejendomme og af vejafvandingen på offentlige veje. Tilstanden af disse ledninger er ikke kortlagt, men det må
forventes ud fra alderen af disse, at der vil være et stort renoveringsbehov. Der bør i
de kommende år afsættes ressourcer til at kortlægge reinvesteringsbehovet i disse ledningsanlæg.
Der er registreret et stigende antal henvendelser om rotter på primært private stikledninger, og det kan være et tegn på forringet ledningskvalitet.
Endelig vil de generelle kommunale CO2reduktionsmål blive forsøgt indarbejdet ved
etablering og drift af det offentlige spildevandssystem. Også den del der drives og udbygges i fælleskommunalt regi.
På det administrative område foreligger der også udfordringer. Befæstede arealer skal
reguleres via fastsættelse af afløbskoefficienter for de tilsluttede ejendomme. Reguleringen vil ske gennem spildevandsplanen, fremtidige lokalplaner og byggetilladelser for
derigennem at begrænse regnvandsbelastningen af det offentlige afløbssystem. Der vil
i højere grad skulle fokuseres på såvel den offentlige som den private kloak i forbindelse med den fremtidige byplanlægning.
2.4

Udfordringer for Kloakforsyningen
Kloakforsyningen står over for en række spændende udfordringer i de kommende 510 år med henblik på at kunne levere spildevandsafledning under opfyldelse af krav og
servicemål på den mest økonomiske måde for brugeren. Kloakforsyningen fungerer i
en generel organisationsstruktur for forsyningsvirksomheden, der er illustreret i bilag
7, hvor Frederiksberg Forsyning A/S er operatør med medarbejdere og Frederiksberg
Kloak A/S er selskabet, der ejer kloaksystemet.
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Afløbssystemet vil løbende blive fornyet og udbygget under hensyntagen til:
• Almindelig nedslidning af ledningsanlæggene.
• Klimatilpasning som følge af forventede kraftigere regn i fremtiden. Der formuleres en fleksibel strategi, således at uacceptable oversvømmelser i kritiske
områder undgås, samtidig med at omfanget af investeringerne kan forsvares
over for borgerne under hensyntagen til den usikkerhed, der ligger i, hvor
meget intensiteten af ekstremt kraftig regn faktisk øges over de næste 50-100
år.
• Regnvand (rent) må fremover forventes at kunne indgå som et rekreativt element i byen.
• Den nye funktionspraksis (Skrift Nr. 27) for forekomst af oversvømmelse
under ekstremregn vil blive implementeret i den videre udvikling af afløbsanlæggene.
• Nye investeringer planlægges og udføres til opfyldelse af EU’s Vandrammedirektiv (Vandplanerne).
• Eksisterende afløbsanlæg skal omlægges for at give plads til den nye Cityring.
I samarbejde med blandt andet Metroselskabet og Københavns Energi.
• De forskellige anlægsarbejder koordineres i planlægnings- og udførelsesfasen
med henblik på teknisk-økonomisk optimering af de (i visse tilfælde) omfattende anlægsarbejder.
I dette forløb skal Kloakforsyningen også omstille sig til at opfylde blandt andet følgende krav i vandsektorloven:
• Der skal aflægges årlige regnskaber i henhold til aktieselskabsloven.
• Spildevandstaksterne skal holdes under et individuelt prisloft aftalt for Frederiksberg og godkendt af Forsyningssekretariatet.
• Der skal foretages årlig benchmarking af økonomi- og driftsnøgletal til sammenligning med øvrige danske spildevandsforsyningsvirksomheder.
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Målsætninger, strategier og handleplaner
Med udgangspunkt i de politiske værdier og mål for Frederiksberg Kommune, jf. kap.
2, er følgende mål og strategier for afløbs- og spildevandsområdet opstillet:

Forsyningspligten Kloaksystemet vil blive drevet, vedligeholdt og udbygget, så bortskaffelsen af spildevand og
regnvand nu og i fremtiden sker uden problemer for byens borgere, virksomheder og miljø.
efterleves
Højt serviceniveau for borgerne
tilstræbes

Klimaændringer
imødegås og forebygges.
Bæredygtighed
prioriteres
Miljø er højprioritet
Fornuftig økonomi
Samarbejde med
relevante
parter udbygges
og styrkes
Fokus på arbejdsmiljø

Forsyningspligten vil ske i overensstemmelse med det valgte serviceniveau.
Der vil være fokus på risikoreducerende foranstaltninger for at mindske risikoen for forsyningssvigt.
Borgeren vil opleve et dialogpræget og højt serviceniveau ved kontakt med kommunen og Kloakforsyningen.
Der vil blive opstillet forståelige og acceptable mål for funktionen af kloaksystemet.
Kloaksystemet fornyes løbende, så den hydrauliske kapacitet og funktion er i overensstemmelse med de
opstillede funktionskrav. Herunder hører også, at afløbssystemet skal være tæt og give minimal mulighed for rotters tilstedeværelse.
Målsætningerne for serviceniveau vil blive opretholdt ved klimaændringer.
Byøkologiske tiltag som genbrug af regnvand, grønne tage, midlertidig magasinering af regnvand (blå
elementer og eventuel åbning af rørlagte vandløb) m.m. fremmes.
Nedsivning af regnvand fremmes.
Løbende optimering af energiforbruget vil foregå under drift, vedligehold og udbygning af kloaksystemet .

Spildevandsmængden vil blive reduceret yderligere.
Miljøbelastningen fra spildevandet minimeres via bl.a. tilslutningstilladelser.
Frederiksberg Kommune vil medvirke til, at målene for overfladevand fastsat i de statslige vandplaner
realiseres.
Drifts- og anlægsøkonomi baseres på helhedsbetragtninger og forudseenhed. Det sikrer opfyldelsen af
spildevandsplanens mål samtidig med, at borgeren betaler mindst muligt i vandafledningsbidrag.
Økonomien vil endvidere være styret af de regler og prisloftet, som udmeldes af Vandtilsynet jf. vandsektorloven.
Eksisterende samarbejde med Lynettefælleskabet og dets ejerkommuner vil blive opretholdt og styrket.
Særligt vil Frederiksberg Kommune samarbejde med Københavns Kommune og Lynettefælleskabet
om klimatilpasning.
Samarbejde om klima- og miljørigtige løsninger med lokale aktører (foreninger, byggemodnere etc.) vil
blive fremmet
Ophold i kloakkerne og direkte kontakt med spildevand vil blive minimeret. Adgang og arbejdsmetoder
vil løbende blive gjort bedre

Tabel 3.1: Målsætning og strategier.
Det er kommunens og Kloakforsyningens opgave at nå og prioritere de opstillede
målsætninger ved at udarbejde handleplaner inklusiv økonomisk grundlag og relevante
opdateringer.
I det følgende er opstillet mål og handlingsplaner med udgangspunkt i de 7 overordnede målsætninger.
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Forsyningspligt
Frederiksberg Kommune har pligt til at sikre afledningen og rensningen af spildevand.
Det opfyldes gennem drift, renovering og udbygning af spildevandssystemet på Frederiksberg samt gennem bidrag til fælleskommunale ledningsanlæg i København og renseanlæggene RA Lynetten og RA Damhusåen.
Det overordnede kloakeringsprincip er fortsat fælleskloak, hvor regnvand og spildevand afledes i samme ledning. Ved renovering af ledningssystemer fastholdes dette
princip. Det vil dog som noget nyt altid blive overvejet, om der er mulighed for at separere, og om det vil gavne serviceniveau, klima, og miljø og økonomi.
I områder, hvor der bygges nyt, er der lagt op til overvejelser af, om der skal ske separatkloakering på matriklen, medmindre de tekniske og økonomiske forhold gør det
stærkt uhensigtsmæssigt. Regnvandet fra separatkloakering kan indgå rekreativt og til
genbrug på grunden nu eller i fremtiden.
Separate regnvandsledninger skal lægges så højt som muligt. Ved tilkobling til offentligt system vil det midlertidigt forekomme, at separat regnvand og spildevand helt eller
delvis kobles på en offentlig fællesledning eller bortledes via en semiseparat løsning,
for så i fremtiden at kunne separeres helt.
Et utilsigtet svigt (nedbrud) i kloaksystemet kan have meget alvorlige konsekvenser på
Frederiksberg. Der er derfor behov for at få et endnu bedre indtryk af sandsynligheden for svigt i spildevandsystemet og de følgende konsekvenser.

3.1.1

Handlingsplan for opfyldelse af forsyningspligt
Kloakeringsprincip
Det vil blive undersøgt nærmere ved udførelse af pilotprojekter, om den fremtidige
tilpasning af spildevandssystemet bør være en kombination af separat- og fællessystem. Undersøgelsen skal primært afklare følgende forhold:
•
•
•

Økonomisk optimering ved sanering af kloakkerne
Problemer med forurening fra regnvand fra veje og tage
Anvendelse af rent regnvand til vanding og rekreative formål

Under den almindelige projektafvikling vil Kloakforsyningen udvælge passende områder, hvor pilotprojekterne kan gennemføres. Når et pilotprojekt er udvalgt, gennemføres det efter nærmere aftale med Frederiksberg Kommune.
Efterfølgende tages der stilling til, om der ved om- og nykloakering skal stilles obligatorisk krav om separering af regnvandet.
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Risikoanalyse
Kloakforsyningen vil foretage en risikoanalyse/screening af spildevandssystemet på
Frederiksberg. Analysen/screeningen vil danne grundlag for at identificere og kvantificere de uønskede hændelser, der kan indtræffe, og de tab, som hændelserne medfører. Målet er at reducere uacceptabelt høje risici for såvel brugeren som Kloakforsyningen.
Med udgangspunkt i analysen/screeningen revideres beredskabsplanen for spildevandsystemet, der også kan indgå i kommunens beredskabsplan.
På længere sigt vil Kloakforsyningen indarbejde risikoanalyse som en del af prioriteringsværktøjet, når nye projekter planlægges og udføres. F.eks. vil risiko for forsyningssvigt blive vægtet og kapitaliseret, og i visse tilfælde vil det nye anlæg blive opgraderet for at mindske sandsynligheden for - eller konsekvensen af - svigt.
3.2

Serviceniveau og funktionspraksis for hovedkloaksystemet
Funktionspraksis 1 for afløbssystemet er et udtryk for det serviceniveau, som Frederiksberg Kommune har besluttet at opretholde/tilstræbe med hensyn til maksimal tilladelig hyppighed af opstuvning til et bestemt niveau. Det vil f.eks. sige oversvømmelser på terræn og overløb af spildevand til vandområder efter sjældne og meget kraftige
regnskyl.
I tilfælde af uacceptabel høj hyppighed af sådanne skadevoldende begivenheder kan
det være nødvendigt at udbygge kloaksystemets hydrauliske kapacitet med større rør,
bassiner, pumpestationer, separering af regnvand, m.v.
Kloakforsyningen har som grundlag for denne spildevandsplan analyseret, hvordan
kloaksystemet fungerer under forskellige nuværende og fremtidige forhold, og om de
forventede klimaforandringer vil kunne medføre flere oversvømmelser i fremtiden.
Analysen er foretaget med et anerkendt modelleringsværktøj (Mike Urban). Frederiksbergs kloaksystem modtager vand fra København Kommune og afleder udelukkende
vand via Københavns Kommune til renseanlæggene. Af hensyn til kommunikationen
og afregningen med Københavns Kommune er der anvendt de samme sikkerhedsfaktorer ved dimensionering, som er gældende i Københavns Kommune. Dette har især
betydning for at kunne beregne klare sammenhængende belastninger af de fælleskommunale anlæg i København og dermed at kunne beregne enkle troværdige betalingsnøgler til disse anlæg.
Sikkerhedsfaktorerne er sammensat af:
- En faktor for den statistiske usikkerhed af inputdata til beregningerne, specielt
regninput.
- En klimafaktor for den forventede forøgelse af maksimal-regnintensiteten over
de næste 50-100 år som følge af global opvarmning.

1

Den almindelige funktionspraksis for danske kommuner foreligger i form af Skrift. Nr. 27 fra IDA, Spildevandskomiteen.
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En fortætningsfaktor, der udtrykker en evt. forøgelse af befæstelsesgraden - og
dermed overfladeafstrømningen - inden for planperioden.

De anvendte sikkerhedsfaktorer er vist i tabel 3.2.
Ledningsdimensionering

Ledningsdimensionering ved kritisk
økonomi

Bassindimensionering

Statistisk usikkerhed

1,2

1,2

1,2

Klimafaktor

1,3

1,0

1,0

Fortætning

1,0

1,0

1,0

Samlet usikkerhed

1,56

1,2

1,2

Tabel 3.2 Sikkerhedsfaktorer ved dimensionering.
Hvis økonomien viser sig kritisk ved en konkret kloakering med store omkostninger, vil det blive vurderet, om det ved en
senere lejlighed, når klimaændringerne viser sig, er muligt at udbygge på anden vis til overholdelse af målsætningerne.

3.2.1

Handlingsplan for serviceniveau
Generelt har der hidtil ikke været konstateret kapacitetsproblemer med kloakkerne på
Frederiksberg.
Det eksisterende kloaksystem vil derfor løbende blive fornyet, så den samlede hydrauliske kapacitet og funktion af systemet svarer til det vedtagne serviceniveau. Ved kloakfornyelse (se kapitel 5) skal eventuelle hydrauliske problemer imødegås.
Den opstillede EDB-model til analyse af kloaksystemet på Frederiksbergs virkemåde
vil løbende blive vedligeholdt og opdateret. Der vil ved observerede problemer med
stuvning i kloaksystemet blive udført detailberegninger med løsningsforslag, der kan
afværge, at disse problemer forekommer igen.
Funktionspraksis og dimensioneringskrav ved om- og nykloakering
Ved nykloakering af fællessystemer og separate regnvandssystemer dimensioneres afløbssystemet efter kravene til funktionspraksis i tabel 3.3 og med sikkerhedsfaktorerne
i tabel 3.2.
Oplandets kloakeringsprincip
Fælleskloakeret

*Gentagelsesperiode for opstuvning til
terræn
1 gang hvert 10. år

Traditionelt separatkloakeret (spil1 gang hvert 10. år
devandvandsledninger)
Traditionelt separatkloakeret (regn- 1 gang hvert 5. år
vandsledninger)
Tabel 3.3: Dimensioneringsskema ved nykloakering.
*Gentagelsesperiode er et statistisk begreb= den gennemsnitlige længde (år) af perioden mellem beregnet forekomst af opstuvning til terræn.
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De i tabel 3.3 anførte acceptable gentagelsesperioder for stuvning til terræn er identiske med Københavns Kommunes acceptkriterier. Det vil ikke være meningsfuldt for
Frederiksberg at hæve eller sænke acceptkriterierne, da der er stor indbyrdes sammenhæng mellem de to kommuners kloaksystemer. Desuden vil det give anledning til
uklarhed i forbindelse med udgiftsfordeling ved fælleskommunale projekter.
Separat regnvand
Separat regnvand består af tagvand og vejvand. Vejvandet er afstrømning fra arealer,
hvor der kører eller parkeres biler, og forudsættes at være forurenet af bilernes udstødning, mens tagvandet normalt kan forudsættes at være rent. Afstrømning fra oplagspladser og affaldsindsamling betegnes som vejvand. Brandveje og lignende nødpassager for biler henregnes ikke under vejvand.

Vejvand fra offentlige eller private fællesveje er ikke mere forurenet, end at det normalt kan sluttes direkte til den offentlige kloak. Før det kan tilsluttes, skal tilslutteren
dokumentere, at det ikke giver anledning til hyppigere eller kraftigere overbelastning af
kloaksystemet. Undersøgelsen skal godkendes af Kloakforsyningen.
Afledning af regnvand i forbindelse med privat eller offentligt nybyggeri.
For at forbedre mulighederne for fremtidig håndtering af regnvandet under hensyntagen til den øgede regnafstrømning på grund af klimaændringer gælder generelt følgende regler:
• Nybyggeri skal generelt separatkloakeres, med mindre særlige forhold taler
imod. De separate spildevandsudløb kan tilsluttes eksisterende fælleskloak i
vej, der således er forberedt for senere ombygning til separat hovedkloaksystem. Det bemærkes, at ekstraudgiften ved separatkloakering (tostrenget system) normalt ikke er særlig stor i forhold til fælleskloakering (enstrenget system). Denne regel vil dog først blive indført såfremt et pilotprojekt er gennemført og tilfredsstillende vurderet.
• For at mindske tilstrømningen af regnvand til det offentlige kloaksystem opmuntres grundejere til så vidt muligt at foretage lokal afledning af regnvandet
(LAR).
• LAR kan bestå af (1) lokal afledning af alt regnvand til f. eks. mindre åbne
vandområder eller reservoir for genbrug af regnvand eller (2) nedsivning af
det relativt rene tagvand, f. eks. via faskine.
• Er LAR ikke teknisk mulig eller økonomisk rimelig, afledes regnafstrømningen helt eller delvist (vejvand) via separate regnudløb til eksisterende fælleskloaksystem i vej, der således er forberedt til fremtidig separation. Der skal
inden tilslutning til offentlig kloak foretages en vurdering af belastningen af
de offentlige ledninger og den deraf følgende opstuvning under kraftig regn..
Ved nykloakering kan der som hidtil maksimalt afledes 180 l/s/reduceret ha. i 10 minutter med den fastsatte afløbskoefficient for grunden, se tabel 4.2. Derefter skal afløbet forsinkes, f.eks. ved etablering af udligningsbassin på grunden eller LAR-løsning.
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Ved omkloakering må afløbet ikke overstige det hidtil tilladte.
Grundejere skal generelt opmuntres til at reducere deres regnafstrømning til en værdi,
der ligger under det tilladte, ved at udføre udligningsbassiner eller LAR-projekter. Dette skal blandt andet opnås gennem oplysningskampagner, der appellerer til borgernes
miljøbevidsthed og samfundssind. Endvidere vil kommunen og Kloakforsyningen arbejde for at tilvejebringe et økonomisk incitament i form af tilbagebetaling af en del af
tilslutningsbidraget til grundejere, der på denne måde reducerer regnafstrømningen til
under den tilladte værdi.

3.2.2

Handlingsplan for tæthed af afløbssystemet
Det er vigtigt, at afløbssystemet er tæt. Et tæt afløbssystem vil:
•
•
•

Sikre mod udsivning af spildevand med risiko for grundvandsforurening
Sikre mod indsivning af grundvand og deraf forøgede omkostninger til spildevandsrensning samt nedsat restkapacitet i ledningssystemet
Begrænse rottebestanden

Det vil derfor løbende blive sikret, at det offentlige spildevandssystem på Frederiksberg holdes tæt. Dette gøres gennem systematisk tv-inspektion og renovering (se Kapitel 5) og gennem de rotteanmeldelser, der tilgår Frederiksberg Kommune.
De samme forhold gælder for de private kloakker, men her kan Kloakforsyningen ikke
deltage aktivt i kortlægningen af skader og efterfølgende renovering. Derfor vil Frederiksberg Kommune og Kloakforsyningen løbende udarbejde materiale til info- kampagner, der tilskynder den enkelte grundejer (også de kommunale ejendomme) til at få
et bedre indtryk af deres kloakkers tilstand og reparere dem, hvis de er i stykker –
f.eks. under sloganet ”Pas på din Kloak”.
Frederiksberg Kommune vil foretage systematisk registrering af rottepåbud ved f.eks.
utætte kloakker eller lignende. Rotteregistreringen vil foregå på GIS-niveau, så det kan
indgå i Kloakforsyningens prioritering af ledningsfornyelse.
Hvis kommunen får kendskab til væsentlige utætheder i det private kloaksystem, vil
der blive meddelt påbud om udbedring, jf. miljøbeskyttelseslovens paragraf 30.
For at reducere giftforbruget mest muligt, vil Kommunen arbejde for at opstille automatiske rottefælder (såkaldte wisetraps) strategisk placeret i kloaksystemet.
3.3

Klimaændringer
Der er i dag udbredt enighed om, at klimaet ændrer sig som følge af udledningen af
drivhusgasser. Frederiksberg Kommune arbejder pt. ud fra det af Klima- og Energiministeriet udmeldte anbefalede planlægningsscenarie (A1B) om, at temperaturen i år
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2100 er steget med ca. 2,7 °C i forhold til før industrialiseringen i Europa. De vigtigste
forventede ændringer i klimaet forventes at være:
•

Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren
får vi både tørkeperioder og kraftigere regnskyl.

•

Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget.

•

Somrene bliver varmere, og der kan komme flere og længere hedebølger.

•

Der forventes en generel vandstandsstigning i havene omkring Danmark.

•

Vi kan forvente flere kraftige storme.

•

Vi får generelt et svagt stigende skydække og stigningen vil være størst om
vinteren.

DMI har beregnet følgende ændringer i klimaet frem mod 2050, jf.
www.klimatilpasning.dk:
Ændring i ekstremer frem til 2050 ifølge A1B-scenariet (DMI)
Frostdøgn
-17 døgn
Vækstsæson
+21 døgn
Hedebølge
+2 døgn
Sommernætter
+4%-points
Antal døgn med mere end 10 mm nedbør
+7 døgn
5-døgnsnedbør
+7 mm
Middelintensitet, nedbør
+0.5 mm/d
Kraftige hændelser, nedbør
+6 %-points
Frederiksberg Kommune vil løbende følge udviklingen på området med henblik på at
foretage planlægningen ud fra de enhver tid seneste klimaprognoseudmeldinger.
Der arbejdes i de følgende afsnit ud fra følgende terminologier:
Klimatilpasning
Ved klimatilpasning forstås tiltag, der sikrer mod de ændringer, der opstår som følge
af stigende temperatur, stigende vandstand i havene og øget ekstremnedbør.
Klimaforebyggelse
Ved klimaforebyggelse forstås tiltag, der er med til at standse eller mindske udledningen af drivhusgasser, primært CO2.
3.3.1

Klimatilpasning
Som nævnt vil kloaksystemet blive påvirket af klimaændringerne ved at:
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Den ekstreme nedbør bliver mere ekstrem. Det udmønter sig i, at sommerbygerne bliver endnu kraftigere og dermed giver risiko for flere oversvømmelser samt
oftere og større overløb til vandområder.
Længere tørvejrsperioder kan sammen med temperaturstigningen medføre risiko
for nye processer i spildevandet, der f.eks. øger lugtgener. Der vil også nemmere
opstå situationer, hvor ledninger stopper til på grund af manglende selvrensning.
Vandstandsstigning i havneområder og å-systemer kan betyde, at overløbsbygværkerne ikke kan komme af med overløbsvandet. Det vil give problemer med
øget opstuvning bagud i Københavns afløbssystem, hvilket bliver til ulempe for
kloaksystemet på Frederiksberg.

Konsekvenserne af klimaændringerne forventes imødegået under den generelle forudsætning, at det fælleskloakerede system bevares, men redefineres.
3.3.2

Klimaforebyggelse
Frederiksberg Kommune har vedtaget en ”CO2-Handlingsplan 2008-2012”. Den omfatter CO2-opgørelser for kommunen samt anførsel af de indsatser, kommunen vil
iværksætte for at opfylde målsætningerne om:
• Reduktion af CO2-udledningen med 3 % årligt i perioden 2008-2012for
kommunen som virksomhed.
• Reduktion af CO2-udledningen med 2 % årligt for byen som helhed
• Reduktion af CO2-udledningen på 35 % i 2020 for byen som helhed (udgangsår 2005)
Den samlede CO2-udledning fra hele kommunen for 2005 er beregnet til 460.000
tons, svarende til ca. 5 tons pr. indbygger, hvilket er ca. halvdelen af landsgennemsnittet. Hovedårsagerne hertil er angivet til:
•
•
•

At Frederiksberg er en bykommune med mange etageejendomme, der er tilsluttet fjernvarmenettet
De korte afstande, der kan tilbagelægges til fods eller på cykel
De få energiforbrugende produktionsvirksomheder i kommunen.

CO2-udledningen fra kommunens bygninger og virksomheder er beregnet til 16.375
tons for 2007, altså 3,5 % af hele kommunens udledning. Kommunens udledning fordeler sig på 58 % fra el, 38 % fra opvarmning, 3 % fra transport og 1 % fra øvrige.
Handlingslanen angiver en lang række handlinger til reduktion af el- og varmeforbruget, som kommunen vil nå i 2012.
Lynettens I/S arbejder pt. på at øge gasproduktionen (methan) fra rådnetankene. Der
arbejdes desuden på at sælge overskydende gas til Københavns Energi.
3.3.3

Handlingsplan for klimatilpasning
Klimatilpasningen baserer sig på følgende overordnede indsatser:
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-

Udviklingen i klimaet vil blive indbygget i det tekniske grundlag for dimensionering og udvikling af kloaksystemet på Frederiksberg (se afsnit 3.2.1).

-

Der vil forekomme ekstremnedbør, der er kraftigere end dimensioneringsgrundlaget. Konsekvenserne af disse ekstremhændelser (monsterregn) vil blive belyst
gennem hydraulisk analyse af sammenhængen mellem overfladeafstrømning og
afstrømning i spildevandssystemet, jf. afsnit 3.1.1.

-

Regn vil i videst muligt omfang blive genbrugt via fremme af LAR-løsninger, jf.
kap 3.4 om bæredygtighed. Spildevand vil i særlige tilfælde også blive søgt genbrugt f.eks. afværgevand fra pumpning af forurenet grundvand, der i dag tilføres
kloaksystemet.

-

Ved etablering eller renovering af pladser og mindre veje vil muligheden for at
anvende permeable belægninger eller etablere faskiner til nedsivning med m.m.
blive overvejet. Belægningerne må ikke kunne forurene det nedsivende vand.

Handlingsplan for klimaforebyggelse
Der findes ikke spildevandsrenseanlæg på Frederiksberg og kun mindre pumpestationer, primært i privat regi. Derfor er CO2-belastningen fra de tekniske spildevandsanlæg på Frederiksberg meget lavt. Det må således umiddelbart formodes at være mere
effektivt at opnå CO2-reduktioner på andre af kommunens bygninger, anlæg og aktiviteter.
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Figur 3.1: Permeable belægninger på mindre veje og P-områder kan reducere regntilstrømningen til kloaksystemet.

Inden for renseanlæggenes (Lynettefællesskabet) tekniske anlæg må potentialet for reduceret CO2-udledning vurderes at være betydeligt. Her vil Frederiksberg Kommune
og Frederikberg Forsyning påvirke udviklingen i en klimavenlig retning via samarbejdet i Lynettefællesskabet I/S.
Kloakforsyningen vil desuden løbende følge branchens anbefalinger vedr. opnåelse af
CO2-besparelser.
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Figur 3.2: Hvor jordforholdene tillader det, kan tagvand nedsives i jorden fra for eksempel faskiner.

3.4

Bæredygtighed
I Kommuneplan 2010 er det anført som mål, at Frederiksberg vil blive udviklet bæredygtigt, og at bæredygtighed vil blive integreret i alle sektorer. Bæredygtighed vil indgå
ved alle væsentlige beslutninger, og byøkologi indtænkes i byudviklingen. I forbindelse
med håndteringen af regn- og spildevand på Frederiksberg, vil bæredygtige løsninger
hjælpe til at sikre byen øget rekreativ værdi, samtidig med at det vil være med til at sikre mod fremtidige klimaændringer.

3.4.1

Handlingsplan for genbrug af spildevand og regnvand
Regnvand
Et af midlerne til at klimatilpasse spildevandssystemet på Frederiksberg er at fraseparere noget af regnvandet og derefter magasinere det, til der er kapacitet i fællessystemet. En anden mulighed er at øge nedsivningen.
Det vurderes på foreliggende grundlag ikke muligt at supplere det offentlige spildevandssystem med store offentlige nedsivningsanlæg. Der vil dog være mulighed for at
etablere lokale LAR-anlæg, hvor noget af vandet nedsives, noget afledes, når der er
kapacitet, noget fordamper, og noget anvendes måske til genbrug. Egentlig nedsivning
må alene forventes at foregå på matrikelniveau.
I de nedenstående afsnit 3.4.2 og 3.4.3 er muligheder for nedsivning og øget brug af
LAR-løsninger på Frederiksberg angivet.
I overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for bæredygtigt byggeri vil
muligheder for genanvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask i bygninger - herun-
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der de økonomiske incitamenter - blive afklaret nærmere og fremmet. Ved nybyggeri
kan der efter en konkret vurdering stilles krav i lokalplaner eller byggetilladelse om
genbrug af regnvand til toiletskyl og tøjvask. Grønne tage og facader fremmes i bybilledet.
I henhold til Kommuneplan 2010 vil lokal håndtering af regnvand (LAR) specifikt blive fremmet i forbindelse med byudviklingen som følger:
A) I byudviklingsområderne ved Nordens Plads, Bispeengbuen, Flintholm
Nord/Bernhard Bangs Allé og omkring Forum vil mulighederne for at inddrage
lokal håndtering af regnvand (LAR) blive undersøgt.
B) Der kan etableres lokale anlæg til håndtering af regnvand, herunder lukkede bassiner. Anlæggene vil tilpasses områdernes rekreative og æstetiske karakter. Der vil
være mulighed for, at regnvandet kan genanvendes til vanding af kommunens arealer.
C) Grønne områder til midlertidig aflastning kan i ekstraordinære situationer accepteres. Konsekvenserne vil blive undersøgt forinden. Etablering af vandkunst og
vandelementer vil så vidt muligt ske via genbrug af regnvand etc. Blå elementer
kan indgå i byens parker og grønne områder med henblik på håndtering af regnvand. Plantevalg tilpasses fremtidige ændringer i de klimatiske forhold.

Figur 3.3: Regnbassiner kan indgå som et berigende element i bymiljøet.
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Figur 3.4: Regnkanaler til afledning og nedsivning af regnvand..
Frederiksberg Kommune vil i samarbejde med Kloakforsyningen udvikle en procedure for undersøgelse af mulighederne for øget anvendelse af LAR-løsninger, der er tilpasset de normale krav til teknik og æstetik. Det er målet, at denne procedure indgår
ved ethvert byggeprojekt (såvel nybygning som renovering), og resultatet skal forevises myndigheden til godkendelse. Som første udkast til udvikling af proceduren vil
Frederiksberg Kommune og Kloakforsyningen i samarbejde opstille denne på et egnet
offentligt byggeri på Frederiksberg.
Der etableres på Frederiksberg Kommunes initiativ en tværfaglig arbejdsgruppe til at
udvælge og gennemføre pilotprojekter, hvor forsyning, byøkologi og rekreativ værdi
optimeres i samspil.
Kommunen vil gennemføre en kampagne til fremme af opsamling og genbrug af
regnvand. Kommunen vil i den sammenhæng fremme brugen af regnvandsbeholdere
f.eks. ved uddeling.
Spildevand
Spildevand kan have meget forskellig sammensætning såvel kemisk som biologisk.
Sort spildevand fra f.eks. toiletter, vaskemaskiner etc. vurderes ikke egnet til genbrug.
Gråt spildevand fra f.eks. håndvaske og brusere vurderes i nogle tilfælde at være egnet
til genbrug. Kommunen vil løbende vurdere mulighederne for at genbruge vandet herfra.
Afværgevand fra forurenede grunde på Frederiksberg ledes i en række tilfælde i dag i
kloaksystemet og belaster dermed systemet ligesom spildevand og regnvand. Region
Hovedstaden har siden kommunalreformen (2007) overtaget driften af afværgeanlæggene på Frederiksberg. Regionen arbejder løbende med at omlægge afværgeanlæggene,
så oprensningen i højere grad begrænser udledningen til kloakken. Kommunen vil løbende – og i dialog med regionen – forsætte dette arbejde, ligesom betalingsvedtægten
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forsat vil tilskynde til begrænsning af udledning. Kommunen vil desuden arbejde for,
at afværgevand (efter rensning) genanvendes eller indgår i LAR-løsninger.
3.4.2

Områder med mulighed for nedsivning.
På figur 3.5 er områder med mulighed for nedsivning angivet. I disse blå områder kan
der, betinget af grundejerens udførlige og fyldestgørende dokumentation og i henhold
til betalingsvedtægten, eventuelt gives delvis refusion af indbetalt tilslutningsbidrag En
forudsætning herfor er, at alt regnvandet frasepareres og nedsives.
Der kan være fare for grundvandsforurening og oversvømmelse af omliggende arealer
og kældre ved nedsivning. Derfor skal dokumentation for henholdsvis renheden af det
tilledte vand, kapacitet af jordbunden og placering af nedsivningsanlægget forelægges
Frederiksberg Kommune for tilladelse. Frederiksberg Kommune registrerer ved tilladelse ejendomme med nedsivning/LAR-løsninger.
De områder, hvor der normalt ikke kan forventes tilladelse til nedsivning, er følgende:
-

-

-

Forureningskortlagte grunde hvor der er risiko for mobilisering af forurening.
Desuden områder hvor tidligere undersøgelser har givet kendskab til betydende
forureninger, som ikke er blevet relateret til en specifik lokalitet. Yderligere oplysninger fremgår bl.a. af grundvandsplanen.
Områder hvor afstanden fra terræn til det øverste grundvandsspejl er mindre end
3 meter.
Områder hvor den øverste jordtype består af blødbundsaflejringer som f.eks.
tynd, gytje og tørv samt meget lerede jordtyper. I de potentielt egnede områder er
jordtypen sand eller moræneler.
Lovkrav om 25 meter zone omkring vandområder og indvindingsboringer.
Områder inden for 300 meter fra kildepladszoner, hvor dæklagstykkelsen er mindre end 10 meter, samt hvor der er konstateret betydende forureninger.

Endvidere er det undersøgt, om der er områder, hvor trykniveauet i det primære magasin ligger højere end det terrænnære vandspejl, så vandet ikke kan infiltrere. Denne
undersøgelse gav ikke anledning til at udelukke områder inden for kommunegrænsen.
For at fremme interessen for nedsivning vil der blive udarbejdet en folder, der nærmere beskriver mulighederne og de regler, der gælder ved nedsivning.

Juni 2011

Frederiksberg Kommune
Spildevandsplan 2011 - 2022

Side:

39/69

Figur 3.5. Kort over mulige nedsivningsområder på Frederiksberg.
3.4.3

Områder med mulighed for øget lokal afledning af regnvand (LAR)
LAR indgår i nærværende spildevandsplan som en metode til hydraulisk aflastning af
eksisterende fællessystemer og eventuelle fremtidige separatsystemer ved lokal magasinering/bortledning af afstrømmende regnvand fra vejarealer og tage. Tagafstrømningen er den mindst forurenede og derfor den, der umiddelbart er bedst egnet til lokal afledning.
I henhold til Kommuneplan 2010 vil grønne tage og facader blive fremmet, bl.a. når
det vil være en fordel af hensyn til det eksisterende kloaksystem.
Frederiksberg Kommune har derfor, som vist på kortet i figur 3.6 nedenfor, udarbejdet en foreløbig liste over, hvor muligheden for genbrug af regnvand vil blive undersøgt nærmere:
•
•

Små åbne vandområder i parker og lignende (det ”blå element”) for afledning
af tagvand.
Lokaliteter der er egnede til genbrug af regnvand m.v. til vandingsformål.
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Derudover vil det blive undersøgt, hvor der er mulighed for at etablere grønne tage på
kommunale bygninger, hvorfra vand kan tilbageholdes og fordampe.
Den under afsnit 3.4.1. nævnte arbejdsgruppe vil i planperioden konkretisere nærmere,
hvor der er mulighed for at etablere blå elementer, anlæg til genbrug af regnvand og
etablering af grønne tage. Særligt vil muligheden for at genanvende regnvand eller lade
regnvand indgå i LAR-løsninger i byudviklingsområderne blive undersøgt.

Figur 3.6: Lokaliteter som vil indgå i en nærmere undersøgelse af mulighederne for
genbrug af regnvand.
3.5

Miljø
Spildevandet fra Frederiksberg afledes til renseanlæggene under I/S Lynettefællesskabet, hvor det renses og kontrolleres i henhold til gældende krav. Frederiksberg Kommune og Forsyning deltager aktivt i fungerende samarbejder med Lynettefælleskabet
og dets ejerkommuner. Deltagelsen sikrer fælles indsats og videndeling omkring teknologier, metoder og lovgivning samt omkring spildevandsudledning, tilladelser og
rensning.
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Fra Frederiksberg Kommunes afløbssystem er der ingen direkte udledninger til søer,
vandløb og kystvande (under et kaldet vandområder). Al afledning fra kloaksystemet
foregår til Københavns Kommune i et fælleskommunalt afløbssystem, hvorfra der er
udledning til vandområder. Dette medfører, at Frederiksberg Kommune kun indirekte
belaster vandområderne med spildevand fra overløbsbygværker eller regnvandsudløb.
Frederiksberg Kommune er følgelig underlagt de gældende vandområdeplaner for
hhv. de københavnske søer og vandløb samt Københavns havn og kyst.
3.5.1

Vandområders kvalitet og målopfyldelse
Gældende regionplan
Målsætningerne i henhold til gældende regionplan og målopfyldelse er illustreret på figur 3.7 nedenfor. Målsætningen for vandområder er klassificeret i regionplanen som:
-

Skærpet
Generel
Lempet

Den østlige del af afløbssystemet (opland I, II og III) afleder spildevandet til Renseanlæg Lynetten via afskærende ledninger, med aflastning til Sydhavnen og Svanemøllebugten under kraftig regn.
-

I Svanemøllebugten har Københavns Kommune målsætning om badevand, og
den generelle målsætning fra Regionplan 2005 er overholdt.

-

Ved Sydhavnen er den gældende generelle målsætning fra Regionplan 2005 ikke
overholdt. Københavns Kommune har desuden etableret badeanstalter i havnen,
og derfor skal overløbsmængderne til Sydhavnen reduceres i fremtiden.

Den vestlige del af afløbssystemet (opland IV og V) afleder spildevandet til Renseanlæg Damhusåen via afskærende ledninger, med aflastninger til Harrestrup
Å/Damhusåen samt Kalveboderne under kraftig regn.
-

Den skærpede målsætning for Kalveboderne er ikke overholdt, og Københavns
Kommune vil forsøge at forbedre hygiejnen i de direkte overløb samt begrænse
de indirekte overløb (fra Harrestrup Å). Dette har også konsekvens for Frederiksberg Kommune.

Status for vandområderne, som Frederiksberg Kommune afleder til, er vist i tabel 3.4.
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Vandområde

Opland på Fre- Målsætning
Overholdt
deriksberg
Svanemøllebugten
I
Generel
Ja
Sydhavnen
II og III
Generel
Nej
Kalveboderne
IV
Skærpet
Nej
Harrestrup Å
V
Generel
Nej
Tabel 3.4 Status for vandområdernes overholdelse af målsætningen i henhold til regionplan.
Som det fremgår af figur 3.7, er vandområdemålsætningen kun opfyldt for Svanemøllebugten, men ikke for Harrestrup Å/Damhusåen samt Sydhavnen og Kalveboderne.
Vandplan i høring
Den forventede fremtidige målsætning for vandområderne er beskrevet i vandplanerne 2011-2015, der pt. foreligger i høring:
- Vandplan for hovedvandopland Øresund omfattende blandt andet Svanemøllebugten og Sydhavnen.
- Vandplan for hovedopland Køge Bugt omfattende blandt andet Harrestrup
Å/Damhusåen og Kalveboderne.
Der opereres i vandplanerne med følgende målsætninger:
• God økologisk tilstand defineret som en svag afvigelse fra referencetilstanden, dvs. den uforstyrrede tilstand.
• Godt økologisk potentiale, dvs. kunstige og stærkt modificerede
vandområder, hvor god økologisk tilstand ikke kan nås. Potentialet
vurderes i forhold til muligheder for restaurering, omkostninger og
betydning for den menneskelige aktivitet og miljøet.
Vandplanernes målsætning er vist i tabel 3.5.
Vandområde
Svanemøllebugten
Sydhavnen
Kalveboderne

Opland på Frederiksberg
I
II og III
IV

Målsætning
God økologisk tilstand.
Lokalt EU’s badevandsdirektiv
Godt økologisk potentiale.
Lokalt EU’s badevandsdirektiv
God økologisk tilstand.
Lokalt EU’s badevandsdirektiv.
Udlagt som Natura 2000-område
God økologisk tilstand

Harrestrup
V
Å/Damhusåen
Tabel 3.5 Vandområdernes overholdelse af målsætning i henhold til vandplaner.

Vandplanerne vurderer blandt andet, hvor meget opblandet regnvand og spildevand,
der kan tillades aflastet fra overløbsbygværker til vandområder under regn. For opnå-
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else af god økologisk tilstand opererer vandplanerne med en reduktion af aflastningerne fra overløb til maksimalt 250 m3/år/red. ha. Dvs. at det for hver hektar befæstet
areal (asfalt, tage, m.v.) i oplandet er tilladt at aflaste et vandvolumen på 250 m3 pr. år.
Den nødvendige reduktion af aflastningerne opnås som regel ved at bygge bassiner til
tilbageholdelse af vandet i kloaksystemet under regn. Vandplanerne vurderer generelt,
at de nødvendige bassinvolumener for opnåelse af maksimal aflastning på 250
m3/år/red. ha svarer til, at der skal være 50 m3 bassin for hver hektar befæstet areal i
oplandet. Efterfølgende skal mere detaljerede beregninger af bassinbehovet foretages i
de enkelte oplande, hvorfor afvigelser fra vandplanens volumenkrav må forventes at
forekomme.
Frederiksberg Kommune belaster indirekte overfladevand i bl.a. Københavns Kommune med opblandet spildevand og regnvand fra overløbsbygværker. Kommunen vil
derfor deltage i relevante fælleskommunale projekter for udløb til Harrestrup
Å/Damhusåen, Svanemøllebugten, Sydhavnen og Kalveboderne:
-

Reduktion af aflastninger fra overløbsbygværker til Harrestrup
Å/Damhusåen af hensyn til vandkvaliteten i selve vandløbet.

-

Reduktion af aflastninger til Svanemøllebugten, Sydhavnen, og Kalvebod Strand af hensyn til badevandskvaliteten.

Vandplanen indeholder imidlertid ikke indsatser for Svanemøllebugten, Sydhavnen og
Kalveboderne. Det vurderes, at der ikke er nok viden om den nuværende tilstand og
dermed ikke noget tilstrækkeligt grundlag for fastsættelse af krav til udledningsreduktioner og tilhørende virkemidler.
Generelt skal vandområderne i 2015 leve op til den opstillede målsætning.
Endelig målsætning og tilhørende indsatskrav vil foreligge med vandplanernes vedtagelse, forventeligt i 2011. Herefter vil endeligt omfang, økonomi og tidsplan for de
vedtagne virkemidler blive yderligere fastlagt i kommunernes handlingsplaner for målopfyldelsen. Handleplanerne forventes at foreligge i 2012.
Søer, kanaler og rørlagte grøfter på Frederiksberg
Søerne og kanalerne i Frederiksberg Have er ikke målsatte vandområder.
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Figur 3.8: Søer, kanaler og rørlagte vandløb på Frederiksberg og på grænsen til Københavns Kommune
Fra søerne er der overløb til spildevandssystemet ved Andebakkestien. Slots- og Ejendomsstyrelsen har oplyst, at vandkvaliteten sidst er undersøgt i 1995/96, og i øvrigt er
vandkvaliteten meget god. Der er dog tendens til ophobning af næringsstof i søerne.
3.5.2

Handlingsplan for Vandmiljø
Frederiksberg Kommune afleder og aflaster vand gennem fælleskommunale ledninger
i København og medvirker desuden til drift, vedligehold og udbygning af disse. Københavns Energi og Lynettefælleskabet arbejder ud fra de til en hver tid gældende krav
til vandmiljøet. Frederiksberg er med aktiv deltagelse i relevante teknikergrupper i Lynettefælleskabet og KE samt med økonomiske bidrag med til at sikre, at disse krav efterleves. Af investeringsoversigten i Kapitel 6 fremgår de beløb, der forventes bidraget
med på tidspunktet for denne spildevandsplans tilblivelse.
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Aflastningskravene gælder også for de overløb, der aflaster fra Frederiksberg til København, og derfor indgår de under det fastlagte serviceniveau i Kloakforsyningens
løsningsprioritering og budget. Frederiksberg Kommune vil medvirke til at realisere
målene for overfladevand, som er fastsat i de statslige vandplaner.
Tidsfølgen i handlingsplanen fra Københavns Kommunes Spildevandsplan, der gælder
for de vandområder, som Frederiksberg Kommune har afledning til, fremgår i summarisk form af tabel 3.6.
Vandområde
Målsætning Overholdt
Københavns Energis periode for tiltag
Svanemøllebugten
Generel
Ja
Er udført
Sydhavnen
Generel
Nej
2008 – 2011
Kalveboderne
Skærpet
Nej
2010 – 2013
Harrestrup Å
Generel
Nej
2010 – 2015
Tabel 3.6. Forventet tidsfølge for tiltag til overholdelse af Kvalitet i Vandområder.
Af investeringsoversigten i Kapitel 6 fremgår de beløb, der forventes på tidspunktet
for denne spildevandsplans tilblivelse.
Det vil endvidere blive undersøgt i samarbejde med Københavns Kommune, om det
er muligt at genåbne rørlagte vandløb på Frederiksberg. Hvis man vælger at åbne
vandløb, skal det budgetlægges i Frederiksberg Kommune.
Frederiksberg Kommune skal i henhold til Miljømålsloven udarbejde handleplaner til
realisering af vandplanerne i 2011.
3.5.3

Handlingsplan for mængde og kvalitet af spildevand
Det er i borgerens og miljøets interesse, at spildevandsmængderne sænkes, og at tilledningen af skadelige stoffer til kloakken undgås. Det er også vigtigt, at tilledningen af
spildevand under regn udjævnes så meget som muligt i forhold til ledningernes og renseanlæggenes kapacitet.
Spildevandsudledning i tørvejr
Frederiksberg Kommune kontrollerer udledningen af spildevand fra industrien gennem tilslutningstilladelser for spildevandets sammensætning, blandt andet for miljøskadelige stoffer. Kortlægning og reduktion af miljøskadelige stoffer fra industrien
sker i tæt samarbejde med Lynettefællesskabets kommuner med henblik på effektiv og
ensartet regulering i oplandet.
Spildevandsudledning i regnvejr
Frederiksberg samarbejder med Lynettefællesskabet om at udarbejde en strategi for ”
intelligent spildevandshåndtering”. Her vil kendte teknologier som styrings- og overvågningssystemer (SRO) og inter-kommunal koordinering af det samlede afstrømningsforløb i kloaksystemerne blive anvendt til optimering af vandets mængde og vej
gennem kloaksystem og renseanlæg.
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Frederiksberg Kommune vil undersøge muligheden for at begrænse tilledning af
drænvand fra f.eks. egne sportspladser og lignende til kloak. Afskæringen af drænvand
omfatter ikke omfangsdræn til bygninger.
3.6

Økonomi
Det er i borgerens interesse, at afledning og rensning af spildevand fra Frederiksberg
Kommune sker økonomisk optimalt, uden at der gås på kompromis med miljø, sundhed og forsyningssikkerhed.
Det er Kloakforsyningens opgave at drive, vedligeholde og udbygge systemet, så forsyningssikkerheden opretholdes, og værdien af systemet bevares.

3.6.1

Handlingsplan for økonomioptimering
I løbet af 2011/2012 vil Frederiksberg Kloak A/S få udarbejdet en strategiplan, der
skal sikre, at en plan for god økonomi vil blive udarbejdet under iagttagelse af evt.
krav fra det statslige vandtilsyn, samtidigt med at spildevandsplanens intentioner tilgodeses.
Med selskabsgørelsen af kloakforsyningen er det bestyrelsen for Frederiksberg Kloak
A/S, der bestemmer udformningen af betalingsvedtægten og fastlægger taksterne. Betalingsvedtægten godkendes af Kommunalbestyrelsen. Strategien for økonomien udstikkes således af Frederiksberg A/S, men skal afstemmes med de endnu ukendte udmeldinger, som vil komme fra det statslige vandtilsyn, herunder et prisloft.
Kommunalbestyrelsen vil indstille til Frederiksberg Kloak A/S, at betalingsvedtægten
revideres. I den sammenhæng vil mulighederne for økonomisk at fremme nedsivning
og genbrug af regnvand blive overvejet. Det kan i den sammenhæng nævnes, at der fra
statslig side er overvejelser om at revidere betalingsloven for spildevandsafledning, således at kommunen kan opkræve afgift fra afledning af regnvand til kloak.

3.7

Samarbejde
Frederiksberg Kommune er interessent i Lynettefællesskabet for fælleskommunal
rensning af spildevand på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen. Kommunen er desuden repræsenteret i bestyrelsen ved kommunens Formand for Leveringsog forsyningsudvalget og i embedsmandsudvalget og i tekniske udvalg for anlæggene.
Kloakforsyningen arbejder endvidere sammen med KE-Afløb om drift og anlæg af de
nært forbundne kloaksystemer i Københavns og Frederiksberg Kommuner. F. eks.
med hensyn til reduktion af aflastningen til vandområderne fra det fælleskommunale
kloaksystem i København og med hensyn til optimering af spildevandsmængder og
spildevandssammensætning.

3.7.1

Handlingsplan for samarbejde
Frederiksberg Kommune og Kloakforsyningen vil fortsat indgå i aktivt ejerskab af Lynettefællesskabet I/S, blandt andet gennem deltagelse i Miljøgruppen og projektet ”Intelligent Spildevandshåndtering”
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Endvidere vil Frederiksberg Kommune via Lynettefælleskabet udarbejde og målrette
tilsyns- og oplysningskampagner mod virksomheder, institutioner, laboratorier og hospitaler på Frederiksberg, så det sikres at ”farligt spildevand” håndteres forsvarligt.
Kloakforsyningen vil deltage aktivt i udbredelsen af kampagnernes budskaber.
3.8

Arbejdsmiljø
Det er målet at sikre et godt arbejdsmiljø, herunder at undgå tunge løft oppe fra terræn, undgå farlige adgangsforhold, så vidt muligt undgå at driftspersonale internt som
eksternt færdes i kloaksystemet og imødegå unødige tilstopninger og driftsstop.

3.8.1

Handlingsplan for forbedring af arbejdsmiljø
Forbedringer af arbejdsmiljøet i spildevandssystemet vil opnås ved blandt andet at:
• Holde forureninger og sedimenter nede i kloaksystemet og sikre, at forureningerne når frem til renseanlæggene, f.eks. ved anvendelse af skyllesystemer o.lign.
• Minimere muligheden for direkte kontakt med spildevandet gennem forbedrede
adgangsforhold og bedre arbejdsrutiner.
• Kortlægge sand/slamdeponeringen i afløbssystemet, inkl. bassiner og bygværker,
mhp. målrettet rensning af kritiske lokaliteter, f. eks. med automatiske skyllesystemer.
• Overvåge potentielt giftige udledninger (f.eks. via spildevandstilladelser og registrering i beredskabsplan)
• Udskifte tunge dæksler mm.
• Prioritere arbejdsmiljø under projektering af nyanlæg og ved renovering af eksisterende anlæg.

3.9

Handlinger i planperioden 2011 – 2014
I tabel 3.7. er fremhævet de nødvendige handlinger, som ligger ud over det, der udføres allerede. Desuden er aktører i perioden 2010-2013 anført.
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Formål/Mål

Handling

Hvem

Hvornår

Forsyningspligt

Gennemføre pilotprojekter vedr. opbygningen af fremtidige
fællessystem/semi-separering
Beslutte om der for fremtidige kloaksystemer skal være krav
om separering
Udføre risikoscreening
Plan for nedbringelse af uønskede risici
Revidere beredskabsplan for Kloakforsyningen
Udføre kloakfornyelse
Kontrollere kapacitet gennem beregninger og opdatering af
hydraulisk model
Indarbejde og kontrollere kapacitet ved klimaforandringer (Se
også klimatilpasning)
Udføre tv-inspektion og kloakfornyelse
Kampagner f.eks. ”Pas på din kloak” og
”Farligt Spildevand”
Oprette og ajourføre database ved rottepåbud til grundejere
Rotteregistrering via GIS
Arbejde for at opstille automatiske rottefælder (wise traps)
strategisk placeret i Kommunen
Indgå i dimensioneringsgrundlag
Vurdere betydninger af ekstremregn (monsterregn)
Fremme samarbejde med Københavns Kommune og Lynetten
I/S om klimatilpasning
Anvende permeable belægninger ved renovering af pladser og
veje
Gennemregne udvalgte anlægsprojekter for CO2-belastning
Være proaktiv i Lynettefælleskabet vedr. CO2-reducering

Kloakforsyningen

2011-2014

Kloakforsyningen/kommunen
Kloakforsyningen
Kloakforsyningen
Kloakforsyningen
Kloakforsyningen
Kloakforsyningen

2012-2014

Kloakforsyningen

Løbende

Kloakforsyningen
Kommunen/Forsyningen
Kommunen
Kommunen
Kommunen

Løbende
Løbende
2012 – 2014
2012
2012
Løbende

Forsyningssikkerhed
Serviceniveau

Tæthed af afløbssystemet

Klimatilpasning

Klimaforebyggelse
Bæredygtige
regnvandsløsninger

Genanvendelse
af spildevand
Vandmiljø

Økonomioptimering
Arbejdsmiljø

2011 – 13
2013
Senest 2014
Løbende
Løbende

Kommunen
Kloakforsyningen
Kloakforsyningen
Kommunen

2011-2014
2012
Løbende

Kommunen

Løbende

Kloakforsyningen
Kommunen/Kloakforsyningen
Kommunen /
Kloakforsyningen
Kommunen

2011 – 2014
Løbende

Udarbejde nedsivningsfolder
Etablere registreringsdatabase for LAR/nedsivningsanlæg
Gennemføre kampagne til fremme af opsamling og genbrug af
regnvand, f,eks. ved brug af regnvandsbeholdere
Omlægning af afværgeanlæg for vand fra forurenede grunde,
således at de bortpumpede vandmængder genanvendes eller
indgår i LAR-løsninger og ikke ledes til kloak.
Undersøge muligheden for at genåbne rørlagte vandløb
Undersøge mulighed for at begrænse drænvand fra f. eks.
sportspladser
Medvirke til opfyldelse af mål for vandområder gennem Lynettefællesskabet og gennem samarbejde med Københavns Energi
Økonomistyringen styrkes via særskilt strategiplan

Kommunen
Kommunen
Kommunen

2011
2011/12
2012-2014

Kommunen

Løbende

Kommunen
Kommunen
Kommunen/Kloakforsyningen

2012
2012
2011 – 2014

Kloakforsyningen

2011 – 2012

Lave prioriteret plan for forbedring af arbejdsmiljø

Kloakforsyningen

2011 – 2014

Etablere tværfaglig gruppe og gennemføre pilotprojekter
Fremme lokal håndtering af regnvand i byudviklingen
Præcisere, hvor det er muligt at etablere ”blå elementer”, genanvende regnvand og etablere grønne tage

Tabel 3.7: Oversigt over handlinger og aktører i perioden 2011 – 2014.

2011 – 2014
Løbende
2011– 2012
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Miljøscreening af spildevandsplanen
Spildevandsplan 2011-2022 vurderes at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag
4, hvilket betyder, at der som udgangspunkt skal foretages en miljøvurdering. Da planen kun vurderes at indeholde mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er
derfor gennemført en screening for at afdække, om dette er tilfældet.
Det vurderes sammenfattende, at der ikke skal laves miljøvurdering af Spildevandsplan 2011-2022, da der er tale om mindre ændringer, og da der i screeningen ikke er
udpeget forhold, der bør vurderes nærmere.
Miljøscreeningen fremgår af bilag 3.
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Det offentlige spildevandsanlæg – status og plan
Sammen med Københavns Kommunes kloaksystem hører Frederiksberg Kommunes
kloaksystem til landets ældste med en stor del af ledningerne anlagt i perioden fra 1860
til slutningen af 1890’erne. I 1865 blev de første større ledninger lagt i Gammel Kongevej, og i 1868 lagde man ledninger i begge sider af Frederiksberg Alle. Ved århundredeskiftet var hovedparten af kloaksystemet, som det kendes i dag, anlagt.
Alt regn- og spildevand afledes i fællesledninger.
I kloaksystemet indgår mange ledninger med meget store dimensioner og usædvanlige
tværsnitsformer, f.eks. ægformede og øjestensformede ledninger.
Foruden ledningsnettet på ca. 135 km. (ekskl. stikledninger) består kloaksystemet af
ca. 3.000 brønde og bygværker. Som angivet på figur 4.2 findes der i kommunen ca. 30
interne overløbsbygværker, hvorfra der i regnvejr sker overløb af opspædet spildevand
til hjælpeledninger (ikke overløb til vådområder). Der findes endvidere et antal andre
bygværker, f.eks. fordelingsbygværker.
Alt det afledte spildevand og regnvand fra Frederiksberg Kommune ledes videre til
Københavns Kommunes afløbssystem. Den omtrentlige størrelse af den totale afledning er vist i tabel 4.1.
De afledte mængder vurderes ikke at ændre sig signifikant i planperioden. De vil derfor ikke give anledning til ændring i rensekapacitet eller heraf ændrede udledningstilladelser.
RA Lynetten
Opland I,II og III

RA Dåmhusåen
Opland IV og V

Mio. m3/år
Mio. m3/år
Årlig spildevandsmængde. Baseret
3,8
1,4
på målt vandforbrug
Årlig regnvandsmængde til det kø0,8
0,5
benhavnske afløbssystem
Total
4,6
1,9
Tabel 4.1: Beregnet størrelse af spildevands- og regnvandsmængder afledt fra Frederiksbergs afløbssystemer. Regnmængderne er estimeret på grundlag af opgørelser af
reducerede arealer og en gennemsnitlig nettoregnafstrømning pr. år.

Hovedparten af det offentlige kloaksystem er beliggende i vejarealer. En del af hovedkloakledningerne er beliggende uden for offentlig vej. Hovedkloaksystemet fremgår af
Bilag 4.
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Den samlede længde af ledningsnettet for hovedkloakker og stikledninger udgør nu ca.
185 km.
4.1.1

Stikledninger
I Frederiksberg Kommune findes ca. 7.000 kloakstikledninger, svarende til en længde
på sammenlagt ca. 50 km.
Kloakforsyningen er ansvarlig for den fysiske vedligeholdelse (f.eks. brud på stikledning) af den offentlige del af stikledningen, mens driftsansvaret (forstoppelser m.m.)
for stikledningen helt frem til hovedkloakledningen påhviler den enkelte grundejer.
For yderligere oplysninger henvises til Betalingsvedtægten.

4.2

Bassiner, pumpestationer og bygværker
Der er 3 bassiner på Frederiksberg med et samlet volumen på mere end ca. 1.500 m3:
Bassin v. Dirch Passers Allé på 850 m3
Bassin v. Sylows Allé 210 m3
Bassin v. Bispeengbuen ca. 500 m3 (ejes af Vejdirektoratet)

4.3

Private spildevandslaug
Der er ikke registrerede private spildevandsanlæg/spildevandslaug på Frederiksberg.

4.4

Haveforeninger på Frederiksberg
Haveforeningerne på Frederiksberg er ikke kloakerede.

4.5

Vejafvanding
Vejafvandingsledninger og stikledninger til vejbrønde på offentlige veje ejes af Frederiksberg Kommune og drives og vedligeholdes af Frederiksberg Gartner- og Vejservice. Det anslås, at der findes ca. 5-10 km. vejafvandingsledninger og ca. 7.000 stikledninger til vejbrønde i de offentlige veje. Tilstanden af disse ledninger kendes ikke, men
ud fra erfaring fra ledningsarbejder under Kloakforsyningen er det generelle indtryk, at
mange af stikledningerne er renoveringsmodne.

4.5.1

Private fællesveje
Der er 23,4 km. private fællesveje på Frederiksberg. I alle disse veje er vejbrønde og
tilhørende stikledninger private, og de skal derfor vedligeholdes af ejerne af de private
fællesveje.
I langt de fleste af vejene er hovedledningen offentligt ejet. I få tilfælde er hovedledningen privat, og vedligeholdelsen påhviler her ejerne af disse veje.
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Afløbsret
For at undgå overbelastning af kloaksystemet på Frederiksberg er der fastsat nogle generelle retningslinjer for, hvor store befæstede arealer der må afvande direkte til det
offentlige afløbssystem. Ved udarbejdelsen af fremtidige lokalplaner indgår dette i reguleringen.
De generelle retningslinjer er baseret på en opgørelse af aktuelle befæstede arealer.
Hvis arealerne i en bestemt kategori ønskes befæstet yderligere, påhviler det ejeren/byggemodneren at etablere forsinkelse eller nedsivning, så afløbet fra matriklen
svarer til den befæstelsesgrad, der er angivet i Tabel 4.2, og som kan indgå i bestemmelser for udarbejdelse af fremtidige lokalplaner.
Kommunen kan ved særlige tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold dispensere fra de anførte maksimale afløbskoefficienter.
Arealanvendelse
Områder til rekreative formål
(Parker, grønne områder og rekreative arealer)
Boligområder: åben-lav/villaer og tæt-lav/række- og
dobbelthuse
Boligområder-etageboliger
Blandet bolig og erhvervsområde
(Områder med boliger og erhverv)
Erhvervsområde: Kontor- og serviceerhverv
Erhvervsområde: Fremstillings- og håndværksvirksomhed
Områder til blandede byfunktioner
(Bymidte og primære centerstrøg samt stationsarealer)
Banearealer
Arealer udlagt til offentligt formål. Afløbskoefficient for
aktuelt område fastsættes lig afløbskoefficient for tilsvarende
arealanvendelse, som angivet ovenfor.

Maksimal afløbskoefficient
0,05
0,25
0,40
0,40
0,50
0,65
0,75
0,10

Tabel 4.2: Tilladelige maksimale afløbskoefficienter fordelt på arealanvendelse og bebyggelsestyper. Farvesignaturen for de forskellige arealanvendelser refererer til bilag 2.
Bilag 2 viser kort med opgørelse af arealanvendelse i Frederiksberg Kommune. Kortet
skal bruges til at vurdere afløbsforholdene i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.
Maksimalafstrømningen beregnes for en regnhændelse på 180 l/s/red. ha i 10 minutter. For en aktuel byggemodning beregnes den maksimalt tilladte regnafstrømning
(l/s) fra grunden således som: Grundens areal (ha) x maksimal afløbskoefficient x 180
l/sek/red ha.
Industriudledere og andre større enkeltudledere som f. eks. hospitaler skal have en
speciel tilslutningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, der angiver hvilke
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mængder og hvilken kvalitet spildevand, der kan afledes til afløbssystemet. En speciel
tilladelse kræves ikke for andre typer af udledere som f. eks. bolig- og kontorbyggeri.
4.7

SRO-system
Kloaksystemet i Frederiksberg Kommune er forsynet med et Styrings-, Reguleringsog Overvågningsanlæg (SRO-anlæg). På nuværende tidspunkt består systemet af en
(O) overvågningsdel, som muliggør overvågning af i alt 30 målepunkter rundt om i
kloaksystemet, heraf 2 bassiner ved Flintholm og Sylows Allé. Endvidere er der opstillet en regnmåler på Landbohøjskolens område. Regnmåleren er tilsluttet Spildevandkomiteens landsdækkende net af regnmålere.
Ved overvågning af vandspejlsniveauet i kloakken og samhørende nedbørsmålinger
under regn opsamles viden til undersøgelserne af ledninger med kapacitetsproblemer.
Overvågningssystemet kan senere udbygges til et egentligt styrings- og reguleringssystem, der under regn kan tilbageholde vandmængder de steder i hovedkloaksystemet,
hvor der er plads, således at oversvømmelsesproblemer og aflastninger til de københavnske ledninger minimeres.

4.8

Fælleskommunale kloakanlæg i København
Frederiksberg Kloak A/S betaler ud fra fastlagte fordelingsnøgler i overenskomster en del
af udgifterne i forbindelse med drift, vedligeholdelse og anlæg af de fælleskommunale hovedkloakker og pumpestationer i København. Årsagen er, at spildevandet fra Frederiksberg
sendes igennem kloaknettet i Københavns Kommune og ud til renseanlæggene, som det
fremgår af figur 4.1. Disse anlæg administreres alle af Københavns Energi, bortset fra
Damhusåen, som administreres af Københavns Kommune ved Center for Park og Natur.

4.9

Rensestruktur for spildevand, renseanlæg og slamhåndtering
Frederiksberg Kommunes spildevand renses på renseanlæg Lynetten og renseanlæg Damhusåen, begge beliggende i Københavns Kommune.
De to renseanlæg ejes af det fælleskommunale interessentskab ”Lynettefællesskabet”, som
foruden København og Frederiksberg kommuner omfatter, Gentofte, Hvidovre, Rødovre,
Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner, der afleder spildevand til de to renseanlæg.
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Figur 4.1: Rensestruktur for spildevand
For at kunne opfylde vandmiljøplanens krav, er de to renseanlæg bygget til videregående
biologisk rensning med kvælstof- og fosforfjernelse. I modsætning til mange andre renseanlæg håndterer Lynettefællesskabet selv alt sit slam ved afbrænding. Ved den igangværende
udskiftning af eksisterende ovnanlæg til kun ét nyt anlæg, er det dog planen, at Lynettefællesskabet indgår i et samarbejde med Spildevandscenter Avedøre, så de to fællesskaber kan
hjælpe hinanden ved driftsproblemer og planlagte reparationsarbejder på ovnanlæggene.

Økonomi
De frederiksbergske forbrugeres udgifter til de offentlige kloakker på Frederiksberg, til de
fælleskomunale kloakanlæg i København samt til renseanlæggene fremgår af afsnit 6 ”Økonomi. Tids- og Investeringsplan”. Finansieringen heraf sker udelukkende gennem forbrugsafgifterne, som fremgår af betalingsvedtægten for de offentlige kloakker på Frederiksberg.
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Ved drift, udbygninger og renovering af renseanlæggene under I/S Lynetten betaler Frederiksberg Kommune i henhold til gældende vedtægt for Lynettefællesskabet I/S.
4.10

Kloakerede områder - Status
Frederiksberg Kommune udgør et areal på 870 ha. Hele kommunen er fælleskloakeret
og kloaksystemet består udelukkende af lukkede kloakledninger. Det afvander et areal
på ca. 340 ha.
Kloaksystemet fungerer alle steder i Frederiksberg Kommune ved gravitation og afleder alt regn- og spildevand til kloaksystemet i Københavns Kommune. Kloaksystemet
i Frederiksberg Kommune modtager også regn- og spildevand fra dele af det københavnske afløbssystem, se figur 4.2.

Figur 4.2: Hovedoplande I-V og overordnet kloaksystem i Frederiksberg Kommune.
Kommunen er opdelt i 5 hovedkloakoplande I-V, se figur 4.2. Hvert hovedkloakopland er opdelt i et antal underkloakoplande. Spildevandet fra hovedkloakopland I, II
og III ledes til renseanlæg Lynetten, og spildevandet fra hoved-kloakopland IV og V
ledes til renseanlæg Damhusåen.
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Alle områder på Frederiksberg har mulighed for tilslutning til offentlig kloak.
4.10.1

Hovedkloakopland I
Hovedkloakopland I udgør den nordligste del af kommunen og dækker ca. 15 ha, heraf 12 ha reduceret. Hovedkloakoplandet hører i forhold til Københavns Kommunes
spildevandsplan under Strandvængets hovedkloakopland. Hovedkloakopland I modtager regn- og spildevand fra Københavns Kommune i henholdsvis Hillerødgade og i
det grønne område ved den nordlige ende af Fuglebakkevej. Frederiksberg Kommunes eget regn- og spildevand ledes til Københavns Kommune i Hillerødgades østlige
ende. Regn- og spildevandet ledes herfra til renseanlæg Lynetten via bl.a. Strandvængets pumpestation, se figur 4.1.
Regnvand fra Bispeengbuen afvandes delvist via bassin og pumpestation.
Kloakledningerne i Bispeengbuen mm. samt bassin og pumpestation ejes af staten og
drives af Vejdirektoratet.
Ved kraftig regn er der overløb til Svanemøllebugten og Svanemøllehavnen ved overløbsbygværker

4.10.2

Hovedkloakopland II
Hovedkloakoplandet dækker ca. 464 ha og udgør stort set hele den nordlige halvdel af
kommunen fra kommunegrænsen mod vest til kommunegrænsen mod øst. Det reducerede areal er ca. 180 ha. Oplandet omfatter en del af Frederiksberg Have. Hovedkloakoplandet hører i forhold til Københavns Kommunes Spildevandsplan under hovedkloakoplandet til Kløvermarkens pumpestation.
Der tilledes regn- og spildevand fra Københavns Kommune via tilløb, et ved Griffenfeldtsgade og et ved Julius Thomsens Gade, se figur 4.2.
Spildevand fra selve hovedkloakoplandet samles i diverse hovedledninger, hvorfra det
i krydset Gammel Kongevej og Vodroffsvej ledes til kloaksystemet i Københavns
Kommune og videre til renseanlæg Lynetten via Kløvermarkens pumpestation, se figur 4.1.
Der tilledes opspædet regnvand fra Københavns Kommune via hjælpeledningen i
H.C. Ørsteds Vej i Frederiksberg Kommune. Fra overløbsbygværker ledes opspædet
spildevand via 2 hjælpeledninger i hhv. H.C. Ørsteds -/ Alhambravej/Kingosgade og
Falkoner Allé/Hostrupsvej/ Sankt Nikolaj-/Thorvaldsens/Bülows-/Madvigs/Platanvej til hovedkloakopland III, se tegning nr.2. Fra hovedkloakopland III er der
via et bassin i Sydhavnen mulighed for overløb til Belvederekanalen og videre til
Sydhavnen, når bassin og opstrøms bassinledninger er fyldt op ved langvarig kraftig
regn, se figur 4.1. Når Sydhavnsbassinet tømmes efter endt regn, sker det til kloaksystemet, der fører vandet til Renseanlæg Damhusåen. Undervejs passerer vandet pumpestationerne Sydhavngade og Enghave.
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Hovedkloakopland III
Hovedkloakopland III er beliggende i den sydøstlige del af kommunen og dækker ca.
81 ha, heraf 29 ha reduceret. Over en tredjedel af dette kloakopland udgøres af Frederiksberg Have og Søndermarken. Hovedkloakoplandet hører i forhold til Københavns
Kommunes spildevandsplan under Kløvermarkens kloakopland. Regn- og spildevandet fra hovedkloakoplandet afledes til Københavns Kommune via udløb ved Kingosgade og Vester Fælled Vej/Platanvej, se tegning nr. 2. Herfra ledes regn- og spildevandet til renseanlæg Lynetten via bl.a. Kløvermarkens pumpestation, se figur 4.1
Under kraftig regn aflastes der via overløbsbygværker til de under hovedkloakopland
II nævnte hjælpeledninger, som afleder til Sydhavnsbassinet og i visse tilfælde Sydhavnen.

4.10.4

Hovedkloakopland IV
Hovedkloakoplandet ligger i den sydvestlige del af kommunen og omfatter ca. halvdelen af Frederiksberg Have og Søndermarken. Det dækker ca. 247 ha, hvoraf det reducerede areal er 101 ha. Hovedkloakoplandet hører i forhold til Københavns Kommunes Spildevandsplan under Damhusåens kloakopland.
Hele hovedkloakoplandet afvander til Københavns Kommune via to udløb ved
Borgmester Fischers Vej og 3 udløb ved henholdsvis Spireavej, Jasminvej og Pelargonievej, se tegning nr. 2. Herfra ledes vandet videre til Renseanlæg Damhusåen, se figur
4.1.
Ved kraftig regn vil kloaksystemet gå i overløb til Kalveboderne via Gåsebækrenden.
Overløbsbygværk og Gåsebækrenden er placeret i København.

4.10.5

Hovedkloakopland V
Hovedkloakoplandet er på 60 ha og beliggende i den vestlige del af kommunen, og her
findes bl.a. kommunens idrætspark og øvrige idrætsanlæg. Det reducerede areal er 16
ha. Hovedkloakoplandet hører i forhold til Københavns Kommunes Spildevandsplan
under Damhusåens kloakopland.
Regn- og spildevandet fra hele hovedkloakoplandet samles i den vestligste del, hvorfra
der afvandes til Københavns Kommune via et udløb ved
Grøndalsparken ved Peter Bangs Vej og et mindre udløb ved Langvaddam (Idrætsanlæg ved Jens Jessen vej), se figur 4.1.. Herfra ledes det videre til Renseanlæg Damhusåen.
Ved kraftig regn aflastes regn- og spildevand via overløbsbygværker i Københavns
Kommune til Damhusåen og videre derfra til Kalveboderne.
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Kloakerede områder - Plan
Med udgangspunkt i gældende plangrundlag, de opstillede målsætninger, mål og handlingsplaner er der i det følgende redegjort for, hvordan udbygningen af spildevandssystemet kan foregå i perioden 2011-2022.
Hele Frederiksberg Kommune er kloakeret, og derfor kan arealerne af de 5 kloakoplande ikke øges yderligere.
Udbygningen af det offentlige spildevandssystem er derfor begrundet i
- Øget forsyningssikkerhed
- Øget serviceniveau og mindsket miljøbelastning
- Klimatilpasning
- Andre infrastrukturprojekter på Frederiksberg
- Byggeprojekter

4.11.1

Befolkning, byudvikling og infrastruktur
I nærværende spildevandsplan gælder nedenstående forudsætninger for udvikling i
indbyggertal, byudvikling og fortætning samt større infrastrukturprojekter.
Befolkningsudvikling
Indbyggerantallet på Frederiksberg forventes at vokse jævnt fra ca. 94.000 i 2008 til
ca. 110.000 i 2020, jf. ”Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning”,.
Den planlagte byudvikling og byfortætning fremgår af Kommuneplan 2010 og er vist
på figur 4.3.
Byudviklingsområder:
De planlagte byudviklingsområder er vist på figur 4.3:
• Flintholm Syd og Nord/Bernhard Bangs Alle.
• Nordens Plads (v. Domus Vista).
• Område ved Bispeengbuen.
• Bymidten.
• De primære centerstrøg
• De klassiske kulturstrøg.
• LIFE-området.
• Forum-området.
• Området ved Nimbusparken.
Det er på baggrund af de arealer, der i dag indgår i den hydrauliske model for de eksisterende byudviklingsområder vurderet, at eventuel ændret arealanvendelse ikke
umiddelbart har konsekvenser for kapaciteten af kloaksystemet.
Dog kan der blive behov for udbygning af kloaksystemerne ved henholdsvis Nordens Plads og Flintholm Nord afhængigt af arealanvendelsen og lokalplanerne.
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Figur 4.3 Byudviklingsområder på Frederiksberg (angivet med rødt).
Infrastruktur - Cityring
Anlægget af den planlagte Cityring gennem Frederiksberg nødvendiggør en række
omlægninger af afløbssystemet ved:
-

Frederiksberg Allé
Frederiksberg Station
Aksel Møllers Have

Frederiksberg Kloak A/S bistår med den praktiske løsning af opgaven.
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Figur 4.4: Planlagt linjeføring af Metro Cityringen gennem Frederiksberg Kommune

4.12

Private ledningsanlæg
Herunder er forhold vedr. ændringer af private ledningsanlæg gengivet. Der henvises i
øvrigt til Betalingsvedtægten.

4.12.1

Nye private ledningsanlæg
Frederiksberg Kloak tilbyder at overtage nyanlagte ledninger i nye offentlige eller private fællesveje. Ledningerne skal være etableret efter Kloakforsyningens standard, så
de efterlever dimensioneringskriterier, materialekrav, driftssikkerhedskrav, tæthedskrav
og arbejdsmiljøkrav.

4.12.2

Ændring af eksisterende private ledningsanlæg
På arealer, der tidligere har været kloakeret, og som omkloakeres eller suppleres ved
privat byggemodning, kan der inden ændringen indgås en aftale mellem Kloakforsyningen og byggemodneren om overtagelse af kloaksystemet i de kommende private
fællesveje. En række parametre skal være i henhold til Kloakforsyningens standard, så
dimensioneringskriterier, materialekrav, driftssikkerhedskrav, tæthedskrav og arbejdsmiljøkrav efterleves. Grundlag for overtagelsen vil være en af Kloakforsyningen godkendt afvandingsplan for det samlede område. Afvandingsplanen udarbejdes af byg-
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gemodneren, men Kloakforsyningen har ret til at udarbejde planen på byggemodnerens bekostning. Afvandingsplanen skal være godkendt, inden anlægsarbejderne påbegyndes.
Bilag 8 viser en tabel over de krav og opmærksomhedspunkter, som ansøger skal være
opmærksom på ved tilkobling til det offentlige kloaksystem eller ved arealændringer på
grunden (f.eks. ved øget befæstelsesgrad).
4.12.3

Anlæg af private fællesledninger, som ikke overtages af Kloakforsyningen
Der skal ved etablering af fælles private spildevandsanlæg være udarbejdet vedtægter
for spildevandslauget, som skal godkendes af kommune, før anlægget kan etableret og
indføres i spildevandsplanen. Fælles private spildevandsanlæg defineres som kloaksystem, der betjener to eller flere ejendomme og som ejes, drives, og vedligeholdes af
ejerne af disse ejendomme. Det tinglyses på de enkelte ejendomme, at de indgå i det
enkelte spildevandslaug.

4.12.4

Udstykning, hvor eksisterende privat spildevandsanlæg bliver til privat fælles
spildevandsanlæg.
Før udstykning kan gennemføres, skal kommunen godkende vedtægter for spildevandslauget. Det tinglyses på de enkelte ejendomme, at de indgår i det private spildevandslaug.

4.13

Planlagte udbygninger af det offentlige afløbssystem
De opstillede servicemål og de forventede byudviklingsområder giver umiddelbart ikke anledning til udbygning af det offentlige kloaksystem. På lang sigt forventes ændringer i klimaet at betinge en udbygning, og den tages der hul på ved Kloakforsyningens løbende renoveringsprojekter. Der er således ikke konkrete planer for udbygninger.
Udbygningerne af det offentlige afløbssystem forventes for en stor del at kunne foregå
ved LAR-løsninger på privat grund og for en mindre del ved semiseparering af det eksisterende system. Denne separering forventes primært at ske på veje, der ikke er
overordnede trafikveje, og vil ske i sammenhæng med, at vejene alligevel omprofileres
og/eller skal have nyt slidlag.
Hele kommunen er kloakeret, og der vil derfor ikke blive tilføjet yderligere arealer til
de kloakerede områder i planperioden.
Klimatilpasningen og sikringen af serviceniveau for kloaksystemet skal udføres over
en lang årrække, og de samlede forventede udgifter udgør i 2010-niveau et beløb af
størrelsen 120-300 mio. kr. afhængigt af forudsætninger om scenarier og løsningsmetoder. Der er på tidspunktet for spildevandsplanens tilblivelse ikke grundlag for at opstille en detaljeret aktivitetsplan for udbygningen af kloaksystemets kapacitet til at
kunne klare den klimabetingede forøgelse af regnafstrømningen, ligesom lokaliteterne
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for udbygningen ikke kan fastlægges nærmere. Det forventes, at udbygningen af ledningssystemet kan udføres i offentligt vejareal.
4.13.1

Planlagte udbygninger af bassiner, pumpestationer og bygværker
Med basis i de opstillede servicemål samt de forventede byudviklingsområder er der
ikke konkrete planer for udbygninger.
Udbygningerne af det offentlige afløbssystem forventes for en stor del at ske ved
LAR-løsninger på privat grund og for en mindre del ved semiseparering af det eksisterende system. Ved separeringen tilstræbes det at opnå hovedparten af den nødvendige
volumen til forsinkelse af regnvandet i kraft af de nye regnvandsledninger. Er volumenet her ikke tilstrækkeligt, kan der på længere sigt blive tale om at supplere med lokale underjordiske regnvandsbassiner.
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Kloakfornyelse
Kloakfornyelse omfatter ledninger, brønde, bygværker, bassiner og pumpestationer.
Kloakken fornys med det formål at opretholde kloaksystemets funktion og for at
imødegå hydrauliske kapacitetsproblemer. Samtidig skal udsivning til bl.a. de i
grundvandsplanen udpegede områder af drikkevandsinteresse forhindres, og livsbetingelser for rotter skal reduceres. Fornyelsen omfatter såvel nyanlæg som renovering af
eksisterende kloakanlæg.
Ved fornyelse forstås istandsættelse af et kloaknet som - på trods af en normal vedligeholdelse - ikke længere er i tilfredsstillende stand. Med kloak forstås alle de fysiske
anlæg såsom stikledninger, hovedledninger, brønde, bygværker og pumpestationer,
som er nødvendige for at modtage og videretransportere de tilledte regn- og spildevandsmængder på forsvarlig vis.
Kloakfornyelsen udføres systematisk og baseres bl.a. på viden og erfaring omkring
kloaksystemets alder og materialer samt undersøgelser af den aktuelle tilstand, bl.a. ved
hjælp af tv-inspektioner.
Frederiksberg Kommune har gennem de seneste 15 til 20 år gennemført en systematisk fornyelse af kloaksystemet med anvendelse af moderne undersøgelses- og renoveringsmetoder. Siden midten af 1980’erne er der løbende foretaget tilstandsregistrering
af de offentlige kloakker ved hjælp af tv-inspektion, så stort set hele hovedkloaksystemet (ikke stikledninger) pr. 2009 er tv-inspiceret mindst én gang.

5.1

Stade for kloakfornyelse
Hovedledninger
Fornyelsen af Frederiksberg Kommunes kloakledninger blev påbegyndt i midten af
1980’erne, hvor de første større ledninger blev strømpeforet. Af større forudgående
fornyelser kan derudover nævnes suppleringen af hovedledningen ned gennem Dalgas
Boulevard, som blev gennemført i midten af 1970’erne.
Baggrunden for fornyelsen var den viden, som blev indhentet fra tv-inspektioner om
ledningernes fysiske tilstand og en vurdering af disses driftstilstand.
Der blev observeret mange skader på ledninger af glaseret ler. Disse ledninger er især
kendetegnet ved, at enten er selve rørene fine, eller også er der mange brud på grund
af overbelastning, formodentlig fra trafikbelastning. I første tilfælde er rørenes hydrauliske funktion udmærket; men samlingerne må i dag formodes at være utætte, da rørene var uden gummisamlinger. De ældste af rørene har formodentlig udelukkende været tætnet i samlingerne med fugtigt ler, mens nyere er blevet samlet med værk og asfaltstøbning. For ledninger af beton blev der generelt konstateret en bedre fysisk tilstand. I visse områder blev der observeret kraftig kohesion i betonen, som i visse tilk-
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fælde formodes at skyldes gamle udledninger af aggressivt spildevand. De murede ledninger i Frederiksberg vurderes generelt at være i god stand. Enkelte strækninger er
dog renoveret med foringer. Her har problemet hovedsageligt været dårlige fuger.
I perioden 1975 - 2009 er 98 km (dvs. 73 %) af de i alt ca. 135 km hovedkloakledninger på Frederiksberg blevet renoveret, det drejer sig om 88 km ledning, der er renoveret ved (strømpe)foring og 10 km, der er udskiftet/nyanlagt. Bilag 5 illustrerer de udførte kloakfornyelser.
Stikledninger
Kloakforsyningen overtog ejerskabet af stikledningerne fra grundejere 1. januar 1993.
Før den tid tilhørte alle stik, helt frem til hovedkloakledningen i vejen, den ejendom,
som afvandede hertil. Systematisk renovering af stikledninger blev påbegyndt i 1998
med stikkene i Gl. Kongevej. Bilag 6 illustrerer omfanget af etablering af nye stikledninger samt renovering heraf.
Brønde og bygværker
Alle større bygværker på Frederiksberg er i de seneste 10 år gennemgået, og der er udarbejdet en tilstandsrapport for hvert enkelt bygværk. Tilstandsrapporten omfattede
vurdering af såvel den bygningsmæssige som den hydrauliske tilstand.
På basis af tilstandsvurderingen og med hensyntagen til bygværkets beliggenhed blev
en prioriteret rækkefølge for udbedring opstillet. Anlægsarbejdet på det første bygværk
blev påbegyndt i 1999, og det sidste bygværk på den prioriterede liste blev udbedret i
2007.
5.2

Plan for kloakfornyelse
Mål og grundlag
Målet for kloakfornyelsen omfatter følgende punkter:
• Kloaksystemets funktion opretholdes, og hydrauliske kapacitetsproblemer imødegås.
• Hvor det er teknisk, økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt at indarbejde bæredygtige løsninger, skal dette gøres. F. eks. i form af semi-separering for lokal afledning af vejvand til separat regnvandssystem og evt. lokalt vandområde.
• Opretholdelse af kloaksystemets funktion indebærer også hensyn til renseanlæg og
begrænsning af overløb fra regn- og spildevand i samme rør til vådområder, samt
ændrede afstrømningsforhold i forbindelse med klimaændringer og byudvikling.
• Udsivning af spildevand fra ledningerne til jorden og grundvandet reduceres i forbindelse med renovering af kloaksystemet.
• Mængden af indsivende vand i ledningerne samt underminering af veje minimeres.
• Livsbetingelser for rotter begrænses ved at gennemføre konkrete tiltag i planperioden, f. eks gennem info-kampagner til fremme af reparation og fornyelse af defekte kloakledninger på private grunde.
• Udførelsen af arbejdet er så lidt forurenende som muligt.
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Grundlaget for den planlagte fornyelsesindsats er:
• Tv-inspektioner af kloaknettet.
• Kapacitetsanalyser af det samlede kloaksystem.
• Fællesprojekter såsom vej- og pladsomlægninger samt kvarterløft.
• Andre forsyningsarters arbejder.
Fremgangsmåden for renoveringen er:
• Fællesprojekter som kvarterløft, vej- og pladsomlægninger prioriteres højt.
• Renovering af stikledninger foretages samtidig med renovering af hovedkloakker.
• Brønde renoveres i forbindelse med ledningsrenoveringen.
• Renovering af bygværker sker efter en på forhånd veldefineret prioritering.
5.3

Prioritering af fornyelsesindsats
Prioriteringen af den overordnede fornyelsesindsats foretages efter nedenstående liste:
•
•

Renoveringen af hovedledninger samt ledninger beliggende i gennemfarts- og trafikveje prioriteres først.
Ledninger, brønde mv., hvor der er kendskab til eller mistanke om rotteproblemer,
prioriteres

Da der generelt set kun er få hydrauliske problemer med kloakkerne på Frederiksberg,
lægges der ikke op til en generel opgradering af den hydrauliske kapacitet.
Vha. hydrauliske modeller analyseres det samlede kloaksystem, og de ledningsstrækninger, der giver anledning til vand på terræn oftere end hvert 10. år, identificeres.
Hvis det er praktisk gennemførligt, skal oversvømmelsesproblemer søges løst ved anvendelse af bæredygtige løsninger såsom LAR eller lignende. Hvis dette ikke er muligt,
opgraderes ledninger til en større dimension. Det er dog kun de ledninger, der skal renoveres af andre årsager end de rent hydrauliske, der bliver omlagt med større diameter som led i kloakfornyelsen.
5.4

Handlingsplan
I denne spildevandsplans planperiode gennemføres tiltag som anført i nedenstående
liste:
•
•
•

Der foretages en fornyet tilstandsvurdering af de hovedledningsstrækninger, som er
tv-inspicerede inden for de sidste ti år, og som ikke er renoverede.
Alle konstaterede større fejl renoveres hurtigst muligt uanset geografisk placering.
Alle offentlige stikledninger tv-inspiceres og renoveres efter behov. Renovering prioriteres efter kendskab til rotteproblemer samt planer for vejprojekter, herunder renovering af belægninger.
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Inspektion samt tilstands- og risikovurdering af bygværker - f.eks. overløbs, samleog fordelerbygværker.

Der laves en 12-årig handlings- og strategiplan baseret på Frederiksberg Forsynings erfaringer om generel tilstand og teknisk levetid.
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Økonomi

6.1

Kloakforsyningen
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Kloakforsyningen vil fremover drive, udbygge og administrere spildevandsanlæggene i
Frederiksberg Kommune i overensstemmelse med den nye Vandsektorlov, se afsnit
2.1.3. Kloakforsyningen fungerer i en generel organisationsstruktur for forsyningsvirksomheden, der er illustreret i bilag 7.
Kloakforsyningen er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, hvis udgifter dækkes
af tilslutningsbidrag, der normalt er et engangsbidrag samt årlige bidrag i form af
vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag. Bidragenes størrelse fremgår af takstbladet, som revideres hvert år i forbindelse med budgetlægningen.
De historiske nøgletal for Kloakforsyningen fordelt på anlæg og drift for henholdsvist
Lynettefællesskabet, fælles kloakprojekter lokaliseret i Københavns Kommune og kloakanlæg indenfor Frederiksberg Kommunes grænser. Se diagrammet nedenfor.

Figur 6.1: Økonomiske nøgletal for Kloakforsyningen 1998-2010.
Der ses at have været store anlægsinvesteringer i 1998 og 1999 til blandt andet Sydhavnsprojektet og ledningsprojekter i forbindelse med byudvikling omkring Fasanvej
Station og Frederiksberg Station. Fra 2000 og frem til 2010 ligger anlægsomkostningerne betydeligt lavere omkring 10-20 mio. kr/år.
Kloakforsyningens omkostninger i forbindelse med realisering af handleplanerne er
indeholdt i tabel 6.1 nedenfor, som viser budget for 2011 og overslag for 2011-2022
på anlægsomkostninger for planperioden. .
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Årstal
Budgetpost
2011
2012
2013
2014
2015-2022 2011-2022
Renovering af hovedlednin6
1
3
3
24
37
ger, brønde og bygværker.
Renovering af stikledninger.
6
5
10
10
66
97
Løsning af kapacitetsproble0
5
5
5
62
77
mer mht. serviceniveau og
klimasikring
Risikoreduktion for kritiske
0
1
1
1
0
3
anlægsdele.
Anlæg Frederiksberg i alt
12
12
19
19
152
214
Fælleskommunale anlæg med
2
5
28
22
110
167
København. Frbg. andel
Anlægsudgifter i alt
14
17
47
41
262
381
Tabel 6.1: Kloakforsyningens budget for 2011 og overslag for 2012-2022. Beløb i mio.
kr.
De gennemsnitlige anlægsinvesteringer for hele perioden ses at være ca. 30 mio. kr/år,
altså noget højere end for den foregående periode 2000-2010, hvor niveauet lå på 10 –
20 mio. kr/år.
6.2

Frederiksberg Kommunes udgifter
Følgende aktiviteter vurderes at kunne foregå indenfor det eksisterende budget for de
skattefinansierede udgifter:
• Beslutning om der for fremtidige kloaksystemer skal være krav om separering.
• Gennemføre kampagner i (pas på din kloak, farligt spildevand, opsamling og
genbrug af regnvand) i samarbejde med Kloakforsyningen.
• Arbejde for at opstille automatiske rottefælder (wisetraps) for at reducere giftforbruget.
• Oprette og ajourføre database ved rottepåbud.
• Rotteregistrering via GIS.
• Registrering af LAR/nedsivningsanlæg.
• Løbende undersøge og renovere kloakker på kommunens egne ejendomme
og afvandingsanlæg; veje, pladser og grønne områder
• Fremme samarbejde med Københavns Kommune og I/S Lynetten om klimatilpasning.
• Anvende permeable belægninger ved renovering af pladser etc.
• Være proaktiv i Lynettefællesskabet vedr. CO2-reduktion.
• Medvirke til at regionen mindsker behovet for afledning til kloak fra afværgeboringer
• Medvirke til at mål for vandområder opfyldes.
• Fastsætte afløbskoefficienter i lokalplaner og byggetilladelser.
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Etablere tværfaglig gruppe om LAR og gennemføre pilotprojekter (grønne tage, genbrug regnvand etc.).
Fremme lokal håndtering af regnvand i bybilledet.
Analysere hvor det er muligt at etablere ” blå elementer”.
Udarbejde nedsivningsfolder.
Undersøge mulighederne for at begrænse drænvand fra sportspladser.
Undersøge muligheden for åbning af vandløb.
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Ordforklaring

Aflastningshyppighed:

Antal gange pr. år der aflastes fra et overløbsbygværk i et afløbssystem af
type: ”fælles”

Afløbskoefficient:

Den del af et områdes overfladeareal, der bidrager til regnafstrømningen til
kloaksystemet. Kan sættes lig befæstelsesgraden.

Afløbssystem:

Ledningssystem til afledning af spildevand og regnvand med tilhørende
overløbsbygværker, pumpestationer og udligningsbassiner.

Afskærende ledning:

Kloakledning, der leder spildevand fra et samlet område til et fjernere
beliggende renseanlæg eller vandområde. Blev i sin tid typisk anlagt for at
afskære de direkte udledninger til lokale vandområder.

Befæstede arealer:

Arealer, som på grund af anvendelse til f.eks. veje, bebyggelse m.m. er helt
eller delvist uigennemtrængelige for vand. Nedbør, der falder på befæstede
arealer, afledes normalt til kloaksystemet.

Benchmarking:

Måling af en virksomheds effektivitet udtrykt ved en række målbare
parametre som f. eks. antal ansatte pr. borger betjent, omkostninger pr m3
spildevand renset, etc.

Blå elementer:

Mindre åbne vandområder i bymiljøet.

Delvis separation:

Separation af vejvand med henblik på at reducere tilløbet til
fælleskloaksystemer. Eller: Separation af tagvand med henblik på lokal
afledning til jorden eller lokalt vandområde.

EU2C:

EU’s klimascenarie, der siger, at temperaturen i år 2100 er steget med 2 °C i
forhold til før industrialiseringen i Europa.

Frederiksberg Forsyning: Kommunalt ejet forsyningsselskab for fjernvarme, vand, el, ejendomme,
energi og spildevand.
Filterskyllevand:

Vand fra rensning af filtre på vandværk.

Forsyningssikkerhed:

Højt niveau af sikkerhed for at Frederiksberg Kloakforsyning kan modtage
afledt spildevand og regnvand og udlede det miljømæssigt forsvarligt.

Fælleskommunale
spildevandsanlæg:

2

Spildevandsanlæg, hvor en eller flere kommunale forsyningsvirksomheder
har ansvaret for nyanlæg samt anlæggenes drift og vedligeholdelse.
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Fællessystem:

Kloakeringsprincip, hvor regn- og spildevand transporteres i samme
kloakledning.

GIS:

Geografisk Informationssystem med kortoplysninger.

Grønt tag:

Tag med f. eks. græsbeplantning for tilbageholdelse og udjævning af
regnafstrømning.

Gråt spildevand:

Spildevand fra køkken og bad (ikke fra toilet).

Habitatsområde:

Tilholdssted for dyr og planter.

Hjælpeledning:

Hovedkloakledning der under nedbør modtager overløb fra hovedkloakken
og som typisk fører opspædet regn- og spildevand fra overløbsbygværker og
ud til et vandområde.

Hovedkloakledning:

I Frederiksberg Kommune kaldes alle kloakledninger for
hovedkloakledninger eksklusiv stikledninger til huse.

Hovedkloakopland:

Et hovedkloakopland betegner et geografisk afgrænset område, hvor fra
hele afledningen af regn- og spildevand, via hovedkloaksystemet, samles i en
eller flere overordnede hovedkloakledninger.

Hydraulik:

Læren om vands strømning, f. eks i afløbssystemer.

Indsivning:

Indsivning af grundvand til kloakrør, indsivningsmængden opblandes med
spildevandet.

Indvindingsboring:

Boring til vandforsyning.

Infiltration:

Nedsivning af regnvand til jorden, så regnvandet ikke ledes til kloak.

KE-Afløb:

Københavns Energi- Afløb= Københavns Kloakforsyning.

Kildepladszone:

Område for vandindvindingsboringer.

Klimakommuner:

Kommune, der ligesom Frederiksberg Kommune har opstillet en
målsætning og plan for mindskning af CO2 udledningen.

Kloakforsyningen:

Enhed under Frederiksberg Forsyning med ansvar for spildevandsafledning.

3

Document #: 543886
Document Name: FREDERIKSBERG SPV. PLAN 2009. BILAG 1. ORDLISTE
Document Author: OBH

Kloaksystem:

Ledningssystem til afledning af spildevand og regnvand med tilhørende
overløbsbygværker, pumpestationer og udligningsbassiner.

LAR:

Lokal Afledning af Regnvand, f. eks. til jorden via faskine eller til lokalt
vandområde.

Lynettefællesskabet:

Interessentskab ejet af 8 kommuner i hovedstadsområdet, der ejer og driver
renseanlæggene Lynetten og Damhusåen,

Nedsivning:

Nedsivning af regnvand i jorden, så regnvandet ikke ledes til kloak.

Nedsivningsanlæg:

Anlæg til nedsivning, f. eks. faskine.

Offentligt kloaknet:

Alle kloakledninger der ejes af Frederiksberg Kloakforsyning, dvs. alle
hovedledninger i gade/vej og alle stikledninger herfra til skel.

Opspædet spildevand:

Spildevand som er blandet op (fortyndet) med regnvand.

Overbelastningshyppighed:

Antal gange pr. år afløbssystemet overbelastes med regnvand og der
forekommer oversvømmelser af kældre eller terræn.
Overbelastningshyppighed på 0,1 svarer til oversvømmelse 1 gang hvert 10.
år.

Overløbsvand:

Opblandet regnvand og spildevand, der aflastes fra overløbsbygværk til f.
eks. vandløb.

Opstuvning:

Opstuvning af vand i kloaksystemets brønde (og evt. i kældre) under
ekstremt kraftig regn.

Overløbsbygværk:

Bygværk hvorfra der aflastes opblandet regnvand og spildevand til f. eks.
vandløb under regn, når kloakken ikke længere kan aflede alt vandet til
renseanlægget.

Permeable
belægninger:

Perspektivperiode:

4

Belægninger af kørebaner og P-områder, der tillader en del af regnvandet at
sive ned i jorden.
Den lange tidshorisont 2014-2021 i spildevandsplanen med overordnet
beskrivelse af udviklingen.
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Planperiode:

Den korte tidshorisont 2010-2013 i spildevandsplanen med overordnet
beskrivelse af udviklingen.

Recipient:

Vandområde f. eks. vandløb, sø eller hav som fra kloaksystemet modtager
opspædet spildevand, regnvand eller renset spildevand.

Reinvesterings
behovet:

Det stadige behov for investeringer i fornyelse af kloaksystemet.

Renovering:

Betegnelse for fornyelse af kloaksystemet, f. eks. ved hjælp af foring af
eksisterende kloakrør..

Risikoscreening:

Overordnet vurdering af kloaksystemets tilstand og funktionsmåde med
henblik på udpegelse at kritiske punkter i systemet.

Rodzoneanlæg:

Lavteknologisk renseanlæg, hvor spildevandet renses ved at strømme
igennem et jordlegeme, på hvilket der gror vandplanter.

Sanering:

Fornyelse af kloaksystemet.

Separation:

Fællesledninger, der både fører spildevand og regnvand, ombygges, således
at der ligger to ledninger i gaden/vejen: en til spildevand og en til regnvand.

Semiseparation 1:

Fællesledningerne ombygges således, at regnvand fra vejoverfladen løber i
en ledning, medens spildevand og det øvrige regnvand (fra stikledninger til
grunde) stadig løber i den samme ledning.

Semiseparation 2:

Det relativt rene regnvand fra tage afledes lokalt, medens den resterende
regnmængde afledes fra kloaksystemet som hidtil.

Sort spildevand:

Spildevand fra toiletter.

SRO-system:

Styrings-, Regulerings og Overvågningssystem.

Statsligt Miljøcenter:

Tilsynsfunktion (lokaliseret i Roskilde) under By- og Planstyrelsen,
Miljøministeriet.

Stikledning:

Tilslutningsledning fra matrikelskel for privat ejendom til hovedkloakledning
i gade/vej.
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Strømpeforing:

Opgravningsfri renoveringsmetode, hvorved røret fores med
”polyesterstrømpe”, der forstærker og tætner kloakrøret.

Forsyningssekretariat:

Funktion under Konkurrencestyrelsen, Erhvervs- og Økonomiministeriet,
der gennem benchmarking, mv overvåger effektiviteten og prisniveauet i
kommunale forsyningsvirksomheder.

Tilbagestuvning:

Opstuvning af vand i kloaksystemet som følge af den begrænsede
hydrauliske kapacitet.

TV-inspektion:

Inspektion af kloakledninger vha. TV kamera, der trækkes igennem
ledningerne.

Vandafledningsbidrag:

Vandområder:

6

Betaling for afledning af spildevand til offentligt kloaksystem og renseanlæg.
Tarif i kr/m3 afledt spildevandmængde.

Se ”Recipienter”.
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Signaturforklaring:

Maks. aflłbskoefficient

Arealanvendelse

0,05

Rekreative omrder

0,25

Villaer og rkkehuse

0,40

Etageboliger og erhvervsvirksomheder

0,50

Kontor- og serviceerhverv

0,65

Fremstillings- og hndvrksvirksomhed

0,75

Blandede byfunktioner

0,10

Banearealer

Veje
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Bilag 3
Screeningsskema til miljøvurdering af planer
Frederiksberg Kommunes Spildevandsplan 2011-2022
Baggrund/status
Den nye Spildevandsplan 2011-2022 er udarbejdet i henhold til § 32 i miljøbeskyttelsesloven og med afsæt i
Kommuneplan 2010. Planen efterfølger Spildevandsplan 1998-2007.
Alt regn- og spildevand fra Frederiksberg Kommune afledes i fællesledninger. Ledningsnettet består af ca.
135 km kloakledninger, ca. 100 km stikledninger, ca. 3.000 brønde og bygværker. Der er 5 bassiner (heraf 2
rørbassiner) med samlet volumen på 1.500-2.000 m3. Der er ca. 30 overløbsbygværker, hvorfra der i regnvejr sker overløb i Københavns Kommune af opspædet spildevand.
Der er ingen renseanlæg i kommunen. Alt spildevand fra Frederiksberg udledes til København Kommunes
kloaksystemer. Der er ingen direkte udledninger til søer, vandløb eller kystvande fra Frederiksberg Kommunes afløbssystem. Spildevand fra den østlige del af kommunen (opland I, II og III) ledes til Renseanlæg Lynetten med aflastning til Sydhavnen og Svanemøllebugten under kraftig regn. Spildevand fra den vestlige del
af kommunen (opland IV og V) ledes til Renseanlæg Damhusåen med aflastning til Harrestrup
Å/Damhusåen og Kalveboderne under kraftig regn.
Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet
De afledte mængder af spildevand forventes ikke at ændre sig signifikant i planperioden og vil derfor ikke
give anledning til behov for ændring i rensekapacitet eller heraf ændrede udledningstilladelser.
Den nye spildevandsplan indeholder en handlingsplan med en række tiltag og undersøgelser indenfor bl.a.
klimatilpasning, klimaforebyggelse, lokal nedsivning af regnvand, genåbning af rørlagte vandløb, undersøgelse af tilstand/tæthed af afløbssystemet, kloakrenovering og forsyningssikkerhed. Frederiksberg Kommune
og Forsyning deltager aktivt i fungerende samarbejder i Lynettefælleskabet omkring overholdelse af mål for
vandområderne, minimering og rensning af overløbsvand.
Der er ikke i Spildevandsplan 2011-2022 udpeget konkrete placeringer af nye bassiner eller andre større
anlæg.
0-alternativ
Den nye spildevandsplan vedtages ikke og områdets afledningsforhold er uændrede, således at den eksisterende spildevandsplan fortsat gælder.
Konklusion
Spildevandsplan 2011-2022 vurderes at være omfattet af miljøvurderingslovens1 bilag 4, hvilket betyder, at
der som udgangspunkt skal foretages en miljøvurdering. Da planen kun vurderes at indeholde mindre ændringer, betyder det, at der kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor gennemført en screening for at afdække om dette er tilfældet.
Det vurderes sammenfattende, at der ikke skal laves miljøvurdering af Spildevandsplan 2011-2022, da der
er tale om mindre ændringer, og da der i screeningen ikke er udpeget forhold, der bør vurderes nærmere.

1

Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 af lov om miljøvurdering af planer og programmer

Dato: 28. april 2010
Revision:
Udarbejdet af: MAC
Kontrolleret af: MDS
Godkendt af: MDS
Sagsnr. og stinavn: R:\DK-ny\147\112811\pdf\Endelig udgave\bilag3.doc

Indledende screening (skema 1)
Planen er omfattet af lovens (nr. 936 af
24/09/2009) bilag 3 eller 4 (jf. § 3, stk. 1, pkt. 1)

Ja

Nej

Bemærkninger
Forslag til Spildevandsplan vurderes at være
omfattet af lovens bilag 4 under punkt 10. Infrastrukturprojekter, b) Anlægsarbejder i byzoner, hvilket betyder, at der som udgangspunkt
skal foretages en miljøvurdering.

X

Da planen dog kun vurderes at indeholde mindre ændringer, betyder det, at der jf. § 3, stk. 2
i loven kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis tillægget må antages at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet. Dette betyder,
at der skal gennemføres en screening med
henblik på at afgøre om tillægget vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed om der
skal gennemføres en miljøvurdering.
Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt (jf. § 3, stk. 1, pkt.
2)

X

Renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen og overløb udledes Kalveboderne, som er
del af Natura 2000 området ”Vestamager og
havet syd for”. De afledte mængder af spildevand forventes ikke at ændre sig signifikant i
planperioden og det vurderes at der ikke vil ske
ændringer i belastningen til Kalveboderne.

Planen vurderes i øvrigt at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet (jf. § 3, stk. 1, pkt. 3)
Her ses på resultater af screeningsskema 2.

X

Resultatet af screeningen i nedenstående
skema 2 viser, at planen ikke omfatter forhold,
der bør vurderes nærmere. Dvs. at planen ikke
i øvrigt vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal
udarbejdes en miljøvurdering.

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning
Sundhedstilstand

Ikke relevant

Screening/scoping (skema 2)
(Planens indvirkning på miljøet)

Bemærkninger

X
X

Spildevand indeholder mange mikroorganismer, hvoraf nogle er sygdomsfremkaldende
og smitsomme. Det er derfor vigtigt med et
godt fungerende afløbssystem med stor forsyningssikkerhed. Planen medvirker til at
sikre dette.
Ved tiltag for lokal nedsivning af regnvand
mv. vil risikoen for hændelser med overløb af
urenset spildevand reduceres. Badevandskvaliteten vil forbedres som følge heraf.

Svage grupper (f.eks. handicappede)
Friluftsliv/rekreative interesser

X

Begrænsninger og gener overfor befolkX
ningen
Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna)
Dyreliv
Planteliv
Sjældne, udryddelsestruede el. fredede
dyr, planter el. naturtyper
Nærliggende natur- og fuglebeskyttelsesområder

X

På grund af den vandmiljøforbedrende effekt
kan planen have en væsentlig positiv indvirkning på friluftsaktiviteter som lystfiskeri.

X
X
X

De afledte mængder af spildevand forventes
ikke at ændre sig signifikant i planperioden,
og det vurderes derfor, at der ikke vil ske
ændringer i belastningen til vandløb, søer og
kystvande.
Kalveboderne er del af Natura 2000 området
Vestamager og havet syd for. Renseanlæg
Damhusåen udleder til dette. De afledte
mængder af spildevand forventes ikke at
ændre sig signifikant i planperioden og det
vurderes at der ikke vil ske ændringer i belastningen til Kalveboderne.

X

I forbindelse med vandplanerne indgår Frederiksberg Kommune i hovedopland Øresund og grænser mod vest op til hovedopland Køge Bugt. Der er ikke overfladevandsområder i kommunen, som er omfattet af
vandplanerne, men spildevand fra Frederiksberg Kommune belaster indirekte overfladevandsområder i Københavns Kommune med
opblandet spildevand og regnvand fra overløbsbygværker og regnvand fra separate
regnvandsudløb. Kommunen skal deltage i
fælleskommunale projekter for reduktion af
aflastninger fra overløbsbygværker til Harre-

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Screening/scoping (skema 2)
(Planens indvirkning på miljøet)

Bemærkninger

strup Å/Damhusåen for at forbedre vandkvaliteten i selve vandløbet og reducere aflastninger til Svanemøllebugten, Sydhavnen, og
Kalvebod Strand for at sikre/forbedre badevandskvaliteten på disse lokaliteter.
I følge det foreliggende forslag til vandplan
skal virkemidlerne (bassiner o. lign) være
iværksat i 2012 med henblik på at miljømålene er opfyldt i 2015.
Spredningskorridorer
Naturbeskyttelse jf. § 3 og fredning

X
X

Der er kun få § 3 beskyttede områder i kommunen. Der er desuden enkelte fredede
områder (primært Frederiksberg Have og
Søndermarken.
De afledte mængder af spildevand forventes
ikke at ændre sig signifikant i planperioden
og det vurderes derfor, at der ikke vil ske
ændringer i belastningen til vandløb, søer og
kystvande.
Alle nyanlæg (bassiner, ledninger etc.) skal
godkendes/tillades af kommunen iht. gældende lovgivning, og der vil således blive
taget højde for § 3 beskyttet natur og fredede
områder i forbindelse med nyanlæg.

Grønne områder
Skovrejsning/skovnedlæggelse
Landskab og jordbund
Landskabelig værdi
Geologiske særpræg
Jordforurening

X
X
X
X
X

Risiko for forurening

X

Jordhåndtering/flytning

X

Vand
Overfladevand, herunder påvirkning af
vandløb og vådområder

X

Generelt er alle byområderne områdeklassificerede, hvorfor bortskaffelse af jord skal
anmeldes til kommunen jf. jordflytningsbekendtgørelsen. I kommunen er der ligeledes
en række forureningskortlagte arealer iht.
Jordforureningsloven. Ved placeringen af
bassiner og omlægningen af ledninger mv.
skal det undersøges, om der skal foretages
jordarbejder på forurenede grunde.
De afledte mængder af spildevand forventes
ikke at ændre sig signifikant i planperioden,
og det vurderes derfor, at der ikke vil ske
ændringer i belastningen til vandløb, søer og
kystvande.

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Screening/scoping (skema 2)
(Planens indvirkning på miljøet)

Bemærkninger

Der er ingen direkte udledninger til søer,
vandløb eller kystvande fra Frederiksberg
Kommunes afløbssystem. Der er ingen vådområder i kommunen.

Udledning af spildevand

X

Renset spildevand og overløb udledes via
Københavns Kommunes kloaksystem til
vanddistrikt nr. 2.3 Øresund og 2.4 Køge
Bugt.
Spildevandsplanen beskriver den kommende
håndtering af spildevandsudledninger i perioden 2011-2022.
Alt spildevand fra Frederiksberg udledes til
Københavns Kommunes kloaksystemer.
Spildevand fra den østlige del af kommunen
(opland I, II og III) ledes til Renseanlæg Lynetten med aflastning til Sydhavnen og Svanemøllebugten under kraftig regn. Spildevand fra den vestlige del af kommunen (opland IV og V) ledes til Renseanlæg Damhusåen med aflastning til Harrestrup Å / Damhusåen og Kalveboderne under kraftig regn.

Grundvandsforhold

X

Renseanlæggene udleder til vandløb og
kystvand. Frederiksberg Kommune og Forsyning deltager aktivt i samarbejder i Lynettefælleskabet for at forbedre vandkvaliteten i
vandområderne, så målsætningen kan opfyldes.
Størstedelen af kommunen ligger i område
med særlige drikkevandsinteresser.

Strategien i Grundvandsplan 2009-2010

Risiko for forurening af grundvandsressourcen

X

omkring grundvandsbeskyttelse, med forebyggende, opsøgende, afværgende og overvågende tiltag, fastholdes.
Dårlig vedligeholdte kloakledninger kan give
risiko for påvirkning af grundvandet. Der
planlægges indsats for undersøgelse af tilstand og renovering af ledningsnettet.
Renseanlæg ligger udenfor kommunen.

Luft
Luftforurening (støv og andre emissioner)

X

Ved nyudlæg af bassiner og kloakrenovering
må der påregnes støvende arbejder i anlægsperioden. Støv mv. fra anlægsarbejdet

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Screening/scoping (skema 2)
(Planens indvirkning på miljøet)

Bemærkninger

reguleres via miljøbeskyttelsesloven.

Emissioner fra eventuel trafik til og fra
området
Støj
Støj

I evt. anlægsfase vil tung trafik give øgede
emissioner lokalt, men der forventes kun få
mindre anlægsarbejder med få lastbiler, så
emissionerne vurderes at være af underordnet betydning på regionalt niveau.
Kun relevant i evt. anlægsperiode, se ovenfor.

X

X

I evt. anlægsfase kan der være øget støjpåvirkning fra maskiner. Støjen reguleres i
henhold til miljølovgivningen.

Vibrationer

X

I evt. anlægsfase kan der evt. være vibrationer fra maskiner. Vibrationer reguleres i henhold til miljølovgivningen.

Trafik
Trafikafvikling/belastning

X

I forbindelse med etablering af regnvandsbassiner og nye ledninger kan der forekomme øget trafik i anlægsfasen.

Støj
Energiforbrug
Sikkerhed
Risiko for ulykker
Klimatiske faktorer
Påvirkning af klima

X
X

Generelt er der begrænset trafik til og fra
renseanlæg, hvorfor trafikken vurderes at
være underordnet på regionalt niveau.
Se under ”Støj”
Se under ”Ressourcer og affald”

X
X
X

Der planlægges flere tiltag for løbende at
tilpasse byens udvikling til de globale forandringer i klimaet. Tiltag er opdelt i klimatilpasning som tager højde for ændringerne i
nedbøren og afstrømningen, og klimaforebyggelse som primært er reduktion af CO2
udledning.
- Lokal nedsivning af regnvand
- Blå elementer
- Grønne tage
- Fremme vandgenbrug
- Målsætning for reduktion af CO2 udledning
Dette er i overensstemmelse med miljømål i
kommunens Grundvandsplan om at fremme
genanvendelse af afværgevand og nedsivning af regnvand.

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Screening/scoping (skema 2)
(Planens indvirkning på miljøet)

Bemærkninger

I nye lokalplaner og ved kommunalt grundsalg skal mulighed for genbrug af regnvand
overvejes.
Kulturarv
Kulturhistoriske værdier, fredede eller
bevaringsværdige bygninger

Kirker
Ressourcer og affald
Arealforbrug

X

Ved placering af regnvandsbassiner og ledninger tages der højde for kulturhistoriske
forhold som fortidsmunder, diger mv. Eventuelle nyanlæg indpasses således i forhold til
kulturhistoriske forhold.

X

Ved evt. placering af nye regnvandsbassiner
vil der i begrænset omfang blive brug for
arealudlæg.
Der vil være et øget energiforbrug ved etableringen af regnvandsbassiner og nye ledninger. En eventuel stigning i energiforbruget
vurderes at være underordnet på regionalt
niveau.
Der er målsætning om reduktion af vandforbrug i Kommuneplan 2009 både i kommunens egne bygninger og i boliger i kommunen.
Etableringen af regnvandsbassiner og ledninger vil medføre forbrug af materialer.
Stigningen vurderes at være underordnet på
regionalt niveau.

X

Energiforbrug

X

Vandforbrug

X

Produkter, materialer, råstoffer

X

Kemikalier, miljøfremmede stoffer
Affald, genanvendelse

X

Visuel effekt
Arkitektonisk udtryk
Kystnærhedszone og -profilet
Lys og/eller refleksioner
Sikkerhed
Kriminalitet
Brand, eksplosion, giftpåvirkning
Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold
Påvirkning af erhvervsliv

X
X
X
X
X
X

X

Etablering af bassiner og kloakrenovering vil
medføre bygningsaffald i en begrænset periode. Stigningen vurderes at være underordnet på regionalt niveau.

X

Evt. nye bassiner forventes at være underjordiske.

Læsevejledning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer) indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af
planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Ved miljøvurdering af planer og programmer anvendes de to skemaer. Fremgangsmåden er beskrevet nedenfor.
Skema 1 – Indledende screening:
Indledningsvis undersøges det om planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og om planen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på et internationalt naturbeskyttelsesområde.
Er en af disse to betingelser opfyldt skal der som udgangspunkt gennemføres en egentlig miljøvurdering,
hvor skema 2 anvendes til at afdække de miljøparametre, der skal vurderes nærmere i miljøvurderingen
(scoping, se under skema 2).
Er planen alene omfattet af lovens bilag 3 eller 4 og denne fastlægger anvendelsen ved mindre områder på
lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I dette tilfælde gennemføres en screening ved
brug af skema 2. Såfremt screeningen viser, at der er et eller flere forhold, der bør vurderes nærmere, skal
der foretages en egentlig miljøvurdering.
Skema 2 – Planens indvirkning på miljøet (scoping/screening):
Skemaet omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For hver enkel parameter foretages en kvalitativ vurdering, ved afkrydsning i de 3 rubrikker: ”ikke relevant”, ”forhold, der
bør vurderes” og ”forhold, der ikke vurderes yderligere”.
Skal der jf. skema 1 foretages en miljøvurdering, anvendes skemaet som en afgrænsning af omfanget af
miljøvurderingen (scoping). De miljøparametre, der vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet (afkrydsning i rubrikken ”forhold, der bør vurderes”) ved brug af skemaet, skal indgå i den videre miljøvurdering.
Skal der jf. skema 1 foretages en screening af, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det
hele taget, anvendes skemaet som et screeningsværktøj. Hvis én eller flere miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket ved gennemførelse af planen (afkrydsning i rubrikken ”forhold, der bør vurderes”), skal der
foretages en miljøvurdering. I dette tilfælde vil det udfyldte skema direkte kunne anvendes som scoping af
hvilke miljøparametre, der skal medtages i miljøvurderingen.
Scopingen/screeningen vil i alle tilfælde blive sammenholdt med et såkaldt 0-alternativ, der beskriver den
situation, der pt. er eller ville være såfremt, de planlagte aktiviteter ikke blev gennemført.
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Bilag 4: Det offentlige hovedkloaksystem, status – tegning se bagest i
rapporten

Juni 2011
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Bilag 5: Udførte fornyelser af hovedledningssystemet – se tegning bagest i
rapporten

Juni 2011

Signaturforklaring:
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Bilag 6: Renovering, status – se tegning bagest i rapporten

Juni 2011

Signaturforklaring:
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Bilag 7: Organisation og ejerforhold

Juni 2011

Frederiksberg Energi - koncernoversigt
Frederiksberg Kommune

Koncernoversigt

Frederiksberg

Frederiksberg
Energi A/S

Frederiksberg

Vand A/S

Forsyning A/S

Frederiksberg

Frederiksberg Forsynings

Kloak A/S

Frederiksberg
Fjernvarme A/S

Frederiksberg
Eltransmission A/S
Frederiksberg

Bygas (A/S)

Ejendomsselskab A/S
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Bilag 8: Krav og opmærksomhedspunkter i forbindelse med plan, miljø og
byggesagsbehandling af afløbssystemer

Juni 2011

Sagstype –
Ansøger
Nykloakering.

Opmærksomhedspunkter for kloaksystemet
Kloaksystemet skal, såfremt et af kommunen udført pilotprojekt viser
det er hensigtsmæssigt, udføres som separatsystem. Udførelse som
fællessystem kan kun tillades, hvis helt specielle forhold taler herfor.
Spildevandsledning tilkobles i første omgang eksisterende fælleskloak
system og kan evt. på et senere tidspunkt tilsluttes ny separat
hovedspildevandssystem. Regnvand skal separeres og kan ligeledes
tilkobles fællesledningen, hvis det ikke via LAR –løsninger er muligt
at holde vandet på egen grund.
Den maksimale afløbskoefficient for grunden skal være i
overensstemmelse med den i tabel 4.2 fastsatte værdi.
Den maksimalt tilladelig regnmængde (l/s) der kan afledes fra
grunden beregnes som: Maksimal afløbskoefficient x areal af grund x
180 l/sek/ha.

Omkloakering
Overtagelse af nye og eksisterende
private ledningsanlæg
Udarbejdelse af lokalplaner.

Maksimal afløbskoefficient fra
private og offentlige grunde.
(Befæstigelsesgraden)

Afledning af vejvand fra offentlige
og private veje til offentligt
kloaksystem.

Afløbet må ikke overstige det hidtil tilladte. Separering af regnvand
overvejes.
Kloakforsyningen kan under nærmere omstændigheder tilbyde at
overtage private ledningsanlæg., jf. 4.12
LAR løsninger fremmes mest muligt, f. eks. ved etablering af
muligheder for regnafledning til ”blå elementer” eller åbne/lukkede
bassiner til genbrug af regnvand, nedsivning etc.
Afløbskoefficienter anføres i lokalplansbestemmelserne.
Tabel 4.2 angiver den maksimalt tilladelige afløbskoefficient for
forskellige typer arealanvendelse, som Frederiksberg Kommune
anvender ved regulering. Kommunen kan i særlige tilfælde, f. eks. hvis
der udføres øvrige klimasikrede tiltag, dispensere fra den maksimalt
fastsatte afløbskoefficient.
Borger (eller f. eks. kommunens vejafdeling) ansøger
miljømyndigheden om tilladelse til tilslutning med tilhørende
beregningsmæssig dokumentation for, at tilslutningen ikke forårsager
hyppigere overbelastning af kloaksystemet med hensyn til
regnbetinget opstuvning.

