BILAG C SKYBRUDSPROJEKTER OG SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG
Skybrudsplanlægningen på Frederiksberg kan opdeles i forskellige typer af projekter. Der er som udgangspunkt to hovedtyper:
1) skybrudsprojekter (medfinansieringsprojekter) der kan være kommunale, private eller fælles, hvor vandet typisk forsinkes
eller opmagasineres og 2) spildevandstekniske anlæg (kloakanlæg) til håndtering af primært skybrudsvand. Spildevandstekniske
anlæg til håndtering af skybrudsvand bortleder oftest vand men kan dog også virke som reservoirer. Oftest vil begge type
projekter omfatte håndtering af vejvand og forberedt til, at der på sigt også kan kobles tagvand på projekterne.

På baggrund af klimatilpasningsplanen har Frederiksberg Kommune med Københavns Kommune udarbejdet
skybrudskonkretiseringsplaner, som beskriver en helhed af projekter, der skal gøre byen robust over for skybrud.
I 2016 indsendte Frederiksberg Kloak A/S en rammeansøgning til Forsyningssekretariatet (dateret 5. november 2015) om
medfinansiering af 56 skybrudsdelprojekter efter indgået aftale med Frederiksberg Kommune. Projekterne er opdelt i to
vandoplande – hhv. Frederiksberg Øst (FØ) og Frederiksberg Vest (FV). Rammeansøgningen blev godkendt i marts 2017.
Projekterne med tilhørende kortbilag er nærmere beskrevet i rammeansøgningen, som kan ses her:
https://www.epaper.dk/frederiksberg/klima/rammeansoegning-skybrudsprojekter/
Projekterne i oplistningen nedenfor er opdelt i realiserede projekter og planlagte projekter med tilhørende ejerskab, anlægstype
og størrelse. Alle projekterne håndterer som udgangspunkt overfladevand/vejvand, men vil typisk blive forberedt for en senere
mulig tilkobling af overfladevand/tagvand fra omkringliggende ejendomme.
Fællesprojekter med Københavns Kommune og private aktører er opstillet i skemaet: ”Planlagte projekter med andre
kommuner” nedenfor. Fællesprojekterne i skemaet er alle beliggende i København og vil blive realiseret i tæt samarbejde
kommunerne imellem. ID nummeret som fremgår af skemaet referer til Københavns Kommune og HOFORS rammeansøgning,
hvor projekterne er beskrevet nærmere. Link til Københavns Kommunes spildevandsplan følger her:
http://planer.kk.dk/dk/spildevandsplan-2018/
Endvidere fremgår der i bilag C fem øvrige kort (Kort A, B, C, D og E), der knytter sig til projekter, der er sat i gang eller forventes
igangsat inden for de næste par år.
Hvis der undervejs sker betydende ændringer af de planlagte skybrudsprojekter eller spildevandstekniske anlæg, vil det
medføre, at der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.
Det er fx gældende, hvis der bliver behov for:
> at der skal erhverves arealer eller rettigheder fra private ved etablering af anlæg, og såfremt det ikke kan ske på frivilligt
grundlag og ekspropriation derfor bliver nødvendigt. Det kan fx blive aktuelt på private fællesveje, der ikke overgår til
kommunen, hvor der ubetinget er nødvendigt at udføres skybrudsprojekter.
> at kommunen giver påbud til private ejendomme fx om at lede regnvand/tagvand til de etablerede projekter.

>

KORT A SPILDEVANDSTEKNISK ANLÆG KOBLET TIL PROJEKTET FREDERIKSBERG
IDRÆTSANLÆG
Frederiksberg Kommune er i gang med at projektere og anlægge et forsinkelsesbassin/skybrudsanlæg på 24.000m3 kombineret
med kunstgræsbaner på Idrætsanlægget på Jens Jessens Vej. Anlægget forventes færdigt i sommeren 2019. Projektet med
forsinkelsesbassinet omfatter etablering af selve bassinet og fodboldbaner i kunstgræs, og omfatter således ikke
regnvandshåndteringen, herunder frakobling, lokalhåndtering, transport og overpumpning af regnvand fra projektområdet.
Projektområdet, hvor regnvandet skal frakobles fællessystemet og transporteres hen til forsinkelsesbassinet, indbefatter Jens
Jessens Vej, Marielystvej, Hoffmeyersvej, Troels-Lunds Vej, Rådmand Steins Allé, O.V. Kjettinges Allé, Bendzvej, J.C. Schiødtes
Vej, Goldschmidtsvej, Johan Ottosens Vej samt stier og brolagte pladser med mere i projektområdet, som kan kobles til det nye
regnvandssystem. I første ombæring er det primære fokus på at frakoble alt vejvand, men på sigt kan der også frakobles vand
fra tagarealer.

KORT B AF PROJEKT ROLIGHEDSVEJ BYCAMPUS
Projektet omfatter fordampning, forsinkelse, transport og nedsivning af regnvand. Der forventes at blive etableret et centralt
forsinkelsesanlæg ejet af kommunen og flere forsinkelsesveje med afledning på terræn og rør til Ågadeledningen og senere til
Åboulevard-skybrudstunnelen. Øvrige anlægsprojekter forventes at blive privatejet. Projektet vil fremgå af ny lokalplan, der er
under udarbejdelse.

KORT C GRØNDALEN ETAPE 2
Projektet er en fortsættelse af Grøndalen etape 1, hvor overflade- og tagvand fra Flintholm svømmehal ledes på terræn til
Grøndalsengen og tilsluttes det eksisterende kloaksystem. Projektet igangsættes i medio 2019. Ejer er Frederiksberg Kloak A/S.
På sigt vil regnvand fra det øvrige opland jf. kort nedenfor også blive ledt Grøndalen og afkobles kloaksystemet, når projektet
Grøndalsparken er etableret. Igangsættelsen af projektet Grøndalsparken forventes tidligst at blive igangsat i 2024.
Grøndalen etape 2 (2019)

Grøndalen etape 1 (2018)

KORT D OPLAND TIL SOLBJERG PARKKIRKEGÅRD
I projektet Solbjerg Parkkirkegård skal der på sigt etableres et centralt forsinkelsesbassin ejet af kommunen. Når projektet er
gennemført, vil det kunne modtage vand fra tilstødende arealer herunder oplandet som er vist på kortet nedenfor.
Det planlægges, at vandet vil blive ledt til Solbjerg Parkkirkegård via skybrudsveje og grønne veje, hvor vandet løber på terræn,
men vandet kan også blive fordampet, hvis der er mulighed for det. Projektet forventes tidligst at igangsættes i 2021.

KORT E PROJEKT PÅ KONGENS TVÆRVEJ OG KRONPRINSENSVEJ
I forbindelse med skybrudshåndteringen i Kongekvarteret, planlægges der anlagt en ny skybrudsledning, der kan transportere
skybrudsvandet til et bassin, der an rumme op til 5000 m3 i Solbjerg Kirkegård under en fremtidsskreven 100 års regn.
Anlæggelse af skybrudsledningen er en del af den overordnede klimatilpasning i lokalområdet. De planlagte veje er private
fællesveje, hvor vejafvandinge i dag sker til den eksisterende fælleskloak.
Skybrudsledningen planlægges anlagt i Kongens Tværvej (matrikel nr. 361) og Kronprinsensvej (matrikel nr. 36cf, 41a og 242b),
inden den ledes gennem Den Grønne Sti til Solbjerg Parkkirkegård. Det kan herudover vise sig nødvendigt at etablere en ledning
i Dronningensvej (matrikel nr. 360). Oplandet til skybrudsledningen er i sidst nævnte tilfælde et vejareal på i alt 8.400 m².
En alternativ linjeføring kan være fra Kronprinsensvej via Frederiksvej til Solbjerg Parkkirkegård og til den Grønne sti.

