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1.1 Indledning 
Rødovre Kommunes Spildevandsplan 
2013-2020 er en plan for afledning, ned-
sivning og rensning af spildevand i Rød-
ovre Kommune og er udarbejdet af 
Rødovre Kommune i samarbejde med 
forsyningsselskabet HOFOR A/S. Planen 
er gældende for perioden 2013 til 2020 
og erstatter Rødovre Kommunes Spilde-
vandsplan 2004-2012 /1/. I forhold til spil-
devandsplan 2004-2012 er de vigtigste 
ændringer følgende:

• Der indføres et nyt servicemål for klo-
aksystemets funktion i Rødovre Kom-
mune, som tager hensyn til fremtidens 
klimaændringer

• Der indføres en ny mulighed for, at 
grundejere i dele af Rødovre Kommu-
ne kan udtræde af forsyningen for tag- 
og overfladevand og få tilbagebetalt en 
del af deres tilslutningsbidrag

• Der gennemføres i planperioden tiltag 
til at reducere antallet af overløb fra 
fælleskloak for at forbedre miljøtilstan-
den i Harrestrup Å 

• Alle ukloakerede kolonihaveforeninger 
tilsluttes i planperioden offentlig kloak

• Vand fra den offentlige vej Lørenskog-
vej frakobles i planperioden den of-
fentlige fælleskloak og håndteres lokalt 
ved nedsivning til grundvand eller ud-
ledning til recipient

1.2 Resumé 
Spildevandsplanen beskriver først og 
fremmest de eksisterende og fremtidige 
forhold for kommunens spildevandsan-
læg. Planen tager udgangspunkt i gælden-
de lovgivning og myndighedskrav. Lov- og 
plangrundlaget er beskrevet i afsnit 2.

Med udgangspunkt i kommunens over-

1. Indledning og resumé

ordnede målsætninger samt de lovgiv-
ningsmæssige krav har Rødovre Kom-
mune opsat en række målsætninger, der 
beskrives nærmere i afsnit 3. Målsætnin-
gerne er inddelt i følgende hovedkatego-
rier: 

• Overordnede målsætninger 

• Målsætning for serviceniveau for funk-
tion af det offentlige kloaksystem 

• Målsætning for strategi for udbygning 
af det offentlige kloaksystem 

• Målsætning for fornyelse og renovering 
af kloakker

• Målsætning for spildevandshåndtering i 
kolonihaver 

• Målsætning for beskyttelse af grund-
vandet og for øget nedsivning af regn-
vand

Organiseringen af kloakforsyningen i 
Rødovre Kommune er beskrevet i afsnit 
4. De offentlige kloakker i kommunen 
drives af HOFOR A/S, som er ejet af 8 
kommuner i fællesskab. Spildevandet ren-
ses på to forskellige renseanlæg, Rense-
anlæg Damhusåen og Spildevandscenter 
Avedøre, som begge ligger uden for Rød-
ovre Kommune. Renseanlæggene drives 
af et kommunalt ejet aktieselskab, som 
Rødovre Kommune er medejer af.

De eksisterende kloakeringsforhold i 
Rødovre Kommune er beskrevet i afsnit 
5. Arealet af kommunen er på ca. 1210 
ha, hvoraf de 1032 ha er kloakeret. Godt 
halvdelen af disse (580 ha) er fælleskloa-
keret, mens resten er separatkloakeret. 
Det overordnede afløbssystem består af 
ca. 160 km hovedledninger, 7 pumpesta-
tioner, 7 overløbsbygværker, 5 bassiner, 
samt en række rørbassiner, regnvandsud-
løb, sandfang, olieudskillere osv. 
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I afsnit 5.5 er de planlagte kloakerings-
områder beskrevet. Rødovre Kommune 
vil sikre, at alle kolonihaver i kommu-
nen bliver tilsluttet den offentlige kloak 
senest ved udgangen af 2018, således at 
håndteringen af spildevand i koloniha-
verne fremover sker på en miljøvenlig og 
tidssvarende måde.

Rødovre Kommunes regnbetingede ud-
ledninger er beskrevet i afsnit 6, der 
også beskriver de enkelte recipienter 
nærmere. Rødovre Kommune er en del 
af oplandet til Harrestrup Å systemet. I 
planperioden skal der ske en indsats for 
at reducere antallet af overløb fra fæl-
leskloak til Harrestrup Å systemet. Ind-
satsen skal sikre, at Rødovre Kommune 
lever op til de krav, der stilles i de stats-
lige vandplaner, som forventes at træde i 
kraft i slutningen af 2014.

I afsnit 6.4 er opgjort, hvor meget bas-
sinkapacitet, der skal opføres ved hvert 
overløb for at leve op til vandplanens krav. 
Analyserne af løsningsmulighederne med 
hensyn til konkrete bassinplaceringer er 
endnu ikke tilendebragt. I forbindelse 
med anlæg af bassinerne kan der blive be-
hov for afgivelse af areal og pålæggelse af 
ledningsservitut på både offentlige og pri-
vate arealer. Dette er beskrevet i afsnit 9.

Tilstand og planer for fornyelse af afløbs-
systemet er beskrevet i afsnit 7. Siden 
1994 er afløbssystemet i Rødovre sy-
stematisk blevet undersøgt og udvalgte 
ledningsstrækninger fornyet. I dag er alle 
hovedledninger undersøgt ved TV-in-
spektion. Hovedledningerne vil systema-
tisk blive geninspiceret ca. hvert 10. år, 
afhængig af ledningernes tidligere vurde-

rede tilstand. 

Rødovre Kommune indfører med den-
ne spildevandsplan en mulighed for, at 
grundejere i nedsivningsegnede områder 
kan udtræde af kloakforsyningen for så 
vidt angår regnvand, og få tilbagebetalt 
op til 40 % af deres tilslutningsbidrag, hvis 
de håndterer regnvandet på egen grund 
f.eks. ved nedsivning i faskiner eller regn-
bede. Dette er beskrevet i afsnit 10.

Endelig er der i spildevandsplanens af-
snit 11 opstillet en samlet tids- og akti-
vitetsplan, som dels angiver de skønnede 
omkostninger ved de enkelte aktiviteter 
i planperioden, dels giver et bud på den 
tidsmæssige fordeling af opgaverne. Der 
er planlagt investeringer for 122,3 mio. 
kroner i perioden 2014-2020. Heraf er 
56,3 mio. kroner afsat til løbende reno-
vering af kloaknettet. 1,6 mio. kroner er 
afsat til kloakering af kolonihaver. 64,9 
mio. kroner er afsat til opførelse af for-
sinkelsesbassiner langs Harrestrup Å for 
at opfylde kravene i Rødovre Kommunes 
og Københavns Kommunes vandhand-
leplaner om nedbringelse af antallet af 
overløb fra spildevandssystemet til Har-
restrup Å. 

Af de 64,9 mio. kroner er de 32,5 mio. 
kroner afsat til opførelse af bassiner i 
Rødovre Kommune. De sidste 32,4 mio. 
kroner er afsat til Rødovre Kommunes 
andel af de bassiner, der skal opføres for 
at nedbringe antallet af overløb fra den 
fælleskommunale kloakledning, der løber 
langs Harrestrup Å i Københavns Kom-
mune, og som blandt andet modtager 
vand fra Rødovre Kommune.
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2. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med an-
den planlægning

Spildevandsplanen er udarbejdet på bag-
grund af lovgivning samt øvrig statslig og 
kommunal planlægning. Dette grundlag 
beskrives i det følgende.

2.1 Lovgrundlag 

2.1.1. Miljøbeskyttelsesloven 
Miljøbeskyttelsesloven /2/ er den over-
ordnede lov på miljøområdet i Danmark. 
Miljøbeskyttelseslovens formål er, at  
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.
 
Af miljøbeskyttelseslovens § 32 fremgår, 
at kommunalbestyrelsen skal udarbejde 
en plan for bortskaffelse af spildevand, og 
at planen skal indeholde oplysninger om: 

• Eksisterende og planlagte kloakerings-
områder og renseforanstaltninger.  

• Områder, hvor kommunalbestyrelsen 
er indstillet på at ophæve tilslutnings-
retten og -pligten helt eller delvis. 

• Områder, hvor kommunalbestyrelsen 
er indstillet på at give en ejendom til-
ladelse til direkte tilslutning til spilde-
vandsrenseforsyningsselskabet. 

• Den eksisterende tilstand af kloakan-
læg samt planlagte fornyelser af disse. 

• Eksisterende områder uden for kloa-
keringsområder, hvor der sker nedsiv-
ning, og planlagte områder uden for 
kloakeringsområder, hvor der skal ske 
afledning til nedsivningsanlæg. 

• Eksisterende områder uden for kloa-
keringsområder, hvor der sker rens-
ning svarende til et bestemt renseni-
veau, og planlagte områder uden for 
kloakeringsområder, hvor der skal ske 

rensning svarende til et bestemt ren-
seniveau. 

• Hvorvidt der er tale om et spilde-
vandsforsyningsselskab omfattet af § 2, 
stk. 1, i lov om vandsektorens organi-
sering og økonomiske forhold. 

• Afgrænsningen mellem de enkelte 
vandselskabers kloakeringsområder.  

• Efter hvilken tidsfølge projekterne for-
udsættes at være udarbejdet og anlæg-
gene udført.

2.1.2 Miljømålsloven 
Miljømålsloven /3/ har til formål at fast-
lægge rammerne for beskyttelsen af 
overfladevand og grundvand samt for 
planlægning inden for de internationale 
naturbeskyttelsesområder. Miljømålslo-
ven opdeler Danmark i en række vanddi-
strikter og stiller krav om udarbejdelse af 
statslige vandplaner for hvert vanddistrikt 
samt kommunale vandhandleplaner. 

Miljømålsloven har betydning for Rød-
ovre Kommunes spildevandsplan, fordi 
den udgør lovgrundlaget for de kom-
mende statslige vandplaner og for Rød-
ovre Kommunes kommende vandhand-
leplan. I vandhandleplanen vil der blive 
fastlagt indsatser på spildevandsområdet, 
som skal fremgå af spildevandsplanen. De 
statslige vandplaner og Rødovre Kommu-
nes vandhandleplan er beskrevet i afsnit 
2.3. 

2.1.3 Betalingsloven
Betalingsloven /4/ fastlægger reglerne for 
betaling for afledning af spildevand til of-
fentlige spildevandsanlæg og har blandt 
andet til formål at sikre princippet om 
omkostningsdækning (hvile i sig selv prin-
cippet) og princippet om, at forureneren 
betaler. Betalingsloven fastlægger stør-
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relsen af det tilslutningsbidrag, der må 
opkræves ved tilslutning til offentlig kloak 
for forskellige typer af ejendomme.

I medfør af betalingsloven skal Rødovre 
Kommune legalitetsgodkende en beta-
lingsvedtægt gældende for ejendomme, 
der er tilsluttet det offentlige spilde-
vandsanlæg eller på anden måde tilknyt-
tet HOFOR Spildevand Rødovre A/S. 
Den gældende betalingsvedtægt er trådt 
i kraft den 1. januar 2014. Betalingsved-
tægten /5/ kan ses på HOFOR A/S hjem-
meside.

Betalingsreglerne fremgår af den gælden-
de betalingsvedtægt. Kloakforsyningens 
løbende udgifter dækkes dels af tilslut-
ningsbidrag, der normalt er et engangsbi-
drag, dels af årlige bidrag i form af vand-
afledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag. 
Bidragenes størrelse fremgår af HOFOR 
Spildevand Rødovre A/S takstblad, som 
revideres hvert år i forbindelse med bud-
getlægningen. Særbidrag opkræves ud-
over det ordinære vandafledningsbidrag 
for særligt forurenet processpildevand. 
Retningslinjerne for afregning af særbi-
drag fremgår af betalingsvedtægten og 
det gældende takstblad. Der er pt. ingen 
virksomheder i Rødovre Kommune, der 
betaler særbidrag.

2.1.4 Vandsektorloven
Vandsektorloven /6/ fastlægger ram-
merne for vandsektorens organisering i 
Danmark. Loven trådte i kraft 1. juli 2009 
og medførte, at kommunerne ikke læn-
gere måtte drive forsyningsvirksomhed 
på vandområdet, med mindre der blev 
dannet et kommunalt ejet aktie- eller 
anpartsselskab til formålet. Som følge af 
Vandsektorloven drives vandforsyning og 

kloakforsyning i Rødovre Kommune i dag 
af HOFOR A/S som beskrevet i afsnit 4.1.

2.1.5 Lov om miljøvurdering af pla-
ner og programmer
Lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer /7/ fastlægger regler om, at alle 
offentlige planer skal miljøvurderes, hvis 
de kan få væsentlig indvirkning på miljø-
et. Rødovre Kommunes spildevandsplan 
2013-2020 er miljøvurderet.

2.1.6 Vandløbsloven
Vandløbsloven /8/ har til formål at sikre, 
at vandløb kan benyttes til afledning af 
vand herunder overfladevand, spildevand 
og drænvand. Lovens regler finder anven-
delse på vandløb, grøfter, kanaler, rørled-
ninger samt søer, som flere end en en-
kelt  grundejer har interesse i. I Rødovre 
Kommune er der overløb af spildevand 
fra både regnvandskloak og fælleskloak til 
Harrestrup Å systemet. Harrestrup Å og 
Kagsåen er reguleret af vandløbsregulativ 
for kommunevandløb nr. 19 og 20 /9/.

2.1.7 Naturbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelseslovens /10/ §3 fastlæg-
ger, at der ikke må foretages ændring i 
tilstanden af naturlige søer, hvis areal er 
på over 100 m2. I Rødovre Kommune lig-
ger der flere regnvandsbassiner, som er 
en del af afløbssystemet, og som er om-
fattet af denne regulering. Reguleringen 
forhindrer ikke vedligeholdelse af bas-
sinerne, som er nødvendig af hensyn til 
deres funktion.

2.1.8 Spildevandsbekendtgørelsen 
Spildevandsbekendtgørelsen /11/ er en 
bekendtgørelse under miljøbeskyttelses-
loven og fastlægger yderligere regler om 
spildevandstilladelser. I spildevandsbe-
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kendtgørelsens § 5 er der fastsat regler 
om,  at en spildevandsplan, udover de op-
lysninger, der er  nævnt i miljøbeskyttel-
seslovens § 32 (se afsnit 2.1.1.), også skal 
indeholde oplysninger om følgende: 

• Hvordan spildevandsplanen forholder 
sig til kommune- og vandplanen, samt 
til den økonomiske planlægning og til 
vandløbenes fysiske tilstand. 

• De eksisterende og planlagte fælles 
spildevandsanlæg i kommunen, herun-
der afgrænsning af de enkelte kloako-
plande og angivelse af, om anlægget er 
privat eller offentligt ejet. 

• Hvordan spildevandet i øvrigt bort-
skaffes i kommunen, f. eks. ved ud-
sprøjtning. 

• Hvilket vandområde spildevandet fra 
de enkelte oplande udledes eller øn-
skes udledt til, udløbenes placering 
og de forventede udledte mængder af 
spildevand. 

• En renoveringsplan for de kommunale 
kloakker med målsætning og priorite-
ring af renoveringen. Renoveringspla-
nen skal endvidere indeholde en tids- 
og økonomiplan for arbejdet. 

• Hvilke udgifter, der forventes at måtte 
afholdes ved etablering og drift af de 
offentlige anlæg samt anlæg etableret 
af kommunalbestyrelsen efter § 7 a i 
betalingsloven /4/.

• Hvilke ejendomme, der forventes at 
skulle afgive areal eller få pålagt ser-
vitut ved gennemførelse af projekter 
i overensstemmelse med spildevands-
planen. 

• Hvilke ejendomme, der er tilsluttet 
det offentlige kloakfællesskab, og i hvil-
ket omfang de er tilsluttet. 

Spildevandsbekendtgørelsen indeholder 

desuden regler om, at kommunalbesty-
relsen skal ajourføre spildevandsplanen, 
når der sker ændringer i forudsætnin-
gerne for den. 
 
2.2 Forhold til anden planlægning

2.2.1 Vandplan og vandhandleplan 
Hele Danmark er som følge af Miljømåls-
loven blevet inddelt i hovedvandoplande, 
og staten har for hvert af disse udarbej-
det en vandplan, der beskriver miljømål 
for alle vandforekomster. Vandplanerne 
trådte i kraft 22. december 2011. 6. de-
cember 2012 traf Miljø- og Naturkla-
genævnet beslutning om, at de statslige 
vandplaner er ugyldige pga. en for kort 
supplerende høring. Vandplanerne blev 
derfor sendt ud i en ny offentlig høring, 
og forventes nu at træde i kraft i slutnin-
gen af 2014.

Ved en vandforekomst forstås en sø, et 
vandløb, et kystområde eller et grund-
vandsmagasin. Vandplanerne fastlægger 
også hvilke indsatser, der overordnet set 
skal tages i anvendelse for at nå de opstil-
lede miljømål. Hele Rødovre Kommune 
ligger i det område, der dækkes af Vand-
plan 2.4 Køge Bugt /12/.

Vandplanen skal sikre, at der er sammen-
hæng i hele oplandet, således at der med 
udgangspunkt i vandets kredsløb kan 
sættes miljømål for alle vandforekomster. 
Miljømålet er som udgangspunkt en god 
tilstand for alle vandforekomster, hvilket 
betyder, at vandet skal have en god øko-
logisk og kemisk tilstand, og at der skal 
være gode levevilkår for de naturligt fore-
kommende planter og dyr. 
Vandplanen redegør også for lempel-
ser eller stramninger af miljømålene for 
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vandområderne og  forlængelser af fri-
sterne for opnåelse af målene. Derud-
over indeholder vandplanen en redegø-
relse for vandmiljøovervågningen og en 
sammenfatning af de vedtagne indsats-
programmer inklusive en beskrivelse af, 
hvordan miljømål for vandforekomster 
kan opnås. Indsatsprogrammet er inddelt 
i planperioder og første planperiode er 
2010-2015. Indsatsprogrammet skal revi-
deres hvert 6. år. 

På baggrund af vandplanen har Rødovre 
Kommune udarbejdet en vandhandleplan 
/13/. Vandhandleplanen beskriver de ind-
satser, der skal gennemføres i Rødovre 
Kommune frem til 2015 for at leve op til 
vandplanens krav, og lægger en tidsplan 
for indsatserne. 

Vandhandleplanen blev vedtaget af Kom-
munalbestyrelsen 27. november 2012. 
Pga. Miljø- og Naturklagenævnets kendel-
se 6. december 2012 er Vandhandleplanen 
ikke gyldig. Når de statslige vandplaner er 
trådt i kraft, skal vandhandleplanen sen-
des ud i en ny offentlig høring på mindst 8 
uger og herefter vedtages af Kommunal-
bestyrelsen igen. Vandhandleplanen skal 
være endeligt vedtaget senest 12 måne-
der efter, de statslige vandplaner er trådt 
i kraft. 

Vandhandleplanen er en overordnet plan 
i planhierakiet. De indsatser på spilde-
vandsområdet, Rødovre Kommune fast-
lægger i vandhandleplanen, skal indarbej-
des i kommunens spildevandsplan i form 
af enten en helt ny spildevandsplan eller 
et tillæg til en eksisterende spildevands-
plan. 
Med denne spildevandsplan har Rødovre 
Kommune indarbejdet de indsatser på 

spildevandsområdet, der blev fastlagt i 
den vandhandleplan, der blev vedtaget 
af Kommunalbestyrelsen 27. november 
2012, men som nu er ugyldig. Hvis der 
bliver fastlagt yderligere indsatser på spil-
devandsområdet i vandhandleplanen, når 
den bliver vedtaget af Kommunalbesty-
relsen igen, vil disse indsatser blive ind-
arbejdet i et tillæg til spildevandsplanen.

2.2.2 Kommuneplan og lokalplaner 
Rødovre Kommuneplan 2010-2022 blev 
vedtaget af Kommunalbestyrelsen 31. 
august 2010 og er gældende for perioden 
2010-2022. For fem udviklingsområder i 
kommunen gælder dog Forslag til Kom-
muneplan 2014, der blev vedtaget den 17. 
december 2013. Kommuneplanen er det 
overordnede grundlag for kommunens 
udbygning og arealanvendelse. Spilde-
vandsplanen er derfor afhængig af kom-
muneplanen i forhold til de elementer i 
kommuneplanen, som har betydning for 
kloakering og rensning af spildevand. 

F.eks. har placering og omfanget af nybyg-
geri, byfortætning og omdannelse af er-
hvervsområder samt ændret arealanven-
delse i forskellige områder indvirkning på 
Rødovre Kommunes spildevandsplanlæg-
ning.  

Kommuneplanens visioner for udviklin-
gen fremgår af følgende retningslinjer og 
afsnit:  

• ”3. Retningslinjer for byudvikling” an-
giver visioner for Rødovres byudvik-
lingsområderne og den sammenhæn-
gende planlægning. 

Kommuneplanens fokus på den rekrea-
tive anvendelse af eksisterende grønne 
områder i forbindelse med søer og vand-
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løb i kommunen vil også have indvirkning 
på spildevandsplanlægningen. 

Kommuneplanens visioner for de grønne 
områder fremgår af følgende retningslin-
jer og afsnit:  

• ”7. Retningslinjer for de blå og grønne 
strukturer” angiver visioner for Rød-
ovre som grøn by 

• ”8. Retningslinjer for naturbeskyttel-
se” angiver visioner for mulighed for 
og adgang til naturoplevelser tæt på 
boligen med fokus på de grønne bånd 
som Vestvolden og Harrestrup Ådal  

• ”9. Retningslinjer Vestvolden” angiver 
visioner om at beskytte og forbedre 
de kulturhistoriske, de naturmæssige 
og de rekreative værdier ved Vestvol-
den

• ”10. Retningslinjer for Harrestrup 
Ådal” angiver ønsker om større biolo-
gisk mangfoldighed i Harrestrup Å og 
er koblet til forbedring af vandkvalite-
ten som beskrevet i ”Vision for Harre-
strup Å og tilløb” samt i Vandplan 2.4 
Køge Bugt 

• Afsnit om Vandløb og søer for alle 
vandområderne i Rødovre Kommune 

• Afsnit om spildevand og herunder 
regnbetingede udløb til recipienter 
og overholdelse af vandkvalitetskrav 
og indsatser beskrevet i Vandplan 2.4 
Køge Bugt 

Rødovre Kommune er fuldt udbygget, så 
den fysiske planlægning vil have fokus på 
byomdannelse. Befolkningstallet i Rød-
ovre Kommune var pr. 1. januar 2013 
37.351. Ifølge Danmarks Statistiks befolk-
ningsfremskrivning vil Rødovre Kommu-
nes befolkning stige i de kommende år, så 
kommunen i 2025 runder 40.000 indbyg-

gere. Det svarer til en befolkningsvækst 
på 7,1 procent fra 2013-2025. 

Kommuneplanens oplysninger er benyt-
tet som grundlag for udarbejdelse af op-
lands- og udløbsskemaer. Se Skema 1 og 
2.

Lokalplaner bliver udarbejdet i overens-
stemmelse med kommuneplanens ret-
ningslinjer og rammer.

2.2.3 Vandforsyningsplan 
Vandforsyningsplanen for Rødovre Kom-
mune blev vedtaget af Kommunalbe-
styrelsen 25. august 2009 og dækker 
planperioden 2008-2018, /15/. Vandfor-
syningsplanen indeholder oplysninger 
om vandforbrug i både status- og plan-
situationen, fordelt på boliger, offentlige 
institutioner og erhverv ud fra en befolk-
nings- og erhvervsprognose.
 
Vandforsyningsplanen angiver, at utæt-
te kloakker kan forårsage forurening 
af grundvandet. HOFOR A/S (tidligere 
Rødovre Vand A/S) har gennemført en 
systematisk TV-inspektion af hele hoved-
kloaknettet inden for de seneste 10 år, og 
det er blevet vurderet, hvor renovering 
af afløbssystemet er og har været nød-
vendig.

For at forbedre drikkevandskvaliteten 
og ressourcesikkerheden har vandforsy-
ningen spredt og justeret indvindingen 
gennem etablering af nye boringer. I 2005 
er der etableret et nyt vandværk ved 
Espevang. 
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2.2.4 Regionplan 2005 for Hoved-
stadsregionen 
Regionplan 2005 for Hovedstadsregio-
nen fastlægger en række retningslinier 
for spildevand. Regionplan 2005 er op-
hævet til landsplansdirektiv og bortfalder, 
når de statslige vandplaner er vedtaget. 
Vandplanerne erstatter på det tidspunkt 
regionplanens retningslinier.

Regionplan 2005 fastsætter generelle ret-
ningslinier for spildevand, som bla. kræ-
ver rensning af spildevand og anvendelse 
af den bedste tilgængelige teknologi. Her-
udover fastsætter den retningslinier for 
renseanlæg, regnbetingede udløb og ud-
løb fra separatkloakerede områder.
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Udløb af separatkloake-
ret regnvand fra Motor-
ringvej 3 til Fæstnings-
kanalen efter periode 
med kraftig regn.  Van-
det renses og forsinkes 
i bassiner før udledning
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3.1 Overordnede målsætninger
I Kommuneplan 2010-2022 er det fast-
lagt, at Rødovre Kommune vil arbejde 
for at:

• Spildevandsafledningen skal foregå, så 
kommunens/områdets vandområder 
og grundvand beskyttes

• Spildevandsafledningen skal ske på en 
måde, så de rekreative interesser til-
godeses

• Ved en fornuftig planlægning og prio-
ritering af projekter skal det sikres, 
at de miljømæssige gevinster ved gen-
nemførelse af de planlagte tiltag bliver 
så store som muligt

En vigtig del af spildevandsplanlægningen 
er en økonomisk og miljømæssig konse-
kvensvurdering af de specifikke målsæt-
ninger. Dette vil resultere i en langsigtet 
plan for opfyldelse af målsætningerne in-
klusiv en strategi for den samlede takst-
politik, som skal sikre de nødvendige 
midler til gennemførelse af de planlagte 
tiltag.

Det er hensigten, at de opstillede mål 
løbende justeres og eventuelt suppleres 
i takt med at de indhentede erfaringer, 
anvendelse af de bedst tilgængelige tek-
nologiske løsninger (BAT-løsninger) samt 
opfyldelse af eventuelle skærpede krav 
m.v.

Med udgangspunkt i ovenstående skal 
såvel de overordnede som de specifikke 
målsætninger for kommunens indsats sik-
re, at der opnås mest miljø for pengene.

3.2 Målsætning for serviceniveau 
for funktion af det offentlige kloak-
system
Med denne spildevandsplan indføres der 

i Rødovre Kommune følgende nye servi-
ceniveau for funktionen af det offentlige 
kloaksystem for opstuvning til terræn:

• For fælleskloakerede områder må der 
ikke ske opstuvning til terræn oftere 
end 1 gang hvert 10. år 

• For separatkloakerede områder må 
der ikke ske opstuvning til terræn of-
tere end 1 gang hvert 5. år 

Det nye serviceniveau er baseret på 
anbefalingerne i Spildevandskomiteens 
skrift 27 /16/, som blev udgivet i 2005.

Ved dimensionering af fremtidige klo-
akanlæg og renovering af eksisterende 
ledninger skal der anvendes en samlet 
sikkerhedsfaktor på f = 1,1 x 1,3 x 1,0 
= 1,43, hvilket betyder, at der bereg-
ningsmæssigt tilføres 43 % ekstra vand 
til afløbssystemet fra de regnhændelser 
der regnes på som dimensionsgivende. 
Sikkerhedsfaktoren på 1,43 tager både 
hensyn til den statistiske usikkerhed på 
beregninger af kloaksystemets funktion, 
til den forventede byudvikling og til den 
forventede udvikling i nedbøren som føl-
ge af klimaændringer frem til slutningen af 
dette århundrede. Sikkerhedsfaktoren er 
sammensat som angivet i tabel 3.1.

Rødovre Kommune har valgt at sætte 
sikkerhedsfaktoren for den statistiske 
usikkerhed til 1,1, fordi der findes en vel-
kalibreret og detaljeret model af afløbs-
systemet i kommunen. Fortætningsfakto-
ren er sat til 1,0, fordi Rødovre Kommune 
allerede er fuldt udbygget. Endelig svarer 
klimafaktoren på 1,3 til anbefalingerne i 
Spildevandskomiteens skrift 29 /17/, som 
blev udgivet i 2008.

3. Målsætninger 
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3.3 Målsætning for strategi for ud-
bygning af det offentlige kloaksy-
stem
Ved udbygning af det offentlige kloaksy-
stem vælges den strategi, der miljømæs-
sigt, økonomisk og udførelsesmæssigt 
vurderes at være den mest optimale for 
det aktuelle område. De strategier der 
vælges eller kombineres mellem er føl-
gende:

• Løbende udbygning/opgradering af det 
eksisterende kloaksystem 

• Etablering af separat vejvandssystem i 
fælleskloakerede områder

• Etablering af lokal afledning af regn-
vand (LAR-løsninger)  

Uanset valg af langsigtede/strategiske 
løsninger skal der foretages en løbende 
renovering af det eksisterende kloaksy-
stem.

3.4 Målsætning for fornyelse og re-
novering af kloakker
Fornyelserne af afløbssystemet skal som 
minimum resultere i en indsats, der sikrer 
afløbssystemets funktion og fastholder 
dets værdi og gennemsnitlige restlevetid.

Større anlægsarbejder skal planlægges i 
en sammenhængende renoveringsplan, 
hvor der både tages højde for vandpla-
ner, spildevandsplaner og klimatilpasning, 

samt hvordan der kan høstes synergier i 
det nye fusionerede vandselskab HOFOR 
A/S. For eksempel i forbindelse med gen-
nemførelse af planlægningsopgaver og ved 
udførelse af fælles bassinanlæg på tværs af 
kommunegrænser.

3.5 Målsætning for spildevands-
håndtering i kolonihaver
Siden 2004 er 3 ud af 6 kolonihavefor-
eninger i Rødovre Kommunen blevet 
kloakeret. De 3 resterende kolonihave-
foreninger har tømningsordninger. Det 
er Rødovre Kommunes målsætning, at 
alle kolonihaveforeninger senest i 2018 
skal være tilsluttet den offentlige kloak.  

Rødovre Kommune ønsker, at alle kom-
munens kolonihaveforeninger bliver kloa-
keret, fordi kommunen anser det for 
utidssvarende, at der findes ukloakerede 
områder i tæt bymæssig bebyggelse. 

3.6 Målsætning for beskyttelse af 
grundvand og for øget nedsivning af 
regnvand
Ved udbygning og renovering af kloaksy-
stemet samt ved lokal afledning af regn-
vand skal der tages hensyn til beskyttelse 
af grundvandsressourcen og opnåelse af 
en bæredygtig vandbalance. Denne mål-
sætning gælder både ved planlægningen af 
kloakprojekter og ved prioriteringen og 
udførelsen af dem.

Parameter Sikkerhedsfaktor
Statistisk usikkerhed 1,1
Klima 1,3
Fortætning 1,0
Samlet faktor 1,43

Tabel 3.1 Sikkerhedsfaktor ved dimensionering af fremtidige kloakanlæg og renovering af eksisterende 
ledninger i Rødovre Kommune.
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4. Organisering af spildevandsforsyningen  

4.1 Kloakforsyning
Som følge af vandsektorloven er de tid-
ligere kommunale selskaber på drik-
kevands- og spildevandsområdet blevet 
selskabsgjort. I Rødovre Kommune førte 
det til dannelsen af Rødovre Forsyning 
A/S pr. 22. december 2009. Ved selskabs-
dannelsen blev myndighed og drift adskilt 
på drikkevands- og spildevandsområdet.

8. august 2012 blev der dannet et nyt for-
syningsselskab ved fusion af forsynings-
selskaberne i kommunerne Albertslund, 
Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rød-
ovre, Vallensbæk og København. Det nye 
forsyningsselskab har navnet HOFOR 
A/S og varetager alt det praktiske arbejde 
med drikkevands- og spildevandsforsy-
ning i de 8 kommuner, som deltager i fu-
sionen. Afledning af spildevand i Brøndby 
og Vallensbæk kommuner varetages dog 
fortsat af Spildevandscenter Avedøre.

HOFOR A/S består af en række under-
selskaber. Det selskab, der er ansvarlig 
for bortledning af spildevand i Rødovre 
Kommune, hedder HOFOR Spildevand 
Rødovre A/S. Rødovre Kommune ejer 
3,94% af selskabet HOFOR Vand Holding 
A/S og 4,71% af selskabet HOFOR Spilde-
vand Holding A/S. Yderligere oplysninger 
om virksomheden kan findes på hjemme-
siden www.hofor.dk.   

4.2 Renseanlæg
Spildevand fra Rødovre Kommune af-
ledes til Spildevandscenter Avedøre og 
Renseanlæg Damhusåen. Spildevandscen-
ter Avedøre blev tidligere drevet af et fæl-
leskommunalt interessentskab ved navn 
Spildevandscenter Avedøre I/S. Rense-
anlæg Damhusåen blev tidligere drevet af 
et fælleskommunalt interessentskab ved 

navn Lynettefællesskabet I/S. 

Med virkning fra årsskiftet 2013/2014 er 
de to interessentskaber fusioneret til 
en ny rensekoncern BIOFOS A/S, der i 
lighed med HOFOR A/S er organiseret 
som et aktieselskab. 

BIOFOS A/S ejes af følgende 15 kom-
muner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, 
Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glo-
strup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, 
Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rød-
ovre og Vallensbæk. Rødovre Kommunes 
ejerandel er 3,22%.

Spildevandscenter Avedøre er placeret 
på Avedøre Holme i Hvidovre Kommune 
og behandler spildevand fra hovedopland 
A. Renseanlæg Damhusåen er placeret 
ved Kalvebod Strand i Københavns Kom-
mune og behandler spildevand fra ho-
vedopland D (se figur 5.1).
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5. Kloakeringsområder  

5.1 Status for offentlige kloakled-
ningsanlæg 
Størstedelen af Rødovre Kommunes of-
fentlige afløbssystem ligger i vejareal og 

er opdelt i to hovedoplande. Opdelingen 
af Rødovre Kommune i hovedoplande er 
vist i figur 5.1.

Figur 5.1 Opdeling i hovedoplande

Hovedopland A 
(seperatkloakeret)
Hovedopland D (overve-
jende fælleskloakeret)
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Hovedopland A er separatkloakeret, 
mens Hovedopland D primært er fæl-
leskloakeret. De enkelte installationer i 
afløbssystemet er beskrevet i afsnit 5.1.1, 
og endelig beskrives funktionen af de to 
hovedoplande detaljeret i afsnit 5.1.2 og 
afsnit 5.1.3. 

På Kort 1 Afledning af spildevand er vist 
en plan over afløbssystemets hovedstruk-
tur for afledning af spildevand og på Kort 
2 Afledning af regnvand vises tilsvarende 
for afledning af regnvand. I Skema 1 Op-
landskema er alle relevante oplysninger 
for oplande opgjort og for udledningerne 
i Skema 2 Udledningskema. 

Nøgletal for de to hovedoplande er op-
summeret i Tabel 5.1. 

Følgende større kloakeringsarbejder er 
gennemført i perioden 2004-2012:

• Omlægning af flere nedgangsbrønde 
på den eksisterende fælleskommunale 
spildevandsledning fra pumpestation 
Ejby-Øst, langs/under dele af udvidel-
sen af motorvej M3

• Omlægning af hovedkloakledninger 
ved Ruskær og Agerkær i forbindelse 
med nedrivning af højhuse 

• Omlægning af hovedkloak ved udvi-
delsen af parkeringshus ved Rødovre 
Centrum 

Hovedopland A Hovedopland D

Regnvand Spildevand Regnvand Spildevand Fælleskloak

Oplandsstørrelse [ha] 432 431 17 13 580

Deloplande [stk] 54 30 7 3 18

Bassiner [stk] 4 1

Rørbassiner [stk] 5

Eksterne overløb [stk] 7

Separate regnvandsudløb til 
recipient [stk] 11 6

Separate regnvandsudløb til 
spildevandstekniske anlæg 
[stk]

37

Fra fælleskommunale anlæg 
[stk] 2

Udløb til fælleskommunale 
anlæg [stk] 19

Permanente vand-
føringsmålere [stk] ** 2 ** ** **

Olie- og sandfang [stk] 54 6

Pumpestationer [stk] 2* 3* 1 1

Ledninger [km] 41 39 2 80

Stikledninger [stk] 4000 1500 4030

Brønde [stk] 1005 953 37 7 1543

Tabel 5.1 Delelementer i hovedoplande. (* inkl. 1 stk. kombineret regn- og spildevandspumpestation. 
** erstattet af 10 stk. mobile målere).
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Tabel 5.2 Aldersfordeling af de offentlige afløbsledninger i km og i %

Dimension Før 
1932

1932-
1941

1942-
1951

1952-
1961

1962-
1971

1972-
1981

1982-
1991

1992-
2001

2002-
2011

<Ø500[km] - 29,7 8,6 62,0 24,9 3,6 - - -

>=Ø500[km] - 5,1 2,8 15,5 4,4 4,9 - - 1,0

I alt [km] - 34,8 11,4 77,5 29,3 8,5 - - 1,0

Andel af i % - 21,4 7,0 47,7 18,0 5,2 - - 0,6

De detaljerede oplysninger om ledninger 
og brønde m.v., herunder trykledninger, 
brøndnumre og brøndoplysninger frem-
går af HOFOR A/S afløbsdatabase. Den-
ne opdateres løbende på baggrund af de 
senest indsamlede oplysninger, f.eks. fra 
TV-rapporter, brøndrapporter og obser-
vationer i marken.

Alle offentlige ledninger og brønde i Rød-
ovre Kommune er blevet digitaliseret ud 
fra de eksisterende analoge kloakplaner. 
I forbindelse med digitaliseringen er alle 
knudepunkter blevet navngivet med 7 
karakterer, hvor de første 3 karakterer 
angiver systemtype eller bygværkstype 
og oplandsnavn, som beskrevet ovenfor. 
De følgende 2 karakterer angiver led-
ningsstrækningens nummer, og de sidste 
2 karakterer angiver et løbenummer for 
brønde på ledningsstrækningen – med 
start i udløbene fra oplandene. Hvis der 
efterfølgende er fundet ekstra brønde 
(f.eks. i forbindelse med TV-inspektioner) 

er disse nummereret med det højeste le-
dige løbenummer startende med 99. 

Alle de offentlige stikledninger både fra 
ejendomme og fra vejafvanding er blevet 
digitaliseret. 
 
Ved myndighedsbehandling i forbindelse 
med tilslutning til afløbssystemet tages 
udgangspunkt i landvæsenskommissions-
kendelserne og beregnet kapacitet af af-
løbssystemet f.eks. efter udbygning med 
bassiner o.lign. Dog kan ejendomme som 
minimum aflede i henhold til landvæsens-
kommissionskendelserne. I bilag 5 ses en 
oversigt over kendelserne. Af oplands-
skema (skema 1) fremgår det, hvilke om-
råder de forskellige kendelser dækker. 

5.1.1 Elementer i afløbssystemet 
Overløbsbygværker
Overløbsbygværker aflaster opspædet 
spildevand til recipient fra de fælleskloa-
kerede oplande. De eksterne overløbs-

• Kolonihaveforeningerne ”Pilemosen”, 
”1. maj” og ”Islev” er blevet tilsluttet 
det offentlige kloaksystem (se afsnit 
9.1) 

• Omlægning af en delstrækning af ho-
vedkloakledningerne i Kirkesvinget, 
Rævebakkevej, Vievang Alle, Horshøj-
vej 

• Kloakledningerne i Rødovre Kommu-
ne er blevet TV-inspiceret og inspek-

tionerne ligger nu i digital form 

• Regulatorbygværkerne på Storekær og 
Roskildevej er renoveret 

• Ud af kommunens 170 km kloaklednin-
ger er der i årene 2004-2011 renove-
ret 37,6 km ved strømpeforing 

Aldersmæssigt fordeler ledningsanlæg-
gene sig som vist i Tabel 5.2. 
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bygværker træder i funktion, når kapaci-
teten i den afskærende ledning bliver for 
lille. Dette sker typisk under kraftig regn, 
hvorved der aflastes opspædet spildevand 
til en nærliggende recipient. For at skåne 
recipienten for flydestoffer og større 
partikler ved overløb er bygværkerne ty-
pisk indrettet med rist og skumbræt. 

De interne overløb benyttes til intern 
aflastning til en anden del af ledningssy-
stemet, hvor der er bedre hydraulisk ka-
pacitet, netop for at undgå aflastninger til 
recipient eller uhensigtsmæssige opstuv-
ninger. 

Overløbsbygværkerne i Hovedopland D 
er: 

• Islevbro Vandværk, overløb til Harre-
strup Å (DAM0311) 

• Ådiget, overløb til Harrestrup Å 
(DAH0105) 

• Elstedvej, overløb til Harrestrup Å 
(DCH0101) 

• Lørenskogvej, overløb til Fæstningska-
nalen (DPH2901) 

• Elvergårdsvej, overløb til Harrestrup 
Å (DGH1601) 

• Hvidovrevej, overløb til Damhusåen 
(DLM0101) 

• Tårnvej, internt overløb til bassinan-
læg (BH0536) 

• Roskildevej, internt overløb 
(DKM3106) 

• Damhustorvet, internt overløb til 
det fælleskommunale afløbssystem 
(DKM0601) 

• Damhusdalen, internt overløb til 
det fælleskommunale afløbssystem 
(DNH0102). 

I Rødovre Kommune findes fire typer af 
udløb: 

• Udløb fra det fælleskloakerede Ho-
vedopland D til de fælleskommunale 
afskærende ledninger, der løber til 
Renseanlæg Damhusåen 

• Udløb af spildevand fra det separatklo-
akerede Hovedopland A til den fælles-
kommunale hovedspildevandsledning, 
der løber til Spildevandscenter Aved-
øre 

• Regnvandsudløb til recipient 

• Øvrige regnbetingede udløb til reci-
pient (opspædet spildevand fra over-
løbsbygværker og pumpestationer) 

I forbindelse med regnvandsudløb er der 
alle steder etableret sandfang og olieud-
skiller.

Der anvendes tre bassin typer i Rødovre 
Kommune: 

• Åbne bassiner 

• Kombinerede lukkede og åbne bassi-
ner 

• Rørbassiner 

De åbne bassiner er alle regnvandsbas-
siner og fremtræder som landskabsele-
menter. Regnvandsbassinerne har følgen-
de formål: 

• Udjævne udledningen af regnvand til 
recipienten 

• Forsinke regnvand opstrøms i syste-
met, for at undgå overbelastning af de 
nedstrøms regnvandsledninger 

Bassinerne i det fælleskloakerede områ-
de (hovedopland D) har til formål at mi-
nimere risikoen for opstuvning i kældre 
og på terræn. 
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Det ene kombinerede lukkede og åbne 
bassin ligger ved Tårnvej. Det fungerer 
ved at den lukkede del træder i kraft 
først. Når den lukkede del næsten er 
fyldt, sker der overløb fra den lukkede 
del til den åbne del. Dette bevirker, dels 
at det åbne bassin ikke så tit er i funktion, 
dels at når det endelig træder i funktion, 
vil en del slam og lignede stoffer være til-
bageholdt i den lukkede del af bassinet. 

Rørbassinerne er opbygget af en eller fle-
re parallelle ledninger med stor dimensi-
on efterfulgt af en drosselledning (ledning 
i mindre dimension), der har en lavere ka-
pacitet end rørbassinet og dermed sikrer 
at der tilbageholdes vand i rørbassinet, 
sålænge tilløbet er større end afløbets 
kapacitet. Når tilløbet til rørbassinet bli-
ver mindre end afløbets kapacitet, begyn-
der rørbassinet at blive tømt.

Pumpestationer
Der ligger 4 pumpestationer i Hoved-
opland A: 

• En kombineret regnvands- og spilde-
vandspumpestation ved Pilemosevej 
(AAP1100), der pumper spildevand til 
pumpestation Viemosevej og regnvand 
til pumpestationen på Munktoftevej 

• En regnvandspumpestation ved Vie-
mosegrøften (ACP0300), der pumper 
regnvand til Harrestrup Å 

• En spildevandspumpestation ved Vi-
emosevej (AEP0100), der pumper 
spildevand til pumpestationen ved 
Slotsherrensvej. Pumpestationen ved 
Viemosevej har meget stor reserve-
kapacitet, således at den kan fungere 
som nødpumpestation, hvis den fælles-
kommunale transportledning til Spilde-
vandscenter Avedøre (Ejbyøstlednin-
gen) er ude af drift. Disse forhold er 

nærmere beskrevet under nødbered-
skabet i afsnit 5.3 

• En spildevandspumpestation ved Slots-
herrensvej (AQP0000), der pumper 
spildevand til den fælleskommunale 
spildevandsledning, der løber til Spil-
devandscenter Avedøre 

Der ligger 3 pumpestationer i Hovedo-
pland D:

• Damhusdalens Pumpestation 
(DNP1002), der pumper regn- og 
spildevandet fra den østlige side af 
Damhusåen op i en ledning, der løber 
langs den vestlige side af Damhusåen 

• Tårnvejens Pumpestation (DBP0534), 
der benyttes til at tømme det kombi-
nerede bassin ved Tårnvej 

• Brunevangens Pumpestation 
(DQP0101), der pumper spildevand 
fra den nordlige del af Brunevang 
videre i systemet 

Vandføringsmålere 
I Hovedopland A er der installeret en 
elektromagnetisk vandføringsmåler, der 
kan måle i delvis fyldte rør ved tilløbet 
til den fælleskommunale ledning fra Isle-
vområdet ved Bjerringbrovej. Således 
måles hele spildevandsafstrømningen 
fra Hovedopland A, svarende til den 
mængde der afledes til Spildevandscenter 
Avedøre. 

I samarbejde med Spildevandscenter 
Avedøre har HOFOR 9 stk. mobile 
vandmålere, som flyttes rundt i Rødovre 
Kommune. Herved bliver det blandt an-
det muligt at observere reduktionen af 
uvedkommende vand til Spildevandscen-
ter Avedøre i takt med, at der gennemfø-
res afhjælpningsarbejder.
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Styring, regulering og overvågning (SRO) 
Der er installeret alarmer på alle pum-
pestationer. Ved skybrud eller længere-
varende regn stilles ventilerne i kloak-
ken på Sommerfuglevej om manuelt, så 
der pumpes over i hovedledningen på 
Slotsherrensvej. I forbindelse med etab-
leringen af en regnvandsledning på Bjer-
ringbrovej er der opsat en regulator, der 
styrer udledningen til Hvissingegrøften. 

5.1.2 Beskrivelse af afløbssystemet i 
Hovedopland A 
Hovedopland A er udelukkende separat-
kloakeret. Regnvandet ledes til grøfter 
og vandløb mens spildevandet afledes til 
Spildevandscenter Avedøre gennem en 
fælleskommunal hovedspildevandsledning 
(Ejby-øst ledningen), langs kommunens 
vestgrænse. 

Hovedoplandet er opdelt i en nordlig 
og en sydlig del, der ikke fysisk hænger 
sammen. Den nordlige del, Islevområ-
det, ligger nord for Fæstningskanalen. 
Den sydlige del omfatter området mel-
lem Fæstningskanalen, Rødovre Parkvej, 
Tårnvej, Brøndby Kommune og Hvidovre 
Kommune. Disse to områder er igen op-
delt i deloplande bestemt af regnvands-
udløbene. Disse deloplande er navngivet 
med A som begyndelsesbogstav. 

Den nordlige del af Hovedopland A er 
opdelt i afsnit for:

• Regnvand, 45 deloplande i Islev 

• Spildevand, 26 deloplande i Islev 

Den sydlige del af Hovedopland A er op-
delt i afsnit for:

• Regnvand, 9 deloplande i sydlig del 

• Spildevand, 4 deloplande i sydlig del 

Regnvand deloplande i Islev 
I Islevområdet ledes regnvandet til Har-
restrup Å. I nogle dele af området ledes 
regnvandet direkte til Harrestrup Å via 
regnvandskloak. I andre dele af området 
ledes regnvandet til Harrestrup Å via 
Hvissingegrøften, Kagsåen, Viemosegrøf-
ten og Munktoftesøen. Ved Pilemoseve-
jens pumpestation (AAP1100) pumpes 
regnvand til Viemosegrøften. Viemose-
grøften ender i Munktoftesøen, hvorfra 
regnvandet pumpes via Munktoftevejs 
pumpestation (ACP0300) videre til Har-
restrup Å. Deloplandene for regnvand i 
Islevområdet fremgår af figur 5.2.
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Figur 5.2 Regnvandsoplande i Islev, Hovedopland A

Pumpestation (regnvand)
Pumpestation (fælles)
Kloakledning (regnvand)
Regnvandsbassin
Kloakopland (regnvand)
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Spildevand deloplande i Islev 
Spildevandsafledningen i Islevområdet 
sker i den nordlige del af området via Pi-
lemosevejens pumpestation (AAP1100) 
til pumpestation Viemosevej (AEP0100). 
Herfra pumpes mod syd til pumpestatio-
nen Slotsherrensvej (AQP0000). Til den-
ne pumpestation ledes endvidere spilde-
vandet fra størstedelen af den resterende 
del af Islevområdet. 

Fra Slotsherrensvej pumpestation pum-
pes til en hovedledning fortrinsvis langs 
Hvissingegrøften mod vest til den fælles-
kommunale transportledning, (Ejbyøst-
ledningen) langs kommunegrænsen mel-
lem Rødovre og Glostrup. Den vestlige 
del af Islevområdet op mod Glostrup, 
afvandes direkte til hovedledningen. Før 
tilløbet til Ejbyøst-ledningen er der på 
hovedledningen installeret en elektro-
magnetisk vandføringsmåler ved Bjer-
ringbrovej.

Deloplandene for Islevområdet fremgår 
af figur 5.3.



25SPILDEVANDSPLAN 2013-2020

Figur 5.3 Spildevandsoplande i Islev, Hovedopland A

Pumpestation (spildevand)
Udløb (spildevand)
Kloakledning (spildevand)
Kloakopland (spildevand)
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Regnvand opland A sydlig del 
Regnvandet i den sydlige del af hoved-
oplandet ledes via tre åbne, grønne regn-
vandsbassiner via et reguleringsbygværk 
(AUU0100) til brønd med overløb/indløb 
(AUR0101) fra banegrøft i Rødovre Kom-
mune nord for jernbanen. Herfra føres 
regnvandet under jernbanen og videre til 

Rebæk Sø i Hvidovre Kommune.  

Delopland AUR08 afvander et mindre 
opland i den sydøstlige del af hovedoplan-
det til regnvandskloak i Hvidovre Kom-
mune. Deloplandene for regnvand i den 
sydlige del af hovedopland A, fremgår af 
figur 5.4.

Figur 5.4 Regnvandsoplande i den sydlige del af hovedopland A

Udløb (regnvand)
Kloakledning (regnvand)
Regnvandsbassin
Kloakopland (regnvand)

2
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Spildevand opland A sydlig del 
Spildevandsafledningen i den sydlige del 
af Hovedopland A sker udelukkende ved 
gravitation mod Storekær ved kommu-
negrænsen mod Hvidovre (AUS0101). 
Herfra løber spildevandet ud i Ejbyøst-

ledningen. Før udløbet er der på hoved-
ledningen installeret en elektromagnetisk 
vandføringsmåler ved Storekær. Delop-
landene for spildevand i den sydlige del af 
Hovedopland A, fremgår af figur 5.5.

Figur 5.5 Spildevandsoplande i den sydlige del af Hovedopland A 

Udløb (spildevand)
Kloakledning (spildevand)
Kloakopland (spildevand)

2
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5.1.3 Beskrivelse af afløbssystemet i 
Hovedopland D 
Hovedopland D er fælleskloakeret. Der 
findes dog tre separate regnvandsudløb, 
der dækker vejafvanding fra Rødovrevej 
samt afvanding af et separatkloakeret 
område ved Rødovre Stadion. Spildevan-
det afledes til Renseanlæg Damhusåen 
gennem et par fælleskommunale afskæ-
rende ledninger langs med Harrestrup Å/
Damhusåen. Under kraftig regn aflastes 
opspædet spildevand via de eksterne 
overløbsbygværker til nærmeste reci-
pient. Der aflastes til Damhusåen, Har-
restrup Å og Fæstningskanalen. 

På Kort 3. Hovedspildevandsledninger, 
ses sammenhængen mellem Rødovre 
Kommunes afløbssystem og det fælles-
kommunale afløbssystem, herunder pla-
cering af fælleskommunale overløbsbyg-
værker. 

I Hovedopland D ligger det kombinerede 
bassin ved Tårnvej. Funktionen er nær-
mere beskrevet i afsnit 5.1.1. Herudover 
findes en lang række rørbassiner, der pri-
mært er etableret for at undgå hydrauli-
ske problemer. Disse bassiner er typisk 

opført i forbindelse med nybyggeri, hvor 
befæstelsesgraden forøges væsentligt. 

Fra Hovedopland D er der 19 udløb til 
det fælleskommunale afløbssystem. Et af 
disse udløb ligger ved Jyllingevej i et over-
løbsbygværk (DEH0100), men da byg-
værket er en del af det fælleskommunale 
afløbssystem, betragtes det af Rødovre 
Kommune som et udløb. 

Hovedoplandet er opdelt i 28 deloplan-
de, hvor nogle har direkte udløb til det 
fælleskommunale afløbssystem, og andre 
hænger mere eller mindre sammen. Alle 
deloplandene i Hovedopland D er navngi-
vet med begyndelsesbogstavet D. 

I de efterfølgende afsnit beskrives Ho-
vedopland D, fra nord mod syd: 

• Oplande nord for Harrestrup Å 

• Oplande omkring Islevbro Vandværk 

• Oplande med udløb ved Elstedvej, Jyl-
lingevej og Voldumvej 

• Oplande mellem Egegårdsvej og Røda-
ger Allé 

• Oplande i den sydlige del af Hovedop-
land D, omkring Roskildevej 

Fæstningskanalen, 
hvor den krydser Jyl-
lingevej.
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Figur 5.6 Deloplande nord for Harrestrup Å, hovedopland D

Deloplande nord for Harrestrup Å 
Nord for Harrestrup Å og øst for Mo-
torringvejen ligger to deloplande, DQ 
som er separatkloakeret, og DT som er 
fælleskloakeret. Ved Brunevang ligger 
det fælleskommunale overløbsbygværk 
(DTH0100), som udover afledninger fra 
delopland DT også belastes af afledninger 
fra Københavns Kommune. 

Spildevandet fra den separatkloakerede 
del pumpes via Brunevangens Pumpe-
station (DQP0101) til den afskærende 
ledning, gennem en ledning under motor-
ringvejen, hvor også vandet fra delopland 
DT føres til udløb (DQL0100). Delop-
landene nord for Harrestrup Å området 
fremgår af figur 5.6. 

Pumpestation (spildevand)
Udløb (fælles)
Kloakopland (spildevand)
Kloakopland (fælles)
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Deloplande omkring Islevbro Vandværk 
Syd for Harrestrup Å ligger et delopland 
DAF01 som har overløb (DAH0105) og 
udløb (DAF0100) ved Ådiget. Desuden 
er der et delopland DAF med udløb fra 
Islelund (DAF1800). 

En del af Islevbro Vandværk er sepa-
ratkloakeret med regnvandsudledning 
DAU1900 til Harrestrup Å. Regnvand fra 
den øvrige del af vandværkets område 
afledes til overløbsbygværk DAM0311. 
Omkring Stadion ligger tre andre sepa-
ratkloakerede deloplande, hvoraf de to 
nordligste har udløb til Stadionsøen via 
DBU0100 og DBU0200. Deloplandet ved 
Stadion har udløb til Harrestrup Å via 
DBU0300. Deloplandene omkring Islev-
bro Vandværk fremgår af figur 5.7. 
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Figur 5.7 Deloplande omkring Islevbro Vandværk, Hovedopland D

Overløbsbygværk
Udløb (fælles)
Udløb (regnvand)
Kloakledning (fælles)
Kloakledning (regnvand)
Regnvandsbassin
Kloakopland (fælles)
Kloakopland (regnvand)

2

2
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Deloplande ved Elstedvej, Jyllingevej og Vol-
dumvej 
Syd for Stadion ved Elstedvej er der et ud-
løb DCF0100 til den afskærende ledning, 
som dækker en stor del af hovedoplandet 
(deloplandene DB, DC, DR og DP). Ud-
løbet er placeret umiddelbart nedstrøms 
overløbsbygværket DCH0101, der har 
mulighed for aflastning til Harrestrup Å. 
Desuden ligger der et overløbsbygværk 
DPH2901 i Lørenskogvej med aflast-
ningsmulighed til Fæstningskanalen. Ved 
Tårnvej ligger overløb DBQ0533, der kan 
aflaste til bassin DBH0536. 

Fra deloplandene DD og DE er der ud-
løb (DEH0100) til den fælleskommunale 
afskærende ledning. Udløbet er placeret 
i det fælleskommunale overløbsbygværk 
ved Jyllingevej. Fra delopland DF er der 
to udløb (DFL0100 og DFF0200), som 
begge ligger ved Voldumvej. 

En del af Rødovrevej er separatkloakeret, 
hvorfor regnvandet herfra ledes via regn-
vandsudløb DFU0100 til Rødovregrøften 
og via regnvandsudløb DEU0100 til Har-
restrup Å. Deloplandene med udløb ved 
Elstedvej, Jyllingevej og Voldumvej frem-
går af figur 5.8.



33SPILDEVANDSPLAN 2013-2020

Figur 5.8 Deloplande med udløb ved Elstedvej, Jyllingevej og Voldumvej, Hovedopland D

Pumpestation (fælles)
Overløbsbygværk
Fælleskommunalt
overløbsbygværk
Udløb (fælles)
Kloakledning (fælles)
Regnvandsbassin
Kloakopland (fælles)
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Deloplande mellem Egegårdsvej og Rødager 
Allé 
Der er fire udløb fra delopland DG, og 
et fra delopland DS, beliggende ved hen-
holdsvis Voldumvej, Kirkesvinget og El-
vergårdsvej. Lige opstrøms det sydlige 
udløb på Elvergårdsvej ligger et overløbs-
bygværk (DGH1601) med aflastningsmu-
lighed til Harrestrup Å. 

På Auroravej ligger udløb (DHL0100) fra 
delopland DH samt udløb (DKF0100) fra 
en selvstændig del af delopland DK. Del-
oplandene mellem Egegårdsvej og Røda-
ger Allé fremgår af figur 5.9.
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Figur 5.9 Deloplande mellem Egegårdsvej og Rødager Allé, Hovedopland D

Overløbsbygværk
Udløb (fælles)
Kloakledning (fælles)
Kloakopland (fælles)
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Fælleskloak Hovedopland D sydlig del 
I figur 5.10 er vist den resterende sydlige 
del af Hovedopland D med deloplande-
ne DK, DL, DN og DM, der mere eller 
mindre hænger sammen. Der findes to 
overløbsbygværker, som begge har mu-
lighed for aflastning til det fælleskommu-
nale system. Disse ligger ved henholdsvis 
Damhustorvet (DKM0601) og Damhus-
dalen (DNH0102). Desuden er der to 
udløb ved Dæmningen (DNM0701 og 
DMF0102). En pumpestation (DNP1002) 
beliggende ved Damhusdalen har også 
mulighed for aflastning til Damhusåen. I 
Krydset Hvidovrevej/Leopardvej findes 
overløbsbygværk (DLM0101) med mulig-
hed for aflastning til Damhusåen.
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Figur 5.10 Deloplande i den sydlige del af Hovedopland D

Pumpestation (fælles)
Fælleskommunalt
overløbsbygværk
Udløb (fælles)
Kloakledning (fælles)
Kloakopland (fælles)
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5.2 Status for fælleskommunale an-
læg 
Spildevandet fra Hovedopland A ledes via 
en fælleskommunal spildevandsledning 
(Ejby-øst ledningen), til Spildevandscen-
ter Avedøre. Til fællesledningen hører 
flere store pumpestationer. Under udvi-
delsen af Motorringvejen M3, er en del 
af den fælleskommunale ledning gennem 
Rødovre Kommune, kommet til at ligge 
under motorvejen, hvilket har bevirket 
at flere nedgangsbrønde til ledningen er 
omlagt. 

Spildevandet fra Hovedopland D ledes 
via fælleskommunale transportledninger 
langs Harrestrup Å og Damhusåen til 
Renseanlæg Damhusåen. De fælleskom-
munale ledninger løber i Københavns 
Kommune tæt på grænsen til Rødovre 
Kommune. Der sker i denne forbindelse 
tilløb direkte til transportledningerne 
eller i overløbsbygværker på transport-
ledningerne, som beskrevet i afsnit 5.1.3. 
Transportledningerne frem til rensean-
lægget er gravitationsledninger.

I situationer, hvor pumpestationerne på 
Ejby-øst ledningen svigter, eller hvor an-
dre driftssituationer betinger det, er der 
indrettet et fælleskommunalt hjælpeled-
ningsanlæg med pumpestationer. Med 
dette anlæg kan spildevand fra Herlev 
og Ballerup Kommuner samt Islevområ-
det i Rødovre Kommune ledes igennem 
Rødovre Kommune til den afskærende 
ledning, der afleder til Renseanlæg Dam-
husåen. Omledningen må kun ske efter 
accept fra renseanlægget. 

Omkoblingen kan ske i Herlev ved det 
nordvestlige hjørne af Hovedopland A, 
hvor ledningerne fra Herlev og Ballerup 

løber sammen i Ejby-øst ledningen. Her 
er der indrettet et manuelt betjent ven-
tilbygværk, således at spildevandet kan le-
des i en fælles, ø1000 mm hjælpeledning 
beliggende i Åmosevej og Carl Danfeldts 
Allé til Viemosevejens Pumpestation. I 
ventilbygværket er der indrettet nød-
overløb til Harrestrup Å. Fra Viemose-
vejens Pumpestation pumpes til en fælles 
hjælpeledning i Viemosevej - Sommerfug-
levej. 

På hjælpeledningen i Sommerfuglevej er 
der ligeledes indrettet et manuelt betjent 
ventilbygværk, hvorfra der kan ledes til 
en fælles, ø1000 mm hjælpeledning i 
Slotsherrensvej. 

Denne ledning tilsluttes via et overløbs-
bygværk ved Ådiget til den fælleskom-
munale afskærende ledning, der afleder 
til Renseanlæg Damhusåen. De nævnte 
hjælpeledninger indgår som en integreret 
del af Rødovre Kommunes afløbssystem.  
Hjælpeledningen kan ses på Kort 3.

I situationer, hvor der er behov herfor, 
kan HOFOR A/S omstille pumpefunktio-
nen i Pumpestation Slotsherrensvej, såle-
des at der kan pumpes direkte til hjælpe-
ledningen i Slotsherrensvej. 

5.3 Status for øvrige spildevandsan-
læg 
I Rødovre Kommune findes der flere an-
læg til afledning af vejvand. Det drejer sig 
om anlæg til afledning af vand fra tidligere 
amtsveje, der er blevet overtaget af Rød-
ovre Kommune og fra motorveje, der 
ejes af staten og drives af Vejdirektora-
tet. Hvor der er tale om separate udløb 
til recipient, er disse indtegnet på tegning 
Kort 2. Afledning af regnvand.
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5.4 Planlagte nye kloakeringsområ-
der  
Rødovre Kommune er stort set fuldt 
kloakeret. Den væsentligste byudvikling 

forventes i planperioden at finde sted in-
den for de 5 udviklingsområder, der er 
vist i figur 5.11.

Figur 5.11 Byudviklingsområder i Rødovre Kommune
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Det forventes ikke, at byudviklingen i de 
5 områder vil nødvendiggøre væsentlige 
udbygninger af kloaksystemet. Rødovre 
Kommune vil tilstræbe, at lokal afledning 
af regnvand (LAR) så vidt muligt tænkes 
ind i byudviklingen.

Rødovre Kommune vil sikre, at alle kolo-
nihaver i kommunen bliver tilsluttet den 
offentlige kloak senest ved udgangen af 
2018, således at håndteringen af spilde-
vand i kolonihaverne fremover sker på 
en miljøvenlig og tidsvarende måde. Det 
medfører kloakering af de områder, der 
er vist i figur 5.12.

Kloakeringsplanerne omfatter følgende 
kolonihaver:

• Kolonihaveforbundets sommerhusko-
loni Nørrevangen afd. A, B og C (Nør-
revangen 43) 

• Vieholm (Viemosevej 60)

• Haveforeningen Dano (Jyllingevej 287)

Som udgangspunkt vil kloakeringen af ko-
lonihaverne kun omfatte husspildevand 
og ikke regnvand, og regnvand vil dermed 
fortsat skulle håndteres lokalt ved ned-
sivning på den enkelte kolonihavegrund. 
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Figur 5.12 Nye kloakeringsområder i Rødovre Kommune i planperioden

Nye kloakerings-
områder
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6. Udledninger 

Udledning fra afløbssystemet i Rødovre 
Kommune består af: 

• Aflastninger fra overløbsbygværker 
og pumpestationer i fælleskloakerede 
områder under kraftig regn

• Separate regnvandsudledninger 

Grundlag for beregning af de regnbetin-
gede udledninger er vedlagt som bilag 2. 

6.1 Udledning fra renseanlæg 
Spildevandet fra Rødovre Kommune 
behandles på renseanlæggene Spilde-
vandscenter Avedøre og Renseanlæg 
Damhusåen jf. afsnit 4. Spildevandscenter 
Avedøre udleder til Køge Bugt og Rense-
anlæg Damhusåen til Øresund. Ved over-
løb udleder Renseanlæg Damhusåen til 
Kalveboderne. 

I kloakoplandsskemaet (vedlagt som 
Skema 1. Oplandsskema) er anført de 
enkelte deloplandes belastning af rense-

Figur 6.1 Vandløbsstrækninger og søer beliggende i Rødovre. Kortet stammer fra Vandplan 2.4 Køge 
Bugt, som er udgivet af Naturstyrelsen.
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anlæggene. 

6.2 Recipienter 
Ved overbelastning under større regn-
hændelser sker der aflastninger fra over-
løbsbygværker, pumpestationer og se-
parate regnvandsudløb til to forskellige 
recipientsystemer: 

• Fæstningskanalen, der løber ud i Ut-
terslev Mose. 

• Harrestrup Å-systemet, der udmun-
der ved Kalveboderne. 

I figur 6.1 ses en oversigt over vandløb 
og søer i Rødovre Kommune, og i afsnit 
6.2.1 og 6.2.2 beskrives de to recipient-
systemer nærmere.

I Vandplan 2.4 Køge Bugt /6/ er der fast-
lagt målsætninger for recipienterne.

6.2.1 Harrestrup Å  
Størstedelen af Rødovre Kommune af-
vandes direkte eller indirekte til Harre-
strup Å-systemet, som kan opdeles i føl-
gende afstrømningsområder: 

• Harrestrup Å 

• Damhusåen 

• Kagsåen 

• Stadionsøen 

• Rødovregrøften 

Til Harrestrup Å-systemet ledes desuden 
regnvand via følgende spildevandstekni-
ske anlæg: 

• Hvissingegrøften 

• Viemosegrøften 

• Munktoftesøen 

• Rebæk Sø 

I tabel 6.1 er vist de målsætninger, der 
er opstillet i Vandplan 2.4. Køge Bugt for 
Harrestrup Å-systemet samt den nuvæ-
rende miljøtilstand. Det fremgår af ta-
bellen, at der hverken er målopfyldelse 
i Damhusåen eller i Harrestrup Å. De 
andre afstrømningsområder i Harrestrup 
Å systemet er ikke målsat i vandplan 2.4 
Køge Bugt.

I Regionplan 2005 for Hovedstadsregio-
nen er Harrestrup Å nedstrøms Ballerup 
Boulevard udlagt med lempet målsæt-
ning. Vandløbet er ifølge Regionplan 2005 
påvirket af vandafledning, spildevand og 
grundvandsindvinding, og målsætningen 
er ikke opfyldt

Recipient
Økologisk tilstand Faunaklasse

Nuværende Miljømål Nuværende Miljømål
Damhusåen Moderat - ringe God 2-3 4
Harrestrup Å Ringe God 2 4

Tabel 6.1 Nuværende tilstand og miljømålsætning fra vandplan 2.4 Køge Bugt.
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6.2.2 Fæstningskanalen 
Regnvand fra en mindre del af Rødovre 
Kommune afvandes til Fæstningskanalen, 
som er et fredet fortidsminde. Fæstnings-
kanalen består af en række indbyrdes for-
bundne damme med lang opholdstid af 
vandet, og betragtes derfor i vandplanen 
som en sø. Fæstningskanalen afvander til 
to forskellige recipientsystemer, idet den 
ved Roskildevej krydser et vandskel. Ka-
nalsystemet syd for Roskildevej afvandes 
til Køge Bugt og nord for til Utterslev 
Mose. Rødovre Kommune afvander såle-
des primært til den del af Fæstningskana-
len, der ender i Utterslev Mose. 

I dag er Fæstningskanalens økologiske til-
stand kategoriseret som moderat, mens 
der ikke er lavet undersøgelser over fau-
naklasse. Fæstningskanalen er fritaget fra 
Vandplanens mål /6/ om god økologisk til-
stand i 2015. Dette skyldes, at der ikke er 
tilstrækkelige oplysninger om indsatsbe-
hovet, og dermed kan der ikke peges på 
en løsningsmodel. Tidsfristen er derfor 
blevet forlænget til Vandplanens anden 
planperiode (2016-2021).

6.3 Regnbetingede udledninger 
I udløbsskemaet skema 2 er anført bereg-
nede udløbsmængder til recipienterne fra 
hvert enkelt udløb. Mængderne er base-
ret på afledninger fra kloakerede områ-
der og inddelt i følgende typer udløb:

• Separatkloakeret 

• Fælleskloakeret 

For hvert udløb er anført:

• Maksimal udledning i l/s (med en genta-
gelsesperiode på 1 år) 

• Årlig vandmængde i m3 

• Årlig forureningsmængde angivet som 

BOD, Tot-N og Tot-P i kg 

De regnbetingede udledninger er vist på 
tegning Kort 2. Afledning af regnvand 
med forskellige signaturer, afhængig af 
om der er tale om separate regnvandsud-
løb, overløb/udløb fra pumpestation eller 
regnbetingede udløb fra overløbsbygvær-
ker. Desuden er udløb til det fælleskom-
munale afløbssystem vist. 

Tegning Kort 2. Afledning af regnvand vi-
ser afløbsinstallationer (pumpestationer, 
bassiner og overløbsbygværker), der er i 
funktion under regn. Afløbsinstallationer, 
der er en del af regnvandssystemet, er 
illlustreret med blå farve. Afløbsinstalla-
tioner, der er en del af fællessystemet, er 
illlustreret med blå farve. De fælleskom-
munale overløbsbygværker og de regnbe-
tingede udløb (overløb) til det fælleskom-
munale afløbssystem er vist på tegningen 
med lilla farve. 

I skema 2 ses en opgørelse af status for 
de regnbetingede udledninger. Der er for 
hvert udløb angivet den årlige udledning i 
volumen og stofmængder. Mængderne er 
opgjort på baggrund af data for de enkel-
te oplande samt det grundlag for bereg-
ning af den afledning, der er vist samlet i 
skema 2. Udledningerne er opdelt efter 
recipienter. I Tabel 6.2 ses hovedtal for 
afledte spildevands- og stofmængder for-
delt på de enkelte recipienter. 
 



45SPILDEVANDSPLAN 2013-2020

Recipient Type Q (m3/år) BOD (kg/år) TOT-N 
(kg/år)

TOT-P 
(kg/år)

Hvissingegrøften R 270.446 2.704 811 41

Rebæk Sø R 410.600 4.106 1.232 62

Viemosegrøften/
Munktoftesøen

R 106.109 1.061 318 16

Harrestrup Å (di-
rekte)

R 191.778 1.378 413 21

Harrestrup Å (di-
rekte)

F 27.262 1.636 191 44

Harrestrup Å i alt: R 978.933 9.249 2.774 140

F 27.262 1.636 191 44

R+F 1.006.195 10.885 2.965 184

Stadionsøen R 8.254 83 25 1

Kagsåen R 4.749 47 14 1

Damhusåen F 35.374 2.122 248 57

Rødovregrøften R 4.340 43 13 1

I alt Harrestrup Å-
systemet

R 996.276 9.422 2.826 143

F 62.636 3.758 438 100

R+F 1.058.912 13.180 3.265 244

Fæstningskanalen R 27.656 277 83 4

Fæstningskanalen F 1.465 88 10 2

Fæstningskanalen i alt R+F 29.121 364 93 6

I alt 1.088.032 13.545 3.358 248
Tabel 6.2 Hovedtal for afledte spildevands- og stofmængder. Type angiver om der er tale om regnbe-
tinget udledning fra fælleskloakerede oplande (F) eller separate regnvandsudledninger (R). I skema 2 
er alle regnvandsudledninger markeret med ”S” for separatkloakerede.

6.4 Plan regnbetingede udledninger 
I planperioden skal der ske en indsats 
over for 3 overløb fra fælleskloak til Har-
restrup Å f.eks. ved etablering af bassiner. 
Indsatsen skal medføre, at overløbene 
reduceres til en årlig udledning på ca. 250 

m3/reduceret ha oplandsareal. Det for-
ventes, at indsatsen vil sikre opfyldelse af 
de kommende krav i Vandplan 2.4 Køge 
Bugt. Tidsplanen for indsatsen er beskre-
vet i tabel 6.3.

Lokalitet Igangsættelsestidspunkt 
(anlæg i drift)

Anslået behov for bassinvolu-
men m3

Elstedvej (DCH0101) 2015 1.770

Hvidovrevej (DLM0101) 2016 200

Elvergårdsvej (DGH1601) 2018 1.000

Tabel 6.3 Tidplan for indsats over for regnbetingede udledninger.



46 SPILDEVANDSPLAN 2013-2020

I figur 6.2 er vist placeringen af de 3 ud-
løb, der skal gennemføres en indsats over 
for. 

Frederiksberg og København indledte i 
2010 et samarbejde om et fælles projekt 
for reduktion af overløb til Damhusåen 
fra den fælleskommunale ledning. Dette 
er nu projekteret under anlægsnavnet 
Damhusledningen, som er en tunneleret 
bassinløsning placeret langs Damhusåen 
på Københavns arealer. Med det volu-
men som er projekteret, er det ifølge 
HOFOR muligt også at inddrage Rødovre 

Kommunes forsinkelsesbehov fra over-
løbsbygværk DLM0101 ved Hvidovrevej. 
Vælges denne løsning, vil der ikke blive 
tale om anlæg af bassin i Rødovre Kom-
mune for at gennemføre indsatsen over 
for DLM0101. 

Hvad angår de to øvrige overløb 
DCH0101 ved Elstedvej og DGH1601 
ved Elvergårdsvej kan de muligvis indgå 
i en anden fælleskommunal løsning på 
strækningen nord for Damhussøen, som 
HOFOR pt. er i gang med at planlægge. 

Figur 6.2. Placeringen af de 3 regnvandsbetingede overløb, som udleder til Harrestrup Å inden for 
Rødovre Kommune, og som der skal gennemføres indsats over for. 
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7.1 Status for kloakkerne tilstand
Afløbssystemets tilstand er vurderet ud 
fra en række egenskaber, der har afgø-
rende betydning for levetid og driftsfor-
hold. 

De afgørende egenskaber for afløbssy-
stemets tilstand er:

• Hydraulisk kapacitet 

• Tæthed med hensyn til uvedkommen-
de vand i afløbssystemet  

• Tæthed med hensyn til udsivning af 
spildevand til grundvandet 

• Selvrensningsevne 

Grundlaget for tilstandsvurderingen er 
gennemførelse af inspektioner, målinger, 
undersøgelser og efterfølgende analyser 
og beregninger. HOFOR A/S TV-inspice-
rer kloaknettet løbende med ca. 10-15 
års interval. Ud fra disse observationer 
beregnes det fysiske indeks, som er en 
indikation for brudstyrke, resistens og 
tæthed. De ledninger, der har fysisk in-
deks 8 eller derover, vurderes individuelt 
og renoveres eller udskiftes om nødven-
digt. Herudover udføres der renovering 
af ledninger ad hoc. 

I forbindelse med tilstandsvurderingen, 
baseret på de gennemførte TV-inspek-
tioner af spildevands- og fælleslednin-
ger, bliver ledninger med mindre skader 
udpeget til supplerende inspektion ef-
ter 5 år. Vurdering af disse inspektioner 
medvirker til vurdering af for eksempel 
korrosionsudvikling over tid, og danner 
grundlag for levetidsbetragtninger og for 
beslutninger om eventuelle tiltag mod 
korrosionen eller til skadernes udbed-
ring /14/. Ledningsstrækninger, der ved 
tilstandsvurderingen blev fundet at være 
i god stand, er udpeget til ny inspektion 
10 år efter første inspektion. Formålet er 
at sikre, at mindre skader kan udbedres, 
inden de udvikler sig til et akut problem.

Ud af 170 km offentlige kloakledninger er 
cirka 38 km ledninger i perioden 2004-
2011 blevet fornyet primært ved strøm-
peforing. 

I Tabel 7.1 er omkostningerne for forny-
else af afløbssystemet i årene 1994-2011 
angivet.

År Fornyelsesarbejder [mio. kr.]
1994-2003 33,1
2004-2011 85,0

I alt 118,1

Tabel 7.1 Investeringer i fornyelsestiltag. 

Spildevandscenter Avedøre følger lø-
bende med i udviklingen af tilledning af 
uvedkommende vand til renseanlægget. 
Derfor har HOFOR Spildevand Rødovre 
A/S (tidligere Rødovre Forsyning A/S) si-
den 1995 foretaget kontrol af uvedkom-
mende vand i spildevandsledningerne i 
Hovedopland A. Der er fundet regnvand 

i spildevandstilslutningerne i en stor del 
af de undersøgte ejendomme, enten pga. 
utætheder i regnvandssystemet eller pga. 
deciderede fejltilslutninger.

7.2 Plan for kloakfornyelse 
Der vil i planperioden ske en løbende 
renovering af ledningsnettet i Rødovre 

7.  Tilstand og fornyelse af afløbssystemet 
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Kommune baseret på et princip om til-
standsbaseret vedligehold, hvilket vil sige, 
at renovering sker i takt med, at behovet 
opstår. Den systematiske TV-inspektion 
af afløbsnettet vil fortsætte med hoved-
vægten lagt på renovering af stikledninger 
i hovedtrafikårer.

For at leve op til Rødovre Kommunes 
målsætning skal fornyelserne af afløbssy-
stemet som minimum resultere i en ind-
sats, der sikrer afløbssystemets funktion 
og fastholder dets værdi og gennemsnit-
lige restlevetid.

Undersøgelser for sporing og udbedring 
af fejltilslutninger i separatkloakerede op-
lande samt overlækning fra regnvands- til 
spildevandsledninger fortsætter i planpe-
rioden. Alle deloplande skal senest i 2020 
være undersøgt og gennemgået for fejltil-
slutninger. 

De samlede omkostninger til renovering 
af ledninger, stik, brønde, pumpestatio-
ner og bygværker forventes at beløbe sig 
til 9,7 mio. kroner i 2013 og 7,0 mio. kro-
ner i hvert af de følgende år.
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8. Drift og vedligehold 

Alle opgaver i forbindelse med drift og 
vedligehold samt administration af det 
offentlige afløbssystem i Rødovre Kom-
mune varetages af HOFOR A/S. Som 
beskrevet i afsnit 7.1 er der siden 1994 
gjort en stor indsats for at undersøge 
og tilstandsvurdere afløbssystemet med 
henblik på planlægning af nødvendige for-
nyelser og reparationer. Der er særligt 
fokuseret på TV-inspektioner kombine-
ret med hydrauliske analyser af afløbssy-
stemet. 

Disse omfattende undersøgelser har 
skabt et godt overblik og en detaljeret 
viden om afløbssystemets generelle til-
stand og funktion. Det er derfor bl.a. 
grundlaget for en løbende optimering af 
HOFOR A/S drifts- og vedligeholdelses-
aktiviteter.

8.1 Status for driften 
Akutte udkald og løbende tilsynsopga-
ver (f.eks. i forbindelse med tilstopninger 
og kloakbrud i det offentlige ledningssy-
stem) udføres af HOFOR A/S selv. Uden 
for åbningstiden benyttes HOFOR A/S 
vagtberedskab, som sikrer, at der sker 
opfølgning på akutte problemer. 

HOFOR A/S udfører i videst mulig om-
fang selv løbende og akutte reparations-
arbejder ved opgravning samt mindre 
reparationer af brønde og bygværker, 
hævning af dæksler m.v. HOFOR A/S ud-
fører desuden større ledningsfornyelser 
ved opgravning. TV-inspektioner samt 
større reparationer og fornyelsesarbej-
der, der ikke udføres ved opgravning (no-
dig metoder), udbydes til eksterne entre-
prenører. 

8.1.1 Systematisk drift og vedlige-
holdelse 
HOFOR A/S står for alle systematiske 
drifts- og vedligeholdelsesopgaver i for-
bindelse med den offentlige del af kloak-
systemet som f.eks. tømning af sandfang 
og olieudskillere, tilsyn, rengøring og ved-
ligehold af rørbassiner, pumpestationer, 
målebygværker, regulatorbygværker og 
overløbsbygværker. HOFOR A/S udfører 
planlagt tilsyn, drift og vedligeholdelse af 
pumpestationer samt kvartalsvis spuling 
og oprensning af udvalgte ledningsstræk-
ninger. 

Planen for spuling og oprensning er dyna-
misk, idet rutiner typisk vil blive fjernet 
i forbindelse med fornyelse af lednings-
strækninger. Nye rutiner bliver løbende 
tilføjet baseret på resultaterne af diverse 
undersøgelser og driftserfaringer. TV-
inspektion af ledninger og brønde med 
henblik på systematisk og løbende til-
standsvurdering bestilles i samlede ”por-
tioner” i forbindelse med den løbende 
fornyelsesplanlægning (se afsnit 7.2). 

8.2 Plan for driften 
Det er Rødovre Kommune, der har an-
svaret for og forestår rottebekæmpelse 
i kommunen. Rødovre Kommune har 
udfaset anvendelsen af rottegift i kloak-
kerne. I stedet er der opsat rottespærrer  
og rottefælder på udvalgte steder. 

Rotter holder i udstrakt grad til i ”døde” 
stikledninger. Under TV-inspektioner og 
i forbindelse med renovering af afløbssy-
stemet identificeres utætheder og ”døde” 
stikledninger, hvor rotter kan få adgang til 
afløbssystemet. Egentlige renoveringer, 
som for eksempel udbedring og afprop-
ning af stikledninger for den offentlige del 
af afløbssystemet, medtages som en del 
af renoveringen af afløbssystemet.
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Hvad angår private kloakledninger dvs. 
den del af kloaksystemet, der ligger inden 
for skel, er det grundejerens eget ansvar 
at sørge for vedligeholdelse af dette, så 
det ikke bliver tilholdssted for rotter. Ved 
konstaterede rottegener som følge af 
utætte private kloakledninger giver Rød-
ovre Kommune påbud til grundejeren om 
udbedring. 

Rødovre Kommune anvender af hensyn 
til grundvandsbeskyttelse ikke pesticider 
til ukrudtsbekæmpelse. Rødovre Kom-
mune forventer, at HOFOR A/S som 
kommunens samarbejdspartner følger 
den samme politik på arealer beliggende i 
Rødovre Kommune.

Bjørneklo og pileurt er invasive arter, 
som Rødovre Kommune har fokus på at 
bekæmpe. Rødovre Kommune forven-
ter, at HOFOR A/S som kommunens 
samarbejdspartner bidrager hertil ved at 
bekæmpe invasive arter på arealer belig-
gende i Rødovre Kommune. 
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9. Afgivelse af areal og pålæggelse af ledningsservitut 

I planperioden skal der anlægges bassi-
ner til opfyldelse af de opsatte miljømål. 
I den forbindelse kan det blive aktuelt at 
opkøbe, ekspropriere eller pålægge area-
ler ledningsservitut. Placeringen af de 3 
overløbsbygværker, som der skal ske en 
indsats over for i form af opførsel af bas-
sinvolumen, er vist i figur 6.2. 
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10. Områder hvor tilslutningspligt ophæves

I de områder, der er vist på Kort 4, er 
det muligt for private grundejere at ud-
træde af HOFOR A/S for så vidt angår 
tag- og overfladevand. Da udtræden for-
udsætter, at der er mulighed for en al-
ternativ bortskaffelse af regnvandet, som 
typisk vil være i form af nedsivning, er der 
alene udpeget områder, der ved Rødovre 
Kommunes kortlægning af nedsivnings-
muligheder er vurderet at være egnene 
til nedsivning.

Ved kortlægningen af nedsivningsegnet-
hed er der taget hensyn til følgende for-
hold:

• Områder med højtstående grundvand 
(mindre end 2 meter umættet zone) 
vurderes ikke at være egnede til ned-
sivning 

• Grunde, der er kortlagte som forure-
nede (V2) eller muligt forurenede (V1) 
vurderes ikke at være egnede til ned-
sivning

• Områder beliggende inden for de 
boringsnære beskyttelsesområder 
(BNBO) omkring de almene vandvær-
ker i Rødovre Kommune vurderes ikke 
at være egnede til nedsivning

• Områder, der ligger mindre end 25 
meter fra en sø eller et vandløb, vur-
deres ikke at være egnede til nedsiv-
ning

For at en delvis udtræden kan lade sig 
gøre, er det en forudsætning, at grund-
ejeren forinden har indhentet tilladelse 
fra Rødovre Kommune til en alternativ 
håndtering af regnvandet. Når projektet 
er gennemført, meddeler Rødovre Kom-
mune herefter tilladelse til delvis udtræ-
den af kloakforsyningen.

Hvis en ejendom i et af de områder, der 

er udpeget på Kort 4, udtræder for tag- 
og overfladevand, kan HOFOR A/S til-
bagebetale op til 40 % af standardtilslut-
ningsbidraget, svarende til kr. 23.937 inkl. 
moms i 2013 for en 1-familie ejendom. 

Ansøgning om tilbagebetaling af tilslut-
ningsbidrag skal sendes til HOFOR A/S 
og vil blive behandlet efter de retnings-
linier, der er angivet i den til enhver tid 
gældende betalingsvedtægt for HOFOR 
Spildevand Rødovre A/S. Betalingsved-
tægten kan ses på HOFOR ś hjemmeside. 
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11. Tidsfølge- og økonomiplan 

11.1 Drift
De tiltag, der er beskrevet i spildevands-
planen, gennemføres primært af HOF-
OR Spildevand Rødovre A/S (tidligere 
Rødovre Spildevand A/S), som Rødovre 
Kommune er medejer af gennem HOF-
OR Spildevand Holding A/S. 

Selskabet er omfattet af vandsektorlo-
vens regler om økonomisk regulering. 
Det er Forsyningssekretariatet, der hvert 
år gennem prislofter fastsætter den mak-
simale takst, som selskabet må opkræve, 
herunder såvel generelle som individuelle 
effektiviseringskrav til selskabernes drift, 
d.v.s. den del af selskabets omkostninger, 
som selskabet kan påvirke. De individuel-
le effektiviseringskrav fastsættes på bag-
grund af en årlig benchmarking af samt-
lige spildevandsselskaber i landet.

Den økonomiske ramme, der er tilgæn-
gelig for selskabets drift, er således givet 
udefra, og selskabet skal inden for denne 
ramme sikre en hensigtsmæssig vareta-
gelse af opgaverne på spildevandsområ-
det i Rødovre Kommune. På baggrund af 
selskabets indberetninger om anlægsop-
gaver fastsætter Forsyningssekretariatet 
ligeledes, hvad der kan opkræves til dæk-
ning af anlægsopgaver.

Tabel 11.1 viser den ramme, som HOFOR 
Spildevand Rødovre A/S har fået udmeldt 
for 2013. Ligeledes fremgår de forven-
tede driftsrammer for de kommende år. 
De forventede driftsrammer er behæftet 
med usikkerhed, da de fremtidige effekti-
viseringskrav endnu ikke kendes. 

 År Udmeldt/forventet driftsramme: Mio. kroner
2013 9,7
2014 9,3
2015 8,9

2016 8,5
2017 8,1
2018 7,7
2019 7,3
2020 6,9

Tabel 11.1 Driftsramme for HOFOR Spildevand Rødovre A/S baseret på Forsyningssekretariatets ud-
melding for 2013 samt det udmeldte effektiviseringspotentiale for de kommende år.  

HOFOR Spildevand Rødovre A/S skal 
inden for den givne driftsramme søge at 
løse alle de driftsopgaver, der er nødven-
dige for en tilfredsstillende spildevandsaf-
ledning. Dette omfatter tv-inspektioner, 
undersøgelser for uvedkommende vand, 
gennemførelse af tilstandsvurderinger, af-
dækning af mulighed for indarbejdelse af 
LAR i planlagte anlægsprojekter, drift og 

vedligehold, administration og kundeser-
vice. Såvel det årlige effektiviseringskrav 
som den fremtidige tilladelige driftsram-
me kan ændres som følge af ændringer 
i Forsyningssekretariatets benchmarking-
model eller økonomiske udvikling selska-
berne i mellem. 
 
2,49 % af udgifterne i Lynettefælleskabet 
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og 4,77 % af udgifterne i Spildevandscen-
ter Avedøre skal som følge af Rødovre 
Kommunes medejerskab i disse selska-
ber opkræves hos borgerne i Rødovre 
Kommune. Opkrævningen sker gennem 
HOFOR Spildevand Rødovre A/S. Belø-
bene indgår i selskabets budget men ikke 
i den regulerede driftsramme, da selska-
bet ikke har mulighed for at påvirke om-
kostningen.

Den samlede økonomi i HOFOR Spilde-
vand Rødovre I/S påvirkes også af afgifter 
og afskrivninger på anlægsaktiverne. Det 
samlede budget for selskabet for 2013 
udgør i alt 33,4 mio. kr.

11.2 Anlægsinvesteringer
HOFOR Spildevand Rødovre A/S gen-
nemfører en løbende renovering af led-
ningsnettet i Rødovre Kommune baseret 
på et princip om tilstandsbaseret vedli-
gehold. Det betyder, at renovering sker i 
takt med, at behovet opstår. Herudover 
investeres der løbende i udbygninger 
m.m. Det samlede investeringsbudget 
for HOFOR Spildevand Rødovre A/S for 
2013 fremgår af tabel 11.2. Investeringer-
ne finansieres gennem afskrivninger og 
om nødvendigt låneoptag

 Anlægstype Investeringsbudget, Mio. kr.
Nye stik 0,1

Fælleskommunale anlæg – Rødovres andel 2,4

Ledningsrenovering 1,0

Renovering af bygværker 6,0

Øvrige 0,2

I alt 9,7

Tabel 11.2 Investeringsbudget for HOFOR Spildevand Rødovre A/S i 2013. 
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Tabel 11.3 viser de forventede anlægsin-
vesteringer i 2014-2020. Renoveringsni-

Tabel 11.3 Skønnet investeringsbudget for HOFOR Spildevand Rødovre A/S i 2014-2020. 

 Anlægstype
Investeringsbudget, Mio. kr.

2014 2015 2016-2020 Total
Renovering af ledninger, stik, 
brønde, pumpestationer og 
bygværker

7 7 35 49

Spildevandskloakering af Koloni-
have Dano - stik

0,4 0,4

Spildevandskloakering af Koloni-
have ABC-Nørrevangen – stik

1,0 1,0

Spildevandskloakering af Koloni-
have Vieholm - stik

0,2 0,2

Nyt basin v. Hvidovrevej (DLM0101 
- ca. 200 m3)

2,5 2,5

Nyt basin v. Elvergårdsvej 
(DHG1601 - ca. 1.000 m3)

11,0 11,0

Nyt basin v. Elstedvej (DCH0101 - 
ca. 1.800 m3)

18,5 18,5

Fælleskommune anlæg – Rødovre 
Kommunes andel

10,0 10,0 10,0 30,0

veauet er forudsat uændret i forhold til 
2013.
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Bilag A - Sammenfattende redegørelse

1 Indledning 
Rødovre Kommune vedtog den 25. marts 
2014 at sende Forslag til Spildevandsplan 
2013-2020 i offentlig høring. Planen har 
været i offentlig høring i perioden 2. april 
2014 til og med den 27. maj 2014.  

I forbindelse med udarbejdelse af plan-
forslaget er der udarbejdet en miljøvur-
dering efter Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer 
(LBK nr. 939 af 3. juli 2013 med senere 
ændringer). Ifølge lovens § 9 skal der i 
forbindelse med den endelige vedtagelse 
af planen udarbejdes en sammenfattende 
redegørelse. I den sammenfattende rede-
gørelse skal der redegøres for:

• hvordan miljøhensyn er integreret i 
planen eller programmet, og hvordan 
miljørapporten og de udtalelser, der 
er indkommet i offentlighedsfasen, er 
taget i betragtning,

• hvorfor den vedtagne plan er valgt på 
baggrund af de rimelige alternativer, 
der også har været behandlet, og

• hvorledes myndigheden vil overvåge 
de væsentlige miljøpåvirkninger af pla-
nen eller programmet.

Den sammenfattende redegørelse skal 
offentliggøres samtidigt med den endeligt 
vedtagne spildevandsplan.

2 Integration af miljøhensyn 
Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold 
til miljøvurderingsloven. Udarbejdelsen af 
lokalplanforslaget og miljøvurderingen er 
foregået sideløbende, således der har væ-
ret en reel mulighed for at påvirke udvik-
lingen af planen og indtænke miljøhensyn 
i planen.

Miljøvurderingen er udarbejdet med hen-
blik på at sikre en integration af miljø-
forhold i planen, herunder i bestemmel-
serne i planen. Allerede i forbindelse med 
udarbejdelse af planen har miljøforhold 
indgået som en væsentlig del af planlæg-
ningen. Den indledende miljøscreening og 
miljøvurderingen har bidraget til at sikre, 
at dette arbejde er dokumenteret, og at 
den nødvendige hensyntagen til miljø- og 
naturbeskyttelsen er indgået i planen. 

Udmøntning af Spildevandsplan 2013-2020 
vurderes at have en positiv indvirkning på 
miljøet. Den planlagte indsats over for tre 
regnbetingede overløb fra fælleskloak til 
Harrestrup Å vurderes at bidrage positivt 
til den økologiske tilstand i Harrestrup Å 
og Køge Bugt, idet udledningen af orga-
nisk stof og næringssalte reduceres. Den 
planlagte indførelse af et nyt serviceniveau 
for funktionen af det offentlige kloaksy-
stem for opstuvning til terræn vurderes at 
bidrage positivt til klimasikring i Rødovre 
Kommune, idet risikoen for opstuvning i 
afløbssystemet reduceres. 

3 Høringssvar 
I høringsperioden er der indkommet 6 hø-
ringssvar. Emner berørt i høringssvarene 
omfatter fristen for kloakering af koloni-
haver, indsatsen på spildevandsområdet til 
forbedring af miljøtilstanden i Harrestrup 
Å, strategi for udbygning af kloaksystemet, 
servicemål for kloaksystemets funktion, 
udpegning af områder, hvor man kan ud-
træde delvist af forsyningen for regnvand, 
faktuelle rettelser og planens forhold til 
Regionplan 2005. 
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På baggrund af høringen er der foretaget 
4 ændringer i spildevandsplanen:

1. I afsnit 2.2 Forhold til anden planlæg-
ning er tilføjet et afsnit, der beskriver 
spildevandsplanens forhold til Region-
plan 2005 

2. I afsnit 6.2 Recipienter er tilføjet en 
beskrivelse af de målsætninger for 
Harrestrup Å, der er fastsat i Region-
plan 2005 

3. I afsnit 6 Udledninger er beskrivelsen 
af, hvor vandet fra Renseanlæg Dam-
husåen udledes, ændret i overens-
stemmelse med de faktiske forhold 

4. I afsnit 3.5 Målsætning for spildevands-
håndtering i kolonihaver og afsnit 5.4 
Planlagte nye kloakeringsområder for-
længes fristen for kloakering af koloni-
haver fra udgangen af 2015 til udgangen 
af 2018 

4 Alternativer 
Formålet med at foretage en miljøvurde-
ring er at klarlægge planens indvirkning 
på miljøet. For at gøre det, er det nød-
vendigt med et sammenligningsgrundlag. 
Der er sammenlignet med 0-alternativet, 
som er et udtryk for hvordan udviklingen 
vil foregå, hvis planen ikke gennemføres. 
0-alternativet er, at Rødovre Kommunes 
Spildevandsplan 2013-2020 ikke realise-
res. Derved opretholdes den nuværende 
status og situation med den håndtering 
af spildevand og de rammer og handle-
muligheder, der ligger i Spildevandsplan 
2004-2012.

5 Overvågning 
Der stilles ikke forslag til egentlige over-
vågningsprogrammer. Overvågning sker 
ved Rødovre Kommunes sædvanlige til-
syn med overholdelsen af sektorlovgiv-
ning og planlægning.
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Bilag 1 – Ordforklaring

Ord Forklaring
Afl øbsdatabase Database med informationer om brønde, ledninger, stik, TV-inspektio-

ner, brøndinspektioner, deloplande, overløb, pumpestationer etc. Data-
basen indeholder bl.a. koordinater, så det er muligt via et GIS-program 
at optegne data geografi sk.

Afl øbskoeffi cient Et tal for hvor stor en del af et areal/opland der relativt bidrager til 
afstrømning af regnvand.

Afl astning Udløb fra overløbsbygværk eller pumpestation til recipient af opspæ-
det spildevand i forbindelse med regn.

Afl øbssystem Ledningssystem til transport af regn- og/eller spildevand med tilhø-
rende bygværker, pumpestationer etc.

Afskærende ledning Afl øbsledning, der leder spildevand fra et samlet område til et fjer-
nere beliggende renseanlæg eller vandområde/recipient. Blev i sin tid 
typisk anlagt for at afskære de direkte udledninger til recipienter.

Befæstelsesgrad Den andel af et opland, der er befæstet.

Befæstet areal Areal, som på grund af anvendelse til f.eks. veje, bebyggelse mm. er 
helt eller delvist uigennemtrængeligt for vand. Nedbør, der falder på 
befæstede arealer, afl edes bl.a. til afl øbssystemet jf. “afl øbskoeffi cient”.

Benchmarking Sammenligning af nøgletal fra forskellige enheder.

Betalingsvedtægt Lovbefalet vedtægt, der regulerer kloakforsyningens indtægter.

BOD Biologisk iltforbrug.

Brøndinspektion Standardiseret måde at afrapportere tilstand og skader i en brønd.

COD Kemisk iltforbrug.

DANVA DANsk VAnd- og spildevandsforening.

DAS DAtabase for Afl øbssystemer. Afl øbsdatabasetype.

Drænvand Vand der via drænledninger ledes til afl øbssystemet, eller direkte til 
recipient.

Eksternt overløb Overløb der afl aster til recipient.

Faunaklasse Målemetode til fastlæggelse af recipientkvalitet.

Fedtfang Bygværk designet til at tilbageholde fedt.

Fejltilslutning Tilslutning af et regnvandsstik til en spildevandsledning eller omvendt.

Finrist Rist med særlig lille risteafstand til tilbageholdelse af selv mindre par-
tikler. Som regel opsat i forbindelse med et overløbsbygværk. Risteaf-
standen i en fi nrist er typisk 4-10 mm.

Fornyelse Tiltag med henblik på at genoprette eller forbedre afl øbssystemet 
fysiske og/eller driftsmæssige tilstand til et niveau svarende til nyanlæg.

Fornyelsesplan Plan for fornyelse af afl øbssystemet, baseret på tilstandsvurdering af 
udvalgte elementer (ledninger, brønde, bygværker, mv.).

Forsinkelsesbassin Bassin til forsinkelse af tilledningen af regnvand eller opspædet spilde-
vand med henblik på at undgå overbelastning af ledningssystemet.

Fotomanualen Manual for rapportering af fejl og skader i afl øbssystemet i forbindelse 
med TV-inspektioner og brøndinspektioner.
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Ord Forklaring
Fysisk index Et index mellem 0 og 10, der vægter de forskellige fejl og skader på 

en TV-inspiceret ledning.

Fælles private spilde-
vandsalæg

Spildevandsanlæg der betjener 2 eller fl ere ejendomme, og som ejes, 
drives og vedligeholdes af ejerne i fællesskab.

Fælleskommunalt Del af et afl øbssystem som ejes, drives og vedligeholdes af to eller 
fl ere kommuner.

Fællesledning Ledning der fører både regn- og spildevand.

Fællessystem Kloakeringsprincip, hvor regn- og spildevand transporteres i samme 
afl øbsledning til renseanlægget.

Fælleskloakeret Område hvor regn- og spildevand føres i det samme ledningssystem.

GIS Geografi sk InformationsSystem.

Gravitationsledning Afl øbsledninger hvor regn/spildevand løber via gravitation (af sig selv - 
i modsætning til trykledning, hvor vandet pumpes).

Grundvandsspejl Det niveau grundvandets overfl ade befi nder sig i. 

Hovedledning Det overordnede ledningssystem, hvorpå der er sluttet stik fra ejen-
domme og/eller vejbrønde.

Hovedopland Et hovedopland betegner et geografi sk afgrænset område, hvor fra 
hele afl edningen af regn- og spildevand, samles i en eller fl ere over-
ordnede hovedledninger, f.eks. med afl edning til hvert sit renseanlæg 
som i Rødovre.

Hydraulisk kapacitet Den mængde vand der kan strømme gennem en afl øbsledning.

Hydrologisk redukti-
onsfaktor

Relativt tal for den del af det befæstede areal der bidrager til afstrøm-
ning til afl øbssystemet (jf. afl øbskoeffi cienten der er produktet af 
befæstelsesgrad og den hydrologiske reduktionsfaktor).

Indsivning Indtrængning af grundvand eller andet uvedkommende vand der siver 
ind i afl øbssystemet.

Internt overløb Overløb fra overløbsbygværk til et bassin eller til en anden del af 
afl øbssystemet.

Kloakforsyning Kommunal enhed der har ansvaret for den offentlige spildevandsafl ed-
ning i kommunen.

Ledningdeklaration Et tinglyst dokument, der angiver placeringen af et offentligt lednings-
anlæg på privat ejendom, samt rettigheder og begrænsninger i den 
forbindelse.

Ledningsfald Angivelse af en gravitationslednings hældning. Ledningsfaldet angives 
altid i promille. Ledningsfaldet har sammen med ledningens dimension 
betydning for ledningens kapacitet.

Ledningsservitut Se “Ledningsdeklaration”.

Lodsejer Ejer af en ejendom.

MapInfo Rødovre Kommune bruger MapInfo som GIS-værktøj.

MOUSE Navnet er en forkortelse for: Model for Urban Sewers. Beregnings-
værktøj til at beregne de hydrauliske forhold i afl øbssystemet.

Målebygværk Bygværk, hvor vandgennemstrømningen gennem bygværket måles 
løbende.
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Ord Forklaring
Nedsivningsanlæg Anlæg hvor spildevandet nedsives til jorden, dvs. jorden er recipient.

Nedstrøms Brønd eller del af afl øbssystemet hvor vandet strømmer hen.

NO-DIG Opgravningsfrie fornyelsesmetoder.

Olieudskiller Bygværk, der er designet således, at olie kan separeres fra vandet.

Opland Velafgrænset kloakeret område, der afl eder til et andet opland, til et 
renseanlæg eller direkte til recipient.

Opspædet spildevand Spildevand som er blandet op med regnvand.

Opstrøms Brønd eller bygværk hvor vandet kommer fra.

Opstuvning Når afl øbssystemets kapacitet overskrides eller når der er forstop-
pelse i systemet, vil vandet stuve baglæns op i ledninger og brønde, 
med risiko for oversvømmelse af kældre eller terræn.

Opstuvningsniveau Det niveau vandet stiger op til.

Overfl adeafstrømning Den del af nedbøren der afl edes gennem afl øbssystemet.

Overfl adevand Regnvand fra befæstede arealer f.eks. tagfl ader og vejarealer.

Overlækning Betegnelse for, at der i separatsystemer sker indsivning af regnvand 
fra utætte regnvandsledninger til spildevandsledninger. (En ud af fl ere 
former for uvedkommende vand.).

Overløbsbygværk Bygværk, hvor vandet via en overløbskant kan løbe enten til en reci-
pient (eksternt overløb) eller en anden del af afl øbssystemet (internt 
overløb). Overløbet træder i kraft, når vandstanden stiger op over 
niveauet for overløbskanten.

Oversvømmelse Vand der uønsket kommer på terræn eller i kældre.

PE Forureningsmængde, der svarer til hvad én person tilfører afl øbssyste-
met. Der tages normalt udgangspunkt i forurening målt i BOD.

Personækvivalent Se “PE”.

Private spildevandslæg Se “Fælles private spildevandslæg”.

Recipient F.eks. vandområde, vandløb, sø eller hav som fra afl øbssystemet mod-
tager opspædet spildevand, regnvand eller renset spildevand.

Reduceret areal Den del af et område/opland, der bidrager til overfl adeafstrømningen 
jf. afl øbskoeffi cient.

Regnvand Se “Overfl adeafstrømning”.

Regnvandsbassin Bassin til opsamling og forsinkelse af regnvand.

Regnbetinget udled-
ning

Udledning fra afl øbssystemet, der sker i forbindelse med regn.

Regnvandsledning Ledning, der udelukkende fører regnvand eller regn- og drænvand.

Regulatorbygværk Bygværk, der kan regulere vandstrømmen til en bestemt vandføring.

Rist En rist tilbageholder fremmedlegemer, så de ikke ledes ud i recipien-
ten. Risteafstanden på en traditionel rist er ca. 10 cm.

Risteafstand Afstanden mellem tremmerne på en rist.

Rørbassin Bassin, der er opbygget af en eller fl ere større parallelle ledninger.
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Ord Forklaring
SAMBA Navnet står for: Simpel Afl øbsModel til Beregning eller Afl astning. 

Beregningsmodel.

Sandfang Bygværk, der er udformet således, at sandet tilbageholdes i bygværker 
og f.eks. ikke ledes ud i recipienten.

Selvrensning Det tilbstræbes at alle ledninger er selvrensende, dvs. at den daglige 
maksimale gennemstrømning kan skylle ledningen ren.

Separatkloakeret 
opland

Opland, hvor regn- og spildevand transporteres i hver sin ledning til 
renseanlægget.

Skumbræt Bræt eller kant i forbindelse med et overløbsbygværk, der tilbagehol-
der fl ydestoffer.

Spildevand Benyttes her som en betegnelse for svavset/brugt vand fra hushold-
ning, erhverv eller industri.

Spildevandslaug Sammenslutningn af lodsejere, der ejer og er ansvarlig for driften af et 
fælles privat spildevandsanlæg.

Spildevandsledning Ledning, der udelukkende fører spildevand.

Spildevandsteknisk 
anlæg

Alle dele af afl øbssystemet kan betragtes som spildevandstekniske 
anlæg - også gamle grøfter o.lign., der ikke har ikke status af recipient.

Stikledning Ledning fra hovedledning inn til den enkelte forbruger, til fælles pri-
vate anlæg eller til vejbrønde.

Strømpeforing Fornyelsesmetode hvor ledninger fores med en polyesterstrømpe.

SYDA Program til at varetage den daglige drift i kloakforsyningen. Forkortel-
sen står for: SYstematisk Drift af Afl øbssystemet.

Systematisk drift Et begreb der dækker en planlagt systematisk drift af afl øbssystemet, 
med henblik på at opnå en optimal drift.

Særbidrag Bidrag til kloakforsyningen, der betales ud over det ordinære vand-
afl edningsbidrag. Bidraget betales for særligt forurenet spildevand og 
fastsættelsen heraf fremgår af betalingsvedtægten og det gældende 
takstblad.

Tilslutningsbidrag Bidrag til kloakforsyningen, der betales for at blive tilsluttet det offent-
lige afl øbssystem. Bidragets størrelse fremgår af betalingsvedtægtens 
takstblad.

Tilstandsregistrering En registrering af afl øbssystemets fysiske tilstand baseret på f.eks. TV-
inspektioner, brøndinspektioner eller andre visuelle inspektioner.

Tilstandsvurdering En vurdering af anlæggets tilstand og behov for fornyelse, systematisk 
drift mv.

TOT-N Totalt kvælstofi ndhold.

TOT-P Totalt fosforindhold.

Trykledning Ledning hvor vandet transporteres under tryk fra en pumpestation.

TV-inspektion Undersøgelse af en ledning ved at føre et TV-kamera igennem en led-
ning og registrere observationer om den fysiske tilstand, driftsmæssige 
tilstand, tilslutning af stik mv.

Tørvejrsafstrømning Den afl edning, der fi nder sted i tørvejr, dvs. spildevand, indsivning og 
evt. drænvand.
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Ord Forklaring
Udløb Benyttes her til benævnelse af de steder, hvor regnvand, spildevand 

eller en blanding heraf ledes til recipient, renseanlæg eller ud af kom-
munen på anden vis.

Udsivning Udsivning fra afl øbssystemet til den omgivende jord.

Uvedkommende vand Uønsket vand i et afl øbssytem, f.eks. indsivning, overlækning og fejltil-
slutning.

Vandafl edningsbidrag Løbende bidrag til kloakforsyningen for afl edning og rensning af spil-
devand. Bidraget fremgår af betalingsvedtægtens takstblad.

Vedligeholdelse Reparationer mv. Se også “Systematisk drift”.

Ø Ledningsdimension i mm.
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Bilag 2 - Grundlag for beregning af afledninger 

I dette bilag beskrives de parametre, der 
benyttes til beregning af de udledte spil-
devands- og regnmængder, samt til be-
regning af aflastning fra fælleskloakerede 
områder under regn. 

De regnbetingede udløbsmængder fra 
de fælleskloakerede oplande beregnes 
ved hjælp af modellen Mike Urban, mens 
udledningerne fra de separatkloakerede 
oplande primært beregnes ud fra areal og 
nettonedbør. 

Spildevand
Spildevandsmængden består af hushold-
ningsspildevand, samt bidrag fra erhverv 

og offentlige arealer (rådhus, institutio-
ner o.lign.).

Spildevandsmængden for beboelse er 
fastsat direkte ud fra Rødovre Kom-
munes vandforsyningsplan /9/. Spilde-
vandsmængden er opgjort i tabel 1. For 
erhvervsspildevand og spildevand fra of-
fentlige områder er vandforbruget i vand-
forsyningsplanen angivet pr. ansat. For at 
kunne anvende tallene i spildevandspla-
nen er de omsat til vandforbrug pr. ha, 
idet det samlede vandforbrug fordeles 
jævnt ud på de samlede arealer benyttet 
til henholdsvis erhverv og offentlige om-
råder.

Spildevandstype Mængde Enhed

Helårsbeboelse 120 l/PE/d

Erhverv og offentlige arealer 1.170 m3/år/ha

Tabel 1 Vandforbrug fordelt på arealanvendelse.

Befolkningstallet er fundet ved at frem-
skrive befolkningstallet for hvert opland 
ud fra den generelle befolkningstilvækst i 
Rødovre Kommune.

Rødovre Kommune har i 1999 målt BOD 
3 steder i spildevandssystemet og mid-

delværdien heraf benyttes. I forbindelsen 
med SPHARR-projektet er der blevet 
målt koncentrationer af TOT-N og TOT-
P /10/. Forureningsmængderne er vist i 
Tabel 2.

Vandtype BOD TOT-N TOT-P

[mg/l] [mg/l] [mg/l]

Spildevand 250 30 10

Regnvand i fællessystemet 60 7 1,6

Regnvand i separatsystemet 10 3 0,15
Tabel 2 Forureningsindhold i vandtyper.

Regnvand
Til beregning af aflastede mængder be-
nyttes langtidssimuleringer af Rødovres 
fælleskloakerede områder. Her simule-
res regnhændelser for flere år, og de af-
lastede mængder beregnes på årlig basis. 

Herudfra findes der en gennemsnitlig af-
lastning per overløb.

For beregning af afledte regnmængder 
for separatkloakereder områder benyt-
tes den årlige middelnedbør målt ved 
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Rødovre Vandværk fratrukket initialtab 
på 0,6 mm pr. regnhændelse. Den årlige 
middelnedbør kan i Rødovre opgøres 
til 644 mm, heraf er der et initialtab på 
117 mm, hvorfor den afledte regnvands-
mængde skal beregnes ud fra årligt net-
tonedbør på 527 mm.

For beregning af den maksimale afstrøm-
ning benyttes en intensitet på 110 l/s/ha, 
svarende til en 1-års regnhændelse af 10 
minutters varighed.

Forureningsmængder fra regnvandet er 
angivet i Tabel 2. Der benyttes de kon-
centrationer der er fundet i SPHARR 
/10/, for BOD anvendes standard-kon-
centrationer.

Befæstelsesgrad
Til beregning af afstrømmede mængder 
regnvand benyttes det reducerede areal, 
der findes som:

Red. areal = totalt areal x befæstelsesgrad x 
hydrologisk reduktionsfaktor

Hvor den hydrologiske reduktionsfaktor i 
Rødovre Kommune sættes til 1,0.

Rambøll har tidligere opdateret, samlet 
og udbygget Rødovre Forsynings hydrau-
liske model. Dette arbejde har også om-
fattet kalibrering af oplandenes befæstel-
sesgrader, hvilket er foregået ved hjælp 
af flowmålinger. I denne forbindelse er 
den gennemsnitlige befæstelsesgrad for 
opland D fundet til 36 %, mens det for 
opland A er 41 %. I disse hovedoplande 
varierer befæstelsesgraden mellem delo-
plandene.

Indsivning
Indsivningsmængden antages at udgøre 
en mængde svarende til 42 % for D-
oplandene. For A-oplandene udgør ind-
sivningsmængden 733 m3/(ha år). Dette 
er baseret på målinger foretaget af hen-
holdsvis Damhusåens og Avedøres rens-
ningsanlæg. 

Afværgeboringer
I tabel 3 er vist de vandmængder, som 
blev afledt fra afværgeboringer i Rødovre 
Kommune i 2010.

Lokalitet Opland Afl edt til kloak Afl edt til recipient
  [m3/år] [m3/år] 

Rødovrevej 241 + 254 ARS01 500+520 12.278+24.819

Hvidsværmervej 158 DE 776 0

Annexgårdsvej 16 DK 3.349 0

Brandholms Allé 1-3 DK 0 12.895 

Tabel 3 Afledte vandmængder fra afværgeboringer.
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Bilag 3 - Forklaring til oplandsskema 

Dette bilag indeholder en forklaring til oplandsskemaet. I dette skema er i alt 28 num-
mererede kolonner.

Kolonne nr. Forklaring
1 Oplandsnummer - overordnet nummerering.

2 Opland - jf. udløbsskemaet.

3 Landvæsenskommisionskendelse - jf. bilag 6.
4 Anlægsprincip

F: Fælleskloak
S: Separat spildevand
R: Separat regnvand

5 Areal - Oplandets samlede areal i ha. 

6 Feltet er afkrydset hvis oplandet er beliggende i byzone.

7 Feltet er afkrydset hvis oplandet er beliggende i landzone.
8 Resulterende godkendt afl øbskoeffi cient (dimensionerede) - iht. evt. landvæ-

senskommisionskendelse, senere udledningstilladelser og dimensioneringsfor-
udsætninger fra ændringer på kloakanlægget. Tal mellem 0 og 1.

9 Aktuel afl øbskoeffi cient. Jf. bilag 2. Tal mellem 0 og 1.

10 Reduceret areal ud fra resulterende befæstelsesgrader. Multiplikation af 
kolonne 5 og 8. ha

11 Kvalitetskode:
1: Opmålt
2: Beregnet
3: Skønnet

12 Aktuelle arealer ud fra afl edte befæstelsesgrader. Multiplikation af kolonne 5 
og 9. ha

13 Kvalitetskode: 
1: Opmålt
2: Beregnet
3: Skønnet

14 Antal indbyggere i PE. PE beregnet jf. bilag 2.

15 Erhverv i PE. PE beregnet jf. bilag 2.

16 Institutioner i PE. PE beregnet jf. bilag 2.

17 Den samlede belastning fra oplandet i antal PE.

18 Årsbelastning fra indbyggertal - m3/år beregnet jf. bilag 2.
19 Kvalitetskode:

1: Opmålt
2: Beregnet
3: Skønnet

20 Aårsbelastning fra erhverv - m3/år.

21 Kvalitetskode:
1: Opmålt
2: Skønnet

22 Årsbelastning fra institutioner - m3/år.



68 SPILDEVANDSPLAN 2013-2020

Kolonne nr. Forklaring
23 Kvalitetskode:

1: Opmålt
2: Skønnet

24 Årsbelastning fra oplandet - m3/år. Summering af kolonnerne 18, 20 og 22.

25 Årsbelastning, uvedkommende vand - m3/år.
26 Kvalitetskode:

1: Opmålt
2: Skønnet

27 Den samlede årsbelastning tørvejrsmængde fra oplandet. m3/år.

28 Bemærkninger.
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Bilag 4 - Forklaring til udløbsskema 

Dette bilag indeholder en forklaring til udløbsskemaet. I dette skema er i alt 30 num-
mererede kolonner.

 Kolonne nr. Forklaring
1 Udløbsnummer, som fremgår af kort 2.

2 Beliggenhed
3 Udløbstype (art af oplandet):

F: Fælleskloakeret
S: Separatkloakeret

4 Ejerforhold for udløbet 

5 Oplande nr. jf. kloakoplandsskema kolonne 1

6 Oplandstype
0: Uoplyst
1: Grønt område
2: Villaer
3: Rækkehuse
4: Halvhøj bebyggelse
5: Høj tæt bebyggelse
6: Trafi kområde
7: Industriområde
8: Kapitel 5 virksomhed

7 Det samlede oplandsareal opstrøms udløbet, ha. Fra oplandsskema kolonne 5.

8 Afl øbskoeffi cient for oplandet.

9 Det samlede reducerede areal opstrøms udløbet, ha.

10 Recipient for udløbet (navn).
11 Målsætning økologisk tilstand for primær recipient.

Høj: Ingen eller kun ubetydelig afvigelse fra uberørte forhold
God: Svag afvigelse fra uberørte forhold
Moderat: Mindre grad af afvigelse fra uberørte forhold, men signifi kant større 
end for god tilstand
Ringe: Større afvigelse fra uberørte forhold med væsentlige ændringer i de 
biologiske forhold
Dårlig: Alvorlige ændringer, hvor store dele af de relevante biologiske samfund, 
der ville være til stede under uberørte forhold, ikke er til stede.
0: Ikke behandlet i vandplanerne

12 Nuværende økologisk tilstand for primær recipient. Se ovenstående forklaring.

13 Sekundær recipient for udløbet (navn).

14 Målsætning økologisk tilstand for sekundær recipient. Se (11) ovenfor for 
forklaring.

15 Nuværende økologisk tilstand for sekundære recipient. Se (11) ovenfor for 
forklaring.

16 Maksimal vandføring til recipient, l/s, for en gentagelsesperiode på 1 år. Her er 
der regnet med en maksimal timevandsføring på 110 l/s/red. ha.

17 Overbelastningshyppigheden, antal pr. år. Beregnet for udløb der indgår i den 
hydrodynamiske model.
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 Kolonne nr. Forklaring
18 Kvaliteten af data opgives som følgende:

1: EDB-model
2: Kendt maks. Kapacitet
3: Simpel beregning
4: Skønnet

19 Årligt beregnet udløb m3/år, jf. bilag 2.

20 Kvaliteten af data opgives som følgende:
1: EDB-model
2: Simpel beregning

21 Årlig beregnet udledning af organisk stof kg/år, jf. bilag 2.

22 Årlig beregnet udledning af kvælstof kg/år, jf. bilag 2.

23 Årlig beregnet udledning af fosfor kg/år, jf. bilag 2.
24 Bygværkstype ved udløb:

OV: Overløb fra fælleskloak uden bassin
SB: Overløb fra forsinkelsesbassin på fælleskloak
SE: Separat regnvandsudløb uden bassin
FB: Separat regnvandsudløb med bassin
UB: Andet udløb uden bassin
MB: Andet udløb med bassin

25 Bassintype ved udløb
0: Uden bassin
1: Åbent bassin
2: Lukket bassin

26 Volumen af bassin m3

27 Type af olieudskiller
0: Uden olieudskiller
1: Uspecifi ceret olieudskiller
2: Gravitationsudskiller
3: Bassin med dykket udløb
4: Lameludskiller
5: Koalescensudskiller
6: Andet

28 Type af sandfang
0: Uden sandfang
1: Uspecifi ceret sandfang 

29 Hvis der er anden rensning end den foran nævnte er dette angivet her.

30 Eventuelle bemærkninger med tilknytning til udløbene.
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Bemærkning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
AA AAR01 AV R 4,2 X 0,34 1,4 2
AA AAR03 AV R 0,5 X 0,39 0,2 2
AA AAR04 AV R 3,2 X 0,39 1,2 2
AA AAR09 AV R 1,3 X 0,35 0,4 2
AA AAR11 AV R 11,7 X 0,36 4,2 2
AA AAS AV S 20,9 X 178 0 0 178 21254 2 - - 21254 15284 2 36538
AB ABR01 AV R 8,5 X 0,34 2,9 2
AB ABS AV S 8 5 X 45 0 0 45 5395 2 - - 5395 6249 2 11644

Oplande Oplandsbeskrivelse Spildevandsbelastning

0,35

0,35

AB ABS AV S 8,5 X 45 0 0 45 5395 2 5395 6249 2 11644
AC ACR01 AV R 2,5 X 0,36 0,9 2
AC ACR04 AV R 1,7 X 0,35 0,6 2
AC ACS AV S 4,2 X 22 0 0 22 2669 2 - - 2669 3088 2 5757
AD ADR AV R 7,0 X 0,33 2,3 2
AD ADS AV S 7,0 X 64 0 0 64 7674 2 - - 7674 5118 2 12792
AE AER01 AV R 12,1 X 0,33 4,0 2
AE AER06 AV R 1,0 X 0,26 0,3 2
AE AER07 AV R 3,3 X 0,33 1,1 2
AE AES AV S 16,4 X 91 0 0 91 10890 2 - - 10890 12030 2 22920
AF AFR01 AV + AIII R 2,6 X 0,18 0,5 2 Befæstelsesgrad beregnet ud fra GIS-lag
AF AFR02 AV + AIII R 0,0 X 0,51 0,0 2 Befæstelsesgrad beregnet ud fra GIS-lag
AF AFR04 AV + AIII R 12,2 X 0,42 5,1 2
AF AFS01 AV + AIII S 3,0 X 67 0 16 83 8058 2 - 1890 2 9948 2164 2 12112
AF AFS03 AV + AIII S 3,2 X 47 0 0 47 5634 2 - - 5634 2346 2 7980
AF AFS04 AV + AIII S 2,7 X 18 10 0 28 2205 2 1167 2 - 3372 1996 2 5368
AF AFS06 AV + AIII S 1,3 X 22 0 0 22 2596 2 - - 2596 957 2 3553
AF AFS07 AV + AIII S 2,8 X 35 0 0 35 4131 2 - - 4131 2043 2 6174
AF AFS09 AV + AIII S 0,6 X 3 0 0 3 388 2 - - 388 424 2 812
AF AFS02 AV + AIII S 1,3 X 7 0 0 7 789 2 - - 789 940 2 1729 Nedlagt erhverv ?
AG AGR01 AIII R 1,7 X 0,49 0,8 2
AG AGR02 AIII R 1,1 X 0,19 0,2 2
AG AGR03 AIII R 0 7 X 0 38 0 3 2

0,35

0,35

0,29

0,35

AG AGR03 AIII R 0,7 X 0,38 0,3 2
AG AGR04 AIII R 0,8 X 0,19 0,1 2
AG AGR05 AIII R 0,9 X 0,18 0,2 2
AG AGS AIII S 5,2 X 70 0 0 70 8361 2 - - 8361 3817 2 12178
AH AHR01 AIII R 1,6 X 0,31 0,5 2
AH AHR03 AIII R 1,9 X 0,23 0,4 2
AH AHS AIII S 3,9 X 36 0 0 36 4353 2 - - 4353 2823 2 7176
AK AKR01 AV R 5,7 X 0,39 2,2 2
AK AKR05 AV R 24,9 X 0,30 7,5 2
AK AKR18 AV R 23,9 X 0,51 12,3 2
AK AKS AV S 30,6 X 269 13 0 282 32221 2 1564 2 - 33785 22455 2 56240
AL ALR01 AV R 11,5 X 0,44 5,1 2
AL ALR06 AV R 8,5 X 0,32 2,8 2
AL ALS AV S 20,0 X 125 12 0 137 14939 2 1429 2 - 16368 14644 2 31012
AM AMR AIII R 4,1 X 0,35 0,24 1,0 2
AM AMS AIII S 4,1 X 0,35 19 0 0 19 2307 2 - - 2307 2972 2 5279
AN ANR01 AIII R 1,6 X 0,40 0,6 2
AN ANR02 AIII R 8,3 X 0,38 3,1 2
AN ANR03 AIII R 2,8 X 0,24 0,7 2
AN ANS AIII S 12,2 X 104 0 3 106 12427 2 - 300 2 12727 8935 2 21662
AP APR01 AIII R 2,0 X 0,61 1,2 2
AP APR02 AIII R 8,1 X 0,64 5,1 2
AP APR04 AIII R 1 1 X 0 29 0 3 2

0,35

0,35

0,35

0,35

0,47

AP APR04 AIII R 1,1 X 0,29 0,3 2
AP APR06 AIII R 0,6 X 0,25 0,2 2
AP APS01 AIII S 25,7 X 57 43 0 100 6855 2 5119 2 - 11974 18844 2 30818
AP APS02 AIII S 10,1 X 0 17 0 17 - 2 2058 2 - 2058 7431 2 9489
AQ AQR01 AIII + AVII R 2,3 X 0,27 0,6 2
AQ AQR03 AIII + AVII R 7,3 X 0,26 1,9 2
AQ AQR06 AIII + AVII R 2,2 X 0,31 0,7 2
AQ AQS02 AIII + AVII S 7,3 X 34 3 0 37 4052 2 361 2 - 4413 5332 2 9745
AQ AQS05 AIII + AVII S 2,2 X 18 0 0 18 2174 2 - - 2174 1644 2 3818
AQ AQS09 AIII + AVII S 1,9 X 15 0 0 15 1821 2 - - 1821 1421 2 3242
AR ARR01 AIII + AVII R 3,0 X 0,29 0,9 2
AR ARR03 AIII + AVII R 3,3 X 0,32 1,1 2
AR ARR05 AIII + AVII R 2,3 X 0,21 0,5 2
AR ARR06 AIII + AVII R 14,8 X 0,45 6,7 2
AR ARS01 AIII + AVII S 18,1 X 200 39 7 247 23990 2 4711 2 883 2 29584 13283 2 42867 Incl. vand fra afværgeboringer
AR ARS07 AIII + AVII S 5,1 X 26 0 0 26 3170 2 - - 3170 3708 2 6878

0,78

0,38

0,54

Oplandsskema - status Side 1 af 2
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Oplande Oplandsbeskrivelse Spildevandsbelastning

AS ASR01 AIII + AVII R 17,2 X 0,60 10,4 2
AS ASR03 AIII + AVII R 2,8 X 0,65 1,8 2
AS ASR04 AIII + AVII R 4,7 X 0,58 2,8 2
AS ASS AIII + AVII S 24,8 X 0 81 0 81 - 2 9692 2 - 9692 18194 2 27886
AT ATR DI + CII R 19,5 X 0,43 8,4 2
AT ATS DI + CII S 19,5 X 419 0 27 445 50101 2 - 3.206 2 53307 14304 2 67611 Nedlagt erhverv ?
AU AUR01 DI R 24,9 X 0,43 10,7 2
AU AUR08 DI R 1 1 X 0 76 0 8 2

0,84

0,35

AU AUR08 DI R 1,1 X 0,76 0,8 2
AU AUS DI S 26,0 X 771 0 17 788 92311 2 - 1.977 2 94288 19071 2 113359 Nedlagt erhverv ?
AY AYR01 DI R 23,8 X 0,40 9,4 2
AY AYR02 DI R 4,4 X 0,30 1,3 2
AY AYR06 DI R 16,9 X 0,34 5,8 2
AY AYR08 DI R 3,3 X 0,33 1,1 2
AY AYS DI S 48,4 X 1513 79 51 1643 181051 2 9515 2 6.070 2 196636 35514 2 232150
AZ AZR01 DI + DII + DIII + DIV R 83,5 X 0,48 40,3 2
AZ AZR20 DI + DII + DIII + DIV R 10,7 X 0,49 5,2 2 Befæstelsesgrad beregnet ud fra GIS-lag
AZ AZS DI + DII + DIII + DIV S 94,2 X 309 330 22 661 37009 2 39527 2 2.581 2 79117 33229 2 112346
DA DAR BV R 1,9 X 0,35 0,6 2
DA DAS BV S 1,9 X 0 34 0 34 - 2 4026 2 - 4026 1691 2 5717 Islevbro vandværk (KE Vand A/S)
DA DAF01 BV F 26,5 X 0,45 11,8 2 346 18 0 365 41473 2 2211 2 - 43684 18347 2 62031
DA DAF18 BV F 1,8 X 0,48 0,9 2 35 0 0 35 4239 2 - - 4239 1780 2 6019 Befæstelsesgrad beregnet ud fra GIS-lag
DB DBR01 AI + AII + AIV + BIII R 5,2 X 0,35 0,22 1,1 2
DB DBR02 AI + AII + AIV + BIII R 1,1 X 0,35 0,53 0,6 2
DB DBR03 AI + AII + AIV + BIII R 3,4 X 0,45 1,5 2
DB DBS AI + AII + AIV + BIII S 6,3 X 96 0 13 108 11437 2 - 1.508 2 12945 5437 2 18382
DB DB AI + AII + AIV + BIII F 61,9 X 0,38 23,3 2 904 30 27 962 108201 2 3647 2 3260 2 115108 48345 2 163453
DC DC BIII F 19,6 X 0,35 0,25 4,8 2 306 2 0 308 36628 2 251 2 - 36879 15489 2 52368
DD DD Ingen F 19,6 X 0,35 0,34 6,7 2 193 2 0 195 23056 2 249 2 - 23305 9788 2 33093 Incl. vand fra afværgeboringer
DE DER BVI R 0,6 X 0,28 0,2 2
DE DE BVI F 12 9 X 0 55 7 1 2 456 24 0 481 54615 2 2916 2 - 57531 24163 2 81694 Incl vand fra afværgeboringer

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35
DE DE BVI F 12,9 X 0,55 7,1 2 456 24 0 481 54615 2 2916 2 57531 24163 2 81694 Incl. vand fra afværgeboringer
DF DFR BVI R 0,6 X 0,57 0,3 2
DF DF BVI F 15,4 X 0,42 6,5 2 189 14 9 211 22569 2 1673 2 1048 2 25290 10622 2 35912
DG DG AII + BI + BIV + BVII + BVIII F 76,7 X 0,35 0,48 36,7 2 1165 385 21 1572 139502 2 46085 2 2547 2 188134 79016 2 267150
DH DH ? F 30,2 X 0,35 0,32 9,7 2 254 50 10 313 30366 2 5976 2 1142 2 37484 15743 2 53227
DK DK ? F 54,6 X 0,35 0,35 19,3 2 876 40 11 927 104887 2 4768 2 1361 2 111016 46627 2 157643 Incl. vand fra afværgeboringer
DL DL CII F 52,8 X 0,35 0,30 15,9 2 918 10 0 928 109905 2 1190 2 - 111095 46660 2 157755
DM DM CII F 35,9 X 0,35 0,27 9,9 2 286 0 0 286 34246 2 - - 34246 14383 2 48629 Nedlagt erhverv ?
DM DMF17 CII F 1,4 X 0,35 0,34 0,5 2 11 0 0 11 1340 2 - - 1340 563 2 1903 Nedlagt erhverv ?
DN DN CII F 12,2 X 0,35 0,26 3,2 2 141 0 0 141 16924 2 - - 16924 7108 2 24032
DP DP AII + BVIII F 71,0 X 0,35 0,18 13,1 2 630 31 273 934 75370 2 3745 2 32730 2 111845 46975 2 158820
DQ DQR AV R 4,7 X 0,46 2,2 2
DQ DQS AV S 4,7 X 158 0 0 158 18914 2 - - 18914 7944 2 26858
DR DR AII F 80,1 X 0,35 0,28 22,1 2 1001 0 2 1003 119823 2 - 222 2 120045 50419 2 170464
DS DS BVIII F 5,4 X 0,35 0,23 1,3 2 113 0 0 113 13475 2 - - 13475 5660 2 19135
DT DT AV F 1,5 X 0,35 0,22 0,3 2 0 0 0 0 - 2 - - - - 2 - Intet angivet vandforbrug

Oplandet til Spildevandscenter Avedøre 4.585 628 141 5.354 548.825 75.143 16.907 640.875 280.259 921.134
Oplandet til Renseanlæg Damhusåen 8.078 641 366 9.085 966.970 76.737 43.818 1.087.525 456.761 1.544.286
Sum i alt 12.663 1.269 507 14.439 1.515.795 151.880 60.725 1.728.400 737.019 2.465.420

0,35

0,35
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Udløbsskema Skema 2
Status

Mål-
sætning Nuværende Mål-

sætning Nuværende Bemærkninger

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ABU0100 Moseholmene S ABR01 0 8,52675 0,34 2,92 MUNKTOFTESØEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 320,86 15.371,97 2 153,72 46,12 2,31 SE 1 1 Årligt tilløb til Harrestrup Å fra Munktoftesøen er 35.421 m3.
ACU0100 Munktoftevej S ACR01 0 2,47594 0,36 0,88 MUNKTOFTESØEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 96,80 4.637,51 2 46,38 13,91 0,70 SE 1 1
ACU0300 Munktoftevej S ADR 0 6,98233 0,33 2,31 MUNKTOFTESØEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 254,46 12.191,13 2 121,91 36,57 1,83 SE 1 1
ACU0400 Munktoftevej S ACR04 0 1,73883 0,35 0,61 MUNKTOFTESØEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 67,22 3.220,46 2 32,20 9,66 0,48 SE 1 1
AEU0100 Viemosevej S AER01 0 12,1343 0,33 4,03 HARRESTRUP Å God Ringe 443,74 1,4 1 10.636,10 1 106,36 31,91 1,60 SE 1 1
AEU0600 Viemosevej S AER06 0 1,02105 0,26 0,26 HARRESTRUP Å God Ringe 28,75 59,0 1 1.189,80 1 11,90 3,57 0,18 SE 1 1
AEU0700 Motorringvejen S AER07 0 3,2566 0,33 1,08 HARRESTRUP Å God Ringe 119,28 58,5 1 5.327,50 1 53,28 15,98 0,80 SE 1 1
AFU0100 Brunevang S AFR01 0 2,63256 0,18 0,47 HARRESTRUP Å God Ringe 52,12 0 1 0,00 2 0,00 0,00 0,00 SE 1 1
AFU0200 Islevbrovej S AFR02 0 0,02137 0,51 0,01 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 1,20 57,45 2 0,57 0,17 0,01 SE 1 1
AFU0400 Islevbrovej S AFR04 0 12,1741 0,42 5,06 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 556,69 26.670,61 2 266,71 80,01 4,00 SE 1 1 Årligt tilløb til Harrestrup Å fra Hvissingegrøften er 384.857 m3.
AGU0100 Ved Voldgraven S AGR01 0 1,70084 0,49 0,83 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 90,87 4.353,69 2 43,54 13,06 0,65 SE 1 1
AGU0200 Ved Vandløbet S AGR02 0 1,10218 0,19 0,21 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 23,43 1.122,72 2 11,23 3,37 0,17 SE 1 1
AGU0300 Ved Vandløbet S AGR03 0 0 74263 0 38 0 28 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 31 32 1 500 60 2 15 01 4 50 0 23 SE 1 1
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AGU0300 Ved Vandløbet S AGR03 0 0,74263 0,38 0,28 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 31,32 1.500,60 2 15,01 4,50 0,23 SE 1 1
AGU0400 Torbisvej S AGR04 0 0,78625 0,19 0,15 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 16,25 778,40 2 7,78 2,34 0,12 SE 1 1
AGU0500 Torbisvej S AGR05 0 0,87441 0,18 0,15 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 16,88 808,49 2 8,08 2,43 0,12 SE 1 1
AHU0100 Motorringvejen S AHR01 0 1,57597 0,31 0,49 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 53,64 2.570,04 2 25,70 7,71 0,39 SE 1 1
AHU0300 Motorringvejen S AHR03 0 1,92713 0,23 0,43 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 47,74 2.286,95 2 22,87 6,86 0,34 SE 1 1
AKU0100 Nørrevangen S AKR01 0 5,74906 0,39 2,24 HARRESTRUP Å God Ringe 246,39 58,4 1 9.922,40 1 99,22 29,77 1,49 SE 1 1
AKU0500 Åmosevej S AKR05 0 24,8857 0,30 7,47 HARRESTRUP Å God Ringe 750,00 58,3 1 6.652,20 1 66,52 19,96 1,00 SE 1 1
AKU1800 Åmosevej S AKR18 0 23,9132 0,51 12,30 HARRESTRUP Å God Ringe 1.400,00 1,4 1 64.155,50 1 641,56 192,47 9,62 SE 1 1
ALU0100 Niels Frederiksens Allé S ALR01 0 11,5099 0,44 5,07 HARRESTRUP Å God Ringe 557,65 57,7 1 23.117,80 1 231,18 69,35 3,47 SE 1 1
ALU0600 Nordre Ringvej S ALR06 0 8,47026 0,32 2,75 HARRESTRUP Å God Ringe 302,62 58,4 1 10.621,10 1 106,21 31,86 1,59 SE 1 1
AMU0100 Motorringvejen S AMR 0 4,13949 0,24 0,97 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 107,09 5.130,70 2 51,31 15,39 0,77 SE 1 1
ANU0100 Hvidsværmervej S ANR01 0 1,5505 0,40 0,62 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 67,78 3.247,12 2 32,47 9,74 0,49 SE 1 1
ANU0200 Resenbrovej S ANR02 0 14,2507 0,38 5,42 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 759,31 36.377,63 2 363,78 109,13 5,46 SE 1 1

ANR04 0 5,95 0,25 1,49
ANU0300 Madumvej S ANR03 0 2,8421 0,24 0,67 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 74,02 3.546,42 2 35,46 10,64 0,53 SE 1 1
APU0100 Erhvervsvej S APR01 0 1,98534 0,61 1,20 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 132,50 6.348,15 2 63,48 19,04 0,95 SE 1 1
APU0200 Islevdalsvej S APR02 0 8,06333 0,64 5,15 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 565,97 27.115,05 2 271,15 81,35 4,07 SE 1 1
APU0400 Bjerringbrovej S APR04 0 1,05333 0,29 0,31 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 78,43 3.757,33 2 37,57 11,27 0,56 SE 1 1

APR07 0 1,63 0,25 0,41
APU0600 Bjerringbrovej S APR06 0 0,60988 0,25 0,15 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 16,91 809,95 1 8,10 2,43 0,12 SE 1 1
AQU0100 Resenbrovej S AQR01 0 2,25321 0,27 0,61 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 67,45 3.231,45 2 32,31 9,69 0,48 SE 1 1
AQU0300 Hvidsværmervej S AQR03 0 7,34132 0,26 1,89 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 208,27 9.978,14 2 99,78 29,93 1,50 SE 1 1
AQU0600 Slotsherrensvej S AQR06 0 2,19359 0,31 0,67 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 74,22 3.555,75 2 35,56 10,67 0,53 SE 1 1
ARU0100 Madumvej S ARR01 0 2,97776 0,29 0,87 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 95,30 4.565,77 2 45,66 13,70 0,68 SE 1 1
ARU0300 Bjerringbrovej S ARR03 0 3,30953 0,32 1,05 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 116,02 5.558,32 2 55,58 16,67 0,83 SE 1 1
ARU0500 Bjerringbrovej S ARR05 0 2,31893 0,21 0,48 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 53,30 2.553,41 2 25,53 7,66 0,38 SE 1 1
ARU0600 Bjerringbrovej S ARR06 0 14,7839 0,45 6,72 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 739,52 35.429,90 2 354,30 106,29 5,31 SE 1 1
ASU0100 Islevdalsvej S ASR01 0 17,2422 0,60 10,42 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 1.146,13 54.910,03 2 549,10 164,73 8,24 SE 1 1
ASU0300 Tørringvej S ASR03 0 2,83577 0,65 1,84 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 202,13 9.684,03 2 96,84 29,05 1,45 SE 1 1
ASU0400 Sandbækvej S ASR04 0 4 74162 0 58 2 75 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 302 61 14 497 78 2 144 98 43 49 2 17 SE 1 1ASU0400 Sandbækvej S ASR04 0 4,74162 0,58 2,75 HVISSINGEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 302,61 14.497,78 2 144,98 43,49 2,17 SE 1 1
AUR0801 Storekær S AUR08 0 1,10777 0,76 0,84 REBÆK SØ 0 0 DAMHUSÅEN God Moderat 92,16 4.415,41 2 44,15 13,25 0,66 SE 1 1 Det årlige tillløb fra Rebæk Sø til Damhusåen er 410.600 m3.
AUU0100 Storekær S ATR 0 19,5156 0,43 8,38 REBÆK SØ 0 0 DAMHUSÅEN God Moderat 921,68 406.184,54 2 4.061,85 1.218,55 60,93 FB 1 40000 1 1

AUR01 0 24,9044 0,43 10,74
AYR01 0 23,8046 0,40 9,41
AYR02 0 4,4413 0,30 1,34
AYR06 0 16,895 0,34 5,81
AYR08 0 3,32486 0,33 1,09
AZR01 0 83,5088 0,48 40,30

AZU2000 Campingpladsen S AZR20 0 10,7098 0,49 5,25 FÆSTNINGSKANALEN God Moderat 577,26 27.656,03 2 276,56 82,97 4,15 SE 1 1
DAH0105 Ådiget F DAF01 0 26,5457 0,45 11,85 HARRESTRUP Å God Ringe 486,00 0,5 1 82,20 1 4,93 0,58 0,13 OV
DAU1900 Islev Vandværk S DAR 0 1,86182 0,35 0,65 HARRESTRUP Å God Ringe 71,21 1,4 1 2620,60 1 -14,05 -4,22 -0,21 SE 1 1 Inklusive vand fra Islevbro vandværk, 4.026 m3
DBU0100 Lisbjergvej S DBR01 0 5,2099 0,22 1,15 STADIONSØEN 0 0 126,13 58,9 1 5.496,10 1 54,96 16,49 0,82 SE 1 1
DBU0200 Lisbjergvej S DBR02 0 1,08578 0,53 0,57 STADIONSØEN 0 0 62,91 1,4 1 2.757,50 1 27,58 8,27 0,41 SE 1 1
DBU0300 Elstedvej S DBR03 0 3,35823 0,45 1,51 HARRESTRUP Å God 165,99 58,9 1 6.615,50 1 66,16 19,85 0,99 SE 1 1
DCH0101 Elstedvej F DB 0 61,9128 0,38 23,26 HARRESTRUP Å God Ringe 2.214,00 10,8 1 27.180,20 1 1.630,81 190,26 43,49 SB 1+2 6000 Rist

DBS 0 6,29987 0,00
DC 0 19,5789 0,25 4,81
DP 0 70,9839 0,18 13,12

DEU0100 Voldumvej S DER 0 0,6344 0,28 0,18 HARRESTRUP Å God Ringe 19,36 50.919,37 2 9,27 2,78 0,14 SE 1 1 Incl afværgevand, 49.992 m3
DFU0100 Voldumvej S DFR 0 0,56132 0,57 0,32 RØDOVREGRØFTEN 0 0 35,22 58,7 1 4.340,40 1 43,40 13,02 0,65 SE 1 1
DGH1601 Elvergårdsvej F DG 0 76,6827 0,48 36,70 DAMHUSÅEN God Moderat 1.544,00 28,8 1 25.357,00 1 1.521,42 177,50 40,57 OV Rist
DLM0101 Hvidovrevej F DL 0 52,7813 0,30 15,87 DAMHUSÅEN God Moderat 1.207,00 7,5 1 3.077,90 1 184,67 21,55 4,92 OV Rist
DNP1002 Damhusdalen F DN 0 12,238 0,26 3,21 DAMHUSÅEN God Moderat 155,00 56,4 1 6.938,70 1 416,32 48,57 11,10 UP
DPH2901 Lørenskogvej F DR 0 80,073 0,28 22,15 FÆSTNINGSKANALEN God Moderat 956,00 3,1 1 1.465,00 1 87,90 10,26 2,34 OV Rist
DQU0100 Brunevang S DQR 0 4,6564 0,46 2,15 KAGSÅEN 0 0 236,50 1,4 1 4.748,90 2 47,49 14,25 0,71 SE 1 1
AAP1100 Pilemosevej S AAR11 0 11,7108 0,36 4,22 VIEMOSEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 492,35 23.587,95 2 235,88 70,76 3,54 SE 1 1 Det årlige tilløb fra Viemosegrøften til Harrestrup Å er 70.688 m3.

AAR06 0 1,04 0,25 0,26
AAU0100 Viemosevej S AAR01 0 4,18323 0,34 1,42 VIEMOSEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 156,32 10,0 1 37.235,50 2 372,36 111,71 5,59 SE 1 1
AAU0300 Vi j S AAR03 0 0 54339 0 39 0 21 VIEMOSEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å G d Ri 23 50 1 125 92 2 11 26 3 38 0 17 SE 1 1AAU0300 Viemosevej S AAR03 0 0,54339 0,39 0,21 VIEMOSEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 23,50 1.125,92 2 11,26 3,38 0,17 SE 1 1
AAU0400 Lysbrovej S AAR04 0 3,15963 0,39 1,22 VIEMOSEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 134,50 6.443,81 2 64,44 19,33 0,97 SE 1 1
AAU0900 Lysbrovej S AAR09 0 1,2542 0,35 0,44 VIEMOSEGRØFTEN 0 0 HARRESTRUP Å God Ringe 47,89 2.294,44 2 22,94 6,88 0,34 SE 1 1

1.088.032,32 13.545,19 3.358,45 248,05

Årsmiddelnedbør 644 mm
Initialtab 117 mm
Netto årsmiddelnedbør 527 mm

Udløb (regUdløb (fælles)
BOD 0,01 0,06 kg/m3
COD 0,04 0,12 kg/m3
N 0,003 0,007 kg/m3
P 0,00015 0,0016 kg/m3

Maks timevandføring 110 l/s/ha
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Oplandsskema Skema 3
Plan for ændrede oplande
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Bemærkning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
AH AHR R 26,17 X 0,25 6,5425 Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni, Nørrevangen afd. A, B og C, de 12 haver og Islevgård
AH AHS S 26,17 X 680 0 0 680 35244 3 - - 35244 19183 54427 Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni, Nørrevangen afd. A, B og C, de 12 haver og Islevgård
AC ACR02 R 0,95 X 0,25 0,2375 Haveforeningen Vieholm
AS ASS01 S 0,95 X 21 0 0 21 1088 3 - - 1088 696 1785 Haveforeningen Vieholm
DR DR1 F 2,33 X 0,25 0,5825 83 0 0 83 4302 3 - - 4302 1807 6109 Haveforeningen Dano, syd for Jyllingevej
DB DB1 F 1,51 X 0,25 0,3775 49 0 0 49 2540 3 - - 2540 1067 3606 Haveforeningen Dano, nord for Jyllingevej

Oplande Oplandsbeskrivelse Spildevandsbelastning
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Udløbsskema Skema 4
Plan for ændrede udløb

Udløb

nr.

Sted

navn

Udløb

type

Ejer Op-
land

nr.

Op-
land

type

Op-
lands
areal
ha.

Oplands-
koefficient

Reduceret
areal

ha.

Navn Mål-
sætning

Opfyldelse
af mål-
sætning
status

Navn Mål-
sætning

Opfyldelse
af mål-
sætning
status

*)
Maks.

timevand-
mængde

l/s

Overbelast
nings

hyppighed
Antal pr. år

K
va

lit
et

sk
od

e

Vand
mængde
beregnet

 m3/år

K
va

lit
et

sk
od

e

BOD

beregnet
kg/år

TOT-N

beregnet
kg/år

TOT-P

beregnet
kg/år

Bygværk

type

Bassin

type

Bassin
volumen

m3

Olie
udskiller

type

Sand-
fang

type

Anden
rensning

Bemærkninger

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
nyt AHU0100 S AHR 0 26,2 0,25 6,5 HARRESTRUP Å 719,68 34.479 3 345 103 5 SE Nyt udløb, lokation ikke fastlagt
eksisterende ACU0100 Munktoftevej S ACR02 0 0,95 0,25 0,2 MUNKTOFTESØEN HARRESTRUP Å God Ringe 26,13 1.252 2 13 4 0 SE Eksisterende udløb med nuværende udløbsmængde på 4.637,51 m3
eksisterende DPH2901 Lørenskogvej F DR1 0 2,33 0,25 0,6 FÆSTNINGSKANALEN God Moderat 64,08 153 9 1 0 F Eksisterende udløb med nuværende udløbsmængde på 600,80 m3
eksisterende DCH0101 Elstedvej F DB1 0 1,51 0,25 0,4 HARRESTRUP Å God Ringe 41,53 99 6 1 0 F Eksisterende udløb med nuværende udløbsmængde på 11.146,60 m3

DLM0101 Hvidovrevej/lLeopardvej F DL 0 HARRESTRUP Å God Ringe 5 F 176
DGH1601 Elvergårdsvej F DS 0 HARRESTRUP Å God Ringe 5 F 1000
DCH0101 Elstedvej F DB 0 HARRESTRUP Å God Ringe 5 F 1765

Årsmiddelnedbør 644 mm
Initialtab 117 mm
Netto årsmiddelnedbør 527 mm

Udløb (regn) Udløb (fælles)
BOD 0,01 0,06 kg/m3
COD 0,04 0,12 kg/m3
N 0,003 0,007 kg/m3
P 0,00015 0,0016 kg/m3

Maks timevandføring 110 l/s/ha

Overløbsmængde for fællessystemer 5 %

De angivne voluminer er fremkommet ved beregning med CDS-regn, og
den endelige dimensionering har endnu ikke fundet sted. Projekterne
kræver LTS-beregninger før endelig løsningsmodel kan findes.
Voluminerne er derfor ikke endeligt fastlagte.

Vandbelastninger RensningUdløb Opland Primærrecipient Sekundær recipieint Stofbelastning
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